
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
 
 
 
 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁ SKÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza spokojenosti zam stnanc  v podniku 
 

Analysis of Employee Satisfaction in the Company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Michaela Heinrichová 
 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Štverková, Ph.D. 

 
 
 
 

 
Ostrava 2012 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTOP ÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Místop ísežn  prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci na téma ,,Analýza spokojenosti 

zam stnanc  v podniku“ vypracovala samostatn . Použitá literatura a materiály jsou uvedeny 

v p iloženém seznamu literatury. 

 

 

 

V Ostrav  27. 4. 2012      Podpis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod kování 

Tímto bych cht la velmi pod kovat Ing. Han  Štverkové, Ph.D. za odborný dohled, návrhy 

a p ipomínky, které p isp ly k vypracování této diplomové práce. Dále také pat í velký dík 

spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s., zvlášt  pak manažerce personálního odd lení, 

Ing. Alen  Kotalové za poskytnutí pot ebných rad, informací a materiál . 



  

1 

 

OBSAH 

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

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ........................................................................................ 5

2.1 Pojmy související s ízením lidských zdroj  ............................................................... 5

2.1.1 Práce ..................................................................................................................... 5

2.1.2 Personální práce ................................................................................................... 6

2.1.3 Personální práce versus ízení lidských zdroj  .................................................... 7

2.1.4 Lidský kapitál ....................................................................................................... 8

2.2 Zkoumání spokojenosti pracovník  ............................................................................. 9

2.2.1 Vztah mezi spokojeností a výkonem .................................................................. 10

2.2.2 Zkoumání spokojenosti s prací ........................................................................... 10

2.2.3 Oddanost organizaci ........................................................................................... 12

2.3 Odm ování ............................................................................................................... 13

2.3.1 ízení odm ování ............................................................................................. 14

2.3.2 Systém odm ování ........................................................................................... 14

2.3.3 Mzdové formy .................................................................................................... 15

2.3.4 Dodatkové mzdové formy .................................................................................. 18

2.3.5 Zam stnanecké výhody ...................................................................................... 19

2.4 Pracovní vztahy ......................................................................................................... 20

2.4.1 Zásady vytvá ení zdravých pracovních vztah  .................................................. 22

2.5 Komunikace ............................................................................................................... 23

2.5.1 Systémy komunikace .......................................................................................... 24

2.6 Pé e o pracovníky ...................................................................................................... 25

2.7 Motivace .................................................................................................................... 26

2.7.1 Pracovní motivace .............................................................................................. 26

2.7.2 Stimuly ............................................................................................................... 27



  

2 

 

2.7.3 Teorie motivace .................................................................................................. 28

2.8 Fluktuace zam stnanc  .............................................................................................. 32

2.9 Produktivita ............................................................................................................... 33

2.9.1 Produktivita práce .............................................................................................. 33

2.10 SWOT analýza ........................................................................................................... 33

3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU .................................................................................. 36

3.1 Historie ...................................................................................................................... 36

3.2 Vývoj po tu, mezd a skladby zam stnanc  v létech 2007-2010 ............................... 37

3.3 innosti ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. v oblasti lidských zdroj  ..... 39

4 ANALÝZA V DANÉM PODNIKU ................................................................................. 50

4.1 Fluktuace zam stnanc  .............................................................................................. 50

4.2 Vývoj produktivity práce a p idané hodnoty ve finan ním vyjád ení ....................... 51

4.3 Dotazníkové šet ení ................................................................................................... 54

4.3.1 Vyhodnocení dotazníkového šet ení .................................................................. 54

4.4 SWOT analýza ........................................................................................................... 69

5 NÁVRHY A DOPORU ENÍ ........................................................................................... 73

6 ZÁV R ............................................................................................................................. 77

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 78

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 81 

Prohlášení o využití výsledk  diplomové práce 

Seznam p íloh 

P ílohy 

 

 

 

 



  

3 

 

1 ÚVOD 

Práce p edstavuje jeden ze t í výrobních faktor . Lidský prvek je základem každé organizace, 

bez jehož p i in ní by žádný podnik nemohl existovat. Kvalitní pracovní síla je vizitkou 

každého efektivn  fungujícího podniku. eská republika ješt  po ád pat í k zemím, kde se 

pod ízenost dává zam stnanc m hodn  najevo, p itom by to cht lo jen trochu empatie 

a uznání. V poslední dob  se rozmáhá myšlení zakládající se na ádné motivaci 

a zainteresovanosti zam stnance, jehož kone ným výsledkem je oddanost a zvýšená 

produktivita práce zam stnance. Dle zkušeností se tento trend zapojování zam stnanc  do 

života podniku vyskytuje p evážn  u malých a st edních podnik , p evážn  tedy rodinného 

typu. 

Práce v život  lov ka zabere velký podíl asu a proto je spokojenost s prací významnou 

sou ástí lidského života.  

Cílem této diplomové práce je za pomocí dotazníkového šet ení, prozkoumat spokojenost 

zam stnanc  v konkrétním podniku. Dotazníkové šet ení je zam eno na odm ování, 

motivaci, komunikaci, vztahy na pracovišti, pracovní podmínky apod. Dále je využito 

po etních ukazatel , které vyjad ují fluktuaci pracovník , produktivitu práce a také je 

provedena analýza silných, slabých stránek, p íležitostí a ohrožení podniku. V rámci popisné 

ásti je také zobrazen vývoj po tu a skladby zam stnanc , a také pr m rných výd lk  za 

období od roku 2007 do roku 2010. 

Díl ím cílem práce je popsat a nasimulovat, jakým zp sobem funguje systém ízení v oblasti 

lidských zdroj  v akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic. Konkrétn  popsat a vyjád it 

na základ  jakých kritérii probíhá v podniku odm ování, motivace, komunikace, atd. 

Diplomová práce je rozd lena do 4 st žejních ástí. První ást nazvaná teoretická východiska, 

podává ucelený, teoretický náhled na problematiku, která je analyzována v praktické ásti. 

Zabývá se nap íklad vymezením práce, pracovník , motivace, odm ováním, komunikací. 

Dále je zde vysv tlena fluktuace a produktivita práce a jejich zp sob výpo tu. 

Na tyto teoretická východiska navazuje charakteristika konkrétního podniku, který byl pro 

ú ely této diplomové práce vybrán. Sou ástí této ásti je charakteristika a historie podniku, 

vymezení p edm tu podnikání. Dále je v této ásti zobrazen vývoj po tu a skladby 

zam stnanc  a jejich pr m rných výd lk . Záv rem jsou popsány innosti z oblasti ízení 

lidských zdroj  uplat ované v podniku.  
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T etí praktická ást využívá teoretických poznatk  zmín ných v úvodu práce, na jejichž 

základ  a struktu e je postavena tato st žejní ást. Nosným celkem této ásti je vyhodnocení 

dotazníkového šet ení. Následuje výpo et vývoje fluktuace, produktivity práce a SWOT 

analýza. 

tvrtá ást vyjad uje p edevším návrhy a doporu ení pro zlepšení na základ  výsledk  

z p edešlých analýz.  

Analýza spokojenosti zam stnanc  je provedena ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s., 

jež se p edevším zabývá výrobou stroj  a jejich sou ástí pro povrchovou nebo d lní t žbu. 

Spole nost Bucyrus Czech Republic, a.s. vznikla dne 1. února 1993 zápisem do obchodního 

rejst íku, tehdy ješt  pod názvem OKD, BASTRO, a.s. s tehdejším i nyn jším sídlem 

v Ostrav  Radvanicích. 

Informace a data pro zpracování této práce byla erpána p evážn  z interních dokument  

akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Krom  dotazník  a interních materiál  jsou 

zdrojem informací konzultace s vedoucí personalistkou. 

Záv rem práce je zhodnoceno postavení podniku ve sm ru k lidským zdroj m. A jsou 

nalezeny problémové oblasti personálního ízení podniku a navrženy alternativní možná 

ešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola zahrnuje stru né a srozumitelné shrnutí poznatk  pot ebných pro praktickou 

ást této práce. Jsou zde p edevším vymezeny pojmy z oblasti personálního ízení podniku, 

jako je nap íklad personální práce její význam, postavení lidského faktoru v podniku, 

odm ování, motivování apod. Dále pak jsou uvedeny nástroje pro analýzu spokojenosti 

zam stnanc  jako je nap íklad dotazníkové šet ení nebo využití SWOT analýzy pro 

charakteristiku postavení analyzované firmy apod. 

2.1  Pojmy související s ízením lidských zdroj   

V rámci této subkapitoly je vysv tleny základní pojmy z oblasti lidských zdroj . Všechny tyto 

pojmy mají spole né to, že jejich d ležitou sou ástí je lidský faktor. Na pojmy je nahlíženo 

z r zných pohled , r zných autor .  

2.1.1 Práce 

Dle Armstronga je práce ú elové vynakládání úsilí a aplikace znalostí a dovedností. V tšina 

lidí pracuje, aby si vyd lávala na živobytí – aby získala peníze. Ale lidé pracují také kv li 

uspokojení dalších pot eb, které práce p ináší, nap íklad kv li uspokojení, že d lají n co 

užite ného, kv li pocitu úsp chu, prestiže, uznání, p íležitosti využívat a rozvíjet své 

schopnosti apod. [1] 

Mayerová a R ži ka chápou práci ve své publikaci jako sociáln  ekonomickou kategorii. 

Jejím nositelem je lov k. Práce je úst ední inností, kterou lov k vykonává. Význam práce 

pro spole nost a jedince spo ívá ve vytvá ení životn  nezbytných produkt . Pracovní innost 

zajiš uje hmotnou i kulturní úrove  spole nosti, biologické i spole enské pot eby každého 

lena spole nosti. Uspokojování pot eb lov ka zajiš uje tím, že mu poskytuje nezbytné 

životní prost edky. Práce se promítá v život  lov ka i tím, že uspokojuje sebev domí 

sebed v ru každého jednotlivce a umož uje mu sebeaktualizaci v pr b hu vykonávané práce 

nebo v pracovních výsledcích. Pracovní innost lov ka motivuje a náleží i do hierarchie jeho 

hodnotového systému, asto jako jedna z nejvýzna n jších životních hodnot. [13] 

Armstrong vnímá práci p evážn  jako nástroj k uspokojení pot eb a finan ní zabezpe ení. 

Popisuje ve své publikaci p ínos práce pro jednotlivce. Na rozdíl Mayerová s R ži kou si 

všímají p edevším p ínosu práce jednotlivce pro spole nost. Jak lov k svou prací uspokojuje 

pot eby len  spole nosti. [1] 
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Autorka práce se ztotož uje s ob ma t mito autory. Chápe na jedné stran  práci jako využití 

vlastního potenciálu, jež je zdrojem p íjmu pro p ežití. Na druhé však vidí pot ebu práce 

jedn ch, která p ináší uspokojení druhým. 

2.1.2 Personální práce  

Podle Koubka personalistika tvo í tu ást ízení organizace, která se zam uje na vše, co se 

týká lov ka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, fungování, 

využívání, jeho organizování a propojování jeho inností, výsledk  jeho práce, jeho 

pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovník m a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovn ž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. [12] 

Jakákoliv organizace m že fungovat jen tehdy, poda í-li se shromáždit, propojit, uvést do 

pohybu a využívat: 

a) materiální zdroje, 

b) finan ní zdroje, 

c) lidské zdroje a  

d) informa ní zdroje. [12] 

Materiální a finan ní zdroje jsou však zdroje, které samy o sob  nejsou k ni emu, jde o zdroje 

neživé. Musí zde být n kdo, kdo je oživí a uvede do pohybu. Tímto oživovatelem a motorem 

udržujícím organizaci v chodu jsou lidské zdroje. A jako každý motor pot ebují mít lidské 

zdroje n jakou pohonnou hmotu, a tou jsou informa ní zdroje, tedy v podstat  znalosti 

a dovednosti vybudované na základech, jimiž jsou schopnosti lidí. [12] 

Kociánová vidí personální ízení jako optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich 

vložených k dosahování cíl  organizace a sou asn  vytvá ení p edpoklad  ke spokojenosti 

pracovník  s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikaci 

s cíli organizace. [10] 

Definice r zných autor  se v tšinou shodují v tom, že klí ovým prvkem všech personálních 

prací jsou zam stnanci, jejich ovliv ování a formování. Cílem personálního ízení je 

p edevším využití potenciálu pracovník  k pln ní cíl  organizace, emuž napomáhá také 

vytvá ení p íznivého pracovního prost edí, motivace, posilování mezilidských vazeb 

v organizaci apod. 
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2.1.3 Personální práce versus ízení lidských zdroj  

Termíny personální práce i personalistika se obvykle používají jako nejobecn jší ozna ení 

pro tuto oblast ízení organizace, bez ohledu na to, o jakou koncepci, o jaký systém i o jakou 

vývojovou fázi tohoto ízení jde. [12] 

Termíny ízení lidských zdroj  p edstavuje nejnov jší koncepci personální práce, která se ve 

vysp lém zahrani í za ala formovat v pr b hu 50. a 60. let. ízení lidských zdroj  se stává 

jádrem ízení organizace, jeho nejd ležit jší složkou a také nejd ležit jší úlohou všech 

manažer . Tímto novým postavením personální práce se vyjad uje význam lov ka, lidské 

pracovní síly jako nejd ležit jšího výrobního vstupu a motoru innosti organizace. Dovršuje 

se vývoj personální práce od administrativní innosti k innosti koncep ní, skute n  

ídící. [12] 

ízení lidských zdroj  se od personálního ízení odlišují následujícími klí ovými znaky: 

• strategický p ístup k personální práci a všem personálním innostem (zam ení na 

dlouhodobou perspektivu), 

• orientace na vn jší faktory formování a fungování pracovní síly organizace 

(p edevším zájem o popula ní vývoj, vn jší ekonomické podmínky, trh práce, 

hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj, apod.), 

• personální práce p estává být záležitostí odborných personalist  a stává se sou ástí 

každodenní práce všech vedoucích pracovník . [12] 

Posun v personální práci je podmín n adou objektivních faktor . Vysp lé ekonomiky byly na 

po átku 80.tých let 20. století postiženy hospodá skou recesí a krizí a mnohé podnikatelské 

subjekty bojovaly o p ežití. To vedlo k racionaliza ním opat ením a k hledání cest, jak zvýšit 

efektivnost. Tehdy se personální práce stává jádrem zm n ízení organizace a za íná se 

orientovat na dlouhodobé horizonty. P edpokládá se, že nejefektivn jší p ístup k ízení 

lidských zdroj  má být založen na úzké interakci mezi liniovým manažerem a personálním 

útvarem, v jehož kompetenci je rozsáhlá starost o lidské zdroje. Management lidských zdroj  

se liší od personálního ízení d razy a p ístupy personální práci a zejména kv tnavou 

rétorikou o souladu zájmu managementu a zam stnanc  a o zabezpe ení pot eb všech 

zainteresovaných stran zam stnaneckého vztahu. Výraz lidské zdroje je použit se zám rem 

zd raznit rostoucí vzácnost tohoto výrobního initele a poukázat na nutnost v novat mu 

mimo ádnou, ne-li výsadní pozornost p i ízení. [6] 
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Podle Rencklyho je hlavní funkcí odd lení lidských zdroj  vytvo it, rozvíjet a udržovat 

personální politiku v rámci organizace. Poskytovat pomoc, poradenství a konzultace 

s pracovníky. Sou asn  nesmí zam stnanci nikdy zapomenout, že je pot eba zastupovat, jak 

první, tak poslední zájmy svého zam stnavatele. [16] 

P ístup autor  k personální práci a ízení lidských zdroj  je p evážn  totožný. Vnímají 

spole n  asovou zm nu, kdy ízení lidských zdroj  získává dlouhodobý charakter. Dále jsou 

to skute nosti, že ízení lidských zdroj  se stává adekvátní sou ástí ízení organizace a lidský 

faktor nabývá na d ležitosti. 

2.1.4 Lidský kapitál  

Lidský kapitál p edstavuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, dovednosti 

a zkušenosti, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace jsou ty 

složky, které jsou schopny u ení se, zm ny, inovace a kreativního úsilí, což – je-li ádn  

motivováno – zabezpe uje dlouhodobé p ežití organizace. [1] 

Milgrom a Roberts vidí lidský kapitál jako znalosti a dovednosti, které zvyšují schopnost dané 

osoby provád t innost p idávající ekonomickou hodnotu. Lidský kapitál se nej ast ji získává 

zkušeností nebo výcvikem od druhých, kte í již mají pot ebné zkušenosti. Je faktorem, který 

odlišuje hrubou práci od kvalifikované odbornosti p i ur itých úkolech nebo pracích a je 

rozhodujícím faktorem p i ur ování produktivity. [14] 

Lidský kapitál je užite né rozlišovat na ú elový a všeobecný. Do první kategorie pat í znalosti 

a dovednosti, které jsou hodnotné pouze v kontextu konkrétní firmy (znalost strojního 

vybavení n jaké konkrétní firmy), zatímco do druhé pat í znalosti a dovednosti, které zvyšují 

osobní produktivitu p i práci pro libovolného zam stnavatele (znalost obsluhy n jakého typu 

stroje). [14] 

V podmínkách, kdy je lov k hlavním výrobní kapitálem a tv rcem podnikových hodnot, se 

m ní jeho postavení a úloha ve výrob  a celkovém hospodá ském pokroku. V podmínkách 

nové ekonomiky (znalostní ekonomiky) se lov k stává hlavním a jediným d ležitým zdrojem 

hospodá ské výroby, na rozdíl od jeho sekundárního postavení v podmínkách pr myslové 

výroby. Ve své innosti lov k m že využívat ur ité výrobní stroje a za ízení, nap . po íta e, 

laboratorní a zkušební za ízení, které však nepat í v tvorb  nových poznatk  mezi hlavní. [20]  
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Význam teorie lidského kapitálu  

Teorie lidského kapitálu klade d raz na p idanou hodnotu, kterou lidé p ispívají organizaci. 

Považuje lidi za jm ní, bohatství, aktiva a zd raz uje, že investice organizací do lidí se bohat  

vyplatí. Tato teorie tedy podporuje filozofii ízení lidských zdroj  i ízení lidského 

kapitálu.[1] 

 

R zní auto i chápou podstatu lidského faktoru v podniku stejn . Vidí v lov ku potenciál, 

schopnost u it se a zlepšovat, hlavní výrobní initel a osoba, která zvyšuje ekonomickou 

hodnotu podniku. 

V této subkapitole je nastín n význam práce a lidského faktoru a to jak z pohledu lidského 

jedince, tak podnikového útvaru, který se zam uje na souvislosti týkající se zam stnance 

a pracovního prost edí. Ve významu základních pojm  týkajících se ízení lidských zdroj  se 

auto i pov tšin  shodují. Vnímají d ležitost lidského faktoru v podniku a jeho pot ebu 

využívání a usm r ování. 

2.2  Zkoumání spokojenosti pracovník   

Míru spokojenosti pracovník  s personální politikou a praxí lze zkoumat na základ  

pr zkum  postoj , jimiž se zjiš ují pocity a názory pracovník . Ty obsahují názory na takové 

záležitosti, jako je jejich práce, mzda/plat, to, jak se s nimi zachází, jak vidí podnik a své 

manažery, jak dob e jsou informování, jaké mají p íležitosti ke vzd lávání a rozvoji kariéry 

a jak vidí své pracovní prost edí a vybavení podniku. [1] 

Termín ,,spokojenost s prací“ se týká postoj  a pocit , které lidé mají ve vztahu ke své práci. 

Pozitivní a p íznivé postoje k práci signalizují spokojenost s prací. Negativní a nep íznivé 

postoje k práci pak signalizují nespokojenost s prací. [1] 

Úrove  spokojenosti s prací je ovliv ována vnit ními a vn jšími motiva ními faktory, 

kvalitou ízení, sociálními vztahy s pracovní skupinou a mírou, v jaké jsou jedinci ve své 

práci úsp šní nebo neúsp šní. Ke správnému a uv dom lému chování, které p ispívá 

k úsp šnosti firmy, nejpravd podobn ji dochází tehdy, jsou-li pracovníci dob e motivovaní, 

mají pocit závazku k organizaci a práci jim p ináší vysokou míru uspokojení. Jejich výzkum 

zjistil, že hlavními faktory ovliv ujícími spokojenost s prací jsou p íležitosti ke karié e, 

možnost ovliv ovat svou práci, týmová práce a podn tnost a náro nost práce. [1] 
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2.2.1 Vztah mezi spokojeností a výkonem 

P esv d ení, že r st spokojenosti s prací vede ke zlepšenému výkonu, je všeobecn  uznávané. 

Brayfield a Crockett došli k následujícímu záv ru: Produktivita je jen z ídka sama o sob  

cílem, ale je prost edkem k dosažení cíle. Mohli bychom tudíž, o ekávat, že se spole n  

objeví vysoká míra spokojenosti a vysoká produktivita tam, kde je produktivita vnímána jako 

cesta k ur itým d ležitým cíl m a kde jsou tyto cíle dosahovány. Za takových podmínek by 

spokojenost a produktivita mohly vzájemn  nesouviset nebo by mezi nimi dokonce mohl být 

negativní vztah. [1] 

Lze íci, že to není spokojenost s prací, co vede k vysokému výkonu, ale naopak vysoký 

výkon, co vede ke spokojenosti s prací, a že spokojený pracovník není nutn  produktivním 

pracovníkem, a ten, kdo odvádí hodn  práce, nemusí nutn  být spokojeným pracovníkem. 

Lidé jsou motivováni k tomu, aby dosahovali ur itých cíl , a budou spokojeni, když t chto 

cíl  dosáhnou zlepšeným výkonem. [1] 

Urban ve své publikaci uvádí, že pracovní spokojenost m že s výkonností souviset. Pr zkumy 

nap íklad opakovan  zjistily, že spokojenost zákazník  je vyšší u firem, které mají 

spokojen jší zam stnance. Je-li tomu tak, je t eba se spokojeností zam stnanc  zabývat 

a snažit se ji zdokonalováním jejich ízením i úpravou pracovních postup  a podmínek zvýšit.  

Vztah spokojenosti a výkonnosti však není vždy jednozna ný: nep íliš výkonní pracovníci 

mohou být velmi spokojení, osoby vysoce výkonné naopak nemusejí být vždy spokojené. 

Z pohledu preventivního ízení výkonu pracovník  je proto ú eln jší zabývat se tím, jak 

organizace své zam stnance za jejich dobrou i mén  kvalitní práci odm uje, nebo naopak 

trestá. [19] 

V obou zmi ovaných publikacích auto i vyjad ují názor, že ne vždy spokojený zam stnanec 

rovná se vysoká výkonnost a naopak. Urban se ovšem domnívá, že ne vždy, tomu tak musí 

být. Vyskytují se p ípady, kdy pracovní spokojenost m že souviset s výkonností. Záležitost 

souvislosti spokojenosti zam stnanc  a výkonnosti je nejednozna ná a záleží na konkrétních, 

pracovních podmínkách v podniku. 

2.2.2 Zkoumání spokojenosti s prací 

Úrove  spokojenosti s prací lze zkoumat pomocí anket. Existují ty i metody jejich realizace: 

A) Použití strukturovaných dotazník . 

B) Použití rozhovor . 
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C) Kombinace dotazníku a rozhovoru. 

D) Využití diskusních skupin. 

 

Použití strukturovaných dotazník  

Dotazníky mohou být rozdány všem pracovník m nebo jen jejich ur itému vzorku. Dotazníky 

mohou být standardizované (univerzální), nebo mohou být vytvo eny speciáln  pro danou 

organizaci. Výhodou standardizovaných dotazník  je, že byly d kladn  vyzkoušeny 

a v mnoha p ípadech jsou k dispozici normy, s nimiž lze porovnávat výsledky. Lze provád t 

i benchmarking s jinými organizacemi, možná s pomocí n jaké specializované instituce. Ke 

standardizovanému dotazníku lze p idat i otázky, které jsou d ležité pro danou organizaci. 

Výhodou dotazník  je to, že jsou relativn  levné jak z hlediska organizování ankety, tak 

z hlediska analýzy, zejména jedná-li se o velký po et respondent . [1] 

Použití rozhovor  

Muže jít o rozhovory požívající otázky s otev eným koncem nebo rozhovory jdoucí do 

hloubky, p i nichž je možné zcela voln  diskutovat o širokém okruhu záležitostí, nebo to 

mohou být polostrukturované rozhovory, používající jakýsi seznam bod , jichž se má 

rozhovor týkat, i když na druhé stran  by cílem osoby vedoucí rozhovor m lo být dovolit 

diskusi týkající se t chto bod , aby od daného pracovníka byly získány up ímné a otev ené 

názory. Dává se p ednost individuálním rozhovor m, protože ty s v tší pravd podobností 

odhalí skute né názory, jsou však drahé a asové náro né a není snadné je analyzovat. 

Diskuse vedené prost ednictvím konkrétn  zam ených skupin (tj. skupin pracovník  

svolaných, aby zam ili svou pozornost na konkrétní záležitosti) jsou rychlým zp sobem 

kontaktu s velkým po tem lidí, ale výsledky není jednoduché kvantifikovat a n kte í lidé 

mohou mít potíže s vyjad ováním svých názor  na ve ejnosti. [1] 

Kombinace dotazníku a rozhovoru 

Toto je ideální zp sob, protože kombinuje kvantitativní údaje z dotazníku s kvalitativními 

údaji z rozhovor . Vždy se doporu uje, aby dotazníky byly doprovázeny n jakými do 

hloubky nesoucími rozhovory, a to dokonce i tehdy, když z asových d vod  zkoumáme 

názory jen u omezeného vzorku lidí. Alternativní cestou je nechat n jakou skupinu lidí 

zodpov d t dotazníky a pak s touto skupinou diskutovat o odpov dích na každou z otázek. 
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Umož uje to zpracovat kvantitativní analýzu na základ  dotazník  a zárove  to skupin , nebo 

alespo  n kterým jejím len m, dává p íležitost, aby vyjád ili své pocity obšírn ji. [1] 

Využití diskusních skupin 

Diskusní skupina zam ená na ur ité záležitosti je reprezentativním vzorkem pracovník , 

jejichž postoje a názory týkající se organizace a jejich práce se šet í. Podstatnými rysy takové 

diskusní skupiny jsou strukturovanost, informovanost, konstruktivnost a d v rnost. [1] 

Likertova škála 

Jednu z nejspolehliv jších metod m ení postoj  p edstavuje Likertova škála. Skládá se 

z výrok , u kterých je škála sahající od „zcela souhlasím“ p es „nevím“, až po „zcela 

nesouhlasím“ na opa ném konci. Postup, který Likert vytvo il pro získání výrok  a pro 

dosažení vyrovnanosti škály, zahrnuje n kolik stádií, jejichž ú elem je zajistit, aby škála 

opravdu zahrnovala celé rozp tí možných názor  a myšlenek. Protože Likertova škála zjiš uje 

nejen obsah postoje, ale i jeho p ibližnou sílu, stala se z ní velmi ú inná pom cka pro výzkum 

postoj . [8] 

2.2.3 Oddanost organizaci 

Pojem oddanosti organizaci hraje ve filozofii ízení lidských zdroj  významnou úlohu. Jak 

uvádí Guest, cílem politiky ízení lidských zdroj  je maximalizovat integraci organizace, 

oddanost pracovník , flexibilitu a kvalitu práce“. [1] 

Oddanost organizaci je relativní míra identifikace jedince s danou organizací a zapojení do ní. 

Obsahuje 3 faktory: 

• silnou touhu z stat lenem organizace,  

• silnou víru v hodnoty a cíle organizace a jejich akceptování, 

• p ipravenost vynakládat zna né úsilí ve prosp ch organizace. [1] 

 

Vlivy p sobící na oddanost a spokojenost pracovník  

Na základ  britského výzkumu se zjistilo, že spokojenost pracovník  a jejich oddanost 

organizaci nejvíce ovliv ovalo následujících 5 skute nosti: 

• Vztah s manažerem (nad ízeným) – 63 % 

• Vztah s kolegy – 60 % 

• Kvalita ízení na liniové úrovni – 62 % 
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• Uznání za p ínos – 56 % 

• Schopnost vést: viditelnost a d v rnost – 55 % [1] 

Politika a postupy, které mohou p isp t ke zvýšení oddanosti, jsou vzd lávání, plánování 

kariéry, ízení pracovního výkonu, politika dosahování rovnováhy mezi pracovním 

a mimopracovním životem a vytvá ení pracovních úkol  a pracovních míst. [1] 

Dle Kocianové se identifikací lov ka s prací rozumí, jeho vnit ní ztotožn ní s prací. Lze 

p edpokládat, že lov k se snadn ji identifikuje s prací, která je mu blízká, kterou vykonává 

rád a která mu poskytuje uspokojení. Sounáležitosti pracovník  s organizací a s prací 

napomáhá zájem organizace o své lidi, o jejich pot eby. Lze p edpokládat, že jedinci, jejichž 

osobní preference budou v souladu s organiza ním prost edím, budou spokojen jší 

a oddan jší než lidé s odlišnými p edstavami. Oddanost se vztahuje k mí e vazby a loajality 

pracovníka k podniku. Oddanost reprezentuje identifikaci s cíli a hodnotami organizace, touhu 

náležet k organizaci a ochotu vyvíjet úsilí v jejím zájmu. [10] 

Oba auto i se ztotož ují, že oddanost zam stnanc  je míra identifikace jedince s danou 

organizací. Kocianová navíc tuto teorii rozvádí o skute nost, že lov k se m že snadn ji 

identifikovat s prací, v p ípad , že je mu tato práce vnit n  blízká. Armstrong i Kocianová 

vyjad ují d ležitost zapojení také organizace, svou politikou, pé í o pracovníky apod.  

 

Zam stnanci jsou klí ovou složkou každého podniku a míra jejich spokojenosti vede ke 

zvýšenému výkonu. Je tedy pot eba se touto problematikou v podniku zabývat.  

V rámci praktické ásti této diplomové práce bude využito pro zkoumání spokojenosti 

zam stnanc  dotazníkové šet ení, na n hož bude navazovat konzultace s personálním útvarem 

analyzovaného podniku. Konstrukce odpov dí jednotlivých otázek v dotazníku je založena na 

Likertov  škále hodnocení. 

2.3  Odm ování 

Odm ování pracovník  je dosti komplikovaná a nikoliv vždy zcela jasná záležitost, na 

kterou bývá soust ed na pozornost jak pracovník , tak jejich zam stnavatel . Z toho d vodu 

bývá velmi asto záležitostí vyvolávající spory. Oboustrann  p ijatelný a efektivní systém 

odm ování, který usnad uje dosažení žádoucí produktivity a zárove  je spravedlivý 

k pracovník m, je jedním z nejd ležit jších faktor  vytvá ení harmonických vztah  ve 

firm . [11] 
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Každá organizace je jedine ný komplex inností, zdroj  a podmínek. Systém odm ování by 

m l odpovídat pot ebám organizace a pot ebám jejich pracovník , m l by být spravedlivý 

a motivující. Na organizaci záleží, jaké možnosti odm ování využije, jaké formy, jaká si ur í 

pravidla odm ování, jaké nástroje a postupy p i odm ování uplatní. [10] 

Moderní pojetí odm ování nespo ívá jen v pen žních odm nách (mzda, plat, prémie, bonusy 

aj.), které pracovník dostává za svou práci, ale zahrnuje i nepen žní a dokonce i nehmotné 

požitky poskytované pracovník m zam stnavatelem. V této souvislosti se mluví o tzv. 

celkovém odm ování a celkové odm n . [11] 

Celková odm na zahrnuje transak ní (hmotné) odm ny a rela ní (nehmotné) odm ny. Mezi 

transak ní odm ny se adí nap íklad pen žní odm ny i zam stnanecké výhody.  Rela ní 

mohou být p edstavovány vzd láním a rozvojem zam stnanc  i zážitky z práce. [10] 

2.3.1  ízení odm ování  

Základem ízení odm ování je formulování a realizace strategií a politiky, jejichž ú elem je 

odm ovat pracovníky, slušn , spravedliv  a d sledn  v souladu s jejich hodnotou pro 

organizaci a s jejich p isp ním k pln ní strategických cíl  organizace.[1] 

Dob e navržené politiky odm ování, jejich formy a úrovn  mohou p ilákat zam stnance do 

organizace a zadržet ty, které si chce organizace ponechat. Mohou také hrát roli p i 

odpuzování nežádoucích kandidát  a vybízení nepot ebných zam stnanc  k odchodu. [14] 

K cíl m ízení odm ování pat í: 

• odm ovat lidi podle toho, jak si jich organizace cení a jak je na základ  toho chce 

platit, 

• odm ovat lidi za hodnotu, kterou vytvá ejí, 

• odm ovat správné v ci, aby bylo jasné, co je d ležité z hlediska chování a výsledk , 

• vytvá et kulturu výkonu, 

• motivovat lidi a získávat jejich oddanost, 

• pomáhat získávat a udržovat si pot ebné vysoce kvalitní pracovníky,  

• apod. [1] 

2.3.2  Systém odm ování 

Systém odm ování by m l odpovídat pot ebám organizace a pot ebám jejich pracovník , 

m l by být spravedlivý a motivující. Na organizaci záleží, jaké možnosti odm ování využije, 
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jaké formy, jaká si ur í pravidla odm ování, jaké nástroje a postupy p i odm ování 

uplatní. [10] 

Mezi hlavní determinanty odm ování pat í:  

• relativní hodnota práce na pracovním míst  pro firmu, 

• relativní hodnota (vzácnost) pracovníka (jeho schopností), 

• situace na trhu práce, 

• úrove  odm ování v zemi, regionu, odv tví, v organizacích konkurujících na trhu 

práce, 

• životní náklady v regionu a zemi, 

• životní zp sob, 

• množství prost edk , které m že firma na odm ování vynaložit, používaná technika 

a technologie ve firm  (její zm ny ovliv ují zm ny systému odm ování a jeho 

struktury), 

• produktivita práce ve firm , 

• existující právní normy týkající se odm ování. [11] 

2.3.3  Mzdové formy  

Mezí základní mzdové formy se adí: 

• asová neboli základní mzda a plat, 

• úkolové mzda, 

• podílová neboli provizní mzda, 

• mzda za o ekávané výsledky práce (smluvní mzda, mzda s m eným denním 

výkonem, programová mzda), 

• mzda a plat za znalosti a dovednosti (schopnosti), 

• nejnov ji také mzda a plat za p ínos. [11] 

asová mzda i plat 

Mzdová forma, která se zpravidla stanovuje v podob  hodinové, týdenní i m sí ní ástky. Je 

jen málo prací, pro které by bylo užití asové mzdy nebo platu zcela nevhodné, ale lze íci, že 

její použití je vhodné zejména v p ípadech: 

o kdy je obtížné m it množství a kvalitu práce, 

o kdy množství a tempo (intenzitu) práce nem že pracovník ovlivnit, 
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o kdy pot eba práce není rovnom rná (kolísá), 

o kdy jsou d ležit jší jiné charakteristiky výkonu než množství vykonané práce. [11] 

asová mzda a plat nemají dostate ný pobídkový ú inek. Pobídkové (výkonové) formy jsou 

odm ny nabízené jako dodatek k asové mzd  i platu nebo existují samostatn  a jsou 

obvykle p ímo úm rné pracovnímu výkonu, pokoušejí se tedy posílit vazbu odm ny na 

výkon, zviditelnit jí a tím motivovat pracovníky. [10] 

Zásluhové mzdové formy 

Jde o mzdové formy, kdy je pracovník odm ován podle výkonu, schopností, dovednost í- 

tedy podle svého p ínosu nebo n jaké jeho složky. Používají se bu  jako dodatek k asové 

mzd  i platu, nebo existují samostatn . Nejobvyklejší jsou tzv. výkonové (pobídkové) 

mzdové formy, kdy odm na je p ímo úm rná pracovnímu výkonu, p esn ji e eno t m 

složkám pracovního výkonu, které jsou n jakým zp sobem m itelné, pop ípad  

klasifikovatelné. Pokoušejí se posílit vazbu odm ny na výkon, zviditelnit ji a tím pracovníky 

motivovat. [11] 

Úkolová mzda 

Je vhodná pro odm ování d lnické práce. Pracovník je placen ur itou ástkou za každou 

jednotku práce, kterou odvede. [11] 

Úkolová mzda s rovnom rným pr b hem závislosti mzdy na výkonu - odm na za jednotku 

práce je obvykle založena na tom, co je považováno za spravedlivou odm nu pro pr m rného 

pracovníka s p ihlédnutím k situaci na trhu práce, k úrovni odm ování v zemi, v regionu, 

v odv tví i v organizacích konkurujících firm  na trhu práce, k životním náklad m, 

k životnímu zp sobu atd. [11] 

Úkolová mzda s diferencovaným pr b hem závislosti mzdy na výkonu – stanovena jedna 

sazba za kus pro všechny p ijatelné kusy až do ur ité normy i stanoveného množství. Jestliže 

vyrobené množství p ekro í stanovenou mez, používá se vyšší sazba za vyrobený kus. [11] 

Skupinová (kolektivní) úkolová mzda – existuje ada variant:  

a) opera ní kolektivní úkolová mzda - vykonává-li skupina d lník  se stejnorodou 

kvalifika ní strukturou sou asn  stejnou pracovní operaci.  
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b)  akordní úkolová mzda - vykonává-li skupina d lník  s r znorodou kvalifika ní strukturou 

komplex rozdílných na sebe navazujících pracovních operací sm ujících k vyrobení n jakého 

funk ního celku. [11] 

Výhody úkolové mzdy:  

 stimul pro pracovníky, který je závislý na mzd , 

 konstantní jednicové mzdové náklady poskytující zam stnavateli ur itou jistotu pro 

kalkulaci, 

 rostoucí výstup za jednotku asu vede k lepšímu využití stroj . [21] 

K nevýhodám pat í zejména nadm rné pracovní tempo, jeho d sledkem m že být: 

 poškození zdraví zam stnanc , 

 technické škody na za ízení, 

 zvýšená zmetkovitost. [21] 

Podílová (provizní) mzda 

Uplat uje se v obchodních innostech i v n kterých službách. Odm na pracovníka je zcela 

(p ímá podílová mzda) nebo z ásti závislá na prodaném množství nebo poskytnutých 

službách (podílová mzda s garantovaným základem). Pracovník má garantovaný základní plat 

a k n mu dostává provizi za prodané množství nebo poskytnuté služby. V p ípad , že 

pracovník dostává m sí ní zálohu, která je pak ode tena od jeho provize, jde o tzv. 

zálohovanou podílovou (provizní) mzdu. Tato varianta je vhodná zejména pro pracovníky, 

jejichž prodej má výrazné mezim sí ní i sezónní výkyvy. [11] 

Mzdy a platy za o ekávané výsledky práce 

Mzdy a platy za o ekávané výsledky práce jsou vlastn  odm nami za dohodnutý soubor prací, 

za dohodnutý výkon, který se pracovník firm  zaváže odvést nebo odvád t b hem ur itého 

období v odpovídajícím množství a kvalit . [11] 

Mzdy za o ekávané výsledky práce mají t i podoby: 

a) Smluvní mzda – odm na za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, který se 

pracovník firm  zaváže odvést nebo odvád t b hem ur itého období v odpovídajícím 

množství a kvalit . Cílový výsledek se stanovuje na základ  dosavadního pracovního 

výkonu pracovníka, m l by v sob  zahrnout ur ité zlepšení tohoto pracovního výkonu, 

pop ípad  i ur ité cíle vzd lávání a rozvoje pracovníka. [11] 
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b) Mzda s m eným denním výkonem – forma odm ování, kdy má pracovník pevnou 

asovou mzdu diferencovanou na základ  hodnocení práce, ale jeho výkon je 

soustavn  sledován a v p ípad  pot eby je svým nad ízeným motivován ke zlepšení 

výkonu pomocí rozhovor , pop ípad  projde výcvikem zam eným na zlepšení 

výkonu. [11] 

c) Programová mzda – pracovník i spíše pracovníci dostávají pravidelnou pevnou 

ástku po dobu pln ní dohodnutého programu. Po spln ní programu v as, 

v odpovídajícím množství a kvalit  je mu vyplacena dohodnutá mzda obsahující ur itý 

podíl pohyblivé složky, která se m že redukovat p i nespln ní n kterého z kritérií 

pln ní programu, nap . množství nebo kvality. [11] 

Mzdy a platy za schopnosti 

Forma, která váže odm nu na to, zda je pracovník schopen kvalifikovan  a efektivn  plnit 

svou roli i vykonávat úkoly ady r zných pracovních míst nebo prací. Princip spo ívá v tom, 

že pro ur ité dosti široce pojaté zam stnání (roli) se vytvo í jakási inventura žádoucích 

odborných schopností (znalostí a dovedností), pop ípad  i schopností žádoucím zp sobem se 

chovat. A jejich pln ní nebo osvojování je pak odm ováno. [11] 

Mzdy a platy za p ínos 

Odm ování za p ínos v sob  integruje odm ování za výsledky (výkon, výstup) 

a odm ování za schopnosti (vstup), tedy za to, co do své práce pracovník vkládá. [11] 

2.3.4  Dodatkové mzdové formy 

Mezi dodatkové mzdové formy pat í nap .:  

Prémie – bývají poskytovány k asové nebo úkolové mzd . Existují 2 typy: 

 a) periodicky se opakující prémie za uplynulé období s jasnou závislostí na odvedeném 

výkonu  

b) jednorázová prémie (bonus, mimo ádná odm na) je odm na poskytovaná za mimo ádný 

výkon, za vynikající pln ní pracovních úkol , za iniciativu, za pracovní chování. Bonus m že 

mít pen žní i nepen žní formu. [12] 

Osobní ohodnocení (osobní p íplatek) – používá se k ohodnocení náro nosti práce 

a dlouhodob  dosahovaných výsledk  práce pracovník . Jeho velikost je dána ur itým 
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procentem základního platu, p i emž bývá stanoveno percentuáln  maximum, jehož 

ohodnocení m že dosáhnout. [12] 

Podíly na výsledcích hospoda ení – tato forma je charakteristická pro podnikovou sféru 

a m že mít zhruba 3 varianty: podíl na zisku, podíl na výnosu a podíl na výkonu. [12] 

Odm ování zlepšovacích návrh  – je pobídková forma, která m že být odvozena bu  od 

p ír stku zisku, nebo od poklesu náklad  prokazateln  souvisejících se zlepšovacím návrhem. 

M že být jednorázová nebo periodicky vyplácená po ur itou p edem stanovenou dobu. [12] 

Povinné a nepovinné p íplatky apod. – p íplatky ke mzdám i plat m mohou být povinné, 

které jsou zakotveny v právních normách nebo nepovinné, na nichž se organizace dohodla 

s odbory v rámci kolektivního vyjednávání, pop ípad  je dobrovoln  poskytuje svým 

pracovník m. Mezi povinné p íplatky adíme: práce p es as, práce ve svátek, sobotu 

a v ned li, za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prost edí, za práci v noci, za vedení, apod. 

Mezi nepovinné p íplatky pat í p íplatky na dopravu do zam stnání, p íplatky na od v, 

p íplatky na ubytování a ostatní p íplatky související s vykonáváním práce v konkrétní 

organizaci. [12] 

2.3.5  Zam stnanecké výhody  

Zam stnanecké výhody jsou složky odm ny poskytované navíc k r zným formám pen žní 

odm ny. Cílem politiky zam stnaneckých výhod je aby odm ny umožnily jak získat, tak 

i udržet vysoce kvalitní pracovníky, uspokojovat osobní pot eby pracovník , posilovat 

oddanost a v domí závazku pracovník  v i organizaci, poskytovat n kterým lidem da ov  

zvýhodn ný zp sob odm ny. [1] 

Hlavní typy zam stnaneckých výhod [1]:  

a) Penzijní systémy – v zam stnaneckém penzijním systému zam stnavatelé poskytují 

penze pracovník m, kte í jsou v d chodu, p íjmy pro rodiny pracovník , kte í zem eli, 

a odložené výhody ú astník , kte í odešli z podniku. 

b) Osobní jistoty – výhody, které posilují osobní jistoty pracovníka a jeho rodiny formou 

nemocenského, zdravotního, úrazového nebo životního pojišt ní. 

c) Finan ní výpomoc – p j ky, výpomoc p i koupi domu, pomoc p i st hování a slevy na 

zboží a služby vyráb né i poskytované podnikem. 

d) Osobní pot eby – uznání vzájemného vztahu mezi prací a domácími pot ebami nebo 

povinnostmi, nap íklad dovolená na zotavenou a jiné formy dovolené, pé e o d ti, 
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poradenství p i odchodu do d chodu, finan ní poradenství a osobní poradenství 

v období krizí, posilovny a rekrea ní za ízení. 

e) Podnikové automobily a pohonné hmoty – stále velmi oce ovaná výhoda i p es 

skute nost, že automobily jsou nyní mnohem výrazn ji zda ovány. 

f) Jiné výhody, které zvyšují životní úrove  pracovník , jako jsou: dotované stravování, 

p íplatky na ošacení, úhrada telefonních výloh, mobilní telefony, kreditní karty. 

g) Nehmotné výhody – charakteristiky organizace, které p ispívají ke kvalit  pracovního 

života a iní ji atraktivním místem, kde stojí za to být zam stnán.  

Jednotliví pracovníci by m li znát a pochopit: 

• sv j stupe  (t ídu) práce a jak byl(a) stanoven(a), 

• na základ  eho byla stanovena jejich sou asná mzdová sazba, 

• mzdové p íležitosti, které jsou pro n  dosažitelné, 

• ízení pracovního výkonu – jak bude hodnocen jejich výkon a jakou úlohu hraje p i 

sjednávání cíl  a formulování plán  osobního rozvoje a plán  zlepšování výkonu, 

• hodnota zam stnaneckých výhod, které dostávají – úrove  celkové odm ny 

poskytované organizací jednotlivc m, v etn  hodnoty takových výhod, jako je jejich 

ú ast v systémech penzijního a nemocenského pojišt ní, 

• odvolání a stížnosti – jak se mohou dovolat proti za azení do stupn  (t ídy) a proti 

rozhodnutí o mzd  nebo podat stížnost na kterýkoliv z aspekt  svého odm ování. [1] 

 

Kvalitní systém odm ování je v každém podniku velice složitou a pro efektivn  fungující 

podnik se spokojenými zam stnanci nutnou záležitostí. Jednotlivé mzdové formy mají své pro 

a proti je d ležité analyzovat konkrétní podnik a strukturu jeho práce, aby bylo možné se 

rozhodnout pro nejoptimáln jší variantu. Nemén  d ležitou sou ástí odm n jsou i tzv. 

dodatkové mzdové formy a zam stnanecké výhody, které se mohou stát velkým motivátorem, 

jak pro stávající zam stnance, tak pro p ilákání potenciálních pracovník . 

2.4  Pracovní vztahy 

Moderní personalistika chápe pracovní vztahy velmi široce, a to jako všechny vztahy mezi 

lidmi a jejich skupinami i sdruženími, které vznikají v souvislosti s vykonáváním práce. [13] 

Dle Mayerové se zam stnanecké vztahy týkají zp sob , jak si zam stnanci a manaže i 

uspo ádají vzájemné kontakty, aby byly oboustrann  p ijatelné a p íznivé a také aby byly 
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založeny alespo  na elementárních etických zásadách. Základním principem, na kterém se 

zakládají dobré zam stnanecké vztahy je d v ra pracovník  i vedoucích organizace, v to že 

druhá strana má v úmyslu postupovat estn  a spravedliv . Zam stnanecké vztahy jsou velmi 

výrazn  ovlivn ny postavením organizace na trhu, v regionu a ve spole nosti, 

charakteristikami konkuren ního prost edí a také celkovou ekonomickou a politickou 

situací. [13] 

Pokud se však organizace dostává do t žkostí a musí uskute ovat r zné nezbytné zm ny, 

ozdravné ezy a jiná nepopulární opat ení, je obtížné uchovat si d v ru pracovník . [13] 

Tradi n  byly tyto vztahy redukovány spíše na tzv. kolektivní pracovní vztahy, tj. vztahy 

mezi organizacemi zam stnanc , zpravidla odbory, a vedením organizace a vztahy mezi 

odborovými svazy a sdružením zam stnavatel , pop . s vládou jako t etím partnerem. 

V p ípad  moderního pojetí pracovních vztah  se však jedná nejen o formální vztahy 

upravované nejr zn jšími pravidly, platnými bu  pouze v rámci ur ité pracovní skupiny 

(pravidla pro odm ování ur ité pracovní skupiny) i v rámci firmy (Pracovní ád) nebo 

platnými celostátn  (Zákoník práce) i dokonce s mezinárodní p sobností (Všeobecná 

deklarace lidských práv), ale i b žné neformální vztahy p íležitostné povahy, odrážející 

mnohdy charakteristiky osobnosti ú astník . [11] 

Význam pracovních vztah  pro personální práci v organizaci je mimo ádný. Pracovní vztahy, 

jejich kvalita, vytvá ejí rámec významn  ovliv ující dosahování cíl  organizace i pracovních 

a životních cíl  jednotlivých pracovník . Korektní, harmonické, uspokojivé pracovní 

a mezilidské vztahy vytvá ejí produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na 

individuální, kolektivní i celoorganiza ní výkon. P ízniv  se odrážejí ve spokojenosti 

pracovník  a p ispívají ke sla ování individuálních zájm  a cíl  s cíli a zájmy 

organizace. [12] 

P i práci v organizacích vznikají vztahy, které je možné lenit do následujících skupin: 

a) Vztahy mezi zam stnancem/pracovníkem a zam stnavatelem, tzv. zam stnanecké 

vztahy. Tyto vztahy jsou zpravidla upravené zákoníkem práce, kolektivní smlouvou, 

pracovní smlouvou i jiným dokumentem, na jehož základ  vykonává jedinec pro 

zam stnavatele práci, pracovním ádem aj. 

b) Vztahy mezi zam stnancem a zam stnaneckým sdružením, zpravidla odbory nebo 

komorami zam stnanc . 
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c) Vztahy mezi odbory, pop . jinými druhy sdružení zam stnanc , a zam stnavatelem, 

pop ípad  vedením organizace i sdruženími zam stnavatel , upravované zpravidla 

celostátními zákonnými normami. Pro tyto vztahy je využíván termín kolektivní 

pracovní vztahy. 

d) Vztahy mezi nad ízeným a pod ízeným, upravované pracovní smlouvou, organiza ním 

ádem organizace, pracovním ádem, a aj. 

e) Vztahy k zákazník m a ve ejnosti, upravované adou obecných i zvláštních pravidel 

stanovených organizací. 

f) Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci. 

g) Vztahy mezi spolupracovníky. [12] 

Pracovní vztahy v organizaci mají svou formální a neformální stránku. Ob  stránky jsou 

p ítomny ve všech uvedených skupinách pracovních vztah , rozdílný je však jejich pom r. 

Zatímco u vztah  mezi spolupracovníky, pop . mezi pracovními kolektivy, p evažuje 

neformální stránka, u vztah  mezi zam stnancem a zam stnavatelem nebo mezi odbory 

a zam stnavatelem p evažuje formální stránka vztah . [12] 

2.4.1 Zásady vytvá ení zdravých pracovních vztah   

Pro výkonnost a stabilitu organizace má mimo ádný význam, jaký charakter mají formální 

a neformální vztahy mezi profesními skupinami zam stnanc  organizace, v etn  vlastník  

a managementu. [6] 

P i vytvá ení zdravých pracovních vztah  se uplat ují zejména následující zásady: 

1) Striktní dodržování zákon , smluv i dohod a pravidel slušnosti a respektování 

lidských práv ze strany zam stnavatele a jeho vedoucích pracovník . 

2) Vedení pracovník  k tomu, aby i oni striktn  dodržovali zákony, p edpisy stanovené 

organizací a pravidla slušnosti v jednání se spolupracovníky, zákazníky i ve ejností 

(kodex chování pracovník  organizace). 

3) Respektování odbor  jako partnera zam stnavatele a vedení organizace. 

4) Respektování zam stnance jako rovnoprávného partnera zam stnavatele a vedení 

organizace ve všech oblastech, které se dotýkají zájm  obou stran, vytvá ení 

podmínek pro to, aby mohl participovat na ízení a rozhodování. 

5) Formulování a realizace jasné, slušné a spravedlivé politiky získávání, výb ru, 

hodnocení, odm ování, rozmis ování a personálního rozvoje pracovník . 

6) Neustále zlepšování stylu vedení lidí.  
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7) Vytvá ení a udržování p íznivých pracovních podmínek. 

8) Intenzivní informování pracovník  o všech záležitostech organizace. 

9) Pe ování o sociální rozvoj pracovník  a jejich životní podmínky. 

10) D sledná prevence a postihování jakýchkoliv projev  diskriminace nebo preferování, 

subjektivních antipatií i sympatií k pracovník m ze strany vedoucích 

pracovník . [12] 

 

Asi každý si dokáže p edstavit, jak d ležité jsou mezilidské vztahy v život , a to jak 

v osobním, tak pracovním. Mnoho autor  se ztotož uje s názorem, že kvalita pracovních 

vztah  výrazn  ovliv uje dosahování cíl  organizace. V rámci organizace vzniká velký po et 

vztah  mezi r znými hierarchickými úrovn mi, ale také v rámci daných hierarchických 

úrovní. Harmonizace vztah  v rámci celé organizace má zásadní vliv jak na její hospoda ení, 

tak na spokojenost zam stnanc  a vedení. Mayerová ve své publikaci zmi uje také názor, že 

ne vždy jsou v podniku takové podmínky, které mohou vést k d v e zam stnanc . Pokud se 

podnik nachází nap íklad ve špatné finan ní situaci, t žko si vedení získá náklonost svých 

zam stnanc , což se promítne do vztah  na pracovištích a v podniku, celkové podnikové 

klima se zhorší. 

2.5  Komunikace 

Jedním z nejefektivn jších nástroj  prevence konflikt  a vytvá ení zdravých pracovních 

vztah  je fungující systém komunikace. Jde p i tom na jedné stran  o to, aby pracovníci byli 

p im en  a v as informováni o všem, co se jich n jakým zp sobem dotýká i co by je mohlo 

v organizaci zajímat. Zp sob  informování pracovník  existuje ada: podnikové noviny, 

podnikový rozhlas, po íta ová sí , výv sky, ob žníky, shromážd ní pracovník , pracovní 

porady, výro ní zprávy, informování prost ednictvím bezprost edního nad ízeného nebo 

prost ednictvím odbor , návšt vy vyšších vedoucích pracovník  na pracovišti, u p íležitosti 

spole enských akcí atd. Na druhé stran  by pracovníci m li mít možnost se vyjad ovat 

k záležitostem organizace a m li by o tom být dokonce žádáni. Pracovník m že sd lovat své 

názory vedení organizace prost ednictvím bezprost edního nad ízeného, prost ednictvím 

odbor , pravidelných sch zí a porad, prost ednictvím k tomu ur ených schránek, anket mezi 

pracovníky, osobn  p i návšt vních hodinách vedoucích pracovník  atd. [12] 

Je tedy nezbytn  nutné, aby vertikální komunikace existovala a byla otev ená jak v sestupné, 

tak ve vzestupné linii. Ke zdravé komunikaci v organizaci nesta í zajistit pouze vertikální 
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komunikaci mezi pracovníky a vedením, ale je zapot ebí v novat pozornost i horizontální 

komunikaci mezi jednotlivými pracovníky, pracovními skupinami, úseky, organiza ními 

jednotkami. Horizontální komunikace p ispívá nejen ke vzájemné informovanosti o práci 

a jejich okolnostech i p ebírání zkušeností, ale také ke zlepšování sociálních vztah  

v organizaci a ke zvyšování pocitu sounáležitosti s organizací. [12] 

Uskute ování komunikace je významnou sou ástí ídící innosti každého vedoucího 

pracovníka. Prost ednictvím komunikace vedoucí zadává a ukládá úkoly, kontroluje a hodnotí 

jejich pr b žné pln ní i kone né výsledky, koordinuje innost pod ízené skupiny, podn cuje 

zam stnance, vyty uje perspektivy. Využívá p itom r zné zp soby komunikace od vým ny 

informací v p ímém osobním styku až po r zné zprost edkované formy vým ny informací 

s využitím r zných technických prost edk . Lidé si váží takového vedoucího, který dovede 

s pod ízenou skupinou úsp šn  plnit stanovené úkoly, udržovat ve skupin  vztahy vzájemné 

d v ry a vyjad ovat se otev en  a v as k otázkám, které jsou pro pod ízené pracovníky 

závažné. [13] 

2.5.1  Systémy komunikace  

Systémy komunikace lze d lit na intranetové, písemné (podnikové asopisy, noviny, v stníky 

a nást nky) a verbální, jako nap íklad sch ze, skupinový brífink a systémy informování 

ve ejnosti. Cílem je použít rozumný po et komunika ních kanál  k zajišt ní toho, aby byla 

zpráva doru ena adresát m. [1] 

Intranet (systém vnit ní elektronické pošty) – vhodné na pracovištích, kde mají všichni nebo 

alespo  v tšina pracovník  p ímý nebo nep ímý p ístup k po íta i. Výhodou je, že m že být 

rychle p enášena velkému množství pracovník . Intranet lze použít také k oboustranné 

komunikaci. [1] 

asopisy – zp sob, jak pracovníky pr b žn  informovat o podnikovém d ní. Vychvalují 

a osv tlují dosažené podnikové úsp chy a napomáhají tím vyšší identifikaci s podnikem, 

a dokonce i ke zvyšování loajality pracovník . [1] 

Podnikové noviny – zam ují sv j obsah spíše na bezprost edn jší starosti pracovník . Aby 

byly efektivní, m ly by obsahovat lánky specificky zam ené na vysv tlování zám r  

managementu a jejich možných dopad  na pracovníky. Organizace asto vydávají noviny 

jako dopl ující materiály k podnikovým asopis m s tím, že asopisy slouží p edevším 

k ú el m public relations a spoléhají na to, že noviny budou základním prost edkem 
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komunikace s pracovníky. Klí ovým faktorem úsp šnosti podnikových novin nebo asopis  

je vydavatel, jímž by m l být n kdo, kdo podnik a jeho pracovníky dob e zná, t ší se 

všeobecné d v e a je zárukou poctivosti a nestrannosti. [1] 

V stníky nebo ob žníky – lze použít k okamžitému informování pracovník  o záležitostech, 

které nemohou ekat do dalšího vydání podnikových novin, nebo mohou být náhradou za 

formální podnikové publikace. Mohou být jednoduše umíst ny na nást nkách nebo p ímo 

rozdávány jednotlivým pracovník m, což je efektivn jší. [1] 

Nást nky – asto zneužívaný komunika ní médium. Nejv tší nebezpe í spo ívá v možnosti 

p eplnit nást nku nezajímavými a neaktuálními informacemi. Je nutné kontrolovat, co se na 

nást nkách objevuje, a ur it osobu, která by byla odpov dná za odstra ování neaktuálních 

a neschválených materiál . [1] 

Týmový brífink – systém spo ívá v zapojení všech lidí v podniku, úrove  po úrovni, do 

spole ných setkání, kde by se p edkládaly, získávaly a projednávaly r zné informace. 

P ínosem týmových brífink  je, že umož ují naplánovat a do ur ité míry formalizovat 

komunikaci tvá í v tvá . [1] 

 

Vzájemná komunikace je nezbytnou sou ástí dob e fungujícího podniku. Pokud vedení 

komunikuje se svými zam stnanci a vyslechne si jejich názory, p ispívá to k dobrým 

pracovním vztah m, zam stnanci se cítí sou ástí podniku. Zam stnanci jsou ti, kte í jsou 

sou ástí pracovního procesu a proto jejich názory a návrhy i p ípadná zlepšení by m ly být 

alespo  vyslyšeny a vzájemn  konzultovány.    

2.6  Pé e o pracovníky 

Zam stnavatelé si stále více uv domují, že jejich úsp šnost a konkurenceschopnost je 

v rozhodující mí e závislá na pracovnících a jejich schopnostech, jejich motivaci a pracovním 

chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zam stnavateli, a že je tedy nutné jim v novat 

náležitou pé i. [12] 

Ve svém nejširším pojetí zahrnuje pé e o pracovníky záležitosti: 

a) pracovní doby a pracovního režimu, 

b) pracovního prost edí, 

c) bezpe nosti práce a ochrany zdraví, 
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d) personálního rozvoje pracovník , 

e) služeb poskytovaných pracovník m na pracovišti, 

f) ostatních služeb poskytovaných pracovník  a jejich rodinám, 

g) pé e o životní prost edí. [12] 

Pé i o pracovníky m žeme rozd lit do t í skupin: 

a) povinná pé e o pracovníky daná zákony, p edpisy a kolektivními smlouvami vyšší, 

nadpodnikové úrovn , 

b) smluvní pé e o pracovníky daná kolektivními smlouvami uzav enými na úrovni 

organizace, 

c) dobrovolná pé e o pracovníky, která je výrazem personální politiky zam stnavatele, 

výrazem jeho úsilí o získání konkuren ní výhody na trhu práce. [12] 

 

Mnoho záležitostí, týkající se pé e o pracovníky je ošet ena zákony i p edpisy. Hlavním 

právním p edpisem v oblasti pracovního práva na území R je Zákoník práce. Ovšem 

rozumný zam stnavatel se s touto zákonnou pé í nespokojí a bude se snažit zam stnanc m 

nabídnout další pot ebnou pé i a výhody, vybudovat vzájemnou d v ru, aby se stal 

perspektivním a žádaným zam stnavatelem se spokojenými pracovníky. 

2.7  Motivace 

Všechny organizace se zajímají o to, co by se m lo ud lat pro dosažení trvale vysoké úrovn  

výkonu lidí. Znamená to v novat zvýšenou pozornost nejvhodn jším zp sob m motivování 

lidí pomocí takových nástroj , jako jsou r zné stimuly, odm ny, vedení lidí. Cílem je vytvá et 

a rozvíjet motiva ní procesy a pracovní prost edí, které napomohou tomu, aby jednotliví 

pracovníci dosahovali výsledk  odpovídajících o ekávání managementu. [1] 

Motivace je vnit ním procesem, který vyjad uje touhu a v li (ochotu) lov ka vyvinout ur ité 

úsilí vedoucí k dosažení subjektivn  významného cíle nebo výsledku. [18] Motiv je d vod pro 

to, abychom n co d lali. [1] 

2.7.1 Pracovní motivace  

Rozumí se jí vyjád ení p ístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, vycházející 

z n kterých vnit ních pohnutek (tj. motiv ). Obvykle se v této souvislosti uvažuje také 

o postojích lov ka k práci, a  už máme na mysli obecný postoj (vztah) k práci jako takové, 
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nebo k práci v ur ité firm  nebo typu organizace. B žn  se mluví o pot eb  pracovat, 

o postojích k prací, ale také o zam enosti osobnosti na ur itý typ práce. [18] 

Dle Mayerové každé cílev domé jednání lov ka je jednáním motivovaným. Ke každému 

pracovnímu úkolu má lov k ur itý uv dom lý vztah a je n jak motivován. Projevuje se to 

v p ístupu k úkolu a k uskute ované innosti. Tato motivace m že být objektivn  pozitivní 

i negativní, to znamená, že m že sm ovat k optimálnímu zvládnutí úkolu nebo také m že 

sm ovat k jeho nespln ní i obcházení. Motivace pracovního jednání se bezprost edn  odráží 

ve výkonnosti lov ka. P i stejné pracovní zp sobilosti lidé s p ízniv jší motivací pracují 

usilovn ji a podávají vyšší výkon než lidé s nep íznivou motivací. [13] 

Typy motivace 

K pracovní motivaci lze dojít dv ma cestami. V prvním p ípad  lidé motivují sami sebe tím, 

že hledají, nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich pot eby, nebo alespo  vede 

k tomu, že od ní o ekávají spln ní svých cíl  (vnit ní motivace). Ve druhém p ípad  mohou 

být lidé motivováni managementem prost ednictvím takových metod, jako je odm ování, 

povyšování, pochvala atd. (vn jší motivace). [1] 

2.7.2 Stimuly 

Stimul je každá vn jší pobídka, podn t, který má ur itým zp sobem ovlivnit jednání lov ka, 

n jaký motiv vyvolat nebo posílit, i n jaký motiv oslabit nebo potla it. [13] 

Pracovní stimuly hmotného i nehmotného charakteru zam ené na jednotlivé zam stnance lze 

lenit podle r zných kritérií. Nej ast ji bývají uvád ny: 

• hmotné hodnocení individuálního pracovního výkonu a jednání mzdou, prémií, 

odm nou, bonusem, jednorázovým zvýhodn ním aj., 

• ú ast na výsledku jako forma zainteresovanosti zam stnance a možnost spoluú asti na 

ízení, 

• hmotné stimuly p sobící zprost edkovan  (financování rozvoje kvalifikace, vzd lávací 

akce, studijní pohyby a stáže, aj.), 

• soubor sociálních požitk  nebo jiných zam stnaneckých výhod, které zam stnavatel 

poskytuje svým zam stnanc m, 

• vytvá ení pocitu sociálních jistot zam stnance a jeho rodiny jako ekvivalentu 

kvalitního pracovního výkonu a jeho loajality k organizaci, 



  

28 

 

• delegování vyšší pravomoci a odpov dnosti v systému ízení, povyšování na základ  

hodnocení výsledk  práce, pracovního profilu atd., 

• ve ejné uznání výsledk  práce nejlepších zam stnanc  a jiné formy morálního 

ocen ní, 

• systém oce ování v rnosti organizaci a r zné prvky uplat ování principu seniority, 

• obohacování obsahu práce o kreativní prvky, v tší samostatnost, právo samokontroly, 

• cílev domé vytvá ení pozitivního klimatu v mezilidských vztazích, pozitivní utvá ení 

vztahu nad ízený-pod ízený. [6] 

Ú innost p sobení jednotlivých nástroj  stimulace k práci je u r zných skupin zam stnanc  

r zná. Základem ú inného motiva ního programu organizace je zjišt ní motiva ní struktury 

jednotlivých zam stnanc , pop . skupin zam stnanc  nebo profesí. [6] 

2.7.3 Teorie motivace 

Dle Armstronga nejvlivn jšími teoriemi motivace jsou: 

a) Teorie instrumentality 

b) Teorie zam ené na obsah 

c) Teorie zam ené na proces 

Teorie instrumentality  

Tato teorie se domnívá, že lov k bude motivován k práci, jestliže odm ny a tresty budou 

p ímo provázány s jeho výkonem. [1] 

Teorie zam ené na obsah  

Základem t chto teorií je p esv d ení, že obsah motivace tvo í pot eby. Neuspokojená 

pot eba vytvá í nap tí a stav nerovnováhy. K op tovnému nastolení rovnováhy je t eba 

rozpoznat cíl, který uspokojí tuto pot ebu, a zvolit zp sob chování, který povede k dosažení 

uvedeného cíle. Každé chování je tak motivováno neuspokojenými pot ebami. [1] 

Do t chto teorií se adí nap íklad Maslowova hierarchie pot eb nebo Herzberg v 

dvoufaktorový model. [1] 

Maslowova hierarchie pot eb 

U zrodu prvních teorií motivace, jejichž záv ry se až do sou asnosti uplat ují také ve firemní, 

respektive manažerské praxi, stálo úsilí rozpoznat, ur it, klasifikovat a hierarchizovat lidské 

pot eby jako základní hybné initele lidské (pracovní) motivace. Prvním a asi nejvlivn jším 
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autorem teorie motivace byl americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow. Jím 

vytvo ená teorie hierarchie pot eb je známá také jako Maslowova pyramida. [18] 

 Obr. . 2.1 Maslowova pyramida  

 

Zdroj: TURECKIOVÁ, Michaela. ízení a rozvoj ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 172 s. 

ISBN 80-247-0405-6. Str. 59. 

Pot eby jsou rozd leny do p ti vzestupn  uspo ádaných skupin, p i emž fyziologické pot eby 

spolu s pot ebami bezpe í jsou ozna ovány jako pot eby nižší neboli nedostatkové a zbylé t i 

skupiny tvo í pot eby vyšší neboli r stové. Podle Maslowových p edpoklad  m lo jít 

o obecnou teorii motivace, to znamená, že jednotlivé skupiny pot eb m ly být použitelné 

univerzáln  a být spole né pro v tšinu lidí. Další p edpoklad byl, že pot eby vyšší 

hierarchické úrovn   by m ly být ,,iniciovány“ až teprve po relativním uspokojení pot eb nižší 

hierarchické úrovn . Oba tyto p edpoklady byly posléze vyvráceny a Maslowova teorie byla 

podrobena kritice. Nicmén  její p ínos z stává až do sou asné doby zna ný. [18] 

Herzberg v dvoufaktorový model 

Dvoufaktorový model satisfaktor  (motiva ních faktor , motivátor ) a  dissatisfaktor  

(udržovacích, hygienických faktor ) vypracovali Herzberg a kol. na základ  zkoumání zdroj  

spokojenosti i nespokojenosti s prací u ú etních a technik . [1] 

Herzberg d lí faktory motivace na dv  skupiny:  

a) Faktory hygieny (dissafisfaktory). Tyto faktory tvo í peníze (mzda), politika a ízení 

organizace, personální ízení, interpersonální vztahy, fyzikální pracovní podmínky 

a jistotu pracovního místa. Jejich negativní stav nebo absence v pracovním procesu 

vede k nespokojenosti zam stnanc . Jsou-li v dobrém stavu, nevstupují aktivn  do 

procesu motivace a nevyvolávají pracovní nespokojenost, nemají však vliv p ímého 

podn tu na aktivitu zam stnance. [1] 

b) Motivátory vnit ních pracovních pot eb (satisfaktory). Tvo í je výkon (dosažení 

úsp chu na základ  ocen ní pracovního výkonu), uznání, obsah práce, odpov dnost, 
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vzestup, možnost rozvoje. Jsou-li motivátory pozitivn  lad ny a p sobí-li, jsou 

podn tem k pracovnímu výkonu a aktivitám zam stnance a p edstavují nejú inn jší 

složku motivace k práci. [1] 

Obr. . 2.2 Faktory Herzbergovy teorie  

 

Zdroj: TURECKIOVÁ, Michaela. ízení a rozvoj ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 172 s. 

ISBN 80-247-0405-6. Str. 61. 

Jak uvádí Koubek ve své publikaci, pracovníci bývají motivováni faktory, které jsou vnit ními 

faktory práce (motivátory), a jsou demotivováni nep ítomností p íznivých vn jších faktor  

(hygienických faktor ). Za adí-li se tedy motivátory (nap . uznání i p idání pravomocí 

a odpov dnosti) do pracovních úkol  a práce, m že se zvýšit motivace, zatímco hygienické 

faktory mohou udržet nebo snížit motivaci, ale nikoliv ji zvýšit. [12] 

Teorie zam ené na proces  

Teorie zam ené na proces, které se zam ují na psychologické procesy ovliv ující motivaci 

a související s o ekáváními, cíli a vnímáním spravedlnosti. Teorie zam ené na proces mohou 

být pro manažery nepochybn  užite n jší než teorie pot eb, protože poskytují realisti t jší 

vodítko pro metody motivování lidí. [1] 

Mezi t mito teoriemi m žeme najít tzv. expekta ní teorii, teorii cíle i teorii spravedlnosti. [1] 

Expekta ní teorie  

Vroomova expekta ní teorie vychází z p edpokladu, že sílu motivu, vedoucí k vynaložení 

ur itého úsilí, jež je nutné k dosažení cíle ovliv uje velikost o ekávání, že dosažení cíle je 

reálné a dále p itažlivost cíle pro jednotlivce. ím je cíl p itažliv jší a s tím, jak roste 

pravd podobnost jeho dosažení, tím intenzivn jší úsilí bude vynaloženo k jeho dosažení.  
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Podstatou modelu je, že motiva ní síla je rovna sou inu ohodnoceného o ekávání 

a preference výsledku. [18] 

                                                                                                                     (2.1) 

Legenda: 

E (expektace neboli o ekávání) – vyjad uje subjektivní na p edchozí zkušenosti založenou 

pravd podobnost, že vynaložené úsilí povede k ur itému výsledku 

V (valence) – vyjad uje subjektivn  vnímanou hodnotu, kterou jednotlivec p isuzuje 

konkrétnímu o ekávanému výsledku 

Teorie cíle  

Teorie cíle zformulovaná Lathamem a Lockem tvrdí, že motivace a výkon jsou vyšší, jsou-li 

jednotlivc m stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náro né, ale p ijatelné, a existuje-li 

zp tná vazba na výkon. [1] 

Teorie spravedlnosti  

Teorie spravedlnosti se zabývá tím, jak lidé vnímají, jakým zp sobem se s nimi v porovnání 

s jinými lidmi zachází. Spravedlivé zacházení znamená, že je s lov kem jednáno stejn  jako 

s jinou skupinou lidí nebo jako s odpovídající jinou osobou. Tato teorie tvrdí, že lidé budou 

lépe motivováni, jestliže se s nimi bude zacházet spravedliv , a demotivování, jestliže nastane 

opak. [1] 

Dle Adamse, existují dv  formy spravedlnosti: 

a) Distributivní spravedlnost, která se týká toho, jak lidé cítí, že jsou odm ováni podle 

svého p ínosu a v porovnání s ostatními. 

b) Procedurální spravedlnost, která se týká toho, jak pracovníci vnímají spravedlnost 

postup  používaných podnikem v takových oblastech, jako je hodnocení pracovník , 

povyšování a disciplinární záležitosti. [1] 

 

Motivací zam stnanc  jako takovou se zabývá mnoho teorií od r zných autor . V rámci 

diplomové práce se bude vycházet z myšlení Herzbergovy teorie, která uplat uje dvojí pohled 

na motivátory, tzn. brát na z etel prevenci p ed pracovní nespokojeností, ale také zajistit 

pracovní spokojenost zam stnanc . 
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Mnoho manažer  vidí jako nejv tší motivátor finan ní ohodnocení, i za cenu, že firemní 

kultura upadá. Mít vysoký p íjem je sice fajn, ale na druhou stranu, jak dlouho vydrží lov k 

ve stresujícím prost edí s nefunk ními vztahy? Psychiku má lov k jen jednu a žádné peníze 

za to nestojí. ada pracujících by ur it  snížila sv j plat za to, že s nimi bude zacházeno 

s úctou a budou se cítit sou ástí firmy, pro kterou rádi využijí sv j pracovní as. 

2.8  Fluktuace zam stnanc   

Fluktuace je ást mobility, která znamená po et rozvázání pracovních pom r  za ú elem 

navázání jiného pracovního pom ru. [9] 

      (2.2) 

V p ípad  vysokého procenta fluktuace jde o signál špatné kvality pracovního prost edí, 

podpr m rného platu v sektoru nebo absence perspektivy osobní kariéry a špatného image 

firmy. [9] 

 Tab. . 2.1 Pracovní fluktuace: P í iny a náprava 

P í iny Náprava 
špatné zacházení s novými 

zam stnanci 
navržení a implementace 

p ijímací procedury 
nep íznivé odm ování, 

termíny a podmínky 
zam stnávání 

revidování strategie 
odm ování 

pracovní neschopnost zlepšený návrh práce 

nízká pracovní morálka 

zm na organiza ní 
kultury, angažování 

zam stnanc , zmapování 
postoj  

noví zam stnanci nejsou 
p ipraveni vzhledem k 

pracovním požadavk m 

zlepšení náborových 
praktik zlepšení výcviku 

Zdroj: FOOT, Margaret a HOOK, Caroline. Personalistika. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 462 s. ISBN 

80-7226-515-6. 

Jsou i n které jiné faktory, jež mají vliv na míru fluktuace. M že se to odrážet v dlouhodobém 

trendu, nebo mohou zp sobit p íležitost fluktuace. Jedním z takových faktor  je v k 

zam stnanc . [7] 
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2.9  Produktivita 

Produktivita je efektivnost, s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrob .  Produktivita se 

týká všech podnik , výrobních i nevýrobních, nebo  výrobou v nejširším pojetí rozumíme 

transformaci vstup  v užite né výstupy. ím více se vyrobí užite ných v cí za použití mén  

zdroj , tím více produktivita roste. Produktivita je úzce spojena s kvalitou, tj zp sobilostí 

výrobku k užití v t ch charakteristikách, které spot ebitel požaduje. Výrobce se proto musí 

zam ovat jak na produktivitu, tak na kvalitu, nebo  nízká kvalita snižuje konkuren ní 

schopnost a ceny výrobk . Vysoká produktivita snižuje náklady a umož uje snížit ceny 

výrobk , a tím rozší it okruh zákazník , nebo zvýšit zisk z každého výrobku, zvýšit platy, 

mzdy a dividendy, a tím získat další investory. [17] 

2.9.1  Produktivita práce 

Podle rozsahu uvažovaných vstup  se rozlišuje produktivita parciální, tj. produktivita ur itého 

výrobního faktoru (práce, kapitálu, energie, apod.) a produktivita celková. [17] 

      (2.3) 

 

kde: 

• hodnota produkce jsou výnosy za produkci (tržby), 

• mezispot eba jsou náklady za veškeré nakupované suroviny, materiály a služby do 

podniku, 

• p idaná hodnota je sou tem mezd, sociálních dávek a opera ního p ebytku, tvo eného 

odpisy, a ziskem p ed úroky a dan mi i ztrátou. [17] 

Špatná produktivita práce je pohromou pro každý podnik. Nízká produktivita práce zvyšuje 

náklady a snižuje schopnost konkurovat. [5] 

2.10  SWOT analýza  

Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názv , a sice: 

S = strengths = silné stránky, 

W = weaknesses = slabé stránky, 

O = opportunities = p íležitosti, 
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T = threats = hrozby. 

P i SWOT analýze se analyzují faktory interní, tedy silné i slabé stránky, a faktory externí 

neboli p íležitosti a ohrožení. Jednotlivé faktory se uspo ádají do tzv. SWOT matice. [2] 

 

Obr. . 2.3 Schéma SWOT analýzy 

 
S - silné   stránky W - slabé stránky 

O - p íležitosti Strategie SO Strategie WO 
T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

Zdroj: CEJTHAMR, Václav a D DINA, Ji í. Management a organiza ní chování. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 339 s. ISBN  80-247-1300-4. 

Strategie SO – využít silné stránky na získání výhody 

Strategie WO – p ekonat slabiny využitím p íležitostí, 

Strategie ST – využít silné stránky na obranu proti hrozbám, 

Strategie WT – minimalizovat náklady a elit hrozbám. [4] 

Silné stránky – za silnou stránku jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má firma 

silnou pozici na trhu. Jedná se o posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových 

možností a potenciálu. [2] 

Slabé stránky – jsou p esným opakem silných stránek. Firma je v n em slabá, úrove  

n kterých faktor  je nízká. [2] 

P íležitosti – p íležitosti p edstavují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na r st i 

lepší využití disponibilních zdroj  a ú inn jší spln ní cíl . Zvýhod ují podnik v i 

konkurence. [2] 

Hrozby – nep íznivá situace i zm na v podnikovém okolí znamenající p ekážky pro innost. 

Mohou znamenat hrozbu úpadku i nebezpe í neúsp chu. Podnik musí rychle reagovat 

odpovídajícím zp sobem, aby je odstranil i minimalizoval. [2] 

Postup p i SWOT analýze 

P i SWOT analýze se postupuje následujícím zp sobem: 

1) vytipují se faktory v rámci jednotlivých kategorií,  

2) faktory se umístí do jednotlivých polí ve SWOT matici, 

3) posoudí se jednotlivé faktory a hlediska významnosti a závažnosti pro podnik, 
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4) navrhnou se p íslušná strategická opat ení. [2] 

Je t eba si uv domit, že jednotlivé silné nebo slabé stránky nemají pro podnik stejnou 

d ležitost. Je tedy nezbytné identifikovat významné silné stránky a využít jejich vliv, na druhé 

stran  identifikovat závažné slabiny a neutralizovat jejich vliv. I v p ípad  p íležitostí 

a hrozeb platí, že r zné p íležitosti jsou r zn  p itažlivé, využitelné i pravd podobné. Stejn  

hrozby mají odlišnou intenzitu a vliv na podnik. Je t eba identifikovat zajímavé p íležitosti, 

které s vysokou pravd podobností nastanou a jež lze využít, a na druhé stran  závažné 

hrozby, které také s vysokou pravd podobností mohou nastat a jichž je t eba se vyvarovat 

nebo jim p edcházet. [2] 

 

Lidský faktor v podniku je nenahraditelný, proto otázka lidských zdroj  by m la hrát svou roli 

p i tvorb  podnikové strategie. Kvalitní personální politika je d ležitá nejen z hlediska 

etického i morálního s ohledem na pracovníky, ale také se výrazn  projevuje ve výsledcích 

hospoda ení a produktivit  práce.  

V rámci této teoretické ásti byly zmín ny základní prvky personální politiky. Bylo využito 

r zných publikací od r zných autor , kte í mají na danou problematiku r zné názory 

a nástroje k jejímu ovliv ování. Z rozsáhlé problematiky personalistiky byly vybrány 

p evážn  pasáže, které poslouží jako teoretický podklad pro analytickou ást práce. 

Na tuto ást navazuje charakteristika podniku, vývoj a struktura zam stnanc , pr m rných 

mezd a popis ízení lidských zdroj  ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Teoretická 

východiska slouží jako teoretický podklad pro pochopení následujících termín , které jsou 

využity v popisu personálních prací v podniku i pro vysv tlení podstaty a zp sobu výpo tu 

analýz.  
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3 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Název spole nosti: Bucyrus Czech Republic, a.s. (do 30. 11. 2008 OKD, BASTRO, a.s.) 

Sídlo: Ostrava, Radvanice, Lihovarská 11/1378, PS  716 10 

Identifika ní íslo: 476 72 617 

Právní forma: akciová spole nost 

Datum vzniku: 1. února 1993 

Majitel: 100 % vlastníkem je Bucyrus DBT Europe GmbH 

Základní kapitál: 294 700 000,- K  [24] 

3.1  Historie 

Bucyrus Czech Republic, a.s. (do 30. 11. 2008 OKD, BASTRO, a.s.) byla založena na 

základ  rozhodnutí p edstavenstva OKD, a.s. ze dne 21. 12. 1992 a vznikla dne 1. 2. 1993 

zapsáním do Obchodního rejst íku vedeného krajským soudem v Ostrav . [24] 

Dne 1. 12. 2008 došlo ke zm n  vlastníka a následn  i názvu spole nosti. P vodní vlastník, 

mate ská spole nost OKD, a.s. prodala 100 % akcií spole nosti OKD, BASTRO, a.s., 

n mecké spole nosti Bucyrus DBT Europe GmbH, která je dce inou spole ností amerického 

koncernu Bucyrus International, Inc., p edního sv tového výrobce dobývací techniky pro 

povrchové a hlubinné hornictví. [25] 

V rámci dohody mezi p vodním a nastávajícím vlastníkem došlo k prodeji veškerých aktivit 

na površích dol  a koksoven spole nosti OKD, a.s. Tím došlo meziro n  k poklesu po tu 

zam stnanc  tém  o 40 %. Dále spole nost odprodala veškeré nepot ebné nemovitosti. [33] 

I když v roce 2008 byl nejv tším zákazníkem koncern OKD, historicky poprvé jeho podíl na 

tržbách p edstavoval mén  než 50 %. Druhým nejv tším zákazníkem se stal koncern Bucyrus. 

Zahrani ní odbyt sm oval tém  ze 60 % do N mecka, dále následovala Velká Británie, 

Švédsko, Nizozemsko. [33] 

Spole nost Bucyrus International a spolu s ní i její Ostravskou odbo ku, bývalé OKD Bastro 

koupila 8. ervence 2011 spole nost Caterpillar za 8,8 miliardy dolar , díky níž rozší il 

Caterpillar své výrobkové portfolio. [22] 

Caterpillar Inc. je americká spole nost, jejíž sídlo je ve m st  Peoria ve stát  Illinois. Tato 

spole nost je asto ozna ována zkratkou CAT. Firma byla založena v roce 1925 a zabývá se 
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t žkým strojírenstvím, zejména výrobou zemních stroj  (buldozery, bagry) a stroj  pro 

t žební pr mysl. Významná je také výroba dieselových a plynových motor  a plynových 

turbín pro r zné použití. [23] 

Výhradním obchodním zástupcem CAT v esku je firma Phoenix-Zeppelin. Caterpillar také 

zajiš uje financování dodávek svých za ízení prost ednictvím eské pobo ky CAT Financial 

Services R. [23] 

Hlavním p edm tem innost akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic je kovoobráb ství, 

záme nictví, nástrojá ství, koup  zboží za ú elem jeho dalšího prodeje a prodej, 

zprost edkovatelská innost, podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, montáž, 

opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích, plynových, tlakových a elektrických 

za ízení, výroba, instalace a opravy elektrických stroj  a p ístroj  a výroba, instalace a opravy 

elektronických za ízení, výroba stroj  a za ízení pro ur itá hospodá ská odv tví, výroba stroj  

a za ízení pro využití mechanické energie, výroba kovových konstrukcí, kotl , t les 

a kontejner . [24] 

3.2  Vývoj po tu, mezd a skladby zam stnanc  v létech 2007-2010 

Vývoj po tu zam stnanc  zna n  ovlivnila zm na vlastníka, která prob hla 1. 12. 2008. 

V rámci dohody mezi p vodním a nastávajícím vlastníkem došlo k prodeji n kterých aktivit, 

tím došlo meziro n  k poklesu po tu zam stnanc  na 488 v roce 2009. 

Následující graf . 3.1 obrazn  zachycuje vývoj po tu zam stnanc , který má, až na rok 2010 

klesající charakter. V roce 2010 zaznamenal mírný nár st, zp sobený b žnými 

technickoorganiza ními pot ebami. 

Graf . 3.1 Grafický vývoj po tu zam stnanc   

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 
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Sledované období vykazuje p evážn  pokles po tu zam stnanc . Struktura skladby 

pracovník  spole nosti vykazuje také mírný pokles d lník  ve prosp ch 

technickohospodá ských pracovník .   

Tab. .3.1 Vývoj skladby zam stnanc  v létech 2007-2010 

2007 2008 2009 2010 
d lník THP d lník THP d lník THP d lník THP 
648 160 552 146 374 114 379 120 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Pom r d lník  k THP je 80:20. Tento pom r se zanedbateln  snižuje b hem sledovaného 

období, kdy v roce 2010 je to 76:24.  

Z grafu . 3.2 lze p ehledn  vid t vývoj struktury zam stnanc  od roku 2007 do roku 2010. 

Graf . 3.2 Vývoj skladby zam stnanc  

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Vzhledem k dobrým ekonomických výsledk m a pot eb  stabilizovat kvalitní zam stnance 

spole nosti rostou meziro n  i pr m rné výd lky zam stnanc , které se v roce 2010 p iblížily 

hranici 24 300 K .  

Tab. . 3.2 Vývoj pr m rného m sí ního výd lku zam stnanc  v létech 2007-2010 

rok 2007 2008 2009 2010 
pr m rný m sí ní výd lek (v K ) 17 134 18 810 21 932 24 242 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Z grafického vyjád ení jednozna n  vyplývá rostoucí trend pr m rných výd lk  za sledované 

období. Rozdíl mezi výd lkem na za átku a konci sledovaného období p esahuje sedm tisíc 

korun. 
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Graf .3.3 Vývoj pr m rného m sí ního výd lku zam stnanc  

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Vývoj mezd sleduje a kontroluje ekonomicko-mzdová komise po m sících. Skute ný r st 

mezd je sou ástí pololetního a ro ního vyhodnocení kolektivní smlouvy. Nebude-li r st mezd 

alespo  v minimální dohodnuté výši, která je zachycena v kolektivní smlouv , ob  strany 

neprodlen  zahájí kolektivní vyjednávání.  

Nár st pr m rného výd lku pro rok 2010 nebyl spln n o 0,1 % z d vodu vyplacení menšího 

bonusu a nižší p es asové práce. Plánované procento p es asové práce na rok 2010 bylo 

stanoveno ve výši 7 %, skute nost za rok 2011 je 6,7 %. 

3.3  innosti ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. v oblasti 

lidských zdroj  

Tato subkapitola nahlíží do ízení lidských zdroj  v analyzovaném podniku, zachycuje popis 

systému odm ování i strukturu zam stnaneckých výhod. Stanovení kritérií, dle kterých jsou 

zam stnanci odm ováni a na základ  jakých skute ností jim náleží p íplatky ke mzd . Dále 

je zde popis pracovní doby v etn  zákonných p estávek, stanovení délky dovolené i erpání 

náhradního volba.  

Personální innost v podniku 

Ve spole nosti Bucyrus Czech Republic a. s. upravuje personální innost spojenou 

s plánováním zam stnanc , se vznikem, zm nou a ukon ením pracovního pom ru, a systém 

vzd lávání sm rnice s názvem „ Personální innost“.  
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Ve sm rnici jsou popsány innosti spojené se stanovením požadavku na kvalifikaci 

pracovník , stanovení zásad pro obsazování pracovních míst a dodržení správného postupu 

p i uzavírání a ukon ení pracovního pom ru. Dále k vymezení odpov dnosti, stanovení zásad 

a postup  pro vzd lávání a udržování žádoucí motivace zam stnanc  na všech úrovních, 

v souladu s pot ebami a cíli ve spole nosti. [27] 

Odm ování  

 Ve spole nosti Bucyrus jsou uplat ovány tyto mzdové formy: 

- m sí ní základní tarif,  

- individuální podmínky odm ování - smluvní mzda, 

- p íplatky ke mzd , 

- cílové odm ny p i stanovení projektu, 

- ro ní bonus (obvykle jedna m sí ní mzda). [26] 

Pro ú ely odm ování se zam stnanci za azují do kategorií d lnických povolání nebo 

technickohospodá ských funkcí. [26] 

Zam stnanc m se poskytuje základní mzda ve výši m sí ního mzdového tarifu, který vychází 

z tarifního rozp tí p íslušného tarifního stupn . [26] 

 

Tab. . 3.3 Mzdové tarify 

Tarifní 
stupe  

Tarifní rozp tí v 
K /m s. 

min max 

4. 9 000 13 500 

5. 10 500 17 000 

6. 13 000 19 500 

7. 15 000 24 000 

8. 18 000 31 000 

9. 21 000 39 000 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 
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Do tarifního stupn  jsou zam stnanci za azováni na základ  svých kvalit. Odm ování tedy 

vychází z kvalifikace, odbornosti i dovedností zam stnanc . [26] 

P íplatky ke mzd  

Mzda za práci p es as 

 Za dobu práce p es as p ísluší zam stnanci dosažená mzda zvýšená o p íplatek ve výši 25 % 

pr m rného výd lku. [26] 

Mzda za práci ve svátek 

Za dobu práce ve svátek, který p ipadne na sobotu a ned li, náleží zam stnanci dosažená 

mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. [26] 

Za dobu erpání náhradního volna náleží zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného 

výd lku. Pokud se zam stnavatel se zam stnancem dohodnou, že zam stnanec nebude erpat 

náhradní volno, p ísluší zam stnanci p íplatek ke mzd  ve výši 100 % pr m rného 

výd lku. [26] 

P íplatek za práci o sobotách, ned lích a svátcích 

Za práci o sobotách a ned lích p ísluší zam stnanci p íplatek ve výši 25 % pr m rného 

výd lku za každou odpracovanou hodinu. Stejný p íplatek p ísluší i za práci ve svátek pokud 

nep ipadne na sobotu nebo ned li. [26] 

V p ípad , že zam stnavatel po dohod  se zam stnancem poskytne zam stnanci za dobu práce 

p es as, odpracovanou v nepracovních dnech náhradní volno, proplatí zam stnanci p íplatek 

za práci o sobotách, ned lích a svátcích. Tyto p íplatky nep ináleží v p ípad , že se jedná 

o odpracovaný as v nepracovní dny, na které p ipadl svátek. [26] 

P íplatek za práci v odpoledních sm nách 

 Za práci v odpoledních sm nách p ísluší zam stnanci p íplatek ve výši 5,- K /h. Odpolední 

sm nou se rozumí práce v dob  od 14.00 do 22.00 hodin. [26] 

P íplatek za práci v noci 

 Zam stnanc m p ísluší za hodinu práce v dob  mezi 22.00 až 6.00 hodinou p íplatek ve výši 

7,- K . [26] 
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Pracovní doba  

Délka týdenní pracovní doby je stanovena na 37,5 hodin týdn  po ode tení p estávek na jídlo 

a oddech p i p tidenním pracovním týdnu, pond lí až pátek. [28] 

Pracovní dobu rozvrhuje zam stnavatel, který ur í za átek a konec sm ny. Zam stnanec je 

povinen být na za átku sm ny na svém pracovišti a odcházet z n ho až po skon ení 

sm ny. [28] 

Za átek a konec pracovní doby u jednosm nného režimu je stanoven od 6 do 14 hodin. 

U zam stnanc , kte í zajiš ují jednosm nný, dvousm nný nebo t í sm nný provoz je 

následující rozvržení pracovní doby [28]: 

 za átek konec 

ranní sm na 6:00 14:00 

odpolední sm na 14:00 22:00 

no ní sm na 22:00 6:00 

 

Pružná pracovní doba se týká zam stnanc , kte í pracují v jednosm nném režimu. 

U výrobních st edisek se týká zam stnanc , kte í nezajiš ují jednosm nný, dvousm nný 

a t ísm nný provoz. [28] 

 

Uplatn ní pružné pracovní doby je v pravomoci nad ízeného zam stnance a nesmí p ekro it 

následující limity: 

• dodržení stanovené pracovní doby 37, 5 hodiny týdn  s vyrovnávacím obdobím 

4 týdn  v daném kalendá ním m síci 

• základní pracovní doba za íná nejpozd ji v 8 hodin a kon í nejd íve ve 13 hodin 

• volitelná pracovní doba za íná nejd íve v 6 hodin a kon í nejpozd ji v 18 hodin [28] 

P estávky na jídlo a oddech 

Zam stnavatel je povinen poskytnout zam stnanci nejdéle po 6 hodinách nep etržité práce 

p estávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut, pokud není dále stanoveno jinak. 

Zam stnanc m mladším 18 let se p estávka na jídlo a oddech v trvání 30 minut poskytne 

nejdéle po 4,5 hod. nep etržité práce. P estávky na jídlo a oddech se nezapo ítávají se do 

pracovní doby. [28] 
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P estávky v práci na jídlo a oddech jsou zam stnanc m na vlastních pracovištích poskytnuty 

jednotn  takto [28]: 

• ranní sm na od 10:30 do 11:00 pro zam stnance na hale 1 kat. D, THZ provozní 

a mist i   

• od 11:00 do 11:30 pro zam stnance na hale 2 a 3 – kategorie D, THZ provozní 

a mist i, technické služby - údržba 

• od 11:30 do 13:00 pro zam stnance správy a zam stnance výše neuvedené 

• odpolední sm na od 18:00 do 18:30    

• no ní sm na od 2:30 do 3:00    

 

V p ípad  práce p es as navazující na [28]: 

• ranní sm nu od 14:00 do 18:00 hod bude zam stnanc m poskytnuta p estávka na jídlo 

a oddech v dob  od 14:00 do 14:15 hod  

• odpolední sm nu od 22:00 do 02:00 hod. bude zam stnanc m poskytnuta p estávka na 

jídlo a oddech v dob  od 22:00 do 22:15  

• no ní sm nu od 6:00 do 10:00 hod bude zam stnanc m poskytnuta p estávka na jídlo 

a oddech v dob  od 6:00 do 6:15 hod  

Takto stanovené p estávky platí pro zam stnance, kte í vykonávají práci p es as v délce 

4 hodiny. Zam stnanc m vykonávajícím práci p es as delší než 4 hodiny se stanoví další 

p estávka na jídlo a oddech v délce 15 minut shodn  s po átkem p estávky stanovené pro 

p íslušnou sm nu. [28] 

Bezpe nostní p estávky 

Na pracovišti ost írna (brusírna) jsou dv  15 minutové p estávky [28]:                

8:00    -    8:15     

12:15    -  12:30  

Každý zam stnanec má p id lenou identifika ní kartu, která slouží jako podnikový pr kaz 

a zárove  je ur ena k evidenci p íchodu a odchodu. [28] 

Dovolená a erpání náhradního volna 

 Podle ustanovení § 213 ZP je základní vým ra dovolené 4 týdny. Smluvní strany se dohodly 

na prodloužení nároku na dovolenou na zotavenou v roce 2011 o jeden týden (p t pracovních 

dn ). [26] 
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Zam stnavatel se zavazuje umožnit zam stnanc m souvislé erpání dovolené v délce dvou 

týdn  dle plánu dovolených. U zam stnanc  s d tmi školou povinnými umožnit, dle 

provozních podmínek, erpání výše uvedené dovolené v m síci ervenci nebo srpnu. [26] 

Zam stnanecké benefity  

Prost edky na sociální ú ely jsou ur eny pro pot eby zam stnanc  zam stnaných 

u zam stnavatele v hlavním pracovním pom ru, p ípadn  jejich rodinné p íslušníky a bývalé 

zam stnance, kte í v dob  odchodu do d chodu pracovali u zam stnavatele v hlavním 

pracovním pom ru. [26] 

Na sociální ú ely pro rok 2011 je vy len na ástka 3 905 tis. K  (v etn  PF ). 

 

Tab. .3.4 Rozpo et výdaj  na sociální ú ely pro rok 2011 

 Plán 2011 Skute nost 2011  

  1.  Rekrea ní za ízení vlastní (Ostravice) 200 000 420 222 

  2.  P ísp vky na d tskou rekreaci 35 000 28 200 

  3.  P ísp vky na t lovýchovu a sport 70 000 48 140 

  4.  Penzijní p ipojišt ní zam stnanc   2 200 000 2 147 500 

  5.  Jubilejní odm ny   130 000 123 500 

  6.  Stravování 1 270 000 1 330 608 

ERPÁNÍ CELKEM 3 905 000 4 098 170 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Výdaje na sociální ú ely byly p ekro eny z d vodu vým ny oken na rekrea ní chat  

Ostravice. [29] 

P ísp vky na t lovýchovu 

 Zam stnavatel poskytne p ísp vky na t lovýchovu a sport, a to na úhradu permanentek na 

bazény, dále pak na úhradu nájm  h iš  a t locvi en. Úhrada se poskytuje v plné výši. 
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P ísp vek je uplat ován prost ednictvím ZV ZO, kone né schválení podléhá P edstavenstvu. 

Nep ispívá se na vstupenky, permanentky a poukazy, které si pracovníci zajistí sami. [26] 

Vlastní rekrea ní za ízení 

Cena poplatk  na podnikovém rekrea ním za ízení 

 Ubytování – rekrea ní st edisko Ostravice 

 - pro vlastní zam stnance a rodinné p íslušníky:                

 60,- K /den – víkendový pobyt, 

 50,- K /den - p i délce pobytu minimáln  5 dn  a více. 

 - pro ostatní zájemce, kte í nejsou zam stnanci nebo rodinní p íslušníci:  

 90,- K /den – víkendový pobyt, 

 80,- K /den - p i délce pobytu minimáln  5 dn  a více. [26] 

Rekreace na RS Ostravice se v roce 2011 zú astnilo 245 zam stnanc  a 22 cizích rekreant  

v délce 1 104 rekreodn . [29] 

Rekrea ní chata není rentabilní, protože je využívána p evážn  pro zam stnance jako 

zam stnanecký benefit. Ze symbolických poplatk  zam stnanc  za pobyt na této chat  není 

spole nost schopná pokrýt její provoz, a proto jí dotuje ze svých p íjm .  

 P ísp vek na d tskou mimopodnikovou rekreaci 

 Zam stnavatel bude p ispívat pouze na d tskou mimopodnikovou rekreaci 1x za rok, a to 

v období jarních nebo letních prázdnin. 

 P ísp vek na d tskou rekreaci pro d ti povinné školní docházky iní 100,- K /1 den a dít , 

max. 1 500,- K . [26] 

Za rok 2011 bylo pro ú ely d tské rekreace vyplaceno 28 200 K .  Rekreace se zú astnilo 

26 d tí zam stnanc .   

Penzijní p ipojišt ní 

Ú ast na penzijním p ipojišt ní je pro zam stnance dobrovolná a vzniká v aktuálním zn ní ve 

smyslu zákona . 42/1994 Sb. na základ  písemné smlouvy o penzijním p ipojišt ní uzav ené 

mezi zam stnancem a PF. [26] 
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 Zam stnavatel se zavazuje poskytovat ást p ísp vku na zam stnance, který je ú astníkem 

penzijního p ipojišt ní sjednaného s PF, a to ode dne vzniku tohoto penzijního p ipojišt ní za 

p edpokladu, že k tomuto dni trvá pracovní pom r. [26] 

 Výše ásti p ísp vku na penzijní p ipojišt ní poskytovaného zam stnavatelem zam stnanci -

ú astníku PF  iní [26]: 

• p i úložce ve výši 100,- K  – 199,- K , iní p ísp vek zam stnavatele 100,- K   

• od úložky ve výši 200,- K  – 299,- K , iní p ísp vek zam stnavatele 200,- K  

• od úložky ve výši 300,- K  – 399,- K , iní p ísp vek zam stnavatele 300,- K  

• od úložky ve výši 400,- K  – 499,- K , iní p ísp vek zam stnavatele 400,- K  

• od úložky ve výši 500,- K  – 999,- K , iní p ísp vek zam stnavatele 500,- K  

• od úložky ve výši 500,- K  a více, iní p ísp vek zam stnavatele 500,- K  

V roce 2011 byla ú ast v penzijním fondu 372 p ipojišt nc . [29] 

Jubilejní odm ny 

Zam stnanc m k ocen ní dlouholetého výkonu práce se poskytnou jubilejní odm ny, a to p i 

t chto p íležitostech [26]: 

- po odpracování 5-ti let u zam stnavatele odm nu ve výši 1.000 K  a za každých 

dalších 5 let bude odm na navýšena o dalších 500 K  p i 25 letech zam stnání, 

- p i životním jubileu 50 let v ku, 

- p i prvním ukon ení pracovního pom ru po nabytí nároku na starobní d chod, pop . 

p iznání stupn  invalidity, nebo p i skon ení pracovního pom ru z d vodu dosažení 

NPE.    

Nárok na jubilejní odm nu vzniká spln ním všech následujících podmínek [26]: 

- dovršení v kové hranice, 

- skon ení pracovního pom ru dohodou s uvedením d vodu odchodu do p ed asného 

starobního d chodu nebo skon ením pracovního pom ru podle § 52 písm. a) – d) 

z d vod  organiza ních zm n a odchod do p ed asného starobního d chodu,  

- vyn tí z eviden ního stavu zam stnavatele a bezprost edn  následující den odchod do 

p ed asného starobního d chodu.  

 Jsou-li spln ny všechny uvedené podmínky, bude zam stnanci jubilejní odm na vyplacena 

v nejbližším výplatním termínu po skon ení pracovního pom ru. 
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Tab. .3.5 Jubilejní odm ny 

U p íležitosti 
po et 

odpracovaných let u 
zam stnavatele 

stanovení výše jubilejní 
odm ny 

50 let v ku 

od 5-ti do 15 let 2 000 K  

nad 15 do 20 let 2 500 K  

nad 20 do 25 let 3 000 K  

nad 25 do 30 let 3 500 K  

nad 30 let 4 000 K  

první odchod do 
d chodu a pro NPE 

od 5-ti do 15 let 3 000 K  

nad 15 do 20 let 4 000 K  

nad 20 let 5 000 K  

25 let zam stnání u 
zam stnavatele 

25 let 3 000 K  

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Jubilejní odm ny jsou zam stnanc m spl ující podmínky poskytnuty automaticky, nemusí si 

o n  žádat. [26] 

Vzd lávání zam stnanc  

Cílem vzd lávání zam stnanc  je trvalá pé e o rozvoj jejich pracovních schopností.  

 

Vzd lávání zam stnanc  se podílí na pln ní t chto úkol : 

- uspokojování požadavk  pracovních míst na pracovní schopnosti zam stnanc  

- optimální pracovní využívání zam stnanc  

- formování tým  a pracovních vztah  

- personální a sociální rozvoj zam stnanc  

Vzd lávání zam stnanc  probíhá formou externích a interních vzd lávacích aktivit 

(program ). Stále ast ji jsou uplat ovány formy e-learningu a sebevzd lávání. [27] 

 

Cyklus vzd lávání zam stnanc  zahrnuje tyto fáze: 

a) identifikace pot eby vzd lávání,  

b) plánování, 

c) realizace vzd lávacích aktivit, 

d) hodnocení. [27] 
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atd. a) Identifikace pot eby vzd lávání 

Pot ebu v oblasti kvalifikace a vzd lávání p edstavuje rozdíl mezi znalostmi, dovednostmi 

a porozum ním problému na stran  zam stnance a tím, co požaduje pracovní místo.  

 

Zdroje informací pro stanovení pot eby: 

- celopodnikové údaje (struktura spole nosti, výrobní program, finan ní zdroje  

- po et, struktura a pohyb zam stnanc  

- údaje o pracovních místech a innostech 

- údaje o zam stnancích (záv ry pravidelného hodnocení zam stnanc ) 

Metody užívané ke stanovení pot eby: 

- analýza informací získaných od vedoucích zam stnanc  týkající se pot eby kvalifikace 

a vzd lávání jejich pod ízených 

- monitorování výsledk  porad, které se vztahují k sou asným i perspektivním 

pracovním problém m 

- analýza materiál  hodnocení zam stnanc  [27] 

b) Plánování 

Na základ  analýzy požadavk  od vedoucích odd lení, zpracuje útvar HRCP ro ní plán 

vzd lávání zam stnanc , který p edkládá vedení spole nosti ke schválení nejpozd ji do konce 

b žného roku. [27] 

 

c) Realizace vzd lávacích aktivit 

Vlastní realizace probíhá v souladu s plánem. Související organiza ní záležitosti zajiš uje 

útvar HRCP.  

 

Interní vzd lávací akce jsou zajiš ovány vlastními zam stnanci, kte í jsou odborníci na danou 

problematiku. Realizují se tak zejména školení pro uživatele PC program , školení BOZP 

a PO, školení EMS, QMS, školení je ábník  a vaza  b emen, školení pracovník  

v elektrotechnice, apod.. Za obsahovou nápl  interních školení zodpovídá odborník na danou 

problematiku, který je zárove  lektorem 
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Externí vzd lávací akce jsou zajiš ovány prost ednictvím externích odborník  ve 

specializovaných kurzech a školeních.  

 

Útvar HRCP eviduje vzd lávací aktivity zam stnanc  prost ednictvím personálního 

informa ního systému, který obsahuje: 

- typ školení, 

- dodavatele služby/školitele,  

- délku školení. [27] 

 

d) Hodnocení 

Hodnocení poskytuje zam stnavateli zp tnou vazbu o tom, zda výcvik zam stnanc  naplnil 

definované pot eby, p ípadn  zda jsou nutná další opat ení v jejich  rozvoji. 

Vyhodnocení ú innosti vzd lávání provede po 3 m sících od jeho absolvování vedoucí spolu 

s ú astníkem. Vedoucí prov í výsledky a zjistí ú inek vzd lávání na pracovní výkon 

zam stnance. Posuzuje, zda bylo dosaženo o ekávaného cíle. [27]

 

Spole nost ke stanovení mzdy zam stnanc  využívá mzdových tarif , ke kterým poskytuje 

p íplatky ke mzd , cílové odm ny p i stanovení projektu a ro ní bonus. V souladu se 

zákoníkem práce využívá osmi hodinovou pracovní dobu se zákonnými p estávkami. Nad 

rámec zákoníku práce prodlužuje nárok na dovolenou o 5 pracovních dn . Mezi významné 

zam stnanecké benefity pat í p edevším jubilejní odm ny, založené na po tu odpracovaných 

let pro zam stnavatele. Bucyrus Czech Republic, a.s. ve velké mí e využívá vzd lávání svých 

zam stnanc . Vzd lávání i školení probíhá, jak u zam stnanc  d lnické profese, tak 

i technickohospodá ské. Cílem je utužování a zvyšování kvalifikace a odbornosti 

zam stnanc , které zajistí zefektivn ní výrobního procesu a posléze r st zisk .
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4 ANALÝZA V DANÉM PODNIKU 

Analytická ást sleduje vývoj fluktuace zam stnanc , vývoj produktivity práce a p idané 

hodnoty ve finan ním vyjád ení za léta 2007-2010. Nosným prvkem této ásti je dotazníkové 

šet ení a jeho vyhodnocení. Záv r této ásti je v nován stanovení silných a slabých stránek, 

p íležitostí a hrozeb, tedy SWOT analýzy.  

4.1  Fluktuace zam stnanc  

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty p ijatých zam stnanc , po et odcházejících 

zam stnanc , množství pracovník  odcházejících do starobního d chodu i na mate skou 

dovolenou a kone ný stav zam stnanc  k 31. 12. p íslušného roku. 

Fluktuace zam stnanc  ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. byla po ítána jako 

výstup zam stnanc  za daný rok vyd lený celkovým po tem zam stnanc  k 31. 12. 

p íslušného roku. 

Tab. . 4.1 Výpo et fluktuace zam stnanc  v období 2007-2010 

  
nástup výstup 

výstup 
SD+MD 

stav k 
31.12. 

FLUKTUACE 
(v %) 

2007 99 91 31 826 11,02 
2008 86 105 14 522 20,11 
2009 20 41 16 470 8,72 
2010 119 60 15 514 11,67 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Vývoj fluktuace zam stnanc  v podniku se za sledované období pohybuje od 8 do 20 procent. 

Nejvyšší fluktuace je v roce 2008, kdy došlo ke zm n  vlastníka. V rámci této zm ny byly 

prodány veškeré aktivity na površích dol  a koksoven spole nosti OKD, a.s., ímž došlo 

k poklesu zam stnanc  tém  o 40 %. Do spole nosti OKD bylo p evedeno 254 zam stnanc  

a 17 pracovních míst bylo zrušeno. Ovšem tato skute nost týkající se zm ny vlastníka není do 

výpo tu fluktuace zanesena. 

Fluktuace se ve velké mí e týká d lnických profesí. Fluktuace technickohospodá ských 

pracovník  se pohybuje okolo 1 %. D vody jejich odchod  jsou r zné, nap . vztahy na 

pracovišti, špatné pracovní prost edí, arogance mistr , náro nost na p esné dodržování 

technologických postup , t žká práce i nízká mzda. 
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Graf . 4.1 Grafický vývoj fluktuace zam stnanc  

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku                                                

Z grafického vývoje lze vid t, že nejnižší fluktuace zam stnanc  je v roce 2009, kdy 

spole nost opustilo pouze 41 zam stnanc . Fluktuace v roce 2009 byla nejnižší, protože došlo 

k útlumu výroby, zp sobenou jednak finan ní krizí a jednak zm nou vlastníka. V roce 2010 

došlo k vysokému nár stu p ijatých zam stnanc . Tento nár st související s rozvojem výroby, 

kdy bylo zapot ebí p ijmout další kvalifikované pracovníky, p edevším svá e e a záme níky.                                                               

4.2  Vývoj produktivity práce a p idané hodnoty ve finan ním 

vyjád ení 

Produktivita nebo p idaná hodnota vyjád ená v pen žních jednotkách vyjad uje kolik 

z celkových výnos  nebo p idané hodnoty p ipadá na jednoho zam stnance. 

Tab. . 4.2 Vývoj produktivity práce na osobu v K  

Produktivita práce na osobu (v K ) 
2007 2008 2009 2010 

1 189,80 1 518,98 2 274,56 2 761,30 
(výnosy/pr m rný po et zam stnanc ) 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Z výše uvedené tabulky a následn  i grafu lze na první pohled vypozorovat rostoucí trend 

produktivity práce p ipadající na jednoho pracovníka. Rok 2010 v porovnání s rokem 

výchozím, znamenal nár st produktivity práce o více než 40 %. P estože ke konci roku 2008 

došlo ke zm n  vlastníka, tato zásadní skute nost se v r stovém trendu výnos  neprojevila. 

Ani celosv tová finan ní krize nezabránila r stu tržeb, které každoro n  stoupají. Rostoucí 

trend zp sobují nar stající výnosy a pr m rný pokles po tu pracovník . Za r st výnos  se 

zasloužil každoro ní nár st tržeb za prodej vlastních výrobk  a také zboží. 
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Zm na vlastníka od roku 2009 má zásadní vliv na strukturu výroby. Dochází ke zvyšování 

podílu nové výroby díl  a za ízení pro hlubinné dobývání uhlí na úkor servisních výkon  

a tím i k r stu tržeb a produktivity práce. 

 

Graf . 4.2 Grafický vývoj produktivity práce na osobu v K  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

P idaná hodnota na pracovníka 

Vývoj p idané hodnoty na pracovníka byl ve znamení rostoucího charakteru. Na rostoucí 

vývoj tohoto ukazatele má vliv krom  každoro n  rostoucí p idané hodnoty, také snižující se 

po et zam stnanc , který byl do roku 2009. 

Tab. . 4.3 Vývoj p idané hodnoty na pracovníka v K  

P idaná hodnota na pracovníka (v K ) 
2007 2008 2009 2010 

318,13 416,66 525,28 646,77 (p idaná hodnota/pr m rný po et 
zam stnanc ) 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

Z následujícího grafu . 4.3 lze vid t, že v roce 2010 byl bezmála 50% nár st p idané hodnoty 

na pracovníka ve srovnání s výchozím rokem 2007.  

 

 

 

 

 

 

 



  

53 

 

Graf . 4.3 Grafický vývoj p idané hodnoty na pracovníka v K  

 

Zdroj: Zpracováno dle interních materiál  podniku 

P idaná hodnota je chápána jako hodnota p idaná zpracováním v daném podniku, její rostoucí 

charakter tedy vypovídá o efektivním využívání zdroj  v podniku. 

Výše zmín ná zm na struktury výroby pak má vliv i na rostoucí p idanou hodnotu. Výroba 

nových díl  pro hydraulické výztuže, vyšší objem výroby s v tším podílem opracování 

a montáže. Dochází také k vyššímu využití výrobních kapacit, zm nou logistiky 

a technologického toku výroby - uspo ádání pracoviš . Zm nou organizace výroby došlo ke 

zlepšení parametr  obsazenosti pracovník  na m2 výrobní plochy. 

 

Sledovaná fluktuace zam stnanc  se pohybuje až na jednu výjimku do 12 %. Zam stnavatel 

pro stabilizaci svých zam stnanc  využívá meziro ní nár st mezd. V roce 2012 také došlo 

k zavedení jubilejních odm n a to od 5-ti let práce pro Bucyrus Czech Republic. 

S každými dalšími 5-ti léty práce pro tuto spole nost dochází k nár stu odm ny o 500 K . 

P es zm nu vlastníka i celosv tovou finan ní krizi spole nost prokázala schopnost generovat 

p idanou hodnotu pro akcioná e a vytvá et vlastní zdroje pro sv j další rozvoj.  

Se stabilním a efektivním hospoda ením také souvisí výpo ty následujících ukazatel , které 

vyjad ují kolik z výnos , a p idané hodnoty p ipadá na jednoho pracovníka. R stový trend 

obou t chto ukazatel  vyjad uje stále rostoucí podíl zam stnanc  na výnosech a p idané 

hodnot  akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. 
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4.3  Dotazníkové šet ení 

Dotazníkové šet ení je provedeno ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Cílem šet ení 

je zjistit stanovisko zam stnanc  k jednotlivým aspekt m, týkající se jejich práce.  

Jednalo se p edevším oblasti: 

• komunikace, 

• pracovního prost edí, 

• mzdy, 

• zam stnaneckých výhod. 

Na základ  vyjád ení spokojenosti zam stnanc  v jednotlivých oblastech, budou navrženy 

zp soby pro možné zlepšení, tedy pro zvýšení spokojenosti zam stnanc . 

Dotazníkové šet ení bylo realizováno po konzultaci s vedoucí personalistkou podniku, 

Ing. Alenou Kotalovou. Na distribuci dotazník  se podílel sám personální útvar podniku, 

který dotazníky rozdával v rámci školení, které zam stnanci absolvovali v pr b hu m síce 

íjen a listopad roku 2011. 

Dotazník je složen ze 3 ástí. První, úvodní ást p edstavuje oslovení respondent , seznámení 

s ú elem jimi vypl ovaného dotazníku a pod kování. Druhá ást je tvo ena dvanácti 

uzav enými otázkami, které tvo í st žejní ást pro hodnocení spokojenosti zam stnanc . 

K n kterým otázkám se bylo možno ješt  dále vyjád it. Kone ná ást dotazníku zahrnuje 

v kové rozmezí respondenta, pohlavní a pracovní za azení zam stnance. 

V rámci dotazníkovém šet ení bylo osloveno 427 zam stnanc . Zp t se vrátilo 291 dotazník , 

návratnost tedy byla 68 %. Po et zam stnanc  akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic 

je 547 k 31. 12. 2011. Dotazování se ú astnilo 53 % zam stnanc . 

P i odpov di na jednotlivé otázky si respondent mohl vybrat ze škály ty  odpov dí, která 

byla dvojího druhu a to podle typu otázky. Zam stnanec u jednoho typu otázek mohl 

odpov d t: rozhodn  ano, spíše ano, spíše ne, rozhodn  ne. Druhý typ otázek byl tvo en 

odpov mi: velmi spokojen, spokojen, nespokojen, velmi nespokojen. 

4.3.1 Vyhodnocení dotazníkového šet ení 

Otázka . 1: Jak jste spokojen/á se svou prací? 

Ú elem této otázky bylo zjistit obecnou spokojenost zam stnanc  s jejich prací v analyzované 

spole nosti. 
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Jak jste spokojen/á se svou prací?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Na otázku spokojenosti jednotlivých respondent  s prací odpov d lo 195 zam stnanc , že 

jsou spokojeni s jejich prací. Velmi spokojeno už je však jen 10 % dotazovaného vzorku, což 

p edstavuje 28 osob. Nespokojeno se svou prací je 20 % dotazovaných. 10 dotazovaných 

zam stnanc  je velmi nespokojeno se svou prací, což v celkovém vyjád ení p edstavuje 3 % 

respondent . 

P i rozd lení etností odpov dí na THP a d lníky jsou výsledky tyto. Velmi spokojeno je 10 

dotazovaných THP a 17 d lník . Velmi nespokojeno je 10 d lník  a žádný 

technickohospodá ský zam stnanec. 

         Graf . 4.4 etnost odpov dí k otázce . 1 

   

 

 

  

 

 

 

          Zdroj: Vlastní zpracování 

V rámci první otázky mohli nespokojeni respondenti uvést, s ím jsou nespokojeni. 

Zam stnanci, kte í uvedli d vod své nespokojenosti, vyjad ují p edevším nespokojenost s:  

• výší mzdy a motivací, kterou uvedlo 43,8 % nespokojených dotazovaných, 

• organizací práce, kterou uvedlo 20,8 % nespokojených dotazovaných, 

• zastaralými a nefunk ními za ízeními, toto uvedlo 4,17 % nespokojených 

dotazovaných, 

• komunikací ze strany vedení, kterou uvedlo 8,3 % nespokojených dotazovaných, 

• pracovním prost edím (hluk, zne išt né ovzduší), které uvedlo 8,3 % nespokojených 

respondent . 

Vylepšení výše uvedených problematických oblastí, by p isp lo ke zvýšení po tu 

spokojených zam stnanc . Na jednotlivé problematické oblasti jsou zam eny otázky níže, 

proto bude jejich opat ení navrženo v rámci t chto otázek. 
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Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Otázka . 2: Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy? 

Cílem otázky týkající se motivace v podob  mzdy, je p edevším zjistit, jak d ležitý faktor p i 

práci zam stnanc  a jejich spokojenosti hraje mzda.  

U této otázky byly jednotlivé odpov di velice vyvážené. Nejmenší zastoupení a to 19 % m la 

kupodivu odpov , která vyjad uje, že zam stnance rozhodn  motivuje p i práci výše jejich 

p íjmu. 54 % dotazovaných zam stnanc  spíše anebo v bec nemotivuje p i práci výše jejich 

mzdy. 

        Graf . 4.5 etnost odpov dí k otázce . 2 

 

 

 

 

 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování 

Z 60 dotazovaných THP odpov d lo 85 %, že je p i práci rozhodn  nebo spíše motivuje výše 

jejich mzdy. U d lník  to bylo 48 %. 

Mzdy jsou ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. stanovovány na základ  mzdových 

tarif , ke kterým jsou p i azovány p íplatky ke mzd , cílové odm ny p i stanovování projektu 

i ro ní bonus. Co se tý e výše tarifní mzdy zam stnanc , ve tvrtém, tedy nejnižším tarifním 

stupni se v sou asné dob  nenachází žádný zam stnanec. Tarifní stupn  s tarifními rozp tími 

jsou sou ástí t etí kapitoly této diplomové práce. 

Spole nost každoro n  zvyšuje pr m rné mzdy, aby motivovala a stabilizovala své 

zam stnance.  

Otázka . 3: Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti rozd lovány spravedliv  a podle 

zásluh? 

Cílem této otázky je zjišt ní, zda zam stnanci nemají pocit, že jsou znevýhod ováni i n jak 

diskriminováni v rámci odm ování. 
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Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti 
rozd lovány spravedliv  a podle zásluh?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Z následujícího grafu jednozna n  vyplývá, že dotazovaní vidí rozd lování odm n jako velice 

nespravedlivé. Jen 7 dotazovaných z 291 si myslí, že odm ování v podniku je rozhodn  

spravedlivé a dle zásluh. 16 % respondent  se p iklání spíše ke spravedlivému odm ování. 

A p es 80 % zam stnanc  vidí, že odm ování není dostate n  spravedlivé. 

  Graf . 4.6 etnost odpov dí k otázce . 3 

 

 

 

    

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Žádný dotazovaný THP si nemyslí, že odm ny jsou stanovovány rozhodn  nespravedliv  

a pouze jeden je názoru, že jsou odm ny rozhodn  spravedlivé. Pr m rn  se, ale tito 

technickohospodá ští zam stnanci p iklán jí k názoru nespravedlivého odm ování. 

U d lnických profesí p evažuje názor nespravedlivého odm ování, kdy z 231 respondent  

vyjad uje nespravedlivost v odm ování 188. 

Doporu ením je informovat zam stnance o systému odm n v podniku.  íci jim, jaké odm ny 

se v bec v podniku vyskytují, na jaké mají nárok a jak jich dosáhnout.  

Otázka . 4: Jste spokojen/á s výši mzdy, je úm rná Vaší kvalifikaci a úsilí? 

Ú elem této otázky je zjišt ní, zda zam stnanci vnímají, že se zvyšující se kvalifikací roste 

i jejich mzda. 

Z otázky, týkající se spokojenosti s výší zam stnancovy mzdy, vyplývá, že 220 dotazovaných 

zam stnanc  není spokojeno s výší svého p íjmu. Spokojeno se mzdou je pouze 71 

respondent  z celkového po tu 291, což vyjad uje 25 %. 
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Jste spokojen/á s výši mzdy, je úm rná/ý Vaší 
kvalifikaci a úsilí?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

 Graf . 4.7 etnost odpov dí k otázce . 4 

 

 

 

 

 

 

                 Zdroj: Vlastní zpracování 

192 d lník  je nespokojeno s výši své mzdy odpovídající jeho kvalifikaci, což je 83 % ze 

všech dotazovaných d lník . U THP je nespokojeno 28 dotazovaných v procentuálním 

vyjád ení je to tém  47 %. 

Mzdy jsou ve spole nosti Bucyrus Czech Republic stanovovány na základ  kvalifikace, 

dovedností, odbornosti apod.  

Jako návrh na zlepšení by bylo vhodné informovat zam stnance o tom, na jakém základ  se 

jejich mzda stanovuje. Tato skute nost by mohla p isp t k  motivaci zam stnanc , ke 

zvyšování jejich odbornosti a kvalifikaci, která bude cílem k vyššímu odm ování. 

Dalším návrhem pro zlepšení je zavedení variabilní složky platu. Tento zp sob práce by nejen 

posílil odpov dnost zam stnanc , ale také efektivitu jejich práce a p edevším by byla velkým 

motiva ním faktorem. 

Otázka . 5: Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás systém odm ování 

spravedlivý? 

Cílem otázky je vyjád ení, zda je pro zam stnance systém odm ování pochopitelný 

a srozumitelný. 

Z grafu je patrná vyváženost odpov dí respondent , pro n ž je systém stanovení mzdy 

pochopitelný a pro n ž pochopitelný už tak není.  17 % dotazovaných zam stnanc  v bec 

zp sobu stanovení mzdy nerozumí.  12 % respondent  rozumí zp sobu stanovení jejich mzdy 

a systém odm ování je pro n  dostate n  spravedlivý. 
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Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás 
systém odm ování spravedlivý?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

   Graf . 4.8 etnost odpov dí k otázce . 5 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

Tém  56 % dotazovaných d lník  nerozumí systému stanovovaní mezd, u THP je to 48 %. 

P es 50 % dotazovaných respondent  nerozumí zp sobu stanovení jejich mzdy, proto jako  

v p edcházející otázce by bylo dobré v rámci porad zam stnance informovat. 

Mzdy ve spole nosti Bucyrus jsou stanovovány na základ  kvalifikace, dovedností, 

odbornosti apod. Pokud jsou tedy dva pracovníci na stejné pozici, ovšem jeden má vyšší 

odbornost nebo je schopen nap . pracovat i s jinými materiály, je lépe hodnocen. Toto m že 

být d vod, pro  zam stnanci vnímají odm ování jako nespravedlivé. 

Doporu ením je zpr hlednit systém odm ování zam stnanc m. Vysv tlit jim na jakých 

kritériích je založena jejich mzda, jak jí mohou zvýšit, jaké odm ny i p íplatky mohou dostat 

a za co. Otázka odm ování a zp sobu jejího tvo ení by m la zaznít na poradách 

s vrcholovým vedením, které by mohly probíhat dvakrát ro n  za ú elem informovanosti 

a následné vyjád ení názor  i p ipomínek zam stnanc . Podmínky odm ování by také m ly 

být zve ejn ny i vyv šeny na nást nkách, intranetu nebo být k dispozici v místnostech pro 

jídlo a oddech. 

Otázka . 6: Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje? 

Ú elem této otázky je zjistit, jestli zam stnanci v dí o zam stnaneckých výhodách, které 

mohou využít a které také slouží k jejich motivaci. 

Dotazovaných zam stnanc , kte í neví, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje je 

6 % a t ch, kte í spíše neví je 38 %. Jen 16 % respondent  m že s jistotou íci, jaké 

zam stnanecké výhody mohou v rámci spole nosti využívat. 121 d lník , tedy 52 % si myslí, 

že zná všechny zam stnanecké výhody. Kdežto u THP je to 70 %. 
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Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost 
poskytuje?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

            Graf . 4.9 etnost odpov dí k otázce . 6 

 

 

 

 

           

          Zdroj: Vlastní zpracování 

Zam stnanci, kte í uvedli, že v dí, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje, se 

v tšinou shodli na t chto výhodách: 

• stravenky 42,6 % dotazovaných, 

• p ísp vek do penzijního fondu 41,6 % dotazovaných, 

• týden dovolené navíc 14,9 % dotazovaných. 

U 16 zam stnanc  se pak objevil ro ní bonus a 3 dotazovaní uvedli podnikovou chatu. 

P estože se u v tšiny dotazovaných vyskytla odpov  vyjad ující, že v dí, jaké 

zam stnanecké výhody podnik poskytuje ani jeden zam stnanec nevyjmenoval všechny tyto 

výhod, což vyjad uje nedostate ná informovanost zam stnanc .  

Spole nost Bucyrus Czech Republic, a.s. nabízí tyto zam stnanecké výhody: 5 pracovních dní 

dovolené navíc, p ísp vky na d tskou rekreaci, p ísp vky na t lovýchovu a sport, rekrea ní 

za ízení na Ostravici, p ísp vek do penzijního fondu, jubilejní odm ny i p ísp vky na 

stravování. 

Jako zlepšení autorka navrhuje sd lování informací týkajících se zam stnaneckých výhod 

v rámci podnikových porad, ale také jejich zve ejn ní na nást nkách i intranetu. Jako hlavní 

nedostatek vidí neinformovanost zam stnanc  nikoli nedostatek zam stnaneckých výhod. 

Pracovníci nev dí jakých benefit  mohou využít, toto také m že být d vod, pro  jsou 

zam stnanci nespokojeni se systémem odm ování. 

Otázka . 7: Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a vedením? 

Cílem této otázky je zjistit úrove  interpersonálních vztah  v podniku se zam ením na vztah 

pod ízených a nad ízených.  
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Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a 
vedením?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Více než polovina dotazovaných je nespokojena s komunikací mezi ním a vedením. 

Spokojeno s komunikací s nad ízenými je 44 % dotazovaných a pouhé 3 % nevidí 

v komunikaci žádný problém. V porovnání THP s d lnickou profesí, je spokojeno 

s komunikací 58 % THP a 44 % d lník . 

                      Graf . 4.1 etnost odpov dí k otázce . 7 

 

 

 

           

                   

 

                  Zdroj: Vlastní zpracování 

Velkým problémem v podniku se jeví komunikace. Zam stnanci by uvítali více komunikace 

ze strany vedení, které nechodí mezi své zam stnance. Chybí zde lidský p ístup a empatie, 

p evládá arogance a nad azenost. Vyskytl se také názor: „jsme odpad, který živí firmu“. 

Pro zintenzivn ní komunikace by autorka doporu ovala zavést alespo  2x do roka sch ze 

s vrcholovým vedením, které by m ly p edevším informativní charakter, jejíž sou ástí by byla 

diskuse, v rámci které mohou zam stnanci vyjád it své názory, p ipomínky i dotazy. Dalším 

zp sobem, jak zefektivnit komunikaci ve firm  mohou být nap íklad, krátké porady 

s nad ízenými jednotlivých pracoviš  p ed za átkem sm ny, které by se týkaly jednak práce, 

která má být vykonána a jednak novinek týkající se spole nosti, jejího vedení, prost edí, 

technologií apod. Dále pak nást nky vyv šené na r zných místech firmy. Nást nky byly 

vyv šeny ve spole nost koncem lo ského roku, zam stnanci ovšem pot ebují as 

k zaregistrování této zm ny a jejímu p izp sobení se.  

Otázka . 8: Jste spokojen se vztahy na pracovišti? 

Cílem otázky je zjistit, jaká je funk nost mezilidských a pracovních vztah  na pracovištích. 

A  už velmi nebo jen spokojeno je se vztahy na pracovišti 181 dotazovaných zam stnanc , 

což p edstavuje 62 %. Lidé, kte í mají n jaké výhrady ke vztah m nebo jsou velmi 

nespokojeni se vztahy na pracovišti, p edstavují 38 % z celkového dotazovaného vzorku. A  
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Je spokojen se vztahy na pracovišti?

velmi spokojen

spokojen

nespokojen

velmi nespokojen

Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e 
odvedenou práci?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

už d lníci i THP, oba druhy t chto pracovník  jsou se vztahy na pracovišti spokojeni z cca 

60 %. 

             Graf . 4.11 etnost odpov dí k otázce . 8 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

Vztahy mezi pracovníky by mohlo vylepšit po ádání spole ných akcí, nap . váno ní ve írek 

nebo sportovní i kulturní akce. Na t chto akcích k sob  lidé mají blíž, mají možnost se lépe 

poznat a utužit své vztahy navzájem. 

Otázka . 9: Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e odvedenou práci? 

Cílem otázky zam ené na pochvalu je p edevším zjišt ní, zda zam stnanc m dostává pocitu, 

že jsou nedílnou sou ástí firma a že jsou to oni, kte í ji tvo í. 

Z grafu . 4.12 je patrné, že tém  polovina dotazovaných zam stnanc  není motivována 

pochvalou od nad ízeného. Jen 3 % zam stnanc m se rozhodn  dostává pochvaly od 

nad ízeného. U druhé poloviny zam stnanc  jsou zkušenosti smíšené, n kte í spíše dostávají 

jiní spíše nedostávání pochvaly od nad ízeného za dob e odvedenou práci. Tém  80 % 

d lník  sdílí názor, že za dob e odvedenou práci pochvalu nedostávají, u THP si toto myslí 65 

% pracovník . 

                     Graf . 4.12 etnost odpov dí k otázce . 9 

 

 

 

 

 

 

                  Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a 
jejich výsledcích?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Vy ení pochvaly i dík  je jedním z nejprostších motiva ních faktor , které nic nestojí 

a zam stnanc m to dodává pocit pot eby a uznání.  

Pro zlepšení by autorka doporu ovala zam it se na p ímé nad ízené, kte í by m li absolvovat 

kurz i školení, týkající se komunikace s pod ízenými a stylem jejich ízení. 

Otázka . 10: Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a jejich výsledcích? 

Tato otázka je zam ena na informovanost zam stnanc  o d ni v podniku. Vypovídá 

o zapojení zam stnanc  do ,,života“ firmy a tom, jak moc jsou pro ní d ležití. 

36 dotazovaných rozhodn  není informováno o hospoda ení spole nosti na druhou stranu 

20 respondent , poci uje, že je zcela informováno o hospoda ení podniku. Tém  polovina 

respondent  spíše není informována o d ní v podniku a 36 % dotazovaných je spíše 

informována o hospoda ení a výsledcích podniku. V porovnání THP s d lníky, cítí THP v tší 

neinformovanost, než-li d lníci a to 65 % dotazovaných THP. 

Graf . 4.13 etnost odpov dí k otázce . 10 

               

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zam stnanci, kte í mají pocit, že jsou informováni o hospoda ení spole nosti, uvád jí 

nej ast ji tyto zp soby informovanosti: 

• výrobní porady 52,7 % dotazovaných, 

• nást nka 25,5 % dotazovaných, 

• e-mail 7,3 % dotazovaných. 

Zlepšení by autorka vid la v tom, že by výše zmín né zp soby p edávání informací byly 

plošn  p eneseny na všechny zam stnance. To znamená, pravidelné porady jednotlivých dílen 

i pracoviš , nást nky umíst né u pracoviš , aby si jich zam stnanci nem li šanci nevšimnout. 
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Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  
vyhovující?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Dále nap íklad informativní e-maily jednou za tvrt roku i intranet, na kterém by byly 

zve ejn ny všechny d ležité informace. 

Otázka . 11: Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  vyhovující? 

15 % dotazovaných vnímá pracovní podmínky ve firm , jako zcela nevyhovující naproti tomu 

8 % respondent  vidí podmínky své práce jako vyhovující.  Dalších 40 % respondent  se 

p iklání k názoru spíše vyhovujících pracovních podmínek a 37 % k spíše nevyhovujícím 

pracovním podmínkám. Pom r nespokojenosti s pracovními podmínkami je zna n  ovlivn n 

prost edím, ve kterém jednotlivé typy zam stnanc  pracují. D lníci vidí nevyhovující 

pracovní podmínky z 61 %, kdežto THP jen z 20 %. 

    Graf . 4.14 etnost odpov dí k otázce . 11 

 

 

 

 

 

 

                Zdroj: Vlastní zpracování 

Pracovní doba zam stnanc  je 37,5 hodin týdn  po ode tení p estávek na jídlo a oddech. 

Zam stnanc m na pracovišti brusírna náleží v rámci sm ny dv  bezpe nostní p estávky po 

15 minutách. Pracovní týden je pond lí až pátek. 

Jednou ze slabých stránek podniku je i zastaralý strojový park. V rámci tohoto nedostatku 

vznikají i zhoršené pracovní podmínky pro zam stnance. Jako mén  nákladná varianta 

zlepšení se jeví poskytování r zných pracovních pot eb na ochranu jejich zdraví, jako jsou 

nap íklad sluchátka, špunty do uší, kvalitní od v a obuv proti propálení, apod. Dále to m že 

být instalace za ízení na išt ní vzduchu i anti hlukové zábrany. Nákladná varianta vychází 

z obnovení strojového parku, vy azení nefunk ních stroj  a nahrazení novými, zdraví 

prosp šn jšími stroji, které mohou také vést ke zvýšené kvalit  a produkci výroby. 
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Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto 
spole nost op t jako svého zam stnavatele?

rozhodn  ano

spíše ano

spíše ne

rozhodn  ne

Otázka . 12: Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto spole nost op t jako 

svého zam stnavatele? 

Cílem poslední otázky je ov ení, jak moc jsou zam stnanci nespokojeni a co je hlavním 

d vodem jejich nespokojenosti. 

Pouhé 4 % dotazovaných zam stnanc  by si vybrala spole nost Bucyrus Czech Republic, a.s. 

jako svého op tovného zam stnavatele. 13 % respondent  by tuto spole nost nezvolilo p i 

rozhodování o budoucím zam stnání. Co se tý e odpov dí spíše ano a spíše ne, jsou tyto 

možnosti skoro vyrovnané. 128 respondent  by v p ípad  hledání zam stnání op t uvažovalo 

o této spole nosti, 114 dotazovaných by spíše vyhledávalo jinou práci. 57 % d lník  by si 

tohoto zam stnavatele nevybrala, u THP je to 33 %. 

                     Graf . 4.15 etnost odpov dí k otázce . 12 

 

 

 

 

 

 

                   Zdroj: Vlastní zpracování 

D vody pro op tovné nevybrání spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. jako svého 

zam stnavatele jsou p edevším tyto: 

• finan ní ohodnocení uvedlo 58,8 % dotazovaných, 

• arogance vedení uvedlo 21,6 % dotazovaných. 

V rámci zlepšení by autorka doporu ovala se zam it na ádnou motivaci, zlepšení 

komunikace a organizace práce. P estože zam stnanci v dotazníku uvedli také finan ní 

ohodnocení, není pot eba v této oblasti init nápravy. Základní mzdy nejsou tak nízké, aby 

byly pro zam stnance d vodem k existen ním problém m. Navíc podnik si zakládá na 

odbornosti svých zam stnanc , jejich dalším vzd láváním a zvyšováním kvalifikace se 

mohou dopracovat k vyšším mzdám. Vedení podniku by m lo zajistit, aby se zam stnanci 

zacházeno s úctou, dostávalo se jim pochvaly a byli správn  motivováni. 
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V k

18 - 29 let

30 - 39 let

40 - 49 let

50 - 59 let

60 a více let

Otázka . 13: Pohlaví 

Pohlaví zam stnanc  je orientováno p evážn  na muže, což je logické protože spole nost 

Bucyrus Czech Republic, a.s. se zabývá t žkým pr myslem. Muži tvo í 90 % všech 

dotazovaných. Dotazníkového šet ení se zú astnilo 263 muž  a 28 žen. 

Otázka . 14: V k 

Nejv tší zastoupení mají v dotazníkovém šet ení mají lidé st edního v ku, tedy lidé ve v ku 

od 40 do 49 let. Další nejpo etn jší skupinou pracovník  jsou lidé ve v ku od 50 do 59 let.  

    Graf . 4.16  etnost odpov dí k otázce . 14 

 

 

 

 

 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve v kové struktu e dotazovaných zam stnanc  výrazn  p evládají starší a zkušen jší 

zam stnanci. 

Otázka 15: Profesní za azení 

Tém  80 % ze všech dotazovaných je d lnické profese. Zbylých 20 % p edstavuje 

technickohospodá ské pracovníky. Vyjád eno po etn  je to 231 d lník  

a 60 technickohospodá ských pracovník .  

Pr m rné hodnoty jednotlivých odpov dí 

Z celkových sou t  jednotlivých odpov dí u každé otázky je vypo ítán prostý aritmetický 

pr m r.  

Jednotlivé typy odpov dí jsou bodov  ohodnoceny a to následovn : 

1 – velmi spokojen, rozhodn  ano 

2 – spokojen, spíše ano 

3 – nespokojen, spíše ne 
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4 – velmi nespokojen, rozhodn  ne 

Pro výpo et aritmetického pr m ru u jednotlivých otázek se vychází z etnosti jednotlivých 

odpov dí, které se vynásobí bodovým ohodnocením pro danou odpov  a následn  se tyto 

sou iny se tou a pod lí celkovým po tem dotazovaných respondent .  

Cílem této metody je vyjád it pr m rné hodnocení pro jednotlivé otázky, zpracované ze všech 

odpov dí respondent . Tato metoda umožní rychlejší orientaci ve výsledcích a také stanoví 

názor zam stnanc  na danou problematiku jako celku. 

Tab. . 4.4 Pr m rné hodnoty jednotlivých odpov dí 

. otázka aritmetický pr m r 

1. Jak jste spokojen/á se svou práci? 2,17 

2. Motivuje Vás p i práci výše Vaší mzdy (platu)? 2,61 

3. 
Myslíte si, že jsou odm ny ve spole nosti rozd lovány 
spravedliv  a podle zásluh? 

3,21 

4. Jste spokojen/á s výší mzdy je úm rná Vaší kvalifikaci a úsilí? 2,82 

5. 
Rozumíte zp sobu stanovení Vaší mzdy, je pro vás systém 
odm ování spravedlivý? 2,60 

6. Víte, jaké zam stnanecké výhody spole nost poskytuje? 2,34 

7. Jste spokojený/á s komunikací mezi Vámi a vedením? 2,59 

8. Jste spokojen se vztahy na pracovišti? 2,35 

9. 
Dostává se Vám pochvaly od nad ízeného za dob e odvedenou 
práci? 

3,00 

10. Jste informován/á o hospoda ení spole nosti a jejich výsledcích? 2,63 

11. Jsou pro Vás pracovní podmínky ve firm  vyhovující? 2,59 

12. 
Pokud by se naskytla možnost vybral/a byste si tuto spole nost 
op t jako svého zam stnavatele? 

2,62 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Škála možných, výsledných pr m r  je od 1 až po 4. Hned z prvního pohledu je patrné, že 

hodnoty se hodn  asto pohybují kolem 2,6, což zna í spíše nespokojenost zam stnanc . Jako 

nejhorší se jeví otázka pochval od nad ízených, kde zam stnanci vyjád ili, že pochval za 

dob e odvedenou práci se jim spíše nedostává. 

 

Dotazníkového šet ení ve spole nosti Bucyrus Czech Rupublic, a.s. se zú astnilo celkem 291 

zam stnanc . V rámci dotazníku bylo pot eba zodpov d t 12 otázek týkajících se 

spokojeností zam stnanc  s jejich prací.  Ani u jedné z výše uvedených otázek se neobjevilo 

pr m rné hodnocení blížící se jedni ce, což by signalizovalo jasné vyjád ení spokojenosti. 

Aritmetický pr m r všech odpov dí je 2,6. Souhrnn  tato hodnota znamená spíše 

nespokojenost zam stnanc  s aspekty uvedených v jednotlivých otázkách.  Na základ  t chto 

neuspokojivých výsledk  je pot eba navrhnout ur itá opat ení, která povedou ke zlepšení 

podmínek a mín ní zam stnanc . 
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4.4  SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou identifikovány a zhodnoceny silné, slabé stránky, p íležitosti 

a hrozby akciové spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. Jde o stanovení vnit ních 

a vn jších faktor  ovliv ujících úsp šnost podniku. P i této analýze bylo vycházeno 

z dotazníkového šet ení, dostupných informací a vlastních zkušeností, na jejichž základ  byly 

stanoveny tyto silné a slabé stránky podniku, p íležitosti a hrozby. 

Silné stránky Bucyrus Czech Republic, a.s. 

Spole nost p sobí na trhu v r zných formách, již od roku 1952.  

Silnou stránkou jsou v oblasti lidských zdroj  dlouhodobí a zkušení zam stnanci, jejichž v k 

se pochybuje p evážn  v rozmezí od 40 do 60 let, jejich zkušenosti a praxe jsou pro podnik 

velkou, nenahraditelnou výhodou. Ke stabilizaci kvalitních zam stnanc  spole nost využívá 

meziro ní r st výd lk .  

Stabilní finan ní situaci podniku, zajiš ují p evážn  obchodní vztahy v mate ské skupin . 

Další silnou stránkou je obchodování na zahrani ních trzích. P es 80 % zahrani ního odbytu 

je realizováno v N mecku. Dalšími zem mi podílející se na zahrani ním odbytu jsou: Francie, 

Švédsko, Polsko a Turecko. 

Slabé stránky Bucyrus Czech Republic, a.s. 

K zásadním slabým stránkám podniku pat í bezpochyby komunikace. Od komunikace se 

odvíjejí další problémy, které poci ují hlavn  zam stnanci. Je tedy nezbytné pokusit se tuto 

komunika ní bariéru odstranit. 

Dalším slabým místem spole nosti je organizace práce, je chaotická a velký vliv na ní má 

také již zmi ovaná komunikace. 

Technická zastaralost stroj  a za ízení je další slabinou podniku. 

D chodový v k zam stnanc , jejichž odchod m že znamenat nedostatek kvalifikovaných 

zam stnanc  a také zvýšené náklady na zaškolení pracovník  nových.  

P íležitosti Bucyrus Czech Republic, a.s. 

Nespornou p íležitostí je pro spole nost lenství ve skupin  americké spole nosti Caterpillar, 

jež p ináší další odbytové trhy. 

Rozší ení portfolia výrobk  o stroje, komponenty a za ízení na povrchovou t žbu. 
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Hrozby Bucyrus Czech Republic, a.s. 

Konkurence je zásadní hrozbou pro podnik, a to nejen v podob  výrobkového portfolia, ale 

také kvalifikace zam stnanc  nebo výše mezd/plat . 

Spole nost nyní poci uje nedostatek kvalifikovaných pracovník  v profesích, jako jsou nap . 

svá e i nebo obráb i kov . 

P estože Bucyrus z 80 % dodává pro svou matku v N mecku, dodané výrobky, zde 

nez stávají, ale putují do celého sv ta. Pokud by tedy hrozila další celosv tová finan ní krize, 

m že zásadním zp sobem ovlivnit hospoda ení spole nosti. 

 

Autorka na základ  dostupných informací a vlastních zkušeností p i adila jednotlivým 

faktor m bodové ohodnocení v rozmezí -10 až + 10, podle toho jak p sobí i ovliv ují 

podnik.  Kladné hodnoty vyjad ují silné stránky a p íležitosti, záporné slabé stránky a hrozby. 

Hodnota 10 siln  ovliv uje nebo by mohla ovlivnit podnik., s poklesem bodového ohodnocení 

klesá i významnost pro podnik. 

Tab. . 4.5 SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obecn  by spole nost m la maximalizovat své p ednosti, využít t chto silných stránek 

a získat výhodu. Slabé stánky se pokusit eliminovat. Na p íležitostech stav t potenciál svého 
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rozvoje a identifikovat, sledovat a eliminovat rizika, která by mohla organizaci ohrozit i 

dokonce zni it. 

Obr. . 4.1 Grafické vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Lze vid t, že ve spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s. p evládají pom rn  malým 

rozdílem silné stránky nad slabými. Výrazn ji už p evládají hrozby nad p íležitostmi. 

Po dosazení bodového ohodnocení do matice se podnik nachází ve t etím kvadrantu, což 

vyjad uje využití strategie ST, tedy využít silných stránek na obranu proti hrozbám. 

Velkou hrozbu pro podnik m že znamenat, nedostatek kvalifikovaných pracovník  na trhu, 

který m že být dán jednak zm nou struktury nabídky pracovník  na trhu, již te  je 

vyu ených lidí v n kterých d lnických profesích nedostatek. Dále m že podnik ohrozit tím, 

že konkurence bude nabízet lepší pracovní podmínky a to bude znamenat odliv t chto 

kvalifikovaných zam stnanc . 

Na druhou stranu však stávající zam stnanci pro podnik znamenají velkou výhodu, protože 

jsou to zam stnanci zkušení s mnoholetou praxí. Další nesmírnou výhodou je obchodování na 

zahrani ních trzích, tímto faktem se podnik kryje proti nedostate né poptávce nebo krizi na 

ur itém území.  

Spole nost Bucyrus Czech Republic, a.s. má potenciál pro to, aby ustála p ípadné hrozby 

p icházející z vn jšího okolí. Zna ným plusem pro je také to, že je lenem nadnárodní 



  

72 

 

spole nosti Caterpillar, které vzrostl meziro n  istý zisk za poslední tvrtletí roku 2011 

o 83 %. 
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5 NÁVRHY A DOPORU ENÍ 

P i návrzích a doporu eních pro zlepšení je vycházeno z tabulky pr m rných hodnot, se 

zam ením na otázky s pr m rnou hodnotou v tší než 2. Je tedy z ejmé, že je pot eba se 

zabývat všemi otázkami. 

K otázkám íslo 1, 2, 6, 7, 10, 12 byla možnost respondent  dále se vyjád it. Toto dopl kové 

vyjád ení dotazovaných bude zohledn no p i návrhu na zlepšení. 

Na základ  dotazníkového šet ení se jako hlavní problém v analyzované spole nosti jeví 

špatná komunikace, ze které pramení neinformovanost zam stnanc , špatná organizace práce, 

motivace i neúcta k zam stnanc m ze strany p ímých nad ízených. Protože v tšina 

nespokojeností zam stnanc  vychází z t chto aspekt , navrhuje autorka se zam it práv  na 

p ímé nad ízené a vedoucí a zlepšení jejich komunika ních, organiza ních i ídicích 

dovedností pomocí vzd lávacího kurzu. 

Do vzd lávacího programu jsou za azeni klí oví zam stnanci, kte í p ímo ovliv ují vlastní 

výrobní proces, kvalitu a efektivitu výroby, výrobní náklady a tím i ziskovost celé firmy. 

Zárove  jsou vybráni takoví zam stnanci, kte í jsou schopni a ochotni se u it, zlepšovat se 

a jejichž motivací je zvyšování kvalifikace. 

Vzd lávací program probíhá 15 školících dn , zú astní se ho 18 zam stnanc . Zam stnanci 

jsou rozd leni do 2 skupin. Školení zahrnuje 122 hodin a provádí ho specializovaná externí 

firma. 

P edpokládané náklady vzd lávací aktivity na 1 ú astníka: 122 h * 135 K /hod = 16 470 K . 

Celkové p edpokládané náklady vzd lávací aktivity: 18 * 16 470 K  = 296 460 K . 

Absolvent vzd lávacího programu získá znalosti, komplexní p ehled a praktické zkušenosti 

v následujících oblastech: 

• profil zam stnance na pozici vedoucího provozu – mistra, 

• postavení a role vedoucího provozu - mistra v organizaci,  

• bariéry p echodu z pozice adového zam stnance na vedoucího provozu – 

mistra, 

• role mistra jako manažera, 

• štíhlá výroba a efektivní skladba tým  a odd lení, 

• leadership a styly ízení, 
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• zásady tvorby a vedení efektivních tým , 

• motivace zam stnanc ,  

• efektivní vedení porad, 

• interní logistika firmy,  

• firemní procesy v oblasti jakosti, statistických dat, sb ru a analýzy dat 

• prezentace p ed skupinou osob, týmem, 

• základy organizace a ízení asu,  

• plánování innosti a kontrola výsledk , 

• m sí ní, kvartální, ro ní výkazy, 

• zm nové ízení, jak zm ny ídit a jak k nim p istupovat, 

• základy projektového ízení, 

• BOZP, Zákoník práce a ízení lidských zdroj . 

 

Zvýšením kvalifikace a nov  nabytými znalostmi a dovednostmi zam stnanc  v oblasti ízení 

výroby, jehož sou ástí je i efektivní ízení pod ízených, povede ke snížení výrobních náklad , 

zvýšení efektivity výroby a ziskovosti firmy.  

Získané znalosti a dovednosti mohou zam stnanci navíc uplatnit i ve své další profesní karié e 

v budoucnu. 

Po absolvování tohoto kurzu by m ly být odstran ny problémy s nedostate nou chválou od 

nad ízených, vedoucí by se m li nau it jak jednat se svými pod ízenými a ídit je, jak vést 

porady a informovat zam stnance. M la by se také urovnat situace nespokojeností 

mezilidských vztah  mezi nad ízenými a pod ízenými. 

Sou asn  s touto vzd lávací aktivitou mistr  a vedoucích pracovník  mohou probíhat další 

opat ení ke snížení nespokojenosti zam stnanc . První v ad , je pot eba zvýšit informovanost 

zam stnanc , tzn. krátké porady s nad ízenými jednotlivých pracoviš  p ed za átkem sm ny, 

které by se týkaly jednak práce, která má být vykonána a jednak novinek týkající se 

spole nosti, jejího vedení, prost edí, technologií apod. Jako ideální frekvence t chto krátkých 

sch zek se jeví sch zka jedenkrát týdn . Jako dopl kový nástroj komunikace by byly 

nást nky vyv šené na r zných místech firmy, s ímž taky souvisí ur ení lov ka, který by byl 

zodpov dný za její aktualizaci.   

Je pot eba informovat zam stnance o pro n  zásadních a motivujících faktorech, jako je 

systém odm ování a zam stnaneckých výhod. Nabízí se využití nást nek, intranetu i 
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spole ných sch zí, které také mohou být podn tem pro vznik nových zam stnaneckých výhod 

nebo jejich úprav.  

Ve spole nosti je zam stnávána osoba na pozici komunikátora, p i zlepšovacích návrzích 

týkající se nedostate né informovanosti by se m la, zam ila pozornost také na tuto osobu. 

Komunikátor by m l mít jasn  stanovenou nápl  své práce, pravomoci a odpov dnosti. Je 

pot eba stanovit termínovost práce, zp soby komunikace s r znými útvary a osobami 

v podniku a také jaké informace mají být komu poskytovány. Bylo by vhodné vypracovat 

interní sm rnici pro komunikaci v podniku. 

Pro zkvalitn ní vztah  s vrcholovým vedením by autorka navrhovala zavést alespo  2x do 

roka sch ze s vrcholovým vedením, které by m ly p edevším informativní charakter, týkající 

se hospoda ení spole nosti, ale také bych za velmi d ležitou pokládala diskusi, kdy mohou 

zam stnanci vyjád it své názory, p ipomínky i dotazy. 

Pracovní podmínky vnímají zam stnanci v tšinou jako nevyhovující. Vadí jim, p evážn  

hluk, zne išt né prost edí, n která nefunk ní za ízení a také organizace práce. Zam stnanci 

vnímají ízení práce jako chaotické. 

Jako nejrychlejším a zárove  nejlevn jším prost edkem na ochranu zam stnanc  proti hluku, 

je zam stnanc m poskytnout pracovní pom cky ve form  sluchátek i špunt  do uší. Dalším 

zp sobem odstran ní hluku by mohl být nákup technologicky nov jších za ízení a vylou ení 

starých a n kdy i nefunk ních stroj , což ovšem vyžaduje zna né finan ní prost edky. 

V tomto p ípad  se jedná spíše o dlouhodob jší perspektivu. 

Jak p idaná hodnota, tak produktivita práce na osobu v ase stále rostou. Dochází k rozvoji 

výroby, k vyššímu využívání kapacit, ke zvyšování podílu výroby nových díl  a za ízení pro 

hlubinné dobývání uhlí na úkor servisních výkon . Další zlepšení tohoto stavu m že 

následovat po zam ení se na organizaci práce, jejíž zlepšení by vedlo k odstran ní chaosu na 

pracovištích, snížení prostoj  a následn  k r stu produktivity práce. Zefektivn ní organizace 

práce je sou ástí výše navrhovaného školení mistr  a vedoucích pracovník . 

Spole nost se potýká s nedostatkem odborník  v profesích, jako jsou svá e i nebo záme níci. 

Je velká pravd podobnost, že do budoucna se tato situace ješt  zhorší. Jako opat ení do 

budoucna autorka navrhuje zam it se i na mén  kvalifikované stávající zam stnance nebo 

nap íklad na vyu ené absolventy v t chto oborech a motivovat je k dalšímu vzd lávání 

a zvyšování odbornosti. Protože svá e  i záme ník  je na trhu nedostatek, firmy o n  
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sehrávají boj a p edhán jí se v lepších pracovních podmínkách. Spole nost by m la vzít tuto 

skute nost v potaz a nabídnout potencionálním zam stnanc m výhodn jší pracovní 

podmínky, p edevším co se týká výše mzdy. 
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6 ZÁV R 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo p edevším zanalyzovat spokojenost zam stnanc  ve 

spole nosti Bucyrus Czech Republic, a.s a navrhnou vhodná doporu ení pro zlepšení stávající 

situace. Díl ími cíli bylo p edevším popsat, jakým zp sobem fungují ve spole nosti innosti 

týkající se personální oblasti. Dále jsou v práci zahrnuty výpo ty fluktuace, produktivity práce 

a p idané hodnoty na osobu. Nedílnou sou ástí byla také analýza silných a slabých stránek 

spole nosti, p íležitostí a hrozeb. 

Celá analýza spokojenosti zam stnanc  byla postavena na dotazníkovém šet ení. Dotazování 

se zú astnilo 291 respondent , tj. 53 % všech zam stnanc . V rámci dotazníku bylo pot eba 

zodpov d t 12 otázek týkajících se spokojeností zam stnanc  s jejich prací.  

Cílem šet ení bylo zjistit stanovisko zam stnanc  k jednotlivým aspekt m, týkající se jejich 

práce.  

Aritmetický pr m r všech odpov dí je 2,6. Souhrnn  tato hodnota znamená spíše 

nespokojenost zam stnanc  s oblastmi uvedených v jednotlivých otázkách.   

Jako nejproblemati t jší oblastí se jeví komunikace, organizace práce a vztahy s nad ízenými. 

V kapitole návrhy a doporu ení byly jako opat ení navrhovány porady, které by ve spojení se 

školením mistr  zam ené na komunikaci, organizaci i vztahy mohly tuto oblast posílit. Je to 

p edevším o lidech, pokud nad ízení nebudou se svými pod ízenými jednat z role ,,já jsem 

tady pán“, budou se zam stnanci cítit sou ástí podniku a postoj k práci, potažmo 

i komunikace naberou jiný sm r.  

Zm na vlastníka v roce 2009 má zásadní vliv na strukturu výroby. Dochází ke zvyšování 

podílu výroby díl  a za ízení pro hlubinné dobývání uhlí na úkor servisních výkon  a tím 

i k r stu tržeb a produktivity práce. 

Lidský faktor v podniku je nenahraditelný, stejn  tak i lidské zdraví proto je nezbytné pe ovat 

nejen o sebe, ale i o své zam stnance vyslechnout je, jednat s nimi s úctou a vytvá et v rámci 

podniku funk ní a nestresující prost edí s kvalitními mezilidskými vztahy. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj.  a jiné 

apod.  a podobn  

atd.  a tak dále 

BOZP  bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

EMS  systém ízení environmentálního managementu 

HRCP  Lidské zdroje esko/Polsko 

kol.  kolektiv 

max  maximum 

min  minimum 

NPE  nejvyšší p ípustná expozice 

PC  po íta  

PF  penzijní fond 

PO  požární ochrana 

QMS  systém ízení quality 

THP  technickohospoda ský pracovník 

tj.  to je 

tzv.  tak zvan  

ZV ZO  závodní výbor základní odborové organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 


