
1 

Obsah 

1. ÚVOD ...................................................................................................................................................... 3 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PROBLEMATIKY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ .................................................... 4 

2.1 POJETÍ STRATEGIE PODNIKU A STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ................................................................... 4 

2.2 MODELY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ............................................................................................... 4 

2.2.1 Řízení zaměřené na vysoký výkon ................................................................................................... 4 

2.2.2 Řízení zaměřené na vysokou míru oddanosti zaměstnanců ............................................................ 5 

2.2.3 Model zaměřený na vysokou míru zapojení zaměstnanců .............................................................. 5 

2.3 VEDENÍ LIDÍ A JEJICH VÝKON ............................................................................................................................. 5 

2.3.1 Teorie rysů ....................................................................................................................................... 6 

2.3.2 Systém GRID – manažer dle způsobu chování ................................................................................. 6 

2.3.3 Situacionalistická teorie .................................................................................................................. 7 

2.3.4 Teorie Nového vedení ...................................................................................................................... 8 

2.3.5 Teorie Leadership s klidnou myslí .................................................................................................... 9 

2.4 MOTIVACE A VÝKON LIDÍ ............................................................................................................................... 11 

2.4.1 Vztah mezi spokojeností v práci a výkonem .................................................................................. 12 

2.4.2 Metody hodnocení výkonu zaměstnanců ...................................................................................... 13 

2.5 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ .................................................................................................................................. 14 

2.5.1 Metody výběru pracovníků (členění dle literatury [10]) ................................................................ 15 

2.6 FIREMNÍ KULTURA ........................................................................................................................................ 18 

2.6.1 Význam firemní kultury ................................................................................................................. 18 

2.6.2 Klasifikace firemní kultury ............................................................................................................. 19 

2.6.3 Vytváření firemní kultury v praxi ................................................................................................... 20 

2.6.4 Etika a firemní kultura ................................................................................................................... 21 

2.7 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ ................................................................................................................ 21 

2.7.1 Typy vzdělávání ............................................................................................................................. 22 

2.7.2 Plán vzdělávání zaměstnanců ....................................................................................................... 22 

2.7.3 Metody vzdělávání ........................................................................................................................ 23 

2.7.4 Hodnocení vzdělávacího programu ............................................................................................... 25 

2.8 POPIS JEDNOTLIVÝCH METOD PRO PRAKTICKOU ČÁST ........................................................................................... 26 

2.8.1 SWOT analýza ............................................................................................................................... 26 

2.8.2 Porterův model konkurenčních sil ................................................................................................. 26 

3. PRAKTICKÁ ČÁST TÝKAJÍCÍ SE STRATEGIE PODNIKU V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ ................................ 27 

3.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ...................................................................................................................... 27 

3.2 SITUACE V MMS OSTRAVA ........................................................................................................................... 29 



2 

3.2.1 Popis činnosti obchodního poradce a mediálního konzultanta ..................................................... 29 

3.2.2 Popis pozice regionálního ředitele v rámci personální oblasti ....................................................... 29 

3.2.3 Popis pozice regionálního obchodního ředitele v personální oblasti ............................................. 30 

3.2.4 Popis pozice obchodního ředitele pobočky .................................................................................... 30 

3.3 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ ........................................................................................................... 31 

3.3.1 Problémy při náboru pracovníků do obchodních oddělení včetně komentáře .............................. 31 

3.3.2 Fluktuace v obchodním oddělení včetně komentáře ..................................................................... 32 

3.4 VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A JEJICH ROZVOJ ....................................................................................................... 33 

3.4.1 Popis současného plánu ve vzdělávání a rozvoji obchodních poradců .......................................... 33 

3.4.2 Popis jednotlivých druhů školení ................................................................................................... 33 

3.5 PRŮZKUM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ................................................................................................................. 34 

3.5.1 Vyhodnocení průzkumu řízení lidských zdrojů ............................................................................... 36 

3.6 PRŮZKUM OSOBNOSTÍ A POTŘEB OBCHODNÍKŮ A STYLŮ VEDENÍ OBCHODNÍCH ŘEDITELŮ ............................................ 37 

3.6.1 Test potřeb .................................................................................................................................... 37 

3.6.2 Leary model – dotazník ................................................................................................................. 39 

3.6.3 Testy stylu vedení vedoucího ......................................................................................................... 40 

3.6.4 Transakční a transformační vedení ............................................................................................... 41 

3.6.5 Způsob chování při vedení ............................................................................................................. 43 

3.7 SWOT ANALÝZA .......................................................................................................................................... 43 

3.7.1 Výsledky analýzy SWOT pro obchodní oddělení ............................................................................ 45 

3.7.2 Komentář a doporučení k analýze SWOT ...................................................................................... 48 

3.8 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI KONKURENČNÍCH SIL VE VZTAHU K VÝKONNOSTI OBCHODNÍKŮ .......................................... 49 

3.8.1 Konkurence v odvětví .................................................................................................................... 49 

3.8.2 Hrozba substitučních služeb .......................................................................................................... 50 

3.8.3 Ohrožení podniku vstupem nových firem do odvětví .................................................................... 50 

3.8.4 Vliv dodavatelů – poskytovatelů vysílání ....................................................................................... 50 

3.8.5 Vliv zákazníků ................................................................................................................................ 51 

3.8.6 Komentář a vyhodnocení Porterovy analýzy ................................................................................. 51 

3.9 VÝSLEDKY OBECNÉHO DOTAZNÍKU ................................................................................................................... 52 

4. NÁVRHY A DOPORUČENÍ ....................................................................................................................... 58 

5. ZÁVĚR ................................................................................................................................................... 61 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................................................... 62 

SEZNAM ZKRATEK 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SEZNAM PŘÍLOH; PŘÍLOHY 



3 

1. Úvod 
 

V současných podmínkách fungování podniku, které se zabývají poradenstvím a prodejem, je 

stále důleţitější lidská sloţka. Roboti ani stroje neumějí prodávat a navazovat s člověkem 

dostatečný vztah na to, aby mohli člověka nadchnout, poradit a prodat nápad, myšlenku, 

sluţbu či produkt. Proto se chci věnovat v této práci i netradičním způsobům vedení lidí, které 

se formují na základě vědeckých poznatků o způsobu myšlení lidí a učení se lidí, kterými se 

zabývají některé nové kniţní publikace určitých autorů. Strategie podniku ve vztahu 

k lidským zdrojům určuje směr, úspěšnost a budoucnost firmy. Práce se věnuje strategii firmy 

při vedení a rozvoji zaměstnanců, která má zapříčinit zvyšování výkonů zaměstnanců. Pomocí 

zvolené metodiky dotazování a dotazníků bude zjištěno, zda se cíle firmy shodují s cíly 

zaměstnanců a co se od zaměstnanců očekává. Pomocí SWOT analýzy a interních dokumentů 

firmy bude zjištěno, jak můţe firma zlepšovat vedení lidí, co se zaměstnancům líbí a co ne, na 

co by se mělo vedení zaměřit, aby opravdu byli zaměstnanci spokojeni a podávali 

odpovídající výkon a tím přispěli i k dobré firemní kultuře. Protoţe zaměstnanci firmy jsou 

důleţitými zdroji budoucích zisků pro firmu, budu se v této práci zabývat také náborem 

nových zaměstnanců na pozice obchodního oddělení a fluktuací zaměstnanců na tomto 

oddělení. Důleţitou sloţkou při obchodní a poradenské činnosti zaměstnanců je jejich 

motivace a také to, jakou strategii a postupy má týmový leader k dosaţení firemních cílů za 

pomoci svých podřízených. Porterova analýza má za úkol zjistit, jak ovlivňuje výkon 

obchodníků konkurence. 

 

Tato práce se skládá z teoretické a praktické části, jejímţ cílem je zjistit strategii firmy 

v oblasti lidských zdrojů, v tomto případě obchodního oddělení firmy Media Marketing 

Services (MMS) v Ostravě, která se zabývá poradenskou činností v marketingovém oboru a 

prodejem reklamního prostoru v rádiích. Doporučení se bude vztahovat ke způsobu vedení a 

motivaci obchodních poradců, k výběru a rozvoji zaměstnanců a jejich fluktuaci, práce ukáţe 

vedení, jaké problémy nosí zaměstnanci v hlavě, co by jim od vedení více pomohlo ke 

zvýšení výkonnosti, porovná se pohled vedení samo na sebe a pohled obchodníků na vedení a 

nástin, co by se mohlo zlepšit tak, aby firma i zaměstnanci byli co nejspokojenější ve 

výkonech a uměli mezi sebou vycházet. Obvykle se totiţ lidé nesvěřují napřímo s čím nejsou 

spokojeni, ale přes třetí osobu nebo anonymně lze zjistit spoustu zajímavých informací. 
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2. Teoretická východiska problematiky řízení lidských 
zdrojů 

 

2.1 Pojetí strategie podniku a strategického řízení lidských zdrojů 

 

Pro strategii podniku neexistuje jednoznačná definice. Je moţné ji ale chápat jako směr, 

kterým podnik nebo organizace získává konkurenční výhody a určuje, jak dosáhnout postupně 

budoucích cílů a plánů podniku, které si vymezil. Strategické řízení lidských zdrojů je pak 

přístup, jehoţ se můţe podnik drţet při dosahování svých cílů v procesu řízení lidských 

zdrojů. Strategické řízení lidských zdrojů jak tvrdí Amstrong (2007, str. 117): „Umožňuje a 

usnadňuje strategická rozhodnutí, která je třeba udělat a která mají významný a dlouhodobý 

dopad na chování a úspěšnost organizace tím, že zabezpečují, aby organizace měla 

kvalifikované, oddané a dobře motivované pracovníky potřebné k dosahování trvalé 

konkurenční výhody.“ 

 

2.2 Modely strategického řízení lidských zdrojů 

 

Existují tři obecné modely nebo přístupy strategického řízení lidských zdrojů. Jedná se o 

řízení lidských zdrojů zaměřené hlavně na výkon, dále řízení zaměřené na zapojování 

pracovníků do rozhodování firmy a další je řízení zaměřené na vysokou oddanost 

zaměstnanců firmě. Nyní budou modely podrobněji rozepsány. 

2.2.1 Řízení zaměřené na vysoký výkon  

Takto zaměřené řízení je charakteristické tím, ţe upřednostňuje u svých zaměstnanců hlavně 

produktivitu, kvalitu, růst výkonů a zisků a ideální pracovníci jsou takoví, kteří chtějí 

zlepšovat své dovednosti a jsou nadšení svou prací. Při této metodě se přikládá velká váha na 

leadership, tedy vedení pracovníků. Lidé jsou v tomto stylu řízení ohodnocování nejčastěji 

podle svých zásluh a výkonů. Management jasně definuje, co je nutné udělat pro zvýšení 

výkonu, sleduje zvyšování výkonu a stanovuje jednotlivé cíle, které musí zaměstnanci plnit. 

Lidé zde mohou naplno uplatnit svoje dovednosti a schopnosti a dosáhnout tak úspěchu, který 

je také motivací k další činnosti. Cíle jednotlivců jsou obvykle přímo propojeny s cílem 

podniku a tudíţ pokud kaţdý jedinec splní svůj cíl, dosáhne svého cíle i podnik. [1] 
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2.2.2 Řízení zaměřené na vysokou míru oddanosti zaměstnanců 

Tento model je zaměřen na řízení pracovníků tak, aby chování zaměstnanců vycházelo spíše 

z nich samotných, neţ aby bylo způsobeno tlaky či nařízeními zvnějšku. Jde o to, aby si 

pracovníci a vedení navzájem velmi důvěřovali a poslání podniku bylo pro ně na prvním 

místě. Práce a úkoly jsou směřovány tak, aby měl zaměstnanec velice silný pocit vnitřního 

uspokojení při jeho splnění. V takovém typu řízení se taktéţ musí vymýtit rozdílné chování 

k zaměstnancům na různých postech a dopřát jim flexibilitu na rozdíl od striktních popisů 

pracovních míst.[1] 

2.2.3 Model zaměřený na vysokou míru zapojení zaměstnanců 

V tomto modelu je velice důleţitá strategie, cíle a poslání podniku ve vztahu 

k zaměstnancům. Se zaměstnanci je zacházeno jako se spoluvlastníky firmy a mají podíl na 

důleţitých úkolech a rozhodnutích, které často konzultují přímo s manaţery podniku. Dochází 

pak i k lepšímu porozumění pracovníků, čeho má být dosaţeno a je také vytvářená společná 

strategie, která zabezpečuje dosaţení těchto cílů.[1] 

 

2.3 Vedení lidí a jejich výkon 

 

Vedení lidí je úzce spjato s kvalitou manaţera a s efektivností práce. Vrcholové vedení proto 

vţdy chce, aby vedoucí nebo manaţer, který má na starosti vedení týmu lidí, podával co 

nejlepší výkon. Postupem času se měnily i názory na vedení lidí, kdy nejprve se zastával 

názor, ţe vedoucí pracovníci se prostě rodí a vyznačují se určitými rysy, tzn., ţe jiţ mají 

dispozice pro vedení lidí vrozené. Zhruba ve 40. letech 20. století se objevil přístup a to 

takový, ţe vedoucí pracovníci se musejí chovat určitým způsobem, který zaručuje úspěch a ţe 

takovýto styl chování se lze naučit. V 60. letech se objevuje tzv. „situacionalistický přístup“, 

který popírá to, ţe neexistuje jeden styl řízení, ale v kaţdé situaci je řízení odlišné. V 80. 

letech minulého století se objevil nový přístup tzv. „Nového vedení“, který zdůrazňuje 

citovou a emocionální stránku vedení lidí a zastává názor, ţe dobrý vedoucí se projevuje 

silnou osobností a charismatem, coţ mu umoţňuje strhnout lidi na svou stranu a nadchnout je 

pro úkoly a cíle organizace.[2] 

Poslední zmiňovaný přístup Nového vedení je velice zajímavý, avšak novější kniha od Rocka 

(2009) popisuje další přístup k vedení lidí a to na základě nových poznatků o mozku 
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a myšlení lidí. Rock zastává teorii, ţe nejlepší způsob jak zvýšit výkonnost lidí je pomoci jim, 

pokládáním správných otázek, myslet a vymyslet jak by mohli určité úkoly či problémy řešit 

nebo zlepšit právě svou výkonnost.[11] 

Popišme si podrobněji, ale přesto stručně jednotlivé přístupy ve vedení lidí, které pomohou 

zařadit a najít vedoucího v organizaci do jaké kategorie patří a jaké metody vyuţívá určitá 

firma. 

2.3.1 Teorie rysů 

První přístup, který byl zmiňován, je Teorie rysů, tzn., ţe vedoucí se jiţ s určitými rysy rodí. 

Jedná se hlavně o schopnosti strategického, operativního a pruţného myšlení, dále o 

dovednosti, které jsou získávány praxí a zkušeností. Jsou to například dovednosti v oblasti 

organizování času, motivování a delegování lidí, umění vyjednávat a komunikační 

dovednosti. Posledním rysem dobrého vedoucího je postoj a jeho vlastnosti jako osobnosti. 

Vlastnosti typu asertivita, citová stabilita, komunikativnost a schopnost ovlivňovat ostatní, 

empatie, emoční inteligence, to jsou vlastnosti pravého vedoucího. Do postojů můţeme 

zařadit například postoj k firmě, oddanost, čestnost, orientace na tým a zákazníka a 

v neposlední řádě i orientace na výsledek práce a výkon.[2] 

2.3.2 Systém GRID – manažer dle způsobu chování 

Druhý přístup se určuje dle způsobu chování a jednání či stylu řízení. Základním rozdílem v 

chování je, zdali je vedoucí spíše orientovaný na lidi nebo spíše orientovaný na úkol. Toto 

rozdělení umoţňuje krásně zařadit jednotlivé vedoucí pracovníky do poměrně přesných pozic 

pomocí tabulky neboli mříţe, kdy jedna osa představuje orientaci na úkol a druhá na lidi. 

Ukázka takové mříţky je na obrázku číslo 2.1.[2] 

Základní typy vedoucích dle obrázku: 

 Vedoucí spolku zahrádkářů (souřadnice: 1,9) – je to typ člověka, který umí vytvořit 

příjemné a pevné vztahy mezi lidmi, ale často na úkor výkonnosti. 

 Týmový vedoucí (9,9) – dosahuje výborných výsledů ve výkonu, ale způsobem, kdy 

dokáţe lidi stmelit a nadchnout pro společný cíl. 

 Volný průběh (1,1) – typ socialistického vedoucího, který se snaţí jen do té míry, aby 

se na místě nějak udrţel, avšak nikterak nedosahuje viditelnějších výkonů ani na jedné 

straně. 
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 Plantáţník (9,1) – typ manaţera, který je soustředěný pouze na dosaţení výsledků a 

problémy jiných jej aţ tak nezajímají. Potlačuje odpor zaměstnanců a diktuje jim, co 

mají dělat. 

 Kompromisník (5,5) – průměrný vedoucí, který dosahuje dobrých výkonů za dobré 

pracovní morálky. 

Obr. 2.1 Systém GRID (mříţ) 
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Osa zaměřující se na výkon 

Zdroj: Bělohlávek (2000, str. 16) 

2.3.3 Situacionalistická teorie 

Vedení zde záleţí na správném výběru způsobu řízení dle různých situací. Jako základní 

podmínka se zde bere zralost pracovníků, která se můţe projevovat jako zralost pracovní, coţ 

znamená, ţe vedoucí má dovednosti a technické znalosti k provedení úkolu, a zralost 

psychologická, která určuje, jak je člověk připraven vzít na sebe odpovědnost za splnění 

úkolu. Podobně jako u předchozí teorie rozlišujeme u vedoucího orientaci na lidi (vztahové 

chování) a orientaci na úkol (direktivní chování). Pokud tyto orientace opět rozloţíme, 

dostáváme 4 druhy vedení: 
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 Přikazování – tento přístup se uplatňuje nejefektivněji u lidí, kteří jsou nezralí a 

nevědí si rady s úkolem a je zaloţen na příkazech, které musí pracovník vykonat, aby 

uspěl. 

 Přesvědčování – zaměstnanec, který je jiţ schopen plnit úkoly získanými 

dovednostmi a nepotřebuje takové detailní příkazy. Spíše je na vedoucím, aby 

vysvětlil svá rozhodnutí a přesvědčil zaměstnance pro aktivní plnění úkolu. 

 Participování – vedoucí nechává větší prostor pro způsob řešení problému na 

zaměstnanci, ale společně se podílí na rozhodnutích pracovníků. 

 Delegování – zaměstnanec je jiţ vyspělý a zvládá plnění úkolů sám. Vedoucí pouze 

zasahuje u nepředvídatelných událostí.[2] 

Obr. 1.2 Situační vedení 
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Zdroj: Bělohlávek (2000, str. 17) 

2.3.4 Teorie Nového vedení 

Předešlé teorie nekladly dostatečný důraz na emocionální a citovou stránku vztahu mezi 

vedoucím a zaměstnancem. Avšak bylo zjištěno, ţe mnozí manaţeři umí ovlivňovat značně 

emoce svých pracovníků a tím i měnit je samotné, ale i transformovat firmu a okolní svět. 

Proto se rozdělují vedoucí na transformační, kteří toto s lidmi dokáţí provést a naopak ti 

vedoucí, kteří prosazují motivaci skrze odměňování a postihování zaměstnanců se nazývají 

transakční.[2] 

Transakční vedení se rozděluje na: 

Řízení výjimkou – coţ je reakce na neţádoucí stav a obvykle je spjata s postihem pracovníka 

či jeho přeřazení. 
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Podmíněné odměny – to je forma pozitivního odměňování a slibování odměn pokud bude 

dosaţeno ţádoucího stavu a to splnění úkolu od pracovníka. 

Transformační vedení lze charakterizovat tím, ţe je zde vize, která vyvolává emocionální 

představu jak vedoucího tak jeho podřízených. Vedení lidí zde probíhá za těchto prostředků: 

Charismatu – charismatický člověk sklízí obdiv, lásku, úctu a vztah je zaloţen na silných 

emocích. 

Citové povzbuzení – je charakterizováno podporou důvěry v pracovníky a zaloţeno na 

očekávání, ţe zaměstnanci úkol zvládnou. 

Osobní úcta – věnují se kaţdému podřízenému pracovníkovi individuálně a dokáţí jednat i 

neformálně a přátelsky. Chválí a správně ohodnocují své pracovníky za dobře odvedenou 

práci. 

Stimulace myšlení – jedná se o schopnost představovat si budoucí stav, i kdyţ ještě neexistuje. 

Také dokáţe takový vedoucí tuto myšlenku přenést svým pracovníkům a pomáhá jim dívat se 

na zdánlivě neřešitelný problém z jiného pohledu.[2] 

2.3.5 Teorie Leadership s klidnou myslí 

Tento název je názvem knihy, ze které poslední přístup vychází. Stejný název pouţívá i autor 

pro tento přístup: „Novým přístupem je to, čemu říkám „leadership s klidnou myslí“. Leadeři, 

kteří vedou své podřízené tímto způsobem, jsou mistři v povzbuzování druhých k co 

nejlepšímu výkonu. Zdokonalují myšlení svých zaměstnanců – doslova zlepšují způsob, jakým 

jejich mozek zpracovává informace – aniž komukoli říkají, co má dělat.“ Rock (2006, str. 13). 

Základním nástrojem pro pouţívání tohoto přístupu je lidský mozek a jeho schopnost vytvářet 

nová spojení neuronů a mapy, které mají za úkol zautomatizovat lidské činnosti a odstranit je 

z vědomé části lidské mysli a převést je do podvědomé části mysli. Autor rozděluje tuto 

metodu do šesti základních kroků, které jsou dále rozvinuty.[11]  

První krok: Přemýšlet o myšlení 

Nechat lidi vše vymyslet je způsob, jak zvýšit výkonnost tím, ţe jim leader pomůţe lépe 

myslet. Zaměřovat se na řešení znamená, ţe není třeba zkoumat problém a zahledět se do něj, 

jelikoţ je daleko efektivnější hledat nové cesty řešení problému. Leader má být náročný, čímţ 

pomůţe lidem vymyslet řešení za přítomnosti emocí, které zapříčiní to, ţe si je zaměstnanci 
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budou lépe pamatovat. Vedoucí má zdůrazňovat pozitivní věci. Velice důleţitá je pozitivní 

zpětná vazba, aby se zaměstnanec naučil novému zvyku. Je důleţité mít jasnou strukturu 

rozhovoru, coţ pomáhá se v rozhovoru posunovat dále. Je třeba také zaměřit pozornost na 

řešení, vize, plánování a detail.[11] 

Druhý krok: Naslouchat potenciálu 

Tento krok je zaměřen na naslouchání lidem tak, aby byl vedoucí schopný vnímat nápady, 

moţnosti a energii člověka, jemuţ naslouchá a pomoci tak nalézt odpovědi na otázky, které 

má člověk ve své hlavě a můţou vyřešit dilema. Je dobré nezabředávat také do zbytečných 

detailů a namísto toho se soustředit na zachování odstupu, aby bylo moţno vidět věci, které 

nejsou patrné při pohledu z blízka.[11] 

Třetí krok: Mluvit s úmyslem 

Citlivý vedoucí mluví stručně, konkrétně a velkoryse (srozumitelně) tak, ţe jim posluchač bez 

problémů porozumí.[11] 

Čtvrtý krok: Tanec pro myšlenku 

Zaměstnanec dostává nápad na řešení dilematu nebo úkolu tak, ţe si nejdříve dilema uvědomí. 

Poté je dobré pokládat lidem otázky, které jej navedou k úvaze (hluboké zamyšlení). Po úvaze 

mozek vytváří mapu, coţ je stav osvícení neboli prozření, z něhoţ plyne krátkodobá, ale silná 

motivace z nového nápadu. Protoţe jde o krátkodobou motivaci, je důleţité poţádat o svolení 

k pokládání dalších otázek a upřesnění situace, které pracovníka povedou k vyjasňování 

řešení s cílem pokládat otázky typu „jak“.[11] 

Pátý krok: Tvořit nové myšlení – CREATE 

Tento krok pomáhá díky dalším otázkám tvořit nové myšlení. Zaměstnanec se musí dostat do 

představ a emocí k nimţ dospěje v budoucnosti, splní-li určitý úkol. Dále je potřeba 

prozkoumat různé moţnosti cest, kterými se mohou dilemata řešit a vydat se ze současného 

stavu ke stavu budoucímu za pomocí energie, která vzniká z nového nápadu a dává sílu 

zaměstnancům hledat další nápady a nové moţnosti.[11] 
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Šestý krok: Následné posouzení 

Je zde představen model FEELING, který pomáhá lidem sledovat činnost, kterou si sami 

stanovili. „Představuje fakta, emoce povzbuzení, učení, důsledky a nový cíl“ Rock (2006, 

str. 260) 

2.4 Motivace a výkon lidí 

 

Existuje mnoho druhů náhledů na motivaci člověka. Cuming (1993) ve své knize uvádí, ţe 

existují čtyři základní motivy lidí. Lidé pracují hlavně proto, ţe chtějí uspokojit své 

ekonomické potřeby. Znamená to tedy, ţe lidé pracují hlavně proto, aby získali zdroje pro 

uspokojení svých psychologických potřeb a zabezpečení rodiny, nejlépe pak se stále se 

zlepšujícím komfortem. Ambice proto hrají roli ve smyslu touhy nabytí více dobrých věcí 

v ţivotě. S tím souvisí i ekonomická jistota pracujícího, který uspokojí své potřeby tím, ţe má 

jistotu stálých příjmů po dlouhé roky, byť nemusí být získávané finanční ohodnocení vysoké. 

Jako druhou hlavní příčinu motivace lidí uvádí sociální potřeby, které mají široký rámec. 

Začínají tak, ţe lidé potřebují náleţet k určité skupině a jsou akceptováni svými kolegy, ţe 

jejich práce má nějaký smysl, ale i naopak negativní motivaci zapříčiňuje to, ţe právě nechtějí 

náleţet k určité komunitě lidí. Tento sociální status je doprovázen hned další potřebou a to 

seberealizací. Učení mnoha psychologů jako byl Jung nebo Adler se soustřeďuje okolo 

myšlenky, ţe hlavním cílem osoby je naplnění sebe sama jako jedinečného individua 

vzhledem ke svému vrozenému potenciálu. Lidé aspirují na to, aby byli v očích kolegů 

zodpovědní a měřili své schopnosti s druhými. Naplnění sebe sama se také vztahuje 

k odbornosti lidí, kteří velice tvrdě studovali a pracovali jen proto, ţe věří, ţe to co dělají je 

správné a ţe mohou být prospěšní lidstvu. Zde jiţ tato část motivace překonává původní 

ekonomický aspekt motivace. Čtvrtým motivem lidí je poté ještě kreativita, která jim 

umoţňuje v práci vymýšlet nové věci. Do této kategorie však spadá poměrně málo lidí, 

jelikoţ většina se nachází na úrovni niţších motivů. [6] 

Pohled dalších autorů jako je Amstrong nebo Bělohlávek se odvíjí od Maslowovy hierarchie 

potřeb, která má pět základních potřeb začínající potřebami fyziologickými (voda, vzduch), 

přes jistoty a bezpečí, dále sociální potřeby (láska, přátelství), uznání (stabilní a vysoké 

hodnocení sebe sama) aţ po seberealizaci, coţ je potřeba, která umoţňuje člověku stát se 

takovým člověkem, jakým chce být a v jakého věří, ţe se můţe stát. [1;2] 
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Není účelem této práce probírat všechny moţné pohledy na motivaci lidí. Zmíněné dva 

pohledy na motivaci lidí slouţí k základnímu uvědomění si, podle jakých principů se člověk 

chová. Abychom mohli tuto motivaci vyuţít ke zvyšování výkonnosti lidí, je potřeba podívat 

se na potřeby lidí ještě o něco podrobněji. 

Motivace lidí je ve své podstatě velmi sloţitá, protoţe kaţdý člověk je motivován různými 

potřebami na různých úrovních. Pokud jsou základní fyziologické motivy uspokojeny, pak je 

jiţ malý rozdíl mezi lidmi a je těţko zjišťovat na základě jaké motivace jednají. Většina 

leaderů si myslí, ţe jsou lidé motivování hlavně penězi, ale není tomu vţdy tak. Lidé mohou 

být motivování z těchto různých důvodů, které berou základ z jiţ uvedených potřeb, a na 

základě kterých je nutné pochopit u pracovníků, čím jsou motivováni: 

 Peníze - patří jistě v pracovní oblasti k jednomu z největších motivů a u lidí, kteří jsou 

motivování hlavně penězi lze dosáhnout tímto motivem vysokých výkonů. 

 Osobní postavení – člověka motivuje úspěch v návaznosti k jeho pracovnímu 

postavení 

 Pracovní výsledky a výkon – člověk, který chce být ve své práci nejlepší 

 Přátelství – pro člověka, který je hnán tímto motivem jsou nejdůleţitější přátelské 

vztahy ke svým kolegům 

 Jistota – lidé, kteří neradi riskují a snaţí se, aby měli svůj jistý příjem, i kdyţ není 

zrovna velký 

 Odbornost – člověk, který je motivován svým oborem a svou profesionalitou v něm 

 Samostatnost – motiv, který zapříčiňuje to, ţe lidé nesnáší cizí nařízení a jsou 

motivovaní tím, ţe si vše udělají po svém 

 Tvořivost – motivem je přemýšlení a vymýšlení nových věcí, které člověku dělá 

radost [2] 

 

2.4.1 Vztah mezi spokojeností v práci a výkonem 

Zdali je člověk ve své práci spokojen, záleţí na tom, jaký má postoj. Buď má postoj pozitivní 

a je spokojen nebo negativní a spokojen není. Pozitivní postoj k práci získávají pracovníci 

tehdy, jsou-li dobře motivováni a práce jim přináší velkou míru uspokojení. Dle studií, které 

popisuje ve své knize [1] Armstrong, nevede lidi ani tak spokojenost v práci k vyšším 

výkonům jako naopak vysoký výkon vede ke spokojenosti v práci. Je tedy moţné říci, ţe 

zvýšení výkonu v práci lze zajistit pracovníkům poskytnutím příleţitosti k lepšímu výkonu, 

zajistit pracovníkovi získání potřebných znalostí a dovedností k dosaţení tohoto výkonu a 

poté je pomocí peněţních, ale i nepeněţních odměn odměňovat.[1] 
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2.4.2 Metody hodnocení výkonu zaměstnanců 

Význam hodnocení výkonu zaměstnanců je důleţitý pro personální činnost. Slouţí jako 

nástroj pro zvyšování motivace zaměstnanců. Je důleţitý jednak pro získání informací 

o současném výkonu zaměstnanců, ale i jejich potenciálu a zároveň lze díky hodnocení zjistit, 

jestli je potřeba doplnit vzdělání, školení nebo pomoci v případě poklesu výkonu. Kaţdá 

organizace má svůj cíl, který by se měl shodovat s cíly zaměstnanců. Zjištění pravdy v tomto 

směru je také důleţitým úkolem hodnocení zaměstnanců.[3] 

1) Hodnocení dle výsledků – Nebo také dle stanovených cílů, které musí být přesně 

definované, měřitelné a časově ohraničené. Pokud je cíl splněn, nastává pozitivní 

hodnocení, pokud ne, pak je hodnocení negativní. Je však důleţité, aby cíle byly 

stanoveny reálně a tudíţ aby byly dosaţitelné a podnětné. Tedy zajímavé pro 

zaměstnance.[10] 

2) Hodnocení dle plnění norem – Pouţívá se u hodnocení dělníků, kdy se pracovníci 

porovnávají s normami[10] 

3) Volný popis – Vyţaduje se od hodnotitele napsat hodnotící dopis dle předem 

stanovených hodnotících kritérií. Můţe však být ovlivněn subjektivním dojmem 

hodnotitele.[10] 

4) Hodnocení na základě kritických případů – Toto hodnocení vyţaduje pravidelné 

zápisy z jednotlivých podaných výkonů pracovníka, ať uţ pozitivních nebo 

negativních a na základě těchto záznamů se utváří celkový pohled na výkon. Někdy 

můţe tato metoda vyvolávat negativní pocity hodnoceného, kdyţ se o něm dělají 

záznamy a navíc zabírají dost času.[10] 

5) Hodnocení pomocí stupnice – Jedná se o stupnici číselnou, ale můţe být i grafická či 

slovní. V zásadě mají všechny tři stejný úkol a to zařadit zaměstnance do jedné z pěti 

kategorií podobně jako se známkují děti ve škole. Záleţí zde však na formuláři, který 

musí být dobře připraven podle kritérií, která jsou pro danou pozici relevantní, poté je 

tato metoda velice vhodná. Pokud ale jsou některá důleţitá kritéria opomenuta, pak 

tato metoda ztrácí na hodnotě.[10] 

6) Checklist – Metoda, která je zaloţena na dotazníku, který popisuje chování 

zaměstnanců za určitých situací a zpravidla se na něj odpovídá buď ano, nebo ne. Je 
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velice náročný na přípravu a správná formulace otázek můţe dělat problémy některým 

hodnotitelům z důvodu jiného vnímání.[10] 

7) Metoda BARS – Metoda vycházející z anglického Behaviorally Anchored Rating 

Scales, coţ je volně přeloţeno jako stupnice hodnocení na základě chování 

zaměstnanců. Cílem je hodnotit chování pracovníka, které má za následek plnění 

pracovních úkolů a zvyšování výkonnosti. Jde o stupnici, která v sobě nese popis 

poţadovaného chování, které pak hodnotitel zaškrtne podle toho, jaké chování je 

popisu nejbliţší. Je výhoda, ţe zapojuje aktivně i hodnoceného v přípravné fázi a to 

proto, aby bylo hodnocení pro zaměstnance přijatelnější, pochopitelnější a byla i 

jednodušší zpětná vazba. Nevýhoda metody je časová náročnost.[10] 

8) Vytváření pořadí zaměstnanců dle jejich výkonu – Jde o reálné srovnávání pracovníků 

mezi sebou. Můţe se jednat o párové porovnávání, kdy se porovnávají vţdy dva sobě 

blízcí výkonem nebo pomocí střídavého porovnávání, kde hodnotitel vybírá vţdy 

nejlepšího a nejhoršího postupně aţ se dostane na střed. Dále jde o povinné rozdělení, 

které se vyjadřuje například určeným pevným procentem rozdělení (např. 20 %), kdy 

se musí vybrat 20 % nejlepších a nejhorších pracovníků a zbytek je mezi 

průměrem.[10] 

9) Assessment centre – Jedná se o metodu, která se také pouţívá při výběru pracovníků 

do zaměstnání, avšak dá se pouţít i v tomto případě. Celkové posouzení pracovníků 

díky této metodě můţe být výhodou, ale uměle navozené prostředí nemusí vyhovovat 

kaţdému a můţe docházet k rozdílům mezi reálným výkonem a navozenou 

atmosférou.[10] 

2.5 Výběr zaměstnanců 

 

Cílem výběru pracovníků je získat, z jiţ provedeného procesu získávání pracovníků 

z vnitřních a vnějších zdrojů, takového člověka, který nejenom ţe vyhovuje pracovnímu místu 

z profesní stránky, ale také je potřeba dobře zváţit a odhadnout charakterové vlastnosti 

budoucího pracovníka. Je to důleţité proto, aby se mohl postupně začlenit do týmu ostatních 

pracovníků a aby byl přijat kolektivem. Dále je nutno zjistit jaké má uchazeč předpoklady 

k výkonu v práci a zdali bude způsobilý plnit své povinnosti. Výběr správných lidí je pro 

firmu klíčové, protoţe náklady na zapracování nového člověka jsou nemalé a stojí firmu nejen 
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peníze, ale i čas. Před samotným výběrem pracovníků je nutnost stanovit kritéria výběru, na 

základě kterých bude uchazeč poté vybrán. Tyto kritéria souvisí hlavně s analýzou pracovního 

místa, které musí být co nejlépe specifikováno. Jsou to například kritéria pracovní 

způsobilosti, tzn., zdali má člověk dostatečné vzdělání k výkonu poţadované činnosti, kritéria 

úspěšnosti (na jakých základech bude posuzována úspěšnost na pracovním místě), jaké jsou 

potřebné osobnostní rysy pro pracovní výkon a metody jakými je získáme atd.[10]  

Je potřeba si při výběru poloţit tři základní otázky: 

1) Můţe uchazeč vykonávat potřebnou práci? 

2) Chce vykonávat tuto práci? – Má dostatečnou motivaci? 

3) Zapadne uchazeč mezi kolektiv? [6] 

2.5.1 Metody výběru pracovníků (členění dle literatury [10]) 

Pohovor 

Pohovory jsou prováděny mnoha způsoby: jednak vedoucím oddělení v malých firmách, 

personalistou s asistencí technického specialisty, řadou přísedících zkušených pracovníků a 

dalších kombinací těchto způsobů. Hlavní tři důvody kaţdého pohovoru však jsou: 

 Aby zaměstnavatel zjistil dostatečné mnoţství informací o způsobilosti kandidáta 

pomocí kladení otázek. 

 Aby kandidát dostal dostatečné mnoţství informací o své práci a organizaci. 

 Aby měl uchazeč pocit, ţe s ním bylo dobře zacházeno. [10] 

Pohovor je dle názorů teoretiků a praktiků nejlepší a nejvhodnější metodou výběru 

pracovníků. Typy pohovorů se dělí dle počtu účastníků a dle obsahu a průběhu pohovoru. 

Pokud se jedná o pohovor dle počtu účastníků, pak existují tyto pohovory, viz [10]:  

a) Pohovor 1+1 – vytváří přívětivou atmosféru mezi bezprostředním nadřízeným a 

uchazečem, avšak můţe sklouzávat k subjektivnímu hodnocení uchazeče. 

b) Pohovor před komisí (panel posuzovatelů) - Tento způsob se uţívá při výběru 

pracovníka na důleţitější místo, kdy jsou v komisi přítomni lidé, kteří mají zajistit 

pohled z více stran. Tento způsob můţe být však pro uchazeče stresující. 
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c) Postupný pohovor – jedná se o pohovor 1+1, který je veden postupně s různými 

posuzovateli. Dává čas a moţnost se uchazeči lépe připravit a promyslet otázky a tudíţ 

se vytrácí spontánnost. 

d) Skupinový pohovor – je náročný pro posuzovatele a někteří uchazeči se mohou 

v pohovoru ztratit. Šetří však čas, protoţe pohovor probíhá s více uchazeči najednou. 

Je výborný na odhalování osobnosti člověka. [10] 

Členění pohovoru dle obsahu a průběhu viz [10]: 

a) Strukturovaný pohovor – jedná se o metodu, která určuje pohovoru striktní pravidla. 

Jsou zde přesně stanoveny otázky i čas na odpovědi a jsou pokládány všem 

účastníkům úplně stejně a vyhodnocují se odpovědi na základě předem stanovených 

modelových odpovědí. Výhodou je dobrá měřitelnost, nevýhodou je, ţe se těţko 

odhaduje osobnost člověka. 

b) Nestrukturovaný rozhovor – jedná se o rozhovor, který probíhá volně anebo je jen 

rámcově určený cíl. Tento způsob je výborný pro zjištění zajímavých informací o 

uchazeči a také o jeho osobnosti. Je však těţko měřitelný s dalšími uchazeči a velkou 

nevýhodou je také moţnost ovlivnění dotazovatele prvním dojmem (tzv. haló efektem) 

a tím znehodnocuje kvalitu rozhodování při přijetí. 

c) Polostrukturovaný pohovor – varianta slučující obě předchozí metody dohromady. 

Jedná se buď o pohovor, který má jasně stanovený cíl a čas a jedna část pohovoru je 

čistě strukturovaná a druhá část volná anebo jde o pohovor, který má vytyčený jasný 

cíl, pevný rámec, ale lze se pohybovat v určitých mantinelech. Tato metoda však 

vyţaduje velice zkušeného dotazovatele a pečlivou přípravu. [10] 

Dotazník 

Pouţívá se téměř ve všech velkých organizacích a přikládá se k osobním spisům pracovníka. 

Má za úkol zjistit informace o uchazeči a jsou různorodé pro různé kategorie funkcí.[10] 

Zkoumání životopisu 

Další z řad univerzálních a běţných metod pro přijetí uchazeče. Jedná se zde o informace, 

které vypovídají o vzdělání a praxi uchazeče. Pokud se jedná o volný ţivotopis, zkoumá se i 

osobnost uchazeče a proto je to velmi účinná metoda, která se však výlučně pouţívá 



17 

s kombinací s ostatními metodami. Není pravidlem, aby se o přijetí uchazeče rozhodovalo 

pouze na základě ţivotopisu.[10] 

Testy pracovní způsobilosti 

Testy jsou rozdělovány a tříděny do různých kategorií dle konkrétních autorů a literatury. Zde 

se třídění testů řídí dle literatury [10]. Jedná se o pomocnou a tedy doplňkovou metodu 

výběru uchazečů. Jedná se například o testy inteligence, které slouţí k posouzení úkolů na 

myšlení a vyuţívání duševní stránky k plnění úkolu, dále testy schopností, které se pouţívají 

k zjištění schopností uchazeče, jejich moţnému rozvoji a schopnosti přizpůsobovat se 

změnám. Zahrnuje nebo se překrývá s dalšími kategoriemi testů. Dále se pouţívají testy 

znalostí a dovedností, které mají odhalit míru odborných návyků, které uchazeč získal praxí 

nebo ve škole a uchazeč můţe být v tomto testu podroben i k předvedení pracovního postupu 

nebo k ukázce práce. Testy osobnosti jsou naopak zaměřeny na zjištění co nejvíce 

podrobností o osobnosti člověka. To znamená, zdali je uchazeč spíše introvert nebo extrovert, 

zda se rozhoduje spíše emotivně nebo logicky, zda je společenský nebo uzavřený atd. Tento 

test slouţí k výběru pracovníka na základě předešlých zkušeností s osobnostmi úspěšných 

pracovníků. Je velká pravděpodobnost, ţe osoba, která bude mít podobné povahové rysy jako 

osoba jiţ úspěšná na poţadované pozici, se stane také úspěšnou.[10] 

Assessment centre 

Jedná se o komplexní metodu, která se pořádá v menších skupinách uchazečů, kteří mají za 

úkol plnit různé úkoly, na základě kterých je schopno personální oddělení vybrat správné 

uchazeče. Vyznačuje se testováním pracovní způsobilosti, testováním výkonu uchazeče, 

zahrnuje skupinové i individuální úkoly, a protoţe tato metoda pouţívá simulace ukázek práce 

a řešení nejčastějších nebo kaţdodenních pracovních problémů, je to vhodný nástroj pro 

přesný odhad budoucího pracovního výkonu. Tento nástroj se začíná vyuţívat nejen na post 

manaţerských funkcí, ale osvědčuje se i pro výběr pracovníků do banky či telefonních 

sluţeb.[10] 

Zkoumání referencí 

Metoda, která je zaloţená na doporučení uchazeče ze školy nebo z předchozího zaměstnání. 

Můţe mít velký vliv na výběr pracovníka a velice dobře se tato metoda osvědčuje v USA.[10] 
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Lékařské vyšetření 

Tato metoda se pouţívá pouze tam, kde se očekává dobrý zdravotní stav uchazeče, na kterém 

opravdu záleţí anebo kde při výkonu práce se můţe zdravotní stav zhoršovat. V dnešní době 

se tato metoda povaţuje čím dál více za diskriminační.[10] 

Zkušební doba 

Přijetí pracovníka na zkušební dobu je jedna z nejefektivnějších metod zjištění vhodnosti 

uchazeče pro poţadovanou pozici v zaměstnání. Je však zároveň pro podnik nejnákladnější a 

nejsloţitější. Je dobré vzít více osob, které prošly předchozími metodami a vidět, jak se 

dokáţou vyrovnat s úkoly v reálných situacích.[10] 

 

2.6 Firemní kultura 

 

Existuje spousta definic popisu firemní či podnikové kultury. Dle Amstronga představuje 

podniková kultura „…soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů a domněnek, která sice 

asi nebyla nikde výslovně zformulována, ale určuje způsob chování a jednání lidí a způsoby 

vykonávání práce.“ Amstrong (2007, str. 257) 

Firemní hodnoty jsou tedy základem podnikové kultury a mezi nejčastěji uváděné hodnoty 

patří například prospěch zaměstnanců firmy, vysoká výkonnost, vstřícné chování vůči 

klientům, etické chování, prvotřídní a jedinečné produkty či sluţby, ohleduplnost atd. Firemní 

kultura se nevyznačuje pouze hodnotami, ale i postojem a přístupem managementu, chováním 

zaměstnanců ve firmě, zvládáním mimořádných situací či promýšlením budoucnosti firmy. 

Firemní kulturu tedy tvoří tři základní vrstvy. Jednak jsou to projevy v chování a jednání 

majitelů, manaţerů a zaměstnanců firmy (rituály, ceremoniály, zvyklosti), dále jsou to 

verbální projevy, názvy, ţargon či mýty. A jako poslední vrstva, která je nejvíce vidět je 

název firmy, logo, image, firemní oděvy, propagační materiály atd. To vše tedy patří do 

firemní kultury. [3] 

2.6.1 Význam firemní kultury 

Firemní kultura má pro podnik význam ve smyslu „tmelu společnosti“ a vytváří ve firmě 

pocit „to jsme my“ Amstrong (2007, str. 258). Jde o činnost vytváření příznivých podmínek 
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pro zaměstnance, ale také pro úspěšné prosazení firmy v podnikatelském prostředí. Znamená 

to tedy, ţe úkolem firemní kultury je nejen zlepšit a zefektivnit vnitřní vztahy mezi 

spolupracovníky aby byla firma výkonnější a efektivnější, ale má také za úkol působit na 

obchodní partnery a klienty tak, aby tato kultura pomohla firmě dosáhnout úspěchu. 

Zaměstnanci by měli při správné firemní kultuře cítit sounáleţitost s firmou a brát cíle, 

strategii a poslání firmy jako za vlastní poslání a tím nést i odpovědnost za dosaţení těchto 

cílů. Poté se dá mluvit o firemní kultuře jako o nástroji řízení lidských zdrojů.[3]  

2.6.2 Klasifikace firemní kultury 

Existuje rozdělení firemní kultury dle různých autorů, avšak tito autoři vyjadřují celkově 

podobnou myšlenku. Proto jsou zde uváděny porovnání dvou autorů z literatury [1] a [3]. 

Kultura orientovaná na moc – obdoba paternalistického typu firemní kultury dle Bláhy, kde je 

důleţitá moc osobnosti či vlastníka a má za úkol udrţovat své podřízené pod kontrolou.[1,3] 

Kultura s orientací na role – obdoba ideové firemní kultury, je zde zdůrazněna odpovědnost a 

hierarchie, kdy je uznávána role vůdčí osobnosti vlastníka či manaţera, který se obklopuje 

schopnými mladšími následovníky. Cílem je dosáhnout vysoké výkonnosti a profesionality 

firmy.[1,3] 

Kultura orientovaná na úkol – obdoba kultury zaměřující se na vysokou výkonnost. Hlavním 

úkolem této kultury je splnění úkolu a tudíţ se zde nejvíce uplatňují pracovníci, kteří mají 

odpovídající schopnosti, znalosti či způsobilosti. Výkonnost bývá upřednostňována před 

přípravou na budoucnost.[1,3] 

Kultura orientovaná na lidi – zde se nedá jednoznačně porovnat tato kultura s typem dle 

literatury Bláha (2005), jelikoţ dle literatury Amstrong (2007) je organizace určena výhradně 

proto, aby slouţila potřebám svých členů.[1] 

Další členění typů kultury pokračuje dle Bláhy (2005) – tradicionalistická firemní kultura – je 

zaloţena na tom, aby člověk obětoval raději svůj volný čas a rodinu firmě, byl spolehlivý a 

věrný. Tyto společnosti mají dobrý základ pro úspěch. [3] 

Adaptivní firemní kultura – jedná se o kulturu, která má za úkol přizpůsobovat se novým 

situacím, které vyţadují úspěšné prosazení firmy na trhu. Jedná se o neustálý proces rozvoje 

organizace prostřednictvím adaptivních strategií, restrukturalizací, rozvoje firemního 

potenciálu včetně rozvoje lidských zdrojů.[3] 
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Neefektivní firemní kultura – slabá a vnitřně nesourodá organizační kultura, která se 

vyznačuje neefektivností, rozpačitostí, nedodrţováním slova, váhavostí a tápáním. [3] 

2.6.3 Vytváření firemní kultury v praxi 

Tradice, symboly, rituály nebo profesionální jazyk je to co tvoří firemní kulturu a to co je 

vštěpováno zaměstnancům. Je velice těţké u zaběhnuté firmy zavádět novou kulturu a děje se 

tak pouze v nejnutnějších případech a to například v zásadních změnách ve strategii či poslání 

firmy nebo změnách vedení. Obvykle se však přistupuje k utváření firemní kultury 

v počátečních stádiích rozvoje firmy. Zde obvykle hlavní roli sehrává vůdčí osobnost ve firmě 

či vrcholový management, který má za úkol z firemní kultury udělat především účinný 

prostředek řízení lidských zdrojů a firmy. [3]  

Zde jsou prezentovány kroky při zavádění firemní kultury podle literatury Bláha (2005, 

str. 241). 

1) Zjištění základních rysů současné firemní kultury. Jedná se o analýzu toho, jak jsou 

vnímány hodnoty mezi zaměstnanci. Zdali se podle hodnot firemní kultury skutečně 

řídí nebo jsou jen deklarovány. Co se povaţuje za dobré či špatné chování, jak 

zaměstnanci jednají a jaké mají zvyky, jaký styl vedení a řízení firma uplatňuje, zdali 

ve firmě kolují nějaké historky či mýty a zda se uplatňují nějaké rituály nebo 

ceremoniály a existují určité vzory chování. 

2) Porovnání současného stavu firemní kultury s poţadavky na kulturu, která by měla 

vést ke stanoveným strategickým cílům firmy. Při zjištění rozdílů mezi současným 

stavem a ideální firemní kulturou, kterou je nutno sestavit za pomocí citlivosti 

fungování sociálního systému manaţery firmy. Je nutno tedy formulovat, kam se má 

firemní kultura ubírat, aby se dosáhlo kýţených cílů firmy. 

3) Co nejpřesněji stanovit změny firemní kultury, které je potřeba realizovat. Stanovit, 

jaká opatření a aktivity budou mít efekt ve změně firemní kultury. 

4) Vytvořit plán a program kulturních změn. Stanovit postup, kterým se dosáhne ţádoucí 

změny. 

5) Zavést postupně kroky do praxe. Je potřeba stanovit určité parametry, které nám 

odhalí, zdali jsme dosáhli poţadovaných výsledků. Jsou to například zlepšení 

komunikace, pokles nechtěného chování ve firmě, pozitivní ohlas cizích osob atd. 
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6) Zkontrolovat, zdali bylo dosaţeno kýţených výsledků. Zde je nutno si uvědomit, ţe 

nelze výsledky porovnat okamţitě, jelikoţ změny musí být nejdříve přijaty a potřebují 

určitý čas na to, aby se vytvořily zvyky a tradice. Je také důleţité v této fázi nepřestat 

s upevňováním těchto změn, protoţe pokud se v této fázi poleví v dodrţování změn, 

začnou se zaměstnanci vracet k původní firemní kultuře. 

7) Nebylo-li dosaţeno ţádoucích změn, je nutno znovu provést hodnocení a intervencemi 

dotvářet model poţadované firemní kultury.[3] 

2.6.4 Etika a firemní kultura 

V době vysoké konkurence a tlaků na zvyšování výkonnosti firem, jsou manaţeři vystaveni 

negativním důsledkům těchto tlaků při jednání s lidmi, kdy se můţe zajít aţ k nevybíravým či 

bezohledným a neetickým jednáním s lidmi za účelem prosazování firemních cílů. Toto má 

však neblahý dopad na firemní kulturu. Tímto tlakem konkurence se dostávají mnohdy 

podnikatelé a manaţeři do etického dilematu, kdy zájmy jedné skupiny jsou plněny na úkor 

druhé. Manaţerská etika je proto nástrojem jak řešit tyto dilemata. Napomáhá k ujasnění 

managementu co je etické a co ne a také obsahuje morální principy a přesvědčení o tom, co je 

správné a co nemorální. Etické hodnoty, ať uţ manaţerů či zaměstnanců, představují obecně 

sloţku motivace, která je hluboce zakořeněna a jedinec se poté těmito hodnotami řídí a 

jedná.[3]  

Je tedy nutno rozlišovat mezi individuální etikou jedince, která vychází z předešlých ţivotních 

zkušeností, výchovy a vlivu autorit na jedincův ţivot a dále profesní etiku, která slouţí 

k tomu, aby se mohli zaměstnanci rozhodovat při určité profesi v nejednoznačných situacích, 

aby mohli zareagovat správně a účinně zvolit řešení. Pro firmy, které chtějí udrţovat správnou 

firemní kulturu, je nezbytné, aby měli etické kodexy, které určují a rozlišují, co se ve firmě 

povaţuje za etické a co uţ nikoliv. Tyto etické kodexy velice napomáhají ovlivňovat firemní 

kulturu.[3] 

2.7 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 

Proč je důleţité zajistit vzdělávání a trvalý rozvoj pracovníků? Aby byla firma konkurence 

schopná, musí být schopna reagovat na změny a být flexibilní. Tuto flexibilitu celé organizace 

však netvoří nikdo jiný neţ právě zaměstnanci a tudíţ lidé, kteří nemohou zaostávat, jinak 

začne zaostávat celá firma. Mnohdy však nestačí pouze připravenost na změnu, ale je třeba 
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změnu i podporovat a vyvolávat. Aby se člověk stal a zůstal zaměstnatelným, je nutné jeho 

znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Nejdůleţitější úlohou personální 

práce se tedy v dnešní moderní době stává právě péče o rozvoj schopností zaměstnanců. 

Klasický zácvik, doškolování a přeškolování jiţ nestačí a je potřeba se zaměřit na širší rejstřík 

dovedností a znalostí, neţ jaké vyţaduje nynější zastávaná pozice pracovníka. Důleţitými 

aspekty pro změny je i formování osobnosti zaměstnanců a hodnot, které jsou přizpůsobovány 

v rámci firemní kultury. Rozvoj lidských zdrojů je tedy orientován na rozvoj schopnosti 

organizace jako celku a na rozvoj dynamické struktury dovedností a znalostí tak, aby se 

projevila zvýšená efektivnost jak jednotlivých týmů, tak celé organizace.[10] 

2.7.1 Typy vzdělávání 

Existují čtyři základní typy vzdělávání. Jedná se jednak o tzv. instrumentální vzdělávání, které 

má za úkol zlepšovat vykonávání práce v momentě, kdy bylo dosaţeno základní úrovně 

pracovního výkonu. Dalším typem je poznávací vzdělávání, u kterého je cílem zlepšit znalosti 

a pochopit věci. Třetím typem je citové vzdělávání, které se nezabývá aţ tak zlepšováním 

znalostí, ale spíše klade důraz na vytváření postoje a pocitové stránky člověka. Posledním 

typem vzdělávání je sebereflektující vzdělávání, jeţ má za cíl formovat myšlení, chování a 

vytvářet nové pohledy a nazírání na věc, čímţ dochází k vytváření nových znalostí. [1] 

2.7.2 Plán vzdělávání zaměstnanců 

Sestavit plán pro vzdělávání je úkol pro vedení společnosti společně s personálním útvarem. 

Podklady pro vzdělávání se získávají od bezprostředních nadřízených, samotných pracovníků 

a vedení firmy. Cílem plánu vzdělávání je najít způsob jakým dosáhnout poţadovaného 

výsledku ve vzdělávání, stanovení rozpočtu, výběr pracovníků pro vzdělávání atd. Správný 

plán by měl odpovědět na následující otázky[10]: 

- Jaké vzdělávání má být zajištěno? (tzn. obsah)  

- Komu? (Jedná se o jednotlivce či skupiny? Kategorie a výběr členů) 

- Jak? (způsob vzdělávání – při výkonu práce, mimo pracoviště, stanovit metody 

vzdělávání, zvolit učební pomůcky a texty) 

- Kým? (insourcing či outsourcing, vzdělávací instituce či organizace sama) 

- Kdy? (časový harmonogram a termíny) 
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- Kde? (zdali se bude vzdělávat v podniku nebo v cizím podniku, ve vzdělávací firmě 

nebo v pronajatých prostorech, zajištění dopravy, stravy, ubytování, atd.) 

- Jaké budou náklady? (stanovení rozpočtu) 

- Jakým způsobem se bude vyhodnocovat účinnost vzdělávání a výsledky? (je nutno 

stanovit metody hodnocení, určit hodnotitele a termín hodnocení) 

2.7.3 Metody vzdělávání 

Volba metody vzdělávání je velice důleţitý krok při plánování vzdělávání zaměstnanců. 

Výběr metod se řídí dle literatury Koubek (2002) a dává přehled nejpouţívanějších metod. 

Existují dvě základní skupiny, jak lze metody dělit, a to na metody vzdělávání při výkonu 

práce na pracovišti („on the job“) a druhá skupina jsou metody, které jsou pouţívány při 

vzdělávání mimo pracoviště („off the job“). 

a) Metody pouţívané při výkonu práce („on the job“) 

Jedná se o metody členěné dle literatury [10], které mají tu výhodu, ţe se vzdělávání odehrává 

v reálném prostředí praktické činnosti. Je vhodnější spíše pro vzdělávání dělníků, ale pro 

praktickou činnost je stále více vyuţívána i pro manaţery a vedoucí pracovníky. Jedná se tedy 

o tyto metody: 

Instruování při výkonu práce – metoda, která je zaloţena na tom, ţe nadřízený ukáţe postup 

při vykonávání práce a pracovník jej opakuje. Je však dobrý pouze u jednodušších činností. 

Coaching – jde o dlouhodobější instruování a podněcování zaměstnance k očekávanému 

výkonu a vlastní iniciativě. Existuje zde zpětná vazba (hodnocení) nadřízeného a tím i 

k udrţování správného směru vzdělávání se. 

Mentoring – je obdobou Coachingu s tím rozdílem, ţe ten kdo se vzdělává, si sám vybírá 

svého mentora a rádce, který mu nejlépe vyhovuje. Očekává se od vzdělávaného aktivní 

přístup a odpovědnost. Mentor má za úkol vést, stimulovat, radit a obvykle i pomáhat 

v kariéře. 

Counselling – jedná se o poměrně novou metodu, která má za úkol překonat jednosměrnost 

mezi nadřízeným a podřízeným a spíše vytvořit vztah konzultováním a vzájemným 

ovlivňováním. Tato metoda je výborná v tom, ţe i vzdělavateli přináší uţitek a nové poznatky 
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z oblasti vedení a práce s lidmi. Nevýhodou je větší časová náročnost a větší nároky na 

vzdělavatele. 

Asistování – metoda, u které je typické to, ţe vzdělávaný zaměstnanec je v roli pomocníka, 

který pomáhá jiţ zkušenému pracovníkovi a tím se od něj učí pracovní postupy a techniky. Je 

zde však riziko, ţe se můţe naučit i špatné pracovní návyky a veškerý příjem informací je 

z jednoho zdroje. Tato metoda se vyuţívá i při vzdělávání řídících pracovníků. 

Pověření úkolem – jde o rozvoj předchozí metody. Zaměstnanec dostává úkol a podmínky 

k řešení úkolu v reálu. Při řešení úkolu můţe pouţít své tvůrčí myšlení a je zároveň 

kontrolován nadřízeným, jak si počíná. Je zde riziko nesplnění úkolu a tím podrytí důvěry 

vedení a také sebedůvěry.   

Rotace práce – jedná se o výbornou metodu pro vzdělávání řídících pracovníků, protoţe mají 

moţnost si vyzkoušet všechny náleţitosti a pracovní postupy v reálu, coţ mu dává poté dobrý 

přehled na vedoucí pozici a můţe pak dělat kvalitnější rozhodnutí. Metoda je zaloţená na 

tom, ţe pracovník je vţdy na určité období přidělen na určitou pozici a poté zase na jinou. 

Pracovní porady – povaţují se za vhodné formování pracovních schopností a získávání 

přehledů o faktech a problémech celé organizace. Jedná se o neformální metodu, která 

nenásilnou formou můţe účinně přispět k rozšíření znalostí méně zkušených nebo nových 

zaměstnanců.[10] 

b) Vzdělávání mimo pracoviště („off the job“) 

Převáţně se jedná o metody, které vzdělávají celé skupiny zaměstnanců a mají podobu 

školního reţimu. Jde hlavně o rozvoj znalostí, ale i sociálních vlastností a jen částečně 

dovedností. Členění dle literatury [10]. 

Přednáška – jde o přenos teoretických informací pasivní cestou. Posluchači se nezapojují do 

přednášky aktivně. 

Přednáška spojená s diskusí (seminář) – má větší nároky na organizaci přednášky, ale na 

druhou stranu jsou účastníci zapojováni do diskuse a mohou se objevit nástiny řešení 

problémů a nápady. 
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Demonstrování – provádí se za pomocí trenaţérů či ukázkových zařízení a účastnici mají tedy 

i moţnost vyzkoušet si nové znalosti a tím se učit i dovednostem. Nevýhodou metody je 

pouze to, ţe zjednodušuje reálné situace. 

Případové studie – pouţívají se nejčastěji ke vzdělávání tvůrčích pracovníků a manaţerů, kdy 

se na skutečných nebo smyšlených problémech učí zaměstnanci diagnostikovat situaci a 

navrhnout řešení problémů. Pomáhají rozvíjet analytické myšlení a schopnost řešit problémy.  

Workshop – je to podobná metoda případové studii a dochází k řešení problémů v týmech a 

komplexněji neţ u případových studií. 

Brainstorming – metoda se vyuţívá spíše k řešení problémů způsobem, kdy kaţdý předloţí 

určité návrhy a na základě nich se dojde k určitému výsledku. Jde o hledání nových nápadů. 

Mezi další metody patří například simulace, kde se více zaměřuje na praktickou část a aktivní 

účast zaměstnanců, dále hraní rolí, coţ jsou tzv. manaţerské hry, kdy tím, ţe přebere 

pracovník na sebe určitou roli, získává přehled o tom, jak funguje řešení mezilidských vztahů, 

navíc je metoda velice vhodná k formování postojů a ţádoucích osobnostních charakteristik. 

Metody jako assessment centre, „učení se hrou“ a vzdělávání pomocí počítačů, jsou další 

metody vyuţívané ke vzdělávání se na manaţerských postech. [10] 

2.7.4 Hodnocení vzdělávacího programu 

Aby bylo moţné zjistit přínosy vzdělávacího programu a zda se dosáhlo poţadovaných cílů, 

je potřeba provést posouzení efektivity, kterou lze rozdělit na čtyři etapy dle literatury [3]: 

1) Reakce – lze ověřit formulářem, kdy se zjišťuje přijetí obsahu, metod, organizace 

školení jednotlivými zaměstnanci. Ověřuje se co nejdříve po školení. 

2) Hodnocení poznatků – jedná se o časově náročnější posuzování oproti předchozí etapě 

s tím, ţe je potřeba zjistit jaké znalosti a dovednosti si účastníci zlepšili, osvojili či 

případně k jakým změnám došlo v jejich postoji. 

3) Hodnocení chování – v této etapě se zjišťuje, jakým způsobem se změnilo chování 

zaměstnanců, zdali uplatňují získané dovednosti a znalosti v reálných situacích a do 

jaké míry.  

4) Hodnocení výsledků – zde se hodnotí jiţ konkrétní přínosy pro firmu jako celek. Zdali 

se např. zvýšily prodeje díky školení zaměstnanců, zdali je lepší komunikace mezi 
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pracovníky. Tyto informace se získávají velice těţko, a proto kaţdý pozitivní projev 

můţe být důvodem ke spokojenosti. [3] 

 

2.8 Popis jednotlivých metod pro praktickou část 

 

2.8.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která má za úkol hodnotit silné a slabé stránky společnosti (z 

anglického Strenghts a Weaknesses) a dále příleţitosti a hrozby podniku (z anglického 

Opportunities a Threats). SWOT analýza bude v tomto případě pouţívaná ne na celkové 

hodnocení podniku, ale na hodnocení obchodního oddělení firmy MMS v Ostravě.[15] 

2.8.2 Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model rozlišuje konkurenční tlaky z pěti pohledů. Jedná se o síly, které jsou 

navzájem v interakci.[15] 

Obr. 2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj:Vlastní cesta s.r.o. (2006-2009) 
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Tři síly se vztahují k externím zdrojům konkurence a zbytek k interním hrozbám. Jednotlivé 

síly v odvětví lze charakterizovat těmito otázkami: 

1. Konkurenční rivalita – Je na trhu jeden dominantní konkurent? Jsou na trhu silní 

konkurenti? 

2. Potenciální noví konkurenti – Jak obtíţné je vstup nového konkurenta na trh? Jaké jsou 

překáţky vstupu na trh? 

3. Náhradní výrobky (substituty) – Jak lehce mohou být naše sluţby či výrobky nahrazeny 

jinými? 

4. Odběratelé – Jaká je síla vyjednávání u zákazníků? Jsou zvýhodněni při objednání větších 

objemů sluţeb či výrobků? 

5. Dodavatelé – Jak silnou pozici mají dodavatelé? Lze s nimi vyjednávat o mnoţství a 

cenách? Je pro nás dodavatel monopol?[15]  

 

3. Praktická část týkající se strategie podniku v oblasti 
lidských zdrojů 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

 

Pro účely této práce byla vybrána společnost Media Marketing Services a.s. (dále MMS), 

která vznikla v roce 2006 fůzí firmy Media Marketing Services s.r.o. a dalších firem. Firma 

MMS patří do skupiny Media Bohemia, jeţ tvoří mateřskou společnost pro firmu MMS a 

další firmy. Proto většina obecných náleţitostí ve vedení vychází právě z Media Bohemia a. s. 

a přenáší se i na společnost MMS. MMS je mediálním zastupitelstvím pro rozhlasová média 

s působností po celé ČR. Jedná se o českou firmu, která poskytuje komplexní marketingový a 

mediální servis a obchodně zastupuje vlastněné regionální rozhlasové stanice ve všech krajích 

v ČR.[9] 



28 

Obr. 3.1 Schéma uspořádání společnosti 

MMS

 

Zdroj: Interní dokumenty firmy MMS a Media Bohemia a.s. 

Jelikoţ firma vznikla sloučením poměrně velkého počtu firem a tudíţ by byl výzkum týkající 

se strategie velmi náročný, bude se tato práce věnovat divizi lokálního obchodu se zaměřením 

na obchodní oddělení Moravskoslezského kraje (pobočka MMS Ostrava), které má k datu 

1.3.2011 deset pracovníků na pozici obchodního poradce (popř. mediálního konzultanta), 

včetně jednoho externisty v této pozici a dále navíc jednoho obchodního ředitele a jednoho 

regionálního obchodního ředitele. Navíc zde působí i jeden traffic, coţ je osoba, která 

koordinuje vysílání reklam v rádiu a přichází denně do styku s obchodníky a asistentka, která 

má na starosti statistiku pobočky a je pravou rukou ředitele. Tedy dohromady čtrnáct 

zaměstnanců nebo OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), jelikoţ si kaţdý přijatý člověk 

můţe vybrat, zdali bude pracovat jako zaměstnanec nebo na ţivnostenský list. Rozdíl mezi 

těmito dvěma formami je hlavně v přístupu k provizím, kdy OSVČ má sice větší provizní 

základ oproti zaměstnanci, ale nemá moţnost uţívat firemního vozového parku. 
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3.2 Situace v MMS Ostrava 

 

Od začátku roku 2010 se věnovala vedení týmu obchodníků bývalá zaměstnankyně, která byla 

povýšena z pozice mediálního konzultanta. Její přímá nadřízená je regionální obchodní 

ředitelkou a má na starost nejen region kolem Ostravy, ale také Olomouc, Valašsko a Brno. 

Cílem pobočky MMS Ostrava v obchodním oddělení, je plnit plány pobočky. Toho by mělo 

být dosaţeno tak, ţe obchodní poradci plní své individuální pracovní plány.  

3.2.1 Popis činnosti obchodního poradce a mediálního konzultanta 

Hlavní činností obchodního poradce, popř. mediálního konzultanta (zkráceně obchodníka), je 

radit klientům ve firemní sféře, jaký typ kampaně, a na kterých rozhlasových stanicích je pro 

klienta nejvhodnější kampaň realizovat tak, aby byla efektivní a klientovi oslovila potenciální 

zákazníky dle jeho cílů. Klasický postup této činnosti, je oslovit telefonicky nebo písemně 

klienta, domluvit si schůzku, provést analýzu na první schůzce, připravit prezentaci a návrh 

reklamní kampaně, tu následně prezentovat klientovi na druhé schůzce a prodat mu návrh, 

buďto hned na druhé schůzce nebo při větší sloţitosti či dotazech na třetí schůzce. Pokud se 

obchodnímu poradci povede prodej, dostává zaplaceno formou provizí z realizovaného 

obchodu, plus má základní stálý fixní plat. Kaţdému obchodnímu poradci je nastaven 

individuální plán, který se odvíjí od jeho výkonů zkušeností. Pravidlem ale je, ţe se postupně 

plnění plánu neustále navyšuje a to proto, aby se zvedaly i výkony obchodníků. Pokud 

obchodník splní svůj plán, pak dostane svou provizi dle předchozí domluvy s obchodním 

ředitelem, popřípadě, při lepších výkonech, následně i bonusy. V případě nesplnění plánu je 

obchodníkovi přidělena skokově menší provize a to ještě v závislosti na tom, o kolik procent 

plán nesplnil.[9] 

Vedení od obchodníků očekává, ţe své pracovní plány plnit budou a to jednak proto, aby se 

následně plnily i plány pobočky a poté i plány a cíle celé firmy MMS a dále proto, aby 

obchodníci dostávali za svou dobře odvedenou práci adekvátní odměnu. Pokud tedy 

obchodník své plány soustavně neplní, je špatně finančně odměňován a je to i důvod 

k výpovědi zaměstnanci.[9] 

3.2.2 Popis pozice regionálního ředitele v rámci personální oblasti 

Regionální ředitel je přímým podřízeným generálního ředitele společnosti a plní jeho pokyny 

a příkazy a řídí se právními předpisy i interní legislativou. Spolurozhoduje o personálních 
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opatřeních v regionu. Můţe předkládat návrhy na provedení organizačních a personálních 

změn. V případě, ţe nesouhlasí v personálních oblastech s podřízenými manaţery v regionu, 

rozhoduje poté generální ředitel. Regionální ředitel se podílí i na vyhledávání a výběru 

nových pracovníků obchodního oddělení a má právo se zúčastnit výběrových řízení. Zároveň 

se zúčastňuje hodnotících rozhovorů za účelem přispění k úspěšnému dosaţení cílů regionu. 

Je také spoluodpovědný za pracovní morálku zaměstnanců, provádí namátkové kontroly a 

můţe udělovat i postihy a sankce za neplnění pracovních povinností a úkolů.[9] 

3.2.3 Popis pozice regionálního obchodního ředitele v personální oblasti 

Regionální obchodní ředitel je přímý nadřízený obchodního ředitele pobočky a je přímým 

podřízeným regionálnímu řediteli. Má na starosti větší region a tudíţ více obchodních ředitelů 

pobočky a s obchodníky komunikuje v menší míře neţ obchodní ředitel. V případě problému 

nebo dočasné neobsazenosti pozice obchodního ředitele, jej můţe zastupovat. Regionální 

obchodní ředitel tedy zodpovídá za výsledky svěřených poboček a komunikaci s dalšími 

regiony a vedením firmy. Vytváří také cenovou politiku svěřených poboček, kterou pak 

předává dále obchodním ředitelům poboček a konzultuje ji s nimi. Mimo těchto personálních 

věcí, zastává i řadu ekonomických a administrativních činností, vyhledává obchodní 

příleţitosti a zjišťuje postavení na trhu ve spolupráci právě s obchodními řediteli poboček.[9] 

3.2.4 Popis pozice obchodního ředitele pobočky 

Obchodní ředitel je přímý nadřízený obchodním poradcům a mediálním konzultantům a je 

přímým podřízeným regionálnímu obchodnímu řediteli. Jeho hlavním cílem je vést obchodní 

poradce na své pobočce k tomu, aby všichni obchodníci splnili svůj vlastní pracovní plán a 

aby tím byl splněn plán i pobočky svěřené do jeho vedení. Mezi hlavní činnosti obchodního 

ředitele tedy patří řízení a kontrola činnosti obchodníků, průběţné hodnocení jejich 

pracovních výsledků a to tak, ţe dle harmonogramu provádí pohovory s jednotlivými 

obchodníky, za účelem splnění pracovního plánu pobočky. Má na starosti také informování 

obchodníků o nových interních, ale i externích předpisech a zodpovídá také za školení 

zaměstnanců. Můţe také navrhovat mimořádné nebo výkonnostní odměny. Kromě těchto 

personálních činností navíc vykonává veškerou potřebnou administrativu a ekonomické 

úkoly, analýzy trhu a konkurence a spolupracuje a komunikuje s ostatními úseky 

společnosti.[9] 
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3.3 Výběrová řízení a výběr pracovníků 

 

Výběrové řízení začíná poţadavkem na inzerát a zveřejňuje se na portálech www.jobs.cz, 

www.prace.cz, www.pracujvpraze.cz, dále na stránkách MPSV (Ministerstvo práce a 

sociálních věcí) a na webových stránkách MMS. Forma výběru pracovníků v obchodním 

oddělení se přenechává personální divizi (dále jen „PD“) a to konkrétně osobě, která nového 

spolupracovníka hledá. Obvykle je to přímý nadřízený a tudíţ, v případě obchodníků, jde o 

obchodního ředitele. Při výběru pracovníků se pouţívají dva standardizované testy. 

Bochumský osobnostní dotazník u manaţerských pozic a Dotazník motivace k výkonu 

u obchodníků. Oba testy by měly slouţit jako doplňkový nástroj k výběru vhodného 

kandidáta.[9] 

Při výběrovém řízení se berou v úvahu tyto faktory: 

1. Ţivotopis a forma jakou je psán 

2. Komunikace přes telefon (např. při pozvání obchodníka na pohovor se sleduje, zdali 

se představí, jaký má hlas apod.) 

3. Pracovní zkušenosti 

4. Osobnost člověka (v testu vyjde dobře, ale ve skutečnosti i nevhodný kandidát můţe 

být motivován k práci) 

5. Předpoklady pro danou práci do budoucna 

6. Předpoklady, zda kandidát „zapadne“ do týmu lidí a má předpoklady stát se jeho 

součástí 

7. Testy zmíněné výše (Bochumský osobnostní dotazník a Dotazník motivace k výkonu) 

8. Přítomnost minimálně dvou hodnotících kolegů u výběrového řízení[9] 

3.3.1 Problémy při náboru pracovníků do obchodních oddělení včetně 

komentáře 

Mezi největší problémy patří nábor obchodních poradců, kde se dlouhodobě projevuje velká 

fluktuace, která způsobuje personální vícenáklady. Personální divize nechce dělat hromadné 

nábory a ze zkušeností je nejlepší přijmout maximálně dva uchazeče, aby jim mohlo být 

věnováno dostatek času na zaškolení a vytvoření dobrého vztahu k dané práci. 

Firma má předběţné návrhy, co by se mohlo změnit u výběrových řízení. Jednak navrhuje 

změnu inzerátů, protoţe se zjistilo, ţe se občas hlásí typově jiní lidé a také způsob výběrového 



32 

řízení. Zde by se mělo v případě obchodníků jednat o pohovor nad ţivotopisem o 

zkušenostech, o představách o novém zaměstnání, finančních odměnách, o jiných pracovních 

nabídkách, prověřit slovní zásobu mluvením na dané téma, případová studie (např. ukázka 

prodeje mobilu), dále uchazeči sdělit co se od něj u této pozice očekává a firma aby zjistila co 

nejvíce informací o uchazeči.  

Obsazování manaţerských pozic probíhá formou pohovoru ve dvou kolech, kdy kaţdé kolo 

trvá cca jednu hodinu. Tato krátká doba výběrového řízení je shledána vedením jako velice 

ošemetná i v případě přítomnosti více hodnotitelů, jelikoţ se adept na vedoucí pozici můţe 

po tuto dobu přetvařovat a hrát „divadlo“. Proto je navrţeno v rámci zlepšování přijímání 

manaţerů do vedoucích pozic, zlepšit tuto situaci změnou přijímání manaţerů na přijímání 

formou Assessment Centra, které je jednak delší (aţ několik hodin) a zájemce bude vystaven 

vícero úkolům a kritériím.[9]  

Otevřenou otázkou týkající se výběru nových zaměstnanců zůstává stanovení jasných pravidel 

pro vytváření nových pracovních míst, odstranění nejednotnosti názvu pozic a revize 

webových stránek Media Bohemia, kde by bylo moţno zadávat inzeráty na volná místa v celé 

skupině Media Bohemia.[9] 

3.3.2 Fluktuace v obchodním oddělení včetně komentáře 

Jak manaţeři, tak obchodníci se však v průběhu času mohou změnit natolik, ţe jiţ nebudou 

vyhovovat dané pozici z různých důvodů, ať jiţ osobních či pracovních. Největším 

problémem firmy MMS v oblasti obchodního oddělení je, ţe neumí předcházet včas krizovým 

situacím, které nastávají v době adaptace nového pracovníka. Obchodník či manaţer nemusí 

vidět své chyby nebo to, co nedělá ve své práci dobře a proto by měl na to upozornit 

nadřízený a problém by se měl řešit. Doposud se řeší tyto situace pozdě a ve vyhrocených 

situacích, kdy dochází k nesoudrţnosti týmu místo spolupráce, obchodníci si spíše konkurují a 

to přispívá k nezdravým vztahům. V důsledku nespokojených obchodníků nebo neřešení 

těchto situací včas, dochází ke zvyšování fluktuace, obměně týmu, coţ nepůsobí na stávající 

obchodníky pozitivně. Za rok 2010 se fluktuace drţela na neuvěřitelném čísle 118 %.(dle 

výpočtu: počet odcházejících pracovníku k průměrnému počtu stávajících pracovníků [13]). 

To znamená, ţe na průměrných 11 obchodníků včetně obchodního ředitele (počet 

zaměstnanců na konci kaţdého měsíce/12 měsíců) odešlo 13 zaměstnanců. 
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Další věc, která má přispět ke sníţení fluktuace, dle personalistů ve firmě, je adaptační 

program, který spočívá v tom, aby nový kolega zapadl do současného týmu, který by měl být 

přátelský, úspěšný a ukazovat mu vzor, jak dělat svou práci správně. Toto by mělo jednak 

motivovat nového obchodníka k lepšímu výkonu a také by měl chtít zůstat mezi pozitivními 

lidmi a fungujícím týmem. Dalším krokem je tzv. Orientační program, který má nového 

kolegu vnést do prostředí firmy Media Bohemia, získat kontakty a poznat fungování své nové 

firmy. Tento program by měl vzbudit zájem o prostředí firmy a vyvolat pocit sounáleţitosti. 

Ke zlepšení interní komunikace by také měl vést intranetový server Embéčko, který má na 

starosti informovat zaměstnance o současném stavu firmy, akcích firmy, novinkách a úspěších 

firmy tak, aby se posilovala firemní kultura.[9] 

 

3.4 Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj 

 

3.4.1 Popis současného plánu ve vzdělávání a rozvoji obchodních 

poradců 

O základní vzdělání, školení a uvedení obchodníků do firmy se stará obchodní ředitel 

pobočky a to proto, aby mohli obchodníci co nejdříve začít pracovat v terénu a získávat 

zkušenosti. Podle plánu by se měl nový obchodník co nejdříve účastnit prvního stupně školení 

obchodních dovedností Michala Zelenky (prezident Asociace provozovatelů soukromého 

vysílání a školitel). Tyto stupně jsou celkem tři a následují po sobě vţdy po cca šesti 

měsících. To znamená, ţe obchodní poradce by po zhruba roce a půl ve firmě měl mít tyto 

školení za sebou, čímţ po úspěšném absolvování získává diplom a titul mediálního 

konzultanta. Po dosaţení tohoto titulu absolvují ještě vybraní obchodníci osmiměsíční 

obchodní akademii ALTEGO.[9]  

3.4.2 Popis jednotlivých druhů školení 

První stupeň školení obchodních dovedností Michala Zelenky – zde se probírá rádio, jako 

médium pro komerční komunikaci, jeho výhody, konkurenti a mediální trh v ČR a regionech. 

Kariéra a pracovní návyky, plánování cílů, času, podle čeho se má obchodník orientovat, aby 

věděl, jaká činnost vede k úspěchu, předprodejní, prodejní a poprodejní servis zákazníkům. 

Dále zásady při tvorbě spotů, sdělení ve spotech, zásady pro tvorbu a plánování kampaní.[9] 
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Druhý stupeň školení obchodních dovedností Michala Zelenky – opět je zde plánování času, 

cílů, faktory úspěchu, měřitelné proměnné, na základě kterých se obchodník můţe orientovat, 

zdali jde správnou cestou, kariéra a pracovní návyky, ovšem rozebrány více podrobně. 

Probírání typů osobností a sociální psychologie pro lepší zvládnutí prodeje a poprodejního 

servisu, zvládání námitek, zopakování zásad výroby spotů a zhodnocení jiţ vlastní činnosti. 

Část školení je věnována také výzkumům trhu a mediálním ukazatelům, aby obchodník byl 

schopen zvládat profesionálně dotazy klientů.[9] 

Třetí stupeň školení obchodních dovedností Michala Zelenky – na tomto školení se probírá 

správné telefonování klientům, otázky, které vedou ke koupi u klienta a sledování jeho 

nákupních signálů. Cvičení na kameře, kdy obchodník můţe sám sebe pak lépe hodnotit, jak 

zvládá námitky a jak provádí závěry jednání. Rozebírají se i předem připravené obchodní 

případy a jak poţádat správně klienta o succes story, neboli reference, coţ je poté hlavním 

argumentem u jiných klientů, kteří mají například problém věřit účinnosti jejich reklamní 

kampaně. Po tomto stupni tedy získává obchodní poradce titul mediálního konzultanta.[9] 

Poslední stupeň školení závisí na dosavadních výsledcích a zájmu obchodníka o další 

vzdělávání. Jedná se o obchodní akademii ALTEGO, kde obchodník postupně projde kaţdý 

měsíc dvoudenním proškolením po dobu osmi měsíců. Na těchto školeních se probírají taktéţ 

obchodní dovednosti jako telefonování, navazování osobního kontaktu, technika kladení 

otázek, jak se má obchodník umět sám sebe motivovat, zdůrazňuje se úloha emocí při 

rozhodování a emoční prodej, námitky a jejich zdolávání, vyjednávání, uzavření prodeje atd. 

Jsou zde prováděny i workshopy právě na emoční prodej, zvládání konfliktních klientů a 

zdolávání námitek v obchodním jednání.[9] 

Po absolvování těchto čtyř školení není pro obchodníky připraven zatím ţádný další 

vzdělávací program. Zatím se připravuje co udělat nebo jak udrţovat osobní a odborný rozvoj 

u jiţ zkušených obchodníků. V plánu je udělat pro ně ucelený program. Obchodní ředitelé 

jsou vzdělávání navíc ještě dvoudenním školením přímo pro manaţery.[9] 

 

3.5 Průzkum řízení lidských zdrojů 

 

V rámci průzkumu řízení lidských zdrojů byl proveden audit řízení lidských zdrojů dle 

literatury [3]. Tento audit je uskutečněn prostřednictvím dotazníku, který byl upraven pro 
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potřeby této práce. Jelikoţ je audit soustředěn na různé oblasti personalistiky a fungování 

řízení lidských zdrojů, je velice důkladný a vypovídající o současném fungování společnosti. 

Tento dotazník byl upraven se zacílením na řízení lidských zdrojů v obchodním oddělení 

obecně a jisté otázky se vztahují přímo na obchodní oddělení v Ostravě. Test byl předloţen 

kompetentním osobám, jeţ mají na starost právě personalistiku ve firmě a to na pozici 

personální ředitel a personální manaţer. V této části kapitoly bude zobrazen celkový výsledek 

auditu řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a upravený dotazník lze shlédnout v příloze 1.  

Audit řízení lidských zdrojů je metoda prozkoumání závaţných stránek řízení lidských zdrojů 

a okolností, které ovlivňují soudobý přístup k řízení lidských zdrojů v obchodním oddělení. 

Cílem auditu je nalézt silné a slabé stránky v této oblasti a zjistit celkový pohled na úroveň 

řízení lidských zdrojů ve firmě. Díky tomuto auditu získá firma i informace, které ji můţou 

pomoci vidět nedostatky a prostor k jejich zlepšení a rozvinutí právě lidských zdrojů. Audit 

dokáţe, aby byly formulovány jednoznačné závěry řízení lidských zdrojů v podniku, a má 

ukázat, kam by se firma měla ubírat, aby dosáhla vyšší úrovně v oblasti lidských zdrojů a tím 

i pomohla k rozvoji firmy celkově.[3]  

Postup auditu je rozdělen do několika kroků. Prvním krokem je zjištění informací o fungování 

řízení lidských zdrojů, k čemuţ slouţí právě dotazník. Dalším krokem je hodnocení získaných 

informací, na základě návodu dle literatury [3] a rozbor silných a slabých stránek. Posledním 

krokem je doporučení, na co by se měl personální útvar více zaměřit a co by měl zlepšovat. 
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3.5.1 Vyhodnocení průzkumu řízení lidských zdrojů 

Tab. 3.1 Vyhodnocovací tabulka 

Oblasti 

Hodnoty 

max. 

bodů 
nízká střední vysoká 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů v obchodním 

oddělení 
17 do 9 10-13 14-17 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16 do 8 9-12 13-16 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců v obch. odd. 14 do 7 8-10 11-14 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v obchodním odd. 18 do 9 10-13 14-17 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

v obchodním oddělení 
22 do 11 12-16 17-22 

6. Odměňování zaměstnanců v obchodním odd. celkem 27 do 14 15-20 21-27 

7. Zaměstnanecké vztahy v obchodním oddělení – celkem 28 do 8 9-18 19-28 

8. Firemní kultura 15 do 8 9-11 12-15 

Zdroj: Bláha (2005, str. 258) 

Tab. 3.2 Výsledek ŘLZ 

Oblasti 

Hodnoty 

max. 

bodů 

níz-

ká 

střed-

ní 

vy-

soká 
% 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů v obchodním 

oddělení 

17   15 88,2 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16   13 81,3 

3. Výběr a přijímání nových zaměstnanců v obch. odd. 14   11 78,6 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v obchodním odd. 18   17 94,4 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

v obchodním oddělení 

22   20 90,9 

6. Odměňování zaměstnanců v obchodním odd. celkem 27   22 81,5 

7. Zaměstnanecké vztahy v obchodním oddělení – 

celkem 

28   20 71,4 
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8. Firemní kultura 15  10  66,7 

Zdroj: dotazník a rozhovor s personálním ředitelem 

Komentář 

Celková úroveň řízení lidských zdrojů ve firmě MMS je dle výsledků vysoká. Pozornost 

věnována řízení lidských zdrojů je tedy na vysoké úrovni. Je ale nutno podotknout, ţe se 

vyskytly tři oblasti, kde je procentuální hodnota niţší neţ 80 % a firemní kultura je na střední 

úrovni s hodnotou niţší neţ 70 %. Firma MMS popřípadě Media Bohemia má stále co 

zlepšovat. U těchto oblastí je potřeba hlavně zlepšit komunikaci mezi nadřízenými a 

podřízenými. Dále je nutno zlepšit přístup k výběrovému řízení. Tento výzkum je podpořen 

v některých oblastech SWOT analýzou v dalším textu a proto i oblast zaměstnaneckých 

vztahů v obchodním oddělení je dále zkoumána a upřesněná. Co se týče firemní kultury, 

určitě by firmě pomohlo vytvoření etického kodexu, který zatím chybí a který velice 

napomáhá ke zkvalitňování firemní kultury [3]. 

 

3.6 Průzkum osobností a potřeb obchodníků a stylů vedení 
obchodních ředitelů 

 

3.6.1 Test potřeb 

Tento test, jenţ je převzat z literatury [2] byl proveden na devíti obchodnících, z nichţ někteří 

jsou nováčky ve firmě. Test zjišťuje u obchodníka jeho nejsilnější potřeby a odhaluje, jak 

obchodník ve většině situací jedná a rozhoduje se. Tento test můţe poslouţit vedoucím jako 

cesta ke zkvalitnění jednání s obchodníky a zároveň jim poskytuje mocný nástroj v oblasti 

motivace. Jelikoţ kaţdý člověk je jiný, má samozřejmě i jiné nebo odlišné potřeby a zdroje 

motivace. Tím, ţe se částečně odhalí, co kterého obchodníka motivuje, můţe přispět 

k lepšímu individuálnímu přístupu a zlepšení pracovního výkonu, jelikoţ se můţe ředitel 

právě zaměřit přímo na motiv kaţdého obchodníka. 

Kaţdý obchodník dostal test potřeb, jehoţ ukázka je v příloze 2 a výsledek testu odhaluje, 

zdali je pro obchodníka důleţitý určitý motiv a jak moc tento motiv ovlivňuje, v pracovní 

kariéře, rozhodování daného obchodníka. Motivační typy jsou popsány v teoretické části této 

práce v sekci 1.4. Motivace a výkon lidí. Tyto motivační typy jsou: Jistota, samostatnost, 
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osobní postavení, odbornost, tvořivost, přátelství, pracovní výsledky (výkon), ţivotní 

rovnováha. Obchodníci budou označováni pro anonymitu písmeny A aţ I. Jelikoţ je 

motivačních typů osm a nejvýznamnější motivy jsou z bodového hodnocení 8-64 bodů ty, 

které získaly 8-31 bodů, budou u kaţdého obchodníka uváděny pouze tyto nejsilnější motivy. 

Nebudou tedy uváděny motivy, které ovlivňují částečně přístup obchodníka nebo málo. 

Motivy budou navíc ohodnoceny čísly, kdy 1 znamená největší vliv při rozhodování, a další 

čísla znamenají menší vliv. Pokud nastane situace, ţe jsou některé motivy stejně hodnoceny, 

budou stejně číslovány. Pokud se stane, ţe obchodník do kategorie 31 bodů získá pouze dva 

motivy, bude uveden třetí nejsilnější navíc z kategorie „částečně ovlivňují rozhodování a 

motivaci“ a označen hvězdičkou „*“. Pokud nastane situace, ţe obchodník získal v bodovém 

hodnocení do 31 bodů více neţ tři motivy, budou uvedeny všechny motivy v této kategorii. 

Obchodník A – 1. Jistota; 2. Samostatnost; 3. Osobní postavení 

Obchodník B – 1. Samostatnost; 2. Jistota; 3. Pracovní výsledky* 

Obchodník C – 1. Pracovní výsledky, výkon; 2. Samostatnost; 3. Osobní postavení* 

Obchodník D – 1. Samostatnost; 2. Jistota; 2. Osobní postavení; 3. Pracovní výsledky, výkon 

Obchodník E – 1. Jistota; 2. Samostatnost; 2. Osobní postavení; 3. Tvořivost* 

Obchodník F – 1. Samostatnost, 2. Tvořivost, 3. Odbornost* 

Obchodník G – 1. Samostatnost, 2. Jistota a Osobní postavení, 3. Pracovní výsledky, výkon* 

Obchodník H – 1. Samostatnost, 2. Jistota, 3. Tvořivost* 

Obchodník I – 1. Samostatnost, 2. Pracovní výsledky, výkon, 3. Tvořivost, 4. Odbornost 

Komentář k výsledkům 

Z výsledků lze vyčíst, ţe všichni obchodníci mají za velmi silný motiv samostatnost, coţ 

znamená, ţe nesnáší cizí nařízení a jsou motivovaní tím, ţe si vše udělají po svém. Dalším 

důleţitým motivem u většiny obchodníků je jistota, coţ svědčí o lidech, kteří neradi riskují a 

snaţí se mít svůj jistý příjem, i kdyţ nemusí být zrovna velký. Pouze u dvou obchodníků se 

objevuje pracovní výsledek a výkon jako důleţitý při jejich rozhodování, coţ svědčí o 

obchodnících, ţe touţí být nejlepší ve své práci. Stále vcelku zřetelný motiv je zaloţen na 
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osobním postavení, coţ znamená, ţe takového člověka motivuje úspěch v návaznosti k jeho 

pracovnímu postavení.  

Z tohoto testu vyplývá, ţe pokud chce vedení vycházet s obchodníky dobře a chtějí, aby plnili 

pracovní plány, neměli by striktně nařizovat, ale spíše konzultovat a doporučovat. V opačném 

případě můţe takovéto nařizování a poučování jak se má co dělat, zapříčinit více škody neţ 

uţitku. U obchodníků vedených hlavně jistotou je potřeba přistupovat tím, ţe jim jistotu 

sebereme a nabídneme jim ji při splnění plánu. Svědčí to o dobře nastaveném systému odměn 

v MMS, který motivuje obchodníky k vyššímu výkonu právě tím, ţe pokud nesplní plán, 

budou mít velice málo peněz na výplatu. U obchodníků, kteří mají jako hlavní motivaci 

pracovní výsledek, je důleţité srovnávat je s ostatními a chválit za dosaţené výsledky. Chtějí 

být prostě nejlepší a úplně se uspokojí, jakmile se nejlepšími stanou. Obchodníci, u nichţ ještě 

hraje významnou roli osobní postavení, jsou rádi chváleni a oceňováni, jelikoţ jsou pyšní na 

svou pracovní pozici a motivem pro ně můţe být i povýšení či diplom.  

3.6.2 Leary model – dotazník 

Upravený dotazník dle Learyho modelu převzatý od firmy Palatinum (viz příloha 6), která jej 

pouţívá ke školení manaţerů, má za úkol vypovídat o tom, v jakém vztahu je, a jak se chová 

obchodník ke svému nadřízenému. Tento test byl proveden na devíti současných obchodních 

poradcích. Dotazník popisuje osm druhů přístupů k nadřízenému a vyjadřuje je v těchto 

oblastech: Oponující x společný; nad x pod (ve smyslu povyšující se x podřizující se), dále 

dle tohoto členění se rozlišuje přístup na: 

Oponující + Nad = Konfrontační, soutěživý 

Oponující + Pod = Skeptický, podřízený 

Společný + Nad = Podporující, instruující styl 

Společný + Pod = Spolupracující, závislý 

U obchodníků budu uvádět pouze první čtyři nejvýraznější rysy. Pokud bude více rysů 

hodnoceno stejně, uvedu vţdy pouze ty, které mají nejvyšší počet bodů a druhý nejvyšší.  

Obchodník A – 1. Soutěţivý, 2. Instruující styl, Podporující, Závislý 

Obchodník B – 1. Spolupracující, 2. Instruující styl, 3. Soutěţivý, Podporující 

Obchodník C – 1. Instruující styl, soutěţivý, závislý, 2. Spolupracující 
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Obchodník D – 1. Instruující styl, spolupracující, soutěţivý, 2. Podporující, závislý 

Obchodník E – 1. Instruující styl, 2. Konfrontační, 3. Spolupracující, skeptický 

Obchodník F – 1. Instruující styl, Podporující, Spolupracující, 2. Závislý  

Obchodník G – 1. Podporující, 2. Spolupracující, Instruující styl, 3. Mnoho vyrovnaných 

variant  

Obchodník H – 1. Spolupracující, 2. Závislý, 3. Podporující, 4. Soutěţivý 

Obchodník I – 1. Instruující styl, Spolupracující, Závislý, 2. Podporující 

Komentář k výsledkům 

Tento test ukazuje vedoucímu, jak k němu obchodník přistupuje a tedy i jaké můţe vedoucí 

od obchodníka očekávat jednání či chování. I kdyţ je test anonymní, můţe dát obchodnímu 

řediteli přehled jaké typy lidí v týmu má a podle toho přizpůsobit i jednání s nimi. Lze vidět, 

ţe nejvíce převaţuje Instruující a spolupracující styl, coţ znamená, ţe obchodníci jsou 

otevřeni jednat s vedením, ale nechtějí se ve většině okolností podřizovat. Lze vidět, ţe 

výsledek se potvrdil v návaznosti na test potřeb, který ukázal také převahu lidí, kteří jsou 

samostatní a nemají rádi cizí nařízení. U některých obchodníků se na prvním nebo druhém 

místě samostatně vyskytl styl konfrontační či soutěţivý. Při jednání s vedením tedy rádi 

oponují a nechtějí se podřizovat. Tyto osoby mohou vnášet do kolektivu napětí, ale zároveň 

jsou i hybnými silami ke změnám. Velice často se také vyskytl typ jednání „spolupracující“. 

To, ţe nebyl na prvních příčkách, nasvědčuje tomu, ţe za určitých okolností se obchodníci 

umí podřídit a lze s nimi kooperovat jako s týmem rozumných lidí. Jak jiţ bylo uvedeno 

v předchozím komentáři k testu potřeb, i tento test ukázal, ţe je potřeba k těmto obchodníkům 

přistupovat opatrně (bez příkazů) a nechat je vymyslet postupy a metody ke zlepšení a poté je 

od nich moţné očekávat spolupráci. 

3.6.3 Testy stylu vedení vedoucího 

Testy jsou zaměřeny zejména na styl vedení vedoucího. Dotazníky jsou dva, kdy jeden je 

zaměřen na to, zdali je vedení jednotlivých vedoucích spíše transakční nebo transformační dle 

literatury [2]. Druhý se zaměřuje spíše na způsob chování při vedení a byl převzat a upraven 

dle systému GRID popsaného v teoretické části z literatury [2] doplněného o systém 

Leadership s klidnou myslí z literatury [11]. Tyto testy byly předloţeny jak regionálnímu 
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obchodnímu řediteli, tak obchodním ředitelům, kteří se na této pozici vystřídali od ledna 2010 

do února 2011. Tedy dva. Testy jsou zaměřeny na sebehodnocení vedoucího ve vztahu k jeho 

podřízeným v příloze 3 a 4.  

3.6.4 Transakční a transformační vedení 

Tento test má za úkol zjistit u vedoucích, které nástroje vedení nejčastěji pouţívají. 

Transakční vedení je tzv. vedení obchodní, kdy lze obchodníkovi dát za dobrý výkon odměnu 

a za špatný výkon postih. Jednoduché, ale ne vţdy nejlepší. Zatímco transformační vedení 

zkoumá charisma, povzbuzení, osobní úctu a přemýšlení s obchodníkem. Jelikoţ jsou testy 

zaměřeny na sebehodnocení a osobním dojmu vedení, po inspiraci vedoucího byl test 

„transakčního a transformačního vedení“ převeden tak, aby nebyl pojat pouze jako 

sebehodnocení, ale aby vedoucího mohli hodnotit i obchodníci. Výsledky testů byly 

hodnoceny dle literatury [2] na této škále: 

 Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 7-18, vyuţívá poměrně málo. 

 Nástroje, který dosahuje číselné hodnoty 19-23, vyuţívá průměrně. 

 Často pouţívá nástrojů, které dosahují číselné hodnoty vyšší neţ 23. 

 

Vypovídací schopnost mají následující tabulky 3.3 aţ 3.5, které zobrazují i výsledky, jak 

naopak viděli obchodníci tohoto regionálního ředitele. Test byl proveden na desíti 

zaměstnancích a výsledky jsou anonymní. Aby zde nemuselo být devět tabulek s kaţdým 

hodnocením zvlášť, byly výsledky hodnocení obchodníky zprůměrovány: 

Tab. 3.3 Výsledková tabulka regionálního obchodního ředitele 

Nástroj vedení 
Výsledek 

sebehodnocení 
Výsledek hodnocení 

obchodníky 

Charisma 22 16 

Povzbuzení 29 16 

Osobní úcta 27 15 

Intelektuální stimulace 26 17 

Slíbená odměna 27 17 

Hrozící postih 27 23 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 3.4 Výsledková tabulka nového obchodního ředitele 

Nástroj vedení 
Výsledek 

sebehodnocení 
Výsledek hodnocení 

obchodníky 

Charisma 20,5 13 

Povzbuzení 18 13 

Osobní úcta 28 16 

Intelektuální stimulace 19 13 

Slíbená odměna 22 13 

Hrozící postih 18 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 3.5 Výsledková tabulka bývalého obchodního ředitele 

Nástroj vedení 
Výsledek 

sebehodnocení 
Výsledek hodnocení 

obchodníky 

Charisma 23 18 

Povzbuzení 24 20 

Osobní úcta 24 21 

Intelektuální stimulace 19 18 

Slíbená odměna 23 17 

Hrozící postih 17 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář 

Jak lze vidět z tabulek a výsledků, je u všech poměrně velký rozdíl mezi tím, jak vidí 

obchodníci ředitele a jak vidí ředitel sám sebe. Toto by mohl být zajisté pro ředitelé pohled 

z jiného úhlu, aby věděli, kde na sobě mohou zapracovat a co zlepšit tak, aby pohled 

obchodníků odpovídal pohledu na sebe. Nejlepších výsledků v očích obchodníků dosáhla 

bývalá obchodní ředitelka, jíţ obchodníci přiřkli jako styl vedení hlavně povzbuzení a osobní 

úctu, coţ poměrově vychází i v pohledu na sebe sama. Nejdále od dobrého výsledku byl nový 

obchodní ředitel. Zde je však nutno podotknout, ţe dva měsíce není dlouhá doba na realistické 

poznání člověka a proto spíše tento výsledek vyjadřuje první dojmy. U regionálního 

obchodního ředitele převládá dle pohledu obchodníků transakční vedení a to ve smyslu buď to 

uděláš nebo ti hrozí postih. Bylo by dobré toto brát na zřetel a spíše vést obchodníky formou 

transformačního vedení a to hlavně povzbuzením, osobní úctou a intelektuální stimulací. 

Transformačních nástrojů je pouţíváno málo a vůbec dle obchodníků není ţádný nástroj 

pouţíván často, i kdyţ ředitelé si myslí opak, coţ můţe slouţit jako impuls k zamyšlení. 
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3.6.5 Způsob chování při vedení 

Výsledky názorů a způsobu chování vedoucího si lze prohlédnout v následující tabulce. 

Tab. 3.6 Výsledná tabulka převaţujících stylu vedení 

Styl vedení Regionální obchodní 

ředitel 

Nový obchodní 

ředitel 

Bývalý obchodní 

ředitel 

Volný průběh 2 2 2 

Plantáţník 4 3 7 

Týmový vedoucí 14 16 11 

Vedoucí spolku 

zahrádkářů 
6 0 6 

Leader s klidnou 

myslí 
20 24 18 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář 

Z výsledné tabulky je jasně vidět, ţe co se týče stylu vedení, mají všichni ředitelé podobný 

výsledek. Jediný rozdíl je u nového ředitele, který nezískal ani jeden bod „Vedoucího spolku 

zahrádkářů“ coţ je typ vedení, který dokáţe vytvářet mezi lidmi příjemné a přátelské vztahy a 

to by nový ředitel mohl určitě vylepšit. Na druhou stranu jde vidět, ţe dosáhl lepších výsledů 

u „týmového vedoucího a „leadership s klidnou myslí“. Dle těchto výsledků by ředitelé měli 

být velice rozumní, obchodníky vedou za výbornými výkony s nadšením a stmelením lidí a 

navíc dokáţou nechat obchodníky myslet a vymýšlet postupy samotné s elegantním a 

účinným řešením problémů. Tento test byl prováděn jako sebereflexe. 

 

3.7 SWOT analýza 

 

Tato analýza SWOT je upravená oproti klasické, která hledá silné, slabé stránky uvnitř firmy, 

příleţitosti a ohroţení z vnějšku firmy tak, ţe je zaměřená na to, aby našla silné a slabé 

stránky fungování obchodního oddělení MMS Ostrava z pohledu obchodníků, asistentek a 

vedení a také příleţitosti ke zlepšení fungování obchodního oddělení nebo naopak co můţe 
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ohrozit fungování pobočky, pokud se nic nezmění. Hlavním nosičem těchto informací se stal 

dotazník z přílohy 6, ve kterém je vymezeno sedm oblastí týkající se pobočky obchodního 

oddělení a byl vyhotoven na základě metody SWOT analýzy. Tento dotazník byl nadále 

doplněn o otázky nesouvisející přímo se SWOT analýzou a tyto otázky a oblasti analýzy 

SWOT byly voleny na základě poţadavků personální manaţerky a na základě poţadavků 

obchodního ředitele pobočky. Test byl proveden na sedmi obchodnících, zvlášť upraven pro 

vedoucí v počtu tři osoby (obchodního ředitele a regionálního obchodního ředitele) a zvlášť 

upraven pro dvě asistentky pracující v obchodním oddělení, které denně přicházejí přímo do 

styku jak s obchodníky, tak s vedením. Tento dotazník nebyl předán kolegům, kteří jsou 

v pozici kratší dobu neţ jeden měsíc, ale byl předán obchodnímu řediteli, který odešel 

z pozice před koncem roku 2010, a tudíţ je jeho vypovídací schopnost velice dobrá a zároveň 

není jeho názor ovlivněn novou prací v takové míře, jako u obchodníků, kteří odešli dříve a 

nejsou ve firmě třeba půl roku. 

Nejprve budou zařazeny všechny odpovědi všech obchodníků, ředitelů i asistentek do 

kategorie silných a slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. U oblastí, u kterých nebyla 

poznámka, budou vnímány jako bezproblémové a nebudou se zmiňovat. Pokud bude odpověď 

mimo vymezené oblasti, zaznamenají se také, a ke kaţdé odpovědi bude přičteno, kolikrát se 

objevila, čímţ bude zjištěna i četnost různých odpovědí a ty odpovědi, které dosáhnou 

četností výskytu více neţ jednou, budou shledávány jako více relevantní. Je to z toho důvodu, 

jelikoţ nebyly vybrány předem typové odpovědi, kde by obchodníci a vedení pouze 

odpovídalo, zda souhlasí nebo ne. U těchto dotazníků záleţelo čistě na inspiraci kaţdé osoby, 

a tudíţ je zajištěno, ţe napsali věc, která je u nich nejsilnější a převládá nad ostatními, ať jiţ je 

to v oblastech silných či slabých stránek. Odpovědi, které jsou zmíněny pouze jednou, 

znamenají, ţe někteří zaměstnanci se těmito otázkami zabývají, ale ostatní nenapadly. To, ţe 

se jimi ale začali zabývat někteří zaměstnanci, můţe znamenat počátek skrytého problému, 

který se můţe rozrůst. Proto tyto jednorázové odpovědi mohou slouţit vedení jako inspirace 

k zamyšlení a pilování detailů. Odpovědi, které se opakují a dokonce zintenzivňují, lze 

povaţovat za velice důleţité a měly by se začít řešit, ať jiţ jde o posilování pozitiv nebo 

oslabování negativ. 
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3.7.1 Výsledky analýzy SWOT pro obchodní oddělení 

 

SILNÉ STRÁNKY 

Tab. 3.7 Silné stránky 

Silné Stránky Váha 

Ochota ke spolupráci rádií a obchodu ve vytváření speciálních nabídek pro 

obchod 
1 

Individuální porady 1 

Odměňování formou diplomů a postup z obchodního poradce na mediálního 

konzultanta 
1 

Dostatečné vzdělávání obchodníků  5 

Individuální, jasný a výrazně motivující způsob odměňování 3 

Dobré vztahy mezi obchodníky a vedením 5 

Mladý obchodní ředitel zapadající do kolektivu 1 

Dobrý vztah k obchodníkům, kteří jsou zde jiţ dlouhou dobu 2 

Pomoc při řešení problémů jak ze strany vedení, tak kolegů 4 

Moţnost široké nabídky rádií 1 

Velká společnost a hezké pracovní prostředí 1 

Dobré jméno firmy 1 

Spravedlivý systém odměňování 1 

Velký kolektiv s různě zkušenými obchodníky a předávání zkušeností 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

SLABÉ STRÁNKY 

Tab. 3.8 Slabé stránky 

Slabé stránky Váha 

Nedostatečné školení obchodních dovedností profesionálem 4 
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Nedostatečné odměny (motivace) 2 

Nerovný přístup k obchodníkům 5 

Fluktuace pracovníků v obchodním odd. 2 

Nedostatečná, nejasná komunikace a spolupráce mezi obchodníky a vedením 

(např. protiřečení si, špatné pochopení se) 
10 

Nedodrţování základních pravidel práce obchodníka 1 

Obchodníci málo pouţívají získané znalosti ze školení v praxi 1 

Zdlouhavé řešení problémů u vedení 2 

Nutná účast na školeních 1 

Systém hodnocení 3 

Nedostatečná pomoc novým obchodníkům 1 

Špatná práce s firmami mezi obchodníky 1 

Nedostatečná informovanost obchodníků 1 

Nedostatečné vzdělávání pro sluţebně starší obchodníky 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

PŘÍLEŢITOSTI KE ZLEPŠENÍ FUNGOVÁNÍ OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 

Tab. 3.9 Příleţitosti 

Příleţitosti Váha 

Dodrţování pravidel fungování týmu 1 

Individuální přístup k obchodníkům 2 

Důkladné proškolení a zapojení nového obchodníka 1 

Individuální rozbor plánů pro obchodníky 1 

Zlepšit rovnost přístupu k obchodníkům 3 

Soutěţe obchodníků mezi kancelářemi 1 

Zlepšit komunikaci, férovost, jasnost, a vztahy s vedením a mezi obchodníky 6 

Společné odměny při splnění plánu 1 

Přizvat obchodníky na poslední kolo výběrového řízení a zlepšit výběrové 

řízení 
2 
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Zlepšit bonusy ve vzdělávání za splnění ročního plánu 1 

Dát moţnost obchodníkovi navrhnout si sám systém odměňování 2 

Zlepšit školení v obchodních dovednostech 3 

Změna vedení 2 

Více chválit a oceňovat obchodníky (nepeněţní forma) 2 

Zabezpečit vzdělávání i pro sluţebně starší obchodníky zábavnou formou  1 

Učení se obchodních dovedností od ostatních zkušených kolegů 1 

Aktivní přístup k řešení problémů 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

OHROŢENÍ DOBRÉHO FUNGOVÁNÍ POBOČKY OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 

Tab. 3.10 Ohroţení 

Ohroţení Váha 

Náladovost obchodníků a vedení 2 

Zdraţování cen vysílání 1 

Neřešení problémů 2 

Nedůslednost obchodního ředitele 2 

Malá aktivita a kreativita obchodníků 2 

Neschopnost být pro klienta partnerem v jednání 1 

Příliš mnoho obchodníků 1 

Nejasnost v přidělování firem 2 

Prohlubování rozdílného přístupu k obchodníkům 3 

Špatná komunikace mezi obchodníky a vedením 6 

Malá motivace pro obchodníky vyjma peněz 2 

Negativní přístup obchodníků 1 

Neplnění plánu 1 

Fluktuace 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.7.2 Komentář a doporučení k analýze SWOT 

Silné stránky, které vidí zaměstnanci obchodního oddělení jako bezproblémové a nejlepší, 

jsou především dobré vztahy mezi obchodníky a vedením, coţ znamená, ţe zaměstnanci jako 

lidé, spolu vycházejí velice dobře. I vzdělávání obchodníků je podle většiny na dobré úrovni. 

Výborné výsledky zaznamenala i pomoc ze strany vedení a kolegů, coţ podtrhuje dobré 

vztahy. Způsob odměňování je také vyhovující a jde vidět, ţe si firma váţí obchodníků, kteří 

jsou sluţebně starší. 

Naopak jako slabou stránku vidí nejvíce obchodníků komunikaci a spolupráci mezi 

obchodníky a vedením. Zde se podle výsledků vyskytují jedny z nejzávaţnějších problémů, 

které by se měly vyřešit. V dotaznících se nejčastěji udávalo, ţe komunikace je nejasná, ţe si 

vedení navzájem protiřečí v příkazech, vypadá to i na nepochopení sdělení mezi vedením a 

obchodníky. Zde je místo, na které by se mělo vedení nejvíce zaměřit. Lepší komunikaci 

můţe pomoci i to, aby obchodníci či vedení opakovali to, co právě slyšeli a ujistili se tak, ţe si 

rozumí dobře. Další chybu vidí zaměstnanci obchodního oddělení v nerovném přístupu 

k obchodníkům, ať jiţ je to skrze titulování pracovní pozice, jak bylo uváděno nebo nejasnosti 

v přiřazování firemní klientely či přístup k obchodníkům, kteří neplní plán pravidelně apod. 

Někteří pracovníci nejsou zcela spokojeni se systémem hodnocení a dle odpovědí by byl lepší 

jiný systém, kdy kaţdý měl trošku jinou představu. Dost obchodníků by se rádo školilo 

v obchodních dovednostech pod vedením profesionála, který má praxi v obchodování. Pro 

některé je nedostatečná motivace ve formě peněţních odměn a jiné odrazuje vysoká fluktuace 

kolegů. 

Co bylo navrţeno nejvíce zaměstnanci pro zlepšení fungování obchodního oddělení, je 

zlepšení právě komunikace zaměstnanců s vedením. Zlepšit přístup v rovnosti k obchodníkům 

a zlepšit školení v obchodních dovednostech. Dále se zde vyskytují další odpovědi, ke kterým 

se vyjádřilo více zaměstnanců neţ jeden. V souvislosti s předchozími testy zmíním jako jednu 

z váţnějších věcí ke zlepšení a to více chválit, motivovat a oceňovat obchodníky mimo 

peněţní formu a to nejen ty, kteří plní plány, ale nalézt to dobré i pro ty, kterým se to 

nepovedlo a zajistit veškerou pomoc, aby se obchodník necítil jako odpadlík a tím si ještě více 

znesnadnil další podmínky pro úspěšnou práci. 

Jako největší ohroţení dobrého fungování obchodního oddělení, vidí zaměstnanci 

pokračování ve špatné komunikaci mezi obchodníky a vedením a v prohlubování rozdílného 

přístupu. Dle literatury [1,3] můţe i tak obyčejná věc jako tykání si s vedením působit značné 
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problémy. Dalším ohroţením je malá aktivita obchodníků, která je moţná zapříčiněna i malou 

motivací vyjma peněz. Fluktuace očividně také nepůsobí na obchodní tým nikterak pozitivně 

a je třeba si také dávat pozor na aktuální emoční stavy jak obchodníků, tak vedení. Stává se, 

ţe i chvilková nekontrolovanost můţe udělat škodu ve vztahu a komunikaci do budoucna i při 

jinak dobrých vztazích. Další ohroţení jsou vypsány jednotlivě přímo v analýze SWOT. 

 

3.8 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ve vztahu 
k výkonnosti obchodníků 

 

Tato analýza je přizpůsobená tak, aby zjistila, co dělá obchodníkům z pohledu konkurence 

největší problémy a brzdí je v osobní výkonnosti. Zároveň poukáţe, na jaké oblasti by se mělo 

zaměřit, aby se zlepšila výkonnost a zefektivnil boj s konkurencí. Dle přílohy 5 „Analýza 

konkurence ve vztahu k obchodníkovi MMS Ostrava jako samostatné jednotce a vliv 

konkurence na potenciální výkon obchodníka“, se nahlíţí na obchodníka MMS tak, jako na 

samostatnou firmu, která se pohybuje v konkurenčním prostředí a působí na ni podle Portera 

pět konkurenčních sil. Tzn., ţe dodavatel sluţeb je nyní firma MMS pro obchodního poradce. 

V následujícím textu budou vyjmenovány v jednotlivých sférách názory obchodníků s tím, ţe 

se bude míra problému odvíjet od četnosti.  

3.8.1 Konkurence v odvětví 

Tab. 3.11 Konkurence odvětví s četností odpovědí 

Konkurence v odvětví Četnost 

Rádio Čas 6 

Rádio Kiss 2 

Jiná rádia 2 

Kolegové obchodníci 1 

Obchodníci konkurence 1 

Jen v hlavě 1 

Ostatní formy propagace 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.8.2 Hrozba substitučních služeb 

Tab. 3.12 Hrozba substitučních sluţeb s četností odpovědí 

Substituční sluţby Četnost 

Internet 6 

Letáky 2 

Billboardy 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.3 Ohrožení podniku vstupem nových firem do odvětví 

Tab. 3.13 Ohroţení konkurencí s četností odpovědí 

Ohroţení konkurencí Četnost 

Rádio Čas 6 

Rádio Kiss 2 

Jiná rádia 2 

Nejsou obavy vstupu nového rádia z důvodu 

přesycenosti trhu v Moravskoslezském kraji 
7 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.4 Vliv dodavatelů – poskytovatelů vysílání 

Tab. 3.14 Vliv poskytovatelů vysílání s četností odpovědí 

Vliv poskytovatelů vysílání Četnost 

Dobré cenové podmínky 2 

Pomalý databázový systém 1 

Málo školení v oblasti obchodu 1 

Větší rozpětí v práci s cenou 2 

Včasné oznamování speciálních produktů na 

prodej 
1 

Více volnosti  1 

Malý důraz na propagaci rádií v daném 

regionu oproti konkurenci 
1 
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Moţnost barteru i pro osobní potřeby 

obchodníka 
1 

Malé kompetence poskytuje dodavatel 1 

Malé provize 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.5 Vliv zákazníků 

Tab. 3.15 Vliv zákazníků s četností odpovědí 

Vliv zákazníků Četnost  

Omezené moţnosti vyjednávání 4 

Při znalosti cen ostatních rádií, mají lepší 

pozici ve vyjednávání 
1 

Nezbytná sluţba 1 

Nezbytná jak pro koho 1 

Není nezbytná sluţba 5 

Lze snadno nahradit sluţbu od konkurence 6 

Malé mnoţství zákazníků s větším odběrem 5 

Záleţí dle konkrétních rádií a produktů, zda 

převaţuje hodně nebo málo zákazníků 
1 

Hodně zákazníků nakupující malé mnoţství 

sluţeb  
1 

Nový zákazník má větší moţnosti vyjednávání 

neţ stávající 
1 

Vyjednávání pohroţením odchodu ke 

konkurenci 
1 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.8.6 Komentář a vyhodnocení Porterovy analýzy 

Jednoznačně za největší konkurenci ve svém odvětví vidí obchodníci rádio Čas, popřípadě jiţ 

méně jiná rádia. Zde by ke zvýšení výkonnosti obchodníků pomohl návod, jak mohou s tímto 

konkurentem účinně bojovat. Jako největší hrozba z pohledu substitučních sluţeb vyšel 

internet a billboardy. Tyto substituční sluţby neboli sluţby, které se dají nahradit sluţbami 

obchodních poradců a mediálních konzultantů, znamenají velký problém. Pro zvýšení zisků 
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společnosti a výkonů, by se měla firma MMS zaměřit na tyto dvě sluţby a vymyslet něco, co 

by pomohlo obchodníkům lépe bojovat s argumenty svých klientů. Naprosto nikdo 

z obchodníků nemá obavy z toho, ţe by se v Moravskoslezském kraji objevila další firma 

nebo rádio poskytující podobné sluţby, coţ určitě působí pozitivně. 

U vlivu dodavatelů sluţeb (poskytovatelů vysílání) MMS se neprojevovaly kriticky významné 

hodnoty, které by u obchodníků převaţovaly. Největší četnost byla zaznamenána, co se týče 

poskytování dobrých cenových podmínek, coţ je určitě pozitivum, na druhé straně by však 

obchodníci poţadovali větší moţnosti v práci s cenou a více kompetence či volnosti. 

Zákazníci obchodních poradců mají moţnost snadno nahradit jejich sluţbu konkurenční 

sluţbou a mají omezené moţnosti vyjednávání o ceně. Mnoho obchodníků je přesvědčeno, ţe 

sluţba pro zákazníka není nezbytná a existuje jen malé mnoţství zákazníků, kteří dávají do 

poskytované sluţby více peněz. To svědčí buď o tom, ţe sluţba je hodně nahrazována 

substituty nebo nepřináší aţ takové uspokojení většině klientů, aby za ni byli ochotni zaplatit. 

Pokud by se podařilo toto změnit, zajistí to vyšší zisky firmy. 

 

3.9 Výsledky obecného dotazníku 

 

Tento dotazník byl sestaven ve spolupráci s personalistou firmy a obchodním ředitelem. 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit od obchodníků jejich názor a pohled na nejčastěji kladené 

otázky a problémy ve vedení obchodníků a jejich firemní kultury. Je zde poloţeno celkem 

devět otázek. V následujícím textu budou probrány odpovědi na poloţené otázky, kde se 

mohli obchodníci volně vyjádřit. První dvě otázky byly navíc poloţeny i obchodnímu řediteli 

a regionálnímu obchodnímu řediteli. Tam, kde nejsou četnosti odpovědí uvedené v tabulkách, 

jsou uvedeny za odpovědí v závorce. 

První otázka se týká uvědomění si hodnot a cílů firmy zaměstnanci obchodního oddělení a 

tedy i vztah k firemní kultuře. U komentářů k těmto otázkám byly brány v úvahu i osobní 

rozhovory s obchodníky. 
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Byly Vám sděleny firemní cíle a hodnoty firmy MMS? Pokud ano, jaké? Pokud ne, jaké 

si myslíte, ţe má firma MMS cíle a hodnoty? (Hodnotami myšleno – na čem se firma 

zakládá -např. spokojení zákazníci či spokojení zaměstnanci, atd.) 

Odpověď: 

A) Byly (4) 

B) Nebyly (nevzpomínám si) (6) 

Hodnoty a cíle nejčastěji zmiňované: 

Zisk (8), spokojení zákazníci (2), spokojení zaměstnanci (2), jméno firmy, zlepšování rozvoje 

zaměstnanců, úspěch, postavení na trhu, kvalita, zničit konkurenci 

Komentář: Dle těchto odpovědí je zřejmé, ţe firma nedbá na to, aby byla upevňována 

firemní kultura skrze vštěpení cílů a hodnot firmy obchodníkům. Nejčastější odpověď „zisk“, 

svědčí jasně o tom, ţe firemní kultura je orientována hlavně na výkon. Avšak to, ţe si šest 

z deseti zaměstnanců neuvědomuje, ţe by jim byly sděleny nějaké firemní cíle a hodnoty 

svědčí o tom, ţe by se ve firmě měla zlepšit firemní kultura, coţ podtrhuje i výsledek 

z předešlého průzkumu řízení lidských zdrojů, kde firemní kultura vyšla jako nejslabší část 

řízení lidských zdrojů v obchodním oddělení MMS. Zaměstnanci obchodního oddělení 

nesdílejí hodnoty firmy, protoţe většina neví, které to jsou anebo si to jen myslí. Navíc i 

obchodníci nechápou, dle vypozorovaných skutečností, proč se jim zvyšují pracovní plány. 

 

Proč si myslíte, ţe je fluktuace (odchody obchodníků ze svých pozic) tak vysoká 

v obchodním oddělení a co by ji podle Vás zmenšilo? 

Tab. 3.16 Četnost odpovědí 

Odpovědi Četnost 

Málo odborných či obchodních školení 3 

Nedobrá informovanost o stávající situaci rádií na trhu 1 

Malá pomoc od vedení při začátcích 3 

Malé peníze v počátku 1 

Mnoho administrativy na obchodníka 1 



54 

Vysoká poptávka trhu po dobrých obchodnících 1 

Malé zkušenosti a špatné návyky u nových obchodníků 2 

Iluze obchodníků, ţe jinde to bude lehčí 1 

Neúspěch 2 

Osobní přístup 1 

Špatný výběr obchodníků (zlepšit přijímací pohovory) 5 

Více chválit, méně vytýkat 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Zde se nachází sporný bod. Protoţe dle odpovědí lze fluktuaci vysvětlit tím, ţe 

obecně u obchodních pozic je fluktuace vysoká všude. Lidé se nechají odradit neúspěchem či 

mají špatné návyky, které jim úspěch nenesou ani při tvrdé práci. Na straně druhé však 

převládají názory, ţe by se měl změnit přístup k výběru pracovníků. Co se týče jiţ zmíněných 

návrhů a cílů firmy MMS, můţe být určitě přínosem zavést namísto klasických pohovorů 

právě Assessment Centra, které by měly vyloučit z větší části to, ţe je málo času na poznání 

přijímané osoby a tudíţ větší pravděpodobnost, ţe se můţe přetvařovat. Druhou variantou na 

zlepšení je, udělat při pohovorech více kol, aby bylo uchazeče moţno lépe poznat. 

I obchodníci, kteří jsou jiţ na pozici déle, si myslí, ţe by jim pomohlo více školení či 

získávání zkušeností v praxi za přítomnosti zkušeného obchodníka, který obchody umí uzavřít 

a je úspěšný. Přínosem pro řešení situace by bylo určitě to, aby kaţdý obchodník šel 

v určitých intervalech na schůzky s obchodníkem, který je zkušený nebo vyuţívali 

obchodního ředitele, který by jim ukázal, jak správně a úspěšně obchodovat a to nejen 

v začátcích, ale i u obchodníků, kteří mají pocit, ţe by se jim mohly výsledky zlepšit. 

 

Jaká kritéria jsou pro Vás největší motivací při práci v obchodním oddělení? (Proč 

práci obchodního poradce děláte?) Seřaďte od největšího motivu č.1 po nejmenší č.6, 

případně přidejte i své další vlastní motivy.  

Tab. 3.17 Ohodnocení jednotlivých motivů obchodníků 

Motivy A B C D E F G Průměr 

Image rádia 3 4 5 6 6 5 5 4,9 
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Peníze 2 2 1 1 1 1 1 1,3 

Práce s lidmi 4 3 2 5 3 3 3 3,3 

Časová flexibilita 5 1 4 3 4 2 2 3,0 

Seberealizace 1 5 3 2 5 4 4 3,4 

Úspěch ostatních obchodníků 6 6 6 4 2 6 6 5,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Jednoznačně největším motivem u obchodníků jsou peníze, časová flexibilita a 

seberealizace či práce s lidmi. Image rádia téměř nemá vliv u motivace a úspěch ostatních 

obchodníků také nepůsobí jako velký stimul.  

 

Kolik je podle Vás optimální stav obchodníků pro vedoucího (obchodního ředitele), aby 

se Vám byl schopen věnovat tak, jak potřebujete? A vychází Vám současný ředitel 

vstříc? 

Tab. 3.18 Četnost odpovědí 

Odpovědi Četnost 

9-10 obchodníků 3 

Cca 6-8 obchodníků 3 

Obchodní ředitel mi vychází vstříc jako člověk, ale není pro mě zcela 

kompetentní osobou v oblasti obchodování 
4 

Jsem se současným obchodním ředitelem spokojen 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Počet obchodníků na pobočce by se měl podle mínění ostatních pohybovat kolem 

8 obchodníků na jednoho ředitele. Nyní je jich o 2 více, coţ ještě většina dokáţe tolerovat. 

Nastává zde však problém u nového obchodního ředitele, který jako člověk je sice velmi 

vstřícný a většina obchodníků s ním nemá problémy, ale také si dost obchodníků myslí, ţe jim 

nemůţe pomoci se zlepšovat v oblasti obchodování či podat rady při plánování kampaní. 
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Co by mohl obchodní ředitel zlepšit, ať jiţ ve svém chování k Vám či utváření 

podmínek, aby se Vám lépe pracovalo? 

Tab. 3.19 Četnost odpovědí 

Odpovědi Četnost 

Více podporovat a povzbuzovat 3 

Učit obchodním dovednostem v praxi 3 

Trávit více času s vedením i neformálně 1 

Více komunikace s obchodníky 2 

Sledovat firmy a doporučovat koho oslovit 1 

Vymýšlet slevovou politiku pro malé firmy 1 

Zamezovat nerovnému přístupu k obchodníkům 1 

Obchodní ředitel by měl být tvrdší 1 

Lépe motivovat (soutěţe, dárky, poukazy na akce) 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Zde je evidentně v nepořádku chybějící podpora, komunikace a motivace ze 

strany ředitele. I dle rozhovorů s obchodníky vyšlo najevo, ţe obchodní ředitel je příliš 

uzavřený, málo komunikuje a málo chválí či povzbuzuje. Tyto činnosti však souvisí 

s vedením lidí a jsou velice nutné pro dobrý a úspěšný chod týmu.  

Je podle Vás nynější vzdělávání obchodníků dostačující pro profesionální prodej, dobré 

výkony a výsledky? (Pokud ne, napište, co by Vám pomohlo) 

 Školení je dostačující (2) 

 Školení není dostačující (5) 

Doporučení pro zlepšení: 

 Více školení v obchodních dovednostech v praxi (3) 

 Více školení v odborných marketingových dovednostech 

 Bylo by lepší udělat školení dobrovolné 

 Školení od obchodníků, kteří jsou úspěšní (ne od teoretiků nebo praktiků, kteří jiţ 

obchod nedělají) (2) 
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Komentář: U této otázky sami obchodníci navrhovali doporučení pro zlepšení vzdělávacího 

programu.  

Co byste změnili na současném systému plnění pracovních povinností a jak? 

Tab. 3.20 Četnost odpovědí 

Odpovědi Četnost 

Méně administrativy 2 

Plní-li obchodník plán, nechat jej v klidu i co do počtu schůzek 2 

Nekárat obchodníka za neplnění plánu, ale pomoci mu 1 

Méně stresující systém hodnocení 1 

Vše je v naprostém pořádku 2 

Neposílat plány kaţdé ráno (zbytečné) 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V čem u sebe vidíte největší příčinu neúspěchu (pokud cítíte neúspěch) a co by Vám ji 

pomohlo změnit? 

Tab. 3.21 Četnost odpovědí 

Odpovědi Četnost 

Lepší nálada v týmu 2 

Obchodní dovednosti a zkušenosti 3 

Zavedení call centra (plánování schůzek) 1 

Rovný přístup k obchodníkům  1 

Motivace 1 

Je u mne vše v pořádku 1 

Slabá komunikace s vedením 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Komentář: Více méně se zde pořád opakuje, ţe by obchodníci uvítali školení od praktika 

popřípadě přímo v praxi.  
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Myslíte si, ţe jsou někteří obchodníci zvýhodňováni? Pokud ano, tak čím nejčastěji? 

 Převáţně ano (6) 

 Převáţně ne (1) 

Důvody: 

 Na obchodníky, kterým se daří plnit plány je nahlíţeno a zacházeno s nimi mnohem 

lépe 

 Firma si opravdu váţí jen nejlepších obchodníků 

 Firma dává více dárků a vstupenek pro klienty úspěšnějším obchodníkům 

 Vedení si s některými obchodníky tyká, s jinými vyká  

 Nedostatečná komunikace u přeřazování firem jiným obchodníkům (2) 

 Někteří nováčci dostávají více firem, jiní ne 

 Nejednotnost pojmenování pracovní pozice 

 Sluţebně starší obchodníci jsou zvýhodňovaní 

Komentář 

 Zřejmě nelze nastolit absolutně rovných podmínek, avšak některé uváděné důvody, proč si 

obchodníci myslí, ţe není rovný přístup, by mohly být lehce eliminovány. Stačí více otevřené 

komunikace s obchodníky. Pokud se vedení něco nelíbí, přijít za obchodníkem a domluvit se 

s ním, jak situaci řešit. Pokud obchodníci nabývají pocit, ţe se děje něco mimo ně, pak se 

zbytečně dělají v týmu rozepře.  

4. Návrhy a doporučení 
 

Aby práce byla přehledná, byla doporučení a návrhy řazeny hned při rozebírání příslušné 

problematiky v daném textu pod názvem „Komentář“. Zde bude nastíněn pouze stručný 

přehled toho nejdůleţitějšího z této práce. 

Nábor pracovníků do obchodního oddělení a fluktuace 

Z rozhovorů s personalistou, jeho zkušeností a v kombinaci s názory ostatních zaměstnanců 

obchodního oddělení je patrné, ţe se systém vybírání pracovníků, ať jiţ na pozici obchodních 

poradců nebo obchodních ředitelů, musí přinejmenším upravit. Tato úprava by se měla týkat 

buďto zavedením Assessment Centra pro přijímání nových obchodních ředitelů nebo udělat 
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pohovory na více kol. Navrhuji zavést AC i při přijímání obchodníků, jelikoţ tato forma 

napoví o uchazečích více, neţ krátký neformální rozhovor a můţe mít velký vliv na sníţení 

fluktuace. Ke sniţování fluktuace by měl přispět také jiţ zmíněný adaptační a orientační 

program pro nové obchodníky a dle výsledků SWOT analýzy, by se měl obchodní ředitel více 

nováčkům věnovat a pomáhat jim. Zároveň i upevňování firemní kultury a dobré, upřímné 

vztahy, více chvály a mluvení o úspěších obchodníků a firmy jsou taktéţ řešením pro sníţení 

fluktuace. 

Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj 

Z výsledků analýz vyplývá, ţe někteří obchodníci si přejí více školení a to hlavně v praxi a od 

jiţ úspěšných obchodníků, kteří by je svým způsobem vedli a mohli jim dát tipy, v jakých 

chvílích by se měli jak chovat. Protoţe opakování je dobré i pro sluţebně starší obchodníky, 

měla by být nabídnuta i moţnost dobrovolně se zúčastnit různých školení u obchodníků, kteří 

by toto školení uvítali. Po rozhovoru s personálním ředitelem je jisté, ţe i v této oblasti dojde 

ke změnám. Firma chce zavést obchodní akademii, která by celkově zlepšila školení 

obchodníků. Nejvíce by se měla orientovat na předávání zkušeností v praxi a dále na to, aby 

zkušenosti předával člověk, který opravdu má s prodejem reálné a soudobé zkušenosti. 

Odborného školení se obchodníci ve velké míře nedoţadují, avšak je pravda, ţe by se měli mít 

šanci kdykoliv obrátit pro odbornou radu na člověka, který má k tomuto kompetence a 

zároveň i čas tuto radu konzultovat. 

Potřeby a motivace obchodníků 

Nejdůleţitějším poznatkem této analýzy bylo zjištění, ţe obchodníci jsou hodně motivovaní 

svým samostatným rozhodováním a nemají rádi nařízení shora. Mělo by se tudíţ přistupovat 

k obchodníkům spíše stylem rad a pomoci, nechat je vymýšlet postupy formou správného 

kladení otázek, jak popisuje metoda Leadership s klidnou myslí. To je cesta, která vede 

k úspěšnému jednání. Dále také nesmí chybět pochvala a to nejen finanční, ale i slovní a 

povzbuzení. Podrobnější hodnocení v kapitole 2.6.1 Test potřeb. 

Vztah obchodníků k nadřízeným 

Zde analýza potvrzuje tvrzení z minulého odstavce a to, ţe většina obchodníků má tendenci 

vycházet výborně s vedením za předpokladu otevřeného jednání bez markantních náznaků 

nadřazování se. Mělo by se jednat s obchodníky spíše jako s partnery, neţ jako s podřízenými. 

To pak vede pouze k oponování a kritizování. 
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Styly vedení vedoucích 

Jako důleţitý poznatek analýzy je potřeba vyzdvihnout, ţe vedení se vidí jinak, neţ jej vidí 

obchodníci. Dle obchodníků pouţívá regionální obchodní ředitel spíše transakční vedení, 

zatímco bývalý ředitel spíše transformační vedení. Nový ředitel nebyl hodnocen nejlépe, coţ 

mohlo být zapříčiněno i zatím krátkou dobou pobytu a obchodníci tudíţ hodnotili spíše podle 

prvních dojmů. Určitě by pomohlo uvědomění si situace a začít pouţívat více nástroje 

k vedení, jako je povzbuzení, osobní úcta či intelektuální stimulace. Naopak, co se týče 

názorů na vedení, jdou ředitelé správným směrem, protoţe se snaţí obchodníkům pomoci 

myslet a vymýšlet nové způsoby řešení problémů a plnění plánů. Pokud tyto nástroje budou 

pouţívat více v praxi, pak se zlepší i pohled obchodníků na ně samotné. Bliţší komentář je 

v sekci 2.6.4 Transakční a transformační vedení a 2.6.5 Způsob chování při vedení. 

Analýza SWOT 

Tato problematika je řešena v sekci 2.7.2 Komentář a doporučení k analýze SWOT. U této 

analýzy se narazilo na základní problém v podobě špatné komunikace mezi vedením a 

obchodníky a také nejednotného přístupu k zaměstnancům. Tento problém je nutno řešit 

opravdu otevřenou komunikací s obchodníky, nedělat kroky bez oznámení či vysvětlení kroků 

obchodníkům a raději zařídit ať věci pochopí, neţ aby později kritizovali. Dále by se měl 

zavést profesionálnější a rovnější přístup k obchodníkům, zůstat na formální hladině a jednat 

se všemi obchodníky na stejné úrovni tak, ať kaţdý obchodník má pocit, ţe je pro firmu 

důleţitý. 

Porterova analýza 

Návrhy a doporučení jsou probrány v sekci 2.8.6 Komentář a vyhodnocení Porterovy analýzy. 

Nejvíce problémů obchodníkům dělá konkurenční rádio Čas a jako substituční sluţba internet 

a billboardy. Pro zvýšení prodeje a zlepšení výkonu je potřeba lépe vyzbrojit argumenty či 

důkazy ve prospěch rádia oproti internetu. Tedy, jak mají reagovat obchodníci na internetové 

sluţby a konkurenční rádio tak, aby zákazník byl přesvědčen, ţe vyuţitím sluţby obchodníka 

získává buď daleko více, nebo něco jiného, minimálně stejně uţitečného. 

Návrhy a doporučení na obecný dotazník 

V minulé kapitole 2.9 Výsledky obecného dotazníků je toto téma okomentováno ke kaţdé 

otázce zvlášť. 
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5. Závěr 
 

Cílem této práce je pomoci vedení obchodních oddělení společnosti a personalistům MMS, 

zlepšit pohled na strategii řízení lidských zdrojů. Výstupy, které tato práce pomocí dotazníků, 

rozhovorů, SWOT analýzy a Porterovy analýzy ukazuje, mohou být pro vedení velice 

inspirující a mohou vést k zamyšlení. Odraz fungování ostravské pobočky lze přenést 

s určitým nadhledem i na ostatní obchodní oddělení MMS, která mohou mít podobné nebo 

stejné problémy a tudíţ výsledky mohou pomoci zaměřit se na slabé stránky obchodního 

oddělení a vylepšit je a zároveň udrţovat silné stránky dále v chodu.  

Práce ani SWOT analýza nebyla konstruována tak, aby v dotaznících byly předem dané 

odpovědi, na které by obchodníci či ředitelé odpovídali pouze ano nebo ne, ale naopak byla 

zde ponechána volnost ve vyjádření, aby se zjistilo, co obchodníkům opravdu vadí nebo 

naopak čeho si cení a co jim nejvíce vrtá v hlavě. O to je kaţdý názor cennější a to 

v oblastech, které bylo potřeba prozkoumat. Cílem této práce není někoho hanit nebo uráţet či 

ukazovat co dělá špatně. Naopak, je cílem to, aby se vedení mohlo zamyslet nad názory 

obchodníků, nad jejich povahami a motivy a tím je přivést k lepším výkonům a k lepším 

vztahům. Pro personalisty zase můţe být inspirativní to, aby viděli, kde mohou zlepšit 

podmínky pro výkonnost celé firmy, jakou zvolit strategii a na co se zaměřit. 

Za důleţitou část práce lze povaţovat jednak průzkum (audit) řízení lidských zdrojů, který 

ukazuje, na co by se měli personalisté zaměřit ve strategii podniku a také analýzu SWOT, 

která odhaluje současnou situaci silných a slabých stránek obchodního oddělení viděných 

z pohledu obchodníků, ředitelů a asistentek v obchodním oddělení v Ostravě. Velice zajímavé 

výsledky byly zjištěny při analýze stylu vedení, z pohledu vedení a z pohledu obchodníků, 

který byl značně odlišný. Pokud se oblasti, ve kterých je problém, začnou řešit jinak, je velká 

pravděpodobnost, ţe se zlepší celková situace v obchodním oddělení. Jelikoţ devadesát 

procent manaţerských problému tvoří problémy s lidmi viz. Bláha (2005), je potřeba se 

opravdu soustředit na dobré vztahy mezi lidmi a nevytvářet zbytečné napětí v týmu. 
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