
 

 

Příloha č. 1: Metody hodnocení práce 

 

Přístup Rysy Typy Výhody Nevýhody 

Analytický 

O relativní hodnotě, nebo 
rozměru práce se rozhoduje 

s odkazem na analýzu 

úrovně, v jaké jsou v dané 
práci obsaženy různé 

definované faktory nebo 

prvky. Soubor faktorů 
používaných v metodě se 

nazývá faktorový plán, který 

definuje každý z faktorů, 
úrovně v rámci každého 

faktoru a v případě bodovací 

metody i množství bodů 
přidělené každé úrovni. 

Bodovací metoda, 
analytické porovnávání, 

metoda faktorového 

porovnávání               

Systematické, nabízí 
hodnotitelům předem 

definované měřítko, 

pomáhají zvýšit 
objektivitu a důslednost 

soudů, poskytují možnost 

obrany proti stížnostem 
na nerovnost 

odměňování. 

Drahé a časově náročné, 
mohou být i příliš 

složité, nezajišťují 

úplnou objektivitu nebo 
důslednost. 

Neanalytický 

Jsou porovnávány práce 
jako celek, přičemž se 

umisťují do nějakého 
stupně, nebo pořadí, práce se 

neanalyzují na základě 

svých prvků faktorů. 

Klasifikační metoda, 
metoda pořadí, 

neanalytické porovnávání 

Mohou být snadno 
vytvořeny, nabízí 

jednoduchou a rychlou 
metodu zařazování prací 

do stupňů, nebo vytváření 

relací. 

Spoléhají na celkový 
obraz a závisejí na 

subjektivních soudech, 
které mohou být 

nedostatečně 

usměrňovány 
faktorovým plánem, a 

neberou v úvahu 

složitost prací, neexistují 
žádné definované 

standardy pro 

posuzování relativní 
hodnoty prací. 

Tržní 
oceňování 

Práce se hodnotí s odkazem 

na tržní sazby. 

  

Je realistická, poměrně 

snadná, pokud jsou 
dostupné informace o 

situaci na trhu, trřní 

relace lze použít jako 
vodítko pro vytvoření 

vnitřních relací. 

Nemusejí být rychle k 

dispozici přesné údaje o 
situaci na trhu, ignorují 

problém vnitřní 

spravedlnosti, může být 
vytvořeno nespravedlivé 

peněžní odměňování, 

pokud porovnávání 
tržních sazeb prostě 

způspbí, že se v 

organizaci zopakují 

existující 

nespravedlnosti. 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Organizační struktura SVĚT OKEN s.r.o. 
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Příloha č. 3: Fotografie sídla společnosti 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Fotografie výrobní haly 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5: Fotografie kamionu 

 

 



Příloha č. 6: Dotazník spokojenosti zaměstnanců se mzdou 

 

 

Dotazník spokojenosti se mzdovým systémem zaměstnanců společnosti SVĚT OKEN s.r.o. 

 

Vážená (ý) paní/pane, 

Prosím o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro diplomovou práci. 

Dotazník je anonymní, proto prosím, odpovězte podle skutečnosti. 

Děkuji za Váš čas. 

 

Návod pro vyplnění dotazníku: 

- Otázky s bodovací škálou 

1 = nejvýstižnější odpověď 

5 = nejméně výstižná odpověď 

- U otázek s možným výběrem odpovědí, zakroužkujte prosím Vámi zvolenou odpověď 

- U otevřených otázek prosím vyplňte odpověď. 

1) Pohlaví: muž / žena 

 

2) Věk: do 20 let / 20 – 30let / 30 – 40let / 40 – 50let / nad 50 let 

 

3) Dosáhnuté vzdělání:  a) základní 

b) středoškolské odborné (vyučen) 

    c) středoškolské s maturitou 

    d) vysokoškolské 

 

4) Pozice, na které ve společnosti Svět oken s.r.o. pracuji:…………………………………… 

 

5) Dosažená praxe v oboru (uveďte prosím počet let): ………………………………………. 

 

6) Počet let odpracovaných ve společnosti Svět oken s.r.o.:………………………………….. 

 

7) V následující tabulce prosím označte křížkem vaše hodnocení motivů k práci 

MOTIVY K PRÁCI A JEJICH DŮLEŽITOST 

Vaše hodnocení ( 1 - nejvíce, 5 - nejméně) 

1 2 3 4 5 

Mzda           

Pracovní podmínky (bezpečnost, pracovní doba…)           

Jistota pracovního místa           

Dobré vztahy s nadřízenými           

Styl vedení společnosti           

Dobré vztahy na pracovišti, mezi kolegy           

Uznání výkonu           

Odměny poskytované zaměstnavatelem   

 - výše zákonných příspěvků           

 - výše příspěvků, které jsou poskytovány dobrovolně           

Možnost kariérního růstu           

Možnost vzdělávání se v oboru           

Obsah a náplň práce           

Dosažení stanovených cílů a výsledků           



Příloha č. 6: Dotazník spokojenosti zaměstnanců se mzdou 

 

 

8) Níže uvedená tabulka je totožná jako tabulka výše, prosím ale o označení hodnoty toho, jak 

společnost vaše motivy splňuje. (Př. Mzda = jsem s ní spokojen? 1 – nejvíce, 5 – nejméně) 

MOTIVY K PRÁCI A JEJICH DŮLEŽITOST 

Vaše hodnocení ( 1 - nejvíce, 5 - nejméně) 

1 2 3 4 5 

Mzda           

Pracovní podmínky (bezpečnost, pracovní doba…)           

Jistota pracovního místa           

Dobré vztahy s nadřízenými           

Styl vedení společnosti           

Dobré vztahy na pracovišti, mezi kolegy           

Uznání výkonu           

Odměny poskytované zaměstnavatelem   

 - výše zákonných příspěvků           

 - výše příspěvků, které jsou poskytovány dobrovolně           

Možnost kariérního růstu           

Možnost vzdělávání se v oboru           

Obsah a náplň práce           

Dosažení stanovených cílů a výsledků           

 

9) Uvítali byste změnu v odměňování? (1= ano, 5= ne) 

1 2 3 4 5 

 

10) V čem by měla změna spočívat (odměny,benefity  atd?) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

11) Myslíte si, že jste dobrý pracovník? (1= ano, 5=ne) 

1 2 3 4 5 

 

 

Připomínky………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Děkuji za Váš čas! 

 

 



Příloha č. 6: Dotazník spokojenosti zaměstnanců se mzdou 

 

 

 


