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1 Úvod 

Organizace je tvořena lidmi. Základy formují jednotliví pracovníci na nejnižších 

úrovních a schopnost organizace prosadit se ve světě podnikání záleží na jejím managementu. 

Jedním z častých požadavků zaměstnavatelů na své zaměstnance je schopnost a ochota 

člověka pracovat v týmu. Možným argumentem pro tuto schopnost jedince je kupříkladu to, 

že týmová práce je mnohdy efektivnější než práce jednotlivců a v určitých profesích se bez 

takovéto schopnosti spolupráce prakticky neobejdeme. Pochopitelně jako vše, tak i týmová 

spolupráce má své omezení. 

Každý tým ovlivňují mezilidské vztahy, kde mohou vznikat konflikty, rozpory nad 

názory druhých či jiné problémy nebo se naopak vyvíjet přátelské pracovní prostředí a radost 

spolupráce. Manažer by měl rozumět smyslu existence týmu a tomu co ovlivňuje jeho 

produktivitu.  

Náplní bakalářské práce je vedení lidí a jejich týmová práce v úseku výroby daného 

podniku. Konkrétně se jedná o výrobní podnik Karel Kaňák, s.r.o. sídlící v Jihomoravském 

kraji v obci Rohatec.  

V tomto podniku je pro efektivní chod výrobních procesů důležitá organizace práce a 

týmová spolupráce, proto jsem se rozhodl zabývat se tímto tématem ve své bakalářské práci. 

 

Cílem bakalářské práce je popis a zhodnocení týmové práce ve výrobním oddělení, 

procesů a faktorů, které veškerou výrobu ovlivňují. Cílem je také navrhnutí případných změn 

pro zlepšení a zefektivnění chodu ve výrobě směřující ke kvalitnějšímu pokrytí někdy i 

specifických potřeb všech odběratelů. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsem vysvětlil základní pojmy, jako je tým, týmová práce, synergický efekt, 

zpětná vazba, proces, faktory úspěšnosti týmu. Popsal jsem pozici manažera, jeho vlastnosti, 

funkce i role. 
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V praktické části popisuji činnost firmy Karel Kaňák, s.r.o., kterou jsem i blíže 

charakterizoval a uvedl její stručnou historii. Sledoval jsem činnost výrobního týmu, týmové 

spolupráce a vedení tohoto týmu z pozice manažera. Popsal jsem i probíhající procesy ve 

výrobě. Většinu informací jsem získal z osobního rozhovoru s manažerem organizace. 

Týmu, týmové práci i vedení týmu se v současnosti věnuje nespočet autorů. Já čerpal 

své poznatky nejčastěji z knih od Baye, Horváthové a Kovácse. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Tým 

Existuje několik definic jak z řad autorů, kteří se zabývají týmem a týmovou prací, tak 

z řad renomovaných institucí a společností, jak lze tým definovat. Např. podle Horváthové je 

tým definován jako, cituji: „Skupina spolupracujících lidí, kteří mají společné, časově 

omezené cíle a při dosahování těchto cílů jsou na sobě závislí.“ 

Tým můžeme vnímat i jako zkratku čtyř anglických slov (Together, Everybody, 

Achieves, More), jejichž počáteční písmena tvoří slovo TEAM, volně přeloženo jako 

„společně dosáhneme více“. 

Dále je tým charakterizován těmito výraznými rysy: 

 společný cíl a vzájemná vůle tohoto cíle dosáhnout 

 postavení všech členů je rovnoprávné 

 všemi respektovaná vlastní pravidla nebo standardy 

 jasně vymezené role a odpovědnost 

 efektivní komunikace a řešení konfliktů 

 důvěra a otevřenost 

 počet členů v týmu je zhruba pět až devět [4] 
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2.1.1 Vlastnosti týmu 

Vlastnosti úspěšného týmu lze zobrazit následovně:  

 

Obrázek 2.1 – Vlastnosti úspěšného týmu 

Zdroj: Plamínek J. – Vedení lidí, týmů a firem 

 

2.1.2 Rozdíl proti skupině 

Pracovní skupina se od týmu odlišuje tím, že lidé v ní mohou vykonávat práci 

samostatně a nejsou na sobě závislí. Dále může být rozdíl i v počtu členů, kde v pracovní 

skupině jejich počet není prakticky nijak omezen. 

V týmu „táhnou všichni za jeden provaz“, ale ve skupině sleduje každý své vlastní 

zájmy a cíle. V týmu je informační proces a zpětná vazba otevřená, ve skupině se komunikuje 

zčásti otevřeně a zčásti skrytě. Dále také motivace týmu přichází zevnitř (prostě se chce), 
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kdežto u pracovní skupiny zvenku (prostě se musí). Tým je jasně a pevně organizován, ale 

organizace v pracovní skupině je uvolněná a nezávazná. [4] 

2.1.3 Vedení týmu 

Vedení týmu či lidí je část práce manažera či vedoucího týmu, která spočívá 

v přesvědčování a motivování členů (pracovníků) tak, aby bylo zajištěno splnění plánovaných 

cílů, úkolů a vizí přes všechny překážky. 

Vedoucí týmu je jeho členem, který je jmenován managementem nebo zvolen 

skupinou. Spolupracuje s týmem, řídí ho, zastupuje, ale také zodpovídá za něj. Také má 

podstatný vliv na to, jak tým funguje. Ovlivňuje a zároveň vytváří pracovní atmosféru, 

soudržnost týmu a organizaci k dosažení cíle či řešení problémů. To vše záleží na jeho 

osobnosti, dovednostech, schopnostech či postojích. [4] 

Kterýkoli vedoucí je seznámen s plánovanou či očekávanou budoucností podniku, ke 

které vede trnitá cesta zahrnující jednotlivé úkoly a cíle. Aby se dosáhlo cíle, musí jej vedoucí 

umět definovat.  

Jakýkoli cíl by měl být tzv. SMART: 

S – specific  = konkrétní, jasně a přesně popsaný 

M – measurable = měřitelný, kvantifikovatelný 

A – achievable = dosažitelný, přijatý členy týmu 

R – realistic  = reálný a realizovatelný 

T – timed  = termínovaný, časově vymezený 

2.1.4 Komunikace v týmu 

Oblast pro umění si naslouchat, beztrestné vyjádření svého názoru, prostor pro diskusi 

v týmu či sdělování kritiky se jmenuje komunikace. Tato oblast je velmi široká a zahrnuje 

např. problematiku druhů komunikace (verbální i neverbální), formy komunikace (mluvené i 
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písemné), problémy v komunikaci, komunikační systém organizace, komunikaci vedoucího a 

spoustu dalších. 

Kvalitní komunikace je součást efektivně fungujícího týmu. Je to nástroj, díky 

kterému tým dosahuje společného cíle. Nejběžnější a nejužitečnější způsob představují 

pracovní porady, ovšem existují i jiné podoby komunikace – „z očí do očí“, telefon, e-mail, 

intranet, videokonference, psané materiály atd. [4] 

2.2 Proces týmové práce  

Základem týmu je týmová práce, kterou můžeme chápat jako proces navazujících 

činností, sled událostí, určitých fází, od stanovení cílů přes utvoření týmu, jeho životnosti a 

fungování až ke zpětné vazbě.  

První fází je stanovení cíle, kdy tento cíl by měl být SMART, tedy dobře vysvětlen a 

být také v souladu s cíli celé organizace. Jednotliví členové by se s cílem měli ztotožnit, aby 

odpovídal jejich zájmům a potřebám. Vedoucí týmu by pak měl objasnit veškeré otázky, které 

se stanovením cíle souvisí, např. otázky týkající se smyslu práce týmu, odpovědnosti za 

splnění cíle, měřitelnost apod. 

Je potřeba sestavit i systém controllingu cílů. Jedná se o písemné zaznamenání cílů, 

tvorbu informačního systému, kde se srovnává plán se skutečností a to přes analýzu příčin 

odchylek, až po určení postupů a způsobů jejich korekce. Tato kontrola je kombinace pohledu 

zpět na vykonanou práci a řízení směrem do budoucna. Dochází tak ke zvyšování motivace 

týmu k další práci a růstu jeho soudržnosti. 

Do týmu je vhodné vybrat takové členy, kteří mají jak osobní charakteristiky a 

odborné kvality pro splnění předem stanoveného cíle, tak i ochotu kvalitně a zodpovědně 

odvádět týmovou práci, uznalost jejího smyslu a přínosů. 

 Při tvorbě základní podoby řešení úkolu a stanovení pravidel práce v týmu by 

mělo dojít k vzájemnému seznámení členů týmu, k jejich „uvedení do týmové práce“ a 

souvisejících aktivit. Také k jasnému stanovení pravidel práce týmu, která nemusí mít psanou 

podobu, ale musí pružně reagovat na nečekané změny a potřeby. 
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Vlastní proces řešení úkolu je popis jednotlivých dílčích činností, které je nutno 

vykonat, také určení termínů splnění jednotlivých aktivit i daného úkolu, určení pravomoci a 

odpovědnosti, vymezení technik týmového řešení problémů apod. V organizaci totiž denně 

vzniká nějaký problém. Někdy jej jednotlivec může vyřešit svým okamžitým rozhodnutím, 

jindy jde o takový, který vyřeší pouze týmová práce. Je velmi důležité rozpoznat problémy, 

které lze vhodně řešit týmovou prací. Nemá smysl nadarmo plýtvat zdroji na řešení překážek, 

které by zvládl jednotlivec. 

 Ve fázi ukončení a zhodnocení práce týmu, jde o posouzení, zda a jakým způsobem 

tým dosáhl plánovaných cílů. Efektivní tým akceptuje společné autorství výsledků a 

přistupuje tak i k jejich prezentaci. 

 Zpětná vazba prospívá reflexi týmu, vede k poučení z aktuálně dovršeného procesu 

týmové práce. Při zpětné vazbě se tým zaobírá několika aktivitami, např. vede diskuzi o 

vlastním procesu týmové práce, přezkoumává možnosti týmu a jejich využití, hodnotí 

mezilidské vztahy, případně otevřeně probírá chyby kolektivu i jednotlivců. Zkrátka uvažuje o 

tom, co se při společné týmové práci osvědčilo, co je nutno zlepšit, změnit apod. [4] 

2.3 Podstata týmové práce 

Podstatu týmové práce tvoří důvěra, otevřenost, dobré vztahy na pracovišti, čestnost, 

vzájemný respekt a neméně i klima dobré spolupráce. Je to právě důvěra, která má četný vliv 

na spokojenost členů týmu a tím i plného soustředění se na dosažení stanoveného cíle. 

Výkon týmu se sníží, chybí-li důvěra. Je důležité ji udržovat a proto včas o všech 

problémech, nedorozuměních či nespokojenosti komunikovat. Tuto atmosféru v týmu vytváří 

všichni jeho členové. Zásadní roli zde má vedoucí týmu, který by měl být schopen zajistit 

důvěru mezi všemi navzájem. [4] 

2.3.1 Synergický efekt 

V týmu se uplatňuje potenciál, kreativita a úsilí všech jeho členů. Často jsou přednosti 

a nedostatky jednotlivců doplňovány, nápady a myšlenky jednoho ovlivňují chování druhého, 

vytváří se tím nová kvalita a uplatňuje se tzv. synergický efekt. [4] 
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 Synergický efekt vzniká působením času, tedy až v sehrané skupině. Představuje 

rozdíl mezi výsledkem práce sehraného týmu a výsledkem, kterého by dosáhl tým jako souhrn 

individuí. Uvedený efekt můžeme vyjádřit vzorcem: 

SE = VT – VSI, 

kde SE představuje synergický efekt, VT výsledek týmu a VSI souhrn všech individuí. 

 

 Aby tým podával optimální výkon a dosahoval synergických efektů, musí být i 

specificky složen. Tým složený z lidí, kteří mají podobné chování, styl práce, postoje a 

způsoby myšlení překvapivě často selže. Naopak efektivně pracuje tým s rozmanitým 

chováním jedinců, kteří v týmu zastávají rozdílné role. Vlohy zastávat jistou roli vychází 

z hodnot a postojů každého jedince. Pro tým je příznivé, když jeho členové pokrývají všechny 

potřebné týmové role. Problém však nastává v situaci, kdy některé důležité role tým postrádá.  

2.3.2 Přínosy týmové práce 

Význam přínosů týmové práce se liší a to jak z pohledu pracovníka, vedoucího, tak i 

organizace. 

Pro pracovníka je tým podporou v kritických situacích, atmosféra důvěry mu vytváří 

pocit pohody a uvolnění. Dostává prostor k seberealizaci a maximálnímu využití svých 

schopností. Své dovednosti a znalosti může zdokonalit díky ostatním členů. 

Vedoucímu dává tým jistotu, že i náročnější úkoly budou zvládnuty. Má zde možnost 

delegovat složité úkoly na své podřízené. Tým ho i zbavuje problémů s řešením nepříjemných 

konfliktů vyvolaných rozpory individuálních zájmů. 

Organizaci prospívá to, že týmy zvyšují stabilitu a výkonnost pracovníků. Dokonce 

týmy umožňují řešit složité úlohy, ve kterých se prolínají rozdílné odborné oblasti. [13] 

Týmy za svou existenci procházejí určitými vývojovými fázemi. Efektivní tým se 

utváří postupem času. Nejprve se musí zformovat, vyjasnit si přínosy jednotlivých členů, dále 

naučit pracovat společně a nakonec podávat maximální výkon. To vše ovlivňuje jeho vedoucí, 

jež má důležité úkoly v každém období. 
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Dobrý vedoucí to zvládá bez problémů. K řešení množství úkolů, s nimiž se tým 

setkává, se může využít nejrůznějšího portfolia technik. Jisté techniky týmové práce 

používáme při analýze problému a jeho definici, další pro rozhodování, jiné zase pro volbu 

řešení problému atd. 

Na tým, během jeho fungování, působí celá řada vnitřních a vnějších faktorů 

úspěšnosti týmové práce, tzn. organizační podmínky, strukturální faktory, procesní faktory, 

se kterými se musí umět vyrovnat. Stejně tak konflikty, ztráta zájmu členů týmu, jejich 

pasivita, tedy tzv. kritické faktory týmové práce, na které tým musí umět reagovat. [2] 

2.4 Manažer 

„Management je proces optimalizace využití lidských, materiálních a finančních 

zdrojů k dosažení organizačních cílů.“ [6] 

Proto, aby manažer mohl vykonávat jistou funkci nebo celý soubor funkcí a dosahovat 

přitom jisté míry výkonnosti, musí mít určité schopnosti, tj. nutné předpoklady ke zdařilému 

vykonávání konkrétních činností, stručně řečeno musí být způsobilý (kompetentní). 

Manažer je vedoucí pracovník odpovědný za chod dané organizace. Jeho prací je 

odpovědnost za práci svých podřízených, motivuje je a usiluje o soulad jejich potřeb 

s potřebami firmy. Reaguje na omyl i překážku, provádí důležitá rozhodnutí. Informuje jak 

své nadřízené tak i pracovníky na jejichž práci dohlíží. 

Definice říká, že: „Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za 

dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků a 

poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění.“ [10] 

Úspěšný manažer má několik vlastností a rysů. Pedler tvrdí, že mu tyto vlastnosti 

nejsou cizí a jsou to: 

1. přehled o základních skutečnostech 

2. náležité profesní znalosti 

3. neustávající citlivost na události 

4. analytické schopnosti, schopnost řešit problémy a rozhodování, popřípadě usuzování 
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5. sociální dovednosti a schopnosti 

6. emocionální přizpůsobivost 

7. proaktivita 

8. tvořivost 

9. mentální bystrost 

10. vyvážené vzdělávací návyky a dovednosti 

11. sebevzdělávání [1] 

 

Mezi časté vlastnosti vrcholových manažerů patří například ochota tvrdě pracovat i 

riskovat, dále vytrvalost, houževnatost, odhodlání a také schopnost vzbuzovat nadšení. 

 Manažer při své profesi vystupuje v řadě rolí, které jsou specifickým vyjádřením 

forem chování. Tyto role nejznáměji charakterizoval v roce 1973 profesor řízení Henry 

Mintzberg. 

 

 

Obrázek 2.2 – Manažerské role 

Zdroj: Kovács J. – Manažerské dovednosti 
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Mluvčí 
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Manažerské role dle Kovácse lze definovat jako, cituji: „Sled naučených způsobů 

jednání nebo aktivit, které se očekávají od manažerů v určité pozici uvnitř firmy.“  

Role jsou charakteristické aktivity, které manažer vykonává v rámci řídících funkcí. 

Veškeré role se navzájem překrývají, doplňují nebo na sebe navazují. Jejich podcenění nebo i 

přecenění by vedlo k nedostatkům v řídící práci. 

Manažerské funkce jsou funkce, které má vykonávat vedoucí pracovník k zajištění 

úspěchu v rámci své manažerské práce a to za účelem dosažení předem stanoveného cíle. 

Vzájemný soulad je důležitý, neboť diskriminace jedné z funkcí na úkor ostatních je škodlivá. 

Jde o činnosti, které manažeři vykonávají ve své práci a jedná se o: 

 stanovení cílů a dílčích úkolů 

 získání potřebných informací a sestavení plánu činností 

 organizaci činností a zdrojů 

 rozhodnutí, kdo, co, kdy, kde a jak bude vykonáno 

 vedení zaměstnanců 

 komunikaci a motivaci 

 kontrolu a hodnocení výsledků [6] 

 

Podle Lednického můžeme tyto funkce shrnout do dvou základních skupin: 

1. funkce sekvenční (cyklické), kam patří – plánování, organizování, vedení lidí, kontrola 

2. funkce paralelní (průběžné), kam patří – rozhodování, motivace, komunikace, analýza 

implementace 

 

Funkce manažerů jsou vykonávány na různých úrovních. S ohledem na časový a 

obsahový rozsah lze management rozčlenit do tří hierarchicky rozdílných, ale do značné míry 

se překrývajících úrovní: 
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 management první linie (lower level management) – základní úroveň 

managementu, nese odpovědnost za správu a vedení zaměstnanců při jejich 

každodenní činnosti a řeší běžně se objevující problémy v provozu. 

 management střední linie (middle class) – rozsah odpovědnosti je na úrovni určitých 

oblastí, které jdou napříč organizací. Rozhodnutí středního managementu přímo 

ovlivňuje řízený útvar. 

 vrcholový (top) management – nejvyšší vedení, odpovědné za chod organizace jako 

celku. Jeho úkolem je vytvářet celkové koncepce podnikání a jednotlivé strategie pro 

rozvoj podniku. Na jeho rozhodnutí závisí úspěch či neúspěch podnikání. [10] 

 

Styly vedení jsou běžné způsoby jednání manažera ve vztahu ke skupině a jejím 

jednotlivým členům, které vede. Znázorňují se jako spojitost dle možnosti členů podílet se 

řídících procesech, hlavně pak na rozhodování. Projevuje se jednak vztah manažera k nim a 

jednak míra připravenosti spolupracovníků akceptovat odpovědnost s rozhodovací pravomocí. 

 Autoritářský styl – je zásadně neefektivní, který odporuje principům organizačního 

leadershipu i efektivnímu managementu. Je to „vykořisťovatelský“ styl, kde manažer 

sám rozhoduje a zneužívá svých pravomocí. 

 Autoritativní styl – styl kde manažer rozhoduje sám, dává příkazy a kontroluje jejich 

plnění. Je efektivní v období krizí a situací, které vyžadují bezodkladné rozhodnutí. 

Není zde možnost informovat ostatní a shodnout se s nimi o dalším postupu. 

o „Benevolentně-autoritativní“ – je to podoba autoritativního stylu, obvykle u 

menších rodinných podniků, kde vystupuje „poslední mohykán“ („otec 

zakladatel“), který rozhoduje sám a o všem, z důvodu „ochrany“ ostatních od 

nejistoty rozhodování. Neefektivní styl, neumožňující rozvoj pracovníků. 

 Konzultativní styl – často uváděn jako demokratický. Manažer, na základě konzultací 

s členy, sám rozhoduje. Velmi náročný na komunikační dovednosti manažera. 

Nezvládnutí komunikace může mít za následek vytvoření vnitřních bariér. Je vhodný 

v době stability nebo dílčích změn a účinný v rozvoji jednotlivých členů. 
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 Participativní styl – je vyspělejší varianta demokratického stylu. Proces rozhodování 

moderuje lídr. Usměrňuje průběh procesu a přijímá to rozhodnutí, které je považováno 

za nejlepší, bez ohledu na jeho autora. Styl má vysokou podporu rozvoje a pocitu 

sounáležitosti s organizací. 

o Týmové vedení – znamená podporu od lídra za vysokou výkonnost týmu, kde 

zároveň podporuje i rozvoj pozitivních mezilidských vztahů uvnitř skupiny 

včetně zbytku organizace. 

 Delegativní styl (delegování) – na základě vysoké důvěry mezi manažerem a 

spolupracovníky, přenáší manažer část svých významných úkolů na pracovníka. Je to 

efektivní obměna stylu „volná uzda“. Pro efektivní využívání tohoto stylu musí být 

lídr ochoten delegovat a spolupracovník být schopen a ochoten plně svěřené úkoly 

realizovat samostatně. 

 Zmocňování (empowerment) – rozsáhlejší delegování, s tím, že v místě realizování 

úkolu jsou přijímána rozhodnutí. Způsobilý je ten, kdo věci nejlépe rozumí a také za 

výsledek (u delegování společně s manažerem) nese odpovědnost. Předpokladem jsou 

možnosti, schopnosti a ochota pracovníka „jít se svou kůží na trh“ a jednat jako 

„vnitřní podnikatel“ nebo „dobrý správce organizace“. 

 

Všechny styly vedení, kromě autoritářského, lze použít efektivně, jen záleží na 

vzájemném vztahu manažera s členy jeho týmu, na typech úkolů a na řadě dalších vnitřních a 

vnějších faktorů. 

Uplatňování stylů s vysokou mírou participace a odpovědnosti za rozhodnutí a 

výsledek umožňuje organizaci „výchovu“ nových lídrů a tak je zajištěno její kompetentní a 

úspěšné fungování v budoucnosti. [14] 

2.5 Faktory úspěšnosti týmové práce 

 Pokud týmy fungují, jsou mnohem výkonnější než ostatní pracovní formy v obvyklé 

organizační struktuře. Aby týmy mohly svůj potenciál výkonu skutečně aktivovat a 
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uskutečnit, existuje řada odpovídajících externích a interních faktorů. Nejprve rámcové 

organizační podmínky v podniku: 

Organizační provázanost 

Týmy nemohou vyvíjet svou aktivitu ve vakuu. V závislosti na formě týmu jsou 

s týmovou prací spojeny hojné změny v organizaci. Vedení organizace proto musí vytvořit 

příslušné rámcové podmínky. Mezi jiné zde patří jednoznačné prohlášení týmové práce za 

novou formu práce v podniku, také přenášení odpovědnosti a kompetencí a dále je vyjasněna 

pozice v celopodnikové struktuře a u týmových forem, které jsou identické s organizací, je 

jasná vedoucí struktura. Kromě toho existuje i organizační struktura pro projektový 

management, kde je stanoven postup vzniku legitimních projektů.  

Správná logistika informací 

Jedním z hlavních problémů týmové práce je otázka logistiky informací. Zde musí být 

objasněny otázky typu:  

- O čem je třeba ve kterém cyklu informovat? 

- K jakým datům má tým přístup? 

- Jak rychle se týmy dostanou k potřebným informacím? 

- Jak dochází ke sladění s ostatními týmy podniku? 

 

Materiální a motivační podpora 

Každý, kdo chce skutečně týmově pracovat, musí podporovat rozvíjení kompetencí 

týmů. Potřeba stále se učit, která je s týmovou prací spojena a je nutná, se téměř vždy 

podceňuje.  

Zejména je třeba dát vedoucím týmů odpovídající kvalifikaci pomocí výcviku 

zaměřeného na vedení týmů. Dále je nutno značně investovat do vzdělání členů týmu a to 

kvůli změněným pracovním požadavkům, které způsobilo např. rotace pracovních míst 

v týmu. Týmy občas potřebují i přístup k personálním zdrojům v podniku, neboť ne vše jde 

vyřešit uvnitř týmu.  
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Vedle těchto tří hlavních externích rámcových podmínek existuje celý soubor 

interních faktorů úspěšnosti. Rozlišujeme proto tzv. strukturální a procesní faktory. 

Strukturální faktory jsou „kostrou týmu“. Pokud chybějí, jednotlivé procesy 

neprobíhají odpovídajícím způsobem, protože platí zásada nadřazenosti struktury nad 

procesem. Mají-li strukturální faktory charakter svěrací kazajky, pak se tým zadusí. 

Nedostává se mu vzduchu, nemá svobodu pohybu a dynamiky, které nutně potřebuje 

k fungování. [2] 

 

Strukturální faktory tvoří: 

 Týmové cíle 

 Vedení týmu 

 Integrovaný systém controllingu 

 Rozdělení rolí a úkolů 

 Rámec rozhodovacích pravomocí 

 Kvalifikační struktura 

 

V praxi mnohdy zjišťujeme, že kvůli chybějícím strukturálním faktorům vzniká 

enormní napětí v mezilidských vztazích. To je obvykle ukvapeně diagnostikováno jako 

nedostatečná schopnost pracovat v týmu, ale při bližším pohledu se to dá zdůvodnit 

nedostatečně objasněnými strukturálními faktory. [2] 

Rozdíl mezi strukturálními a procesními, tzv. „měkkými“ faktory je patrný 

z uvedeného příkladu: strukturální faktory jsou motor a procesní faktory olej v převodovce. 

Procesní faktory rozhodují – u jisté struktury – o tempu růstu týmu. Těchto šest 

procesních faktorů patří mezi ty nejdůležitější: 

 Chování v týmu v oblasti informací 

 Stupeň otevřenosti při řešení problémů a konfliktů 
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 Vůle ke vzájemným vztahům a úspěchu (týmový duch) 

 Procesy zpětné vazby v týmu 

 Úroveň standardizace procesů 

 Kontinuální zlepšování procesu (produktivní nespokojenost) 

 

Jak je vidět, pro týmový úspěch je nakonec potřeba široké spektrum faktorů. Vše je 

shrnuto v následující tabulce: 

Strukturální faktory Procesní faktory 

 Týmové cíle 

 Vedení týmu 

 Integrovaný systém controllingu 

 Rozdělení rolí a úkolů 

 Rámec rozhodovacích pravomocí 

 Kvalifikační struktura 

 Chování v týmu v oblasti informací 

  Stupeň otevřenosti při řešení 

problémů a konfliktů 

 Vůle ke vzájemným vztahům a 

úspěchu (týmový duch) 

 Procesy zpětné vazby v týmu 

 Úroveň standardizace procesů 

 Kontinuální zlepšování procesu 

(produktivní nespokojenost) 

Organizační rámcové podmínky 

 Zajištění nutné provázanosti 

 Fungující logistika informací 

 Materiální a motivační podpora 

Tabulka 2.1 – Strukturální a procesní faktory 

Zdroj: Bay R. H. – Účinné vedení týmů 

 

S faktory úspěšnosti týmu, které jsem znázornil a vysvětlil, se v praxi samozřejmě 

setkáte v propojeném systému vzájemného působení. Týmy se stejně jako celé organizace 

vyvíjejí cirkulárně, nikoli lineárně. [2] 

Na obrázku jsou znázorněny vzájemné vztahy faktorů úspěšnosti uvnitř týmu a mimo 

něj. 
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Obrázek 2.3 – Faktory týmového úspěchu 

Zdroj: Bay, Rolf H. – Účinné vedení týmů 
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Jak vidíme, veškeré faktory jsou navzájem propojeny a vzájemně se ovlivňují. Z toho 

je patrné, že týmy nejsou jakýmsi automaticky fungujícím zařízením na úspěch, ale spíše 

biotopem s citlivou, nestabilní rovnováhou. 

Dnes se již žádná organizační forma, ať už má jakoukoliv podobu, neobejde bez 

hierarchie a řídících struktur. Samozřejmě organizace vytvářené v budoucnu, budou mít na 

jedné straně výrazně menší počet hierarchických úrovní a na straně druhé budou 

organizovány pomocí řídících procesů. 

„Tvorba organizací se dnes musí zaměřovat na funkční procesy a smysluplné procesní 

řetězce – a na nic jiného.“ [2] 

2.6 Proces 

Už samotný pojem proces vyjadřuje dynamické a aktivní pojetí. Jednou 

z nejdůležitějších manažerských činností je tvorba těchto procesů. Řídící pracovník, který 

myslí procesně, tak vidí detaily i celek, přemýšlí analyticky a systémově. Dokáže myslet 

v intencích procesů a chápe důsledky určitého jednání na celkový výsledek. 

Inteligentní procesy jsou dnes stejně důležité jako inteligentní výrobky a pracovníci. 

V procesech zanikají hranice mezi úseky a odděleními. V současnosti mezi nejdůležitější 

úkoly managementu patří právě tvorba inteligentních procesů. Vyžaduje to neustálé zvyšování 

kvality a schopnosti předvídat. Procesně pracující vedoucí pracovníci, se naučili lépe 

předvídat než aby příliš často přemýšleli. Tím vytvořili „elegantní procesy“, tzn. dobře 

zvládnuté plýtvání. Podniky, ve kterých jsou procesy v tomto smyslu „elegantní“, jsou 

nákladově přínosné, pohotové, kvalitativně v pořádku a zaměřené na potřeby zákazníka. [2] 
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Obrázek 2.4 – Průběh procesu v podniku 

Zdroj: Bay, Rolf H. – Účinné vedení týmů 

2.7 Základní procesní model 

Vytvářet model MKŘP není možné bez pochopení procesního modelu podniku nebo 

obecného modelu procesních přístupů. V literatuře existuje kvantum procesních modelů, které 

se od sebe liší především grafickým provedením, úpravou a mírou detailnosti. [5] 

 

 

Obrázek 2.5 – Základní procesní model 

Zdroj: Kovács, J. – Kompetentní manažer procesu 
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Vysvětlení: 

1. externí vstupy / externí dodavatelé 

2. firemní procesy 

3. interní vstupy / interní dodavatelé 

4. interní výstupy / interní zákazníci 

5. externí výstupy / externí zákazníci 

6. hranice procesu 

 

Ad. 1) externí vstupy / externí dodavatelé 

Vstupy, které zajišťuje makroproces, nákupem od dalších firem na základě potřeb vlastníka 

hlavních i podpůrných firemních procesů. Tyto vstupy mají hmotný (suroviny, energie, lidé, 

materiál aj.) i nehmotný charakter (znalosti, technologie atd.). 

 

Ad. 2) firemní procesy 

Můžeme je chápat jako soubor navazujících činností. Mají vstupy, které se během procesů 

mění na potřebné výstupy. Mají jasně vymezený začátek, průběh a konec. 

 

a) úroveň komplexnosti – Zatímco v hierarchickém organizačním uskupení je funkční 

vazba mezi podnikovými aktivitami a specializovanými útvary (výroba, nákup, prodej 

aj.) tak naopak v procesně orientované organizační struktuře bude prioritní příslušná 

činnost k určitému procesu. 

 

b) funkce (účely), které procesy plní, lze rozdělit do dvou kategorií: 

 řízené procesy – ukazují průběh transformace pracovních činností a toku dat 

vstupů na požadované výstupy a k tomu příslušnou alokaci a způsob propojení 

lidských, technických a dalších zdrojů. Patří sem rozhodující (klíčové, 

hodnototvorné) a podpůrné (obslužné) procesy. 

 řídící procesy – vytváří podmínky pro fungování hlavních a podpůrných 

procesů. Zajišťují jednotlivé kroky posloupnosti pracovních činností a toku dat 

a odpovídající alokaci a propojování lidských, technických a dalších zdrojů. 

Tvoří systém označovaný jako workflow. Jejich cílem je maximálně uspokojit 

zákazníka pomocí zdokonalování svěřených procesů. Zaměřují se na vývoj 

nového procesu, krizové řízení, operační řízení, nastavení regulační smyčky a 

kontinuální i diskontinuální zdokonalování. 
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Ad. 3) Interní vstupy / interní dodavatelé 

Organizační jednotky, ale i jednotlivci, které dodávají další potřebné vstupy (primární i 

sekundární) na dokončení procesu. 

 

Ad. 4) Interní výstupy / interní zákazníci 

Primární výstupy vznikají jako součást hodnototvorného řetězce a mají hmotný či nehmotný 

charakter. Účelem je uspokojit požadavky interních zákazníků. Sekundární výstupy vznikají 

jako vedlejší produkty procesu. 

 

Ad. 5) Externí výstupy / externí zákazníci 

Tyto výstupy opouštějí podnik ve formě hotových výrobků nebo služeb. Jsou určeny nejen 

konečným spotřebitelům, ale i dalším distributorům, obchodníkům či jiným odběratelským 

organizacím. 

 

Ad. 6) Hranice procesu 

Ukazují hranice procesu, které jsou dány vstupy a výstupy. [5] 

2.8 Smyčka řízení procesů 

Tato smyčka vychází z Juranova modelu QCP, jen je doplněna a detailněji 

rozpracována. Umožňuje sledovat a hodnotit řízení procesů a zároveň slouží jako výchozí 

rámec pro vytvoření modelu MKŘP. 

Manažeři podle ní mohou regulovat i hodnotit výkonnost procesu a provádět korekční 

akce. Je to druh zpětné vazby oznamující, zda je proces ovládán tak, že vše funguje 

harmonicky a bezchybně.  

 

Složení regulační smyčky podle Kovácse:
1
 

1. Procesy – proces jsme již definovali v předcházející kapitole. 

2. Monitorování a měření výkonnosti procesů – aktivity operativně řízeny za účelem 

plnění všech požadavků kladených na procesy a jejich výstupy. 

                                                 
1
 Regulační smyčka je zobrazena v následující kapitole na obrázku 3.1. 



27 

 

3. Potřeby a cílové parametry požadavků – stanovení potřeb a cílových parametrů 

požadavků. Nevyjasněné požadavky povedou dříve či později ke konfliktům, které 

mají další dopady v rámci procesu. 

4. Přezkoumání, validace a hodnocení – slouží manažerům ke zjištění, zda byly 

splněny nebo nesplněny cílové parametry požadavků zákazníků. 

5. Analýza poruch, neshod, vad a jejich příčin – tento rozbor monitorovaných a 

měřených údajů o jejich průběhu slouží pro vytvoření nápravných a preventivních 

opatření a změn. 

6. Opatření, řízení změn a procesů zlepšování – zde je vypracován tzv. akční plán, ve 

kterém jsou zaznamenány aktivity pro předcházení problémům, které odpovídají na 

otázky kdo, co, kdy, kde a jak má dělat. [6] 

2.9 Metody zkoumání 

 V této podkapitole jsou popsány metody zkoumání, kterými jsem se v práci zabýval. 

Jedná se o individuální rozhovor a anketu. Obě metody budou v této podkapitole objasněny. 

 

Individuální rozhovor 

 Individuální rozhovor je metoda kvalitativního výzkumu. Analyzuje nečíselné údaje a 

zaměřuje se na hloubku daného problému. [7] 

Rozhovor jsem si zvolil z důvodu toho, protože jsem se chtěl dostat co nejhlouběji do 

samotné problematiky a získat co nejvíce informací pro pochopení chodu daného výrobního 

oddělení. 

Rozhovor jsem provedl s manažerem výroby, Petrem Ringerem, který se mnou 

ochotně spolupracoval a odpovídal na všechny mnou položené otázky. 

 

Anketa 

Další metodou, kterou jsem v bakalářské práci použil, byla anketa. V tomto případě se 

jedná o nereprezentativní techniku kvantitativního výzkumu. [7] 
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Anketa byla realizována přímo ve firmě Karel Kaňák, s.r.o. a byla určena pro 

zaměstnance výrobního oddělení. Taktéž sloužila i jako podpůrný zdroj informací a podkladů 

pro zpracování závěrečných návrhů a doporučení. 

Sběr dat probíhal v měsíci dubnu 2012. Výběrový soubor tvořilo celkem třicet 

zaměstnanců a návratnost anketních lístků byla 100 %. 

Na zpracování získaných údajů z anketních lístků jsem použil program Microsoft 

Office Excel a SPSS 16.0 for Windows. Program Microsoft Office Excel mi sloužil jen jako 

podklad pro data, které jsem přepsal do datové matice. Všechny ostatní „výpočty“ byly 

realizované pouze v statistickém programu SPSS 16.0 for Windows. Zpracovaná data byly 

následně převedeny do potřebných grafů, které zobrazovaly danou skutečnost. 
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3 Zkoumání vedení týmu ve výrobě 

V této kapitole jsem se zaměřil na ilustraci průběhu výroby ve firmě Karel Kaňák, 

s.r.o. Její charakteristiku a stručnou historii. Dále pak na náplň práce manažera výroby, jeho 

řízení týmu i koordinaci spolupráce v daném oddělení. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Společnost Karel Kaňák, s.r.o., sídlící v Rohatci na ulici Tovární 1237/35 především 

vyrábí: 

 nástroje pro výsek obalů: 

o z plné lepenky 

o z vlnité lepenky 

o štočky pro reliéfní ražbu (slepotisk) a horkou reliéfní a strukturovanou ražbu 

o vylupovací nástroje 

o rozlamovací nástroje 

o spodní přípravy – pertinax, plech 

 nástrojů pro výsek samolepících etiket 

 nástrojů pro výsek gumy, plastů, pěn a těsnících materiálů 

 

Společnost dále nabízí vzorkování, návrh a vývoj konstrukcí obalů (i v závislosti na 

produktivitě stroje), školení na software, který je určený pro výrobu výsekových nástrojů. 

Dále školení na zvýšení produktivity výroby s jejich nástroji, opravy výsekových nástrojů, ale 

také kresby na fólie. [15] 



30 

 

3.2 Stručná historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1991 Ing. Karlem Kaňákem. V roce 1994 byl zahájen 

dvousměnný provoz a firma zaznamenala meziroční nárůst obratu až o 30 %. O rok později 

byla založena dceřiná společnost HUNTER s.r.o. ve Skalici u České Lípy a meziroční obrat se 

zvýšil na 35 %. 

V dalším roce byla založena druhá dceřiná společnost Rovyna, s.r.o. (ROtační 

VÝsekové NÁstroje). V roce 1997 byl zahájen třísměnný provoz a zakoupen nový laser 

s výkonem 1200W kde oproti staršímu stroji se kapacita stolu zvětšila o 50 %.  

Společnost se rozšířila i do zahraničí. V roce 1999 do Bulharska, do města Gorna 

Orjahovitza (KANAK o.o.d.) a v roce 2001 do Maďarska, do města Jászberény (KANAK 

Kft.).  

V letech 2000 – 2009 probíhalo investování do různých zařízení (modernější laser, 

vodní tryska, automat na krácení a ohýbání linek, frézovací stroj aj.) aby bylo dosaženo 

zvýšení kvality, hospodárnosti a rychlosti výroby.  

V lednu 2007 byla společnost Karel Kaňák, s.r.o. úspěšně recertifikována společností 

Burelu Veritas Certification Czech Republic, s.r.o. podle systémových norem jakosti ISO 

9001:2000. V roce 2009 firma jako jediná ve střední a východní Evropě zakoupila 3D měřící 

rameno k proměření přesnosti výsekových nástrojů.
2
 

V současnosti společnost zaměstnává přes 50 zaměstnanců (jen v Rohatci) z toho je 

převážná většina mužů, jelikož jde o výrobní firmu. Co se výroby týče, dnes se pracuje na 

třísměnný provoz, ve firmě jsou dva lasery, vodní tryska, univerzální plotter a další zařízení 

aby firma stihla pokrýt všechny zakázky. [16] 

3.3 Komunikace uvnitř podniku 

Komunikace uvnitř podniku probíhá dle předem daných předpisů. 

Jsou zde tři hlavní linie komunikačních úseků – vedení firmy (majitel a výkonný 

ředitel), dále vedoucí jednotlivých divizí (komunikace a personál, marketing a obchod, 

                                                 
2
 Certifikát ISO 9001:2008 je součástí přílohy č. 2. 
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finance, výroba, kvalita a kvalifikace, veřejnost) a v poslední řadě to jsou zaměstnanci 

společnosti (technici, dělníci, technologové, programátoři a další). 

Při zjištění závady, technologické překážky či chybě zapříčiněnou zaměstnancem na 

konkrétním úseku se daný problém řeší buď operativně nebo komplexně. 

Je třeba zmínit, že tyto problémy vznikají v průběhu výroby a to na základě požadavků 

zákazníků, kteří mají někdy až přehnané požadavky na různé tvary, ohyby atd. ve své 

objednávce. 

Operativně znamená, že danou překážku je schopen pracovník vyřešit sám a po 

konzultaci s manažerem výroby ji odstraní. 

 V ostatních případech je problém zkonzultován s manažerem výroby. Ten ho dále 

projednává s programátorem, pokud se jedná o otázku nastavení programu (program CAD), 

nebo s technologem, pokud jde o výrobní postup. 

V případě, že daná překážka nebyla stále vyřešena, je manažer výroby nucen 

konzultovat danou situaci s obchodníkem. Obchodník, po seznámení s tímto problémem, 

kontaktuje zákazníka. Zákazník je o překážce neprodleně informován. V objednávce totiž 

zákazník požaduje takové tvary nebo záhyby, které i dnešní moderní stroje nejsou schopny 

vytvořit. Obchodník se proto snaží se zákazníkem dojednat nové parametry zakázky, případně 

mu navrhnout co nejvíce se podobající tvary těm původním nevyrobitelným. 

 Manažer výroby svolává každé pondělí poradu, kde podřízené seznamuje s aktuálními 

zakázkami a plánem na jejich vyhotovení a předání na expedici. Na této poradě jsou také 

zmíněny nově zaznamenané překážky výroby, které byly vzpomenuty výše. Tyto překážky 

jsou řádně všem vysvětleny a to i s postupem práce jak se jim do budoucna vyvarovat. 

3.4 Organizační struktura 

Organizační struktura firmy Karel Kaňák, s.r.o. je znázorněna v příloze č. 1. Je zde 

jasně stanoveno, kdo je vedoucí každé divize a také zodpovědný za oddělení spadající pod 

tuto divizi. Společnost je rozdělena na 7 divizí. 
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Já jsem se zaměřil na výrobní proces, proto se v práci budu zabývat divizí č. 4. 

V současnosti je zde zaměstnáno 30 pracovníků pracujících na směny. Každá směna tvoří 

tým. Tento tým má 13 členů, kteří na pracovišti obsluhují následující stroje: 

Název pracoviště Počet zařízení Počet pracovníků 

Automaty pět strojů 5 

Frézovací dílna tři stroje 1 

Laser dva stroje 1 

Lepení jeden stroj 2 

Vodní tryska dva stroje 2 

Vylupovací nástroje jeden stroj 1 

Zámečnická dílna jeden stroj 1 

Dohromady 15 strojů 13 pracovníků 

Tabulka 3.1 – Počet strojů a pracovníků firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.5 Procesy uvnitř organizace 

Ve výrobě probíhají různé procesy a to od nástupu zaměstnance na směnu, přes 

kontrolu zařízení, práci s materiálem, sledování odchylek manažerem až po předání hotového 

výrobku k zákazníkovi. 

Manažer výroby tyto procesy sleduje, vyhodnocuje, a pokud je to nutné tak do nich i 

zasahuje, případně je mění. Tyto procesy nám umožňuje systematicky sledovat a 

vyhodnocovat tzv. smyčka řízení procesů, viz následující obrázek. 
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Obrázek 3.1 – Smyčka řízení procesů 

Zdroj: Kovács J. – Kompetentní manažer procesu 

 

Podle ní mohou procesní manažeři regulovat své procesy, hodnotit jejich výkonnost a 

provádět korekční akce v případě, že zjistí i neshody s požadovaným výstupem. Jde o druh 

zpětné vazby, která avizuje, zda je proces regulován tak, aby všechny jeho části fungovaly 

harmonicky a bezchybně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1 – Procesy 

 

 
 

Obrázek 3.2 – Procesy v organizaci Karel Kaňák, s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vysvětlení:  

1 – externí vstupy / externí dodavatelé 

2 – firemní procesy 

3 – interní vstupy / interní dodavatelé 

4 – interní výstupy / interní zákazníci  

5 – externí výstupy / externí zákazníci  

6 – hranice procesu 

 

Ad. 1.) Externí vstupy / externí dodavatelé 

Představují veškeré vstupy, které se v rámci podnikového procesu výrobní firmy mění 

na výstupy, a umožňují dosáhnout hlavního cíle, kterým je uspokojení zákazníka. Firma Karel 

Kaňák, s.r.o. má několik hlavních dodavatelů materiálu pro svou činnost. Mezi 

nejvýznamnější patří společnost Finforest CZ, dodávající skandinávské dřevo, a společnost 

CITO CZ, poskytující služby dalšího zpracování tisku. Samozřejmě má firma i další 

dodavatele, např. pro čistící a hygienické pomůcky, ochranné pracovní pomůcky apod. Mezi 

externí dodavatele patří i společnosti, které uskutečňují údržbu a opravy strojů a zařízení, 

případně poskytují jejich náhradní díly a součástky. 

Ad. 2.) Firemní procesy 

Firemní procesy jsou realizovány uvnitř podniku a mají jasně vymezený začátek, 

určitý počet kroků uprostřed a jasně vymezený konec. Tyty procesy vykonává tým lidí. 

Jednotliví členové zde mají přesně stanovenou roli. Vědí, co je jejich náplní práce, aby mohli 

dosáhnout společného cíle. 

V první řadě, aby mohl proces začít, je důležité mít dostatek zásob materiálu na 

skladě. Pracovník z příjmového oddělení přichází jako první do kontaktu se zákazníkem, od 

kterého přijímá objednávku a následně ji eviduje do informačního systému. V této části 

procesu dochází k jeho rozdělení na dva procesy. Parametry objednávky předá 

programátorovi, který v CAD systému navrhne 2D a 3D projekci objednávky. Dále pracovník 

z příjmu konzultuje se skladníkem aktuální stav zásob a případně nezbytný materiál okamžitě 
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objedná u dodavatele. Programátor po vytvoření technických výkresů a návrhů pak postoupí 

tyto podklady do výroby. Výrobní hala má tyto pracoviště: A = Automaty, B = Frézovací 

dílna, C = Laser, D = Lepení, E = Vodní tryska, F = Vylupovací nástroje, G = Zámečnická 

dílna. Na těchto pracovištích pak dochází k realizaci zadané objednávky dle požadovaných 

kritérií. Finální výrobek představuje výstup, který je z výroby předán na expedici a odtud pak 

doručen odběrateli. 

Ad. 3.) Interní vstupy / interní dodavatelé 

Ať už pracovník příjmového oddělení, výrobních pracovišť, skladník nebo 

programátor, všichni představují interního dodavatele. Jako součást výrobního týmu totiž 

něco dodávají svým kolegům, víceméně jim poskytují služby. 

Sám jsem byl svědkem, jak celý tým pracuje a jak jeho činnosti do sebe zapadají jako 

puzzle. V jakémkoliv případě pochybení jednoho člena týmu se pozdržela i práce ostatních. 

Kupříkladu v případě, kdy pracovník z pracoviště „laser“ zaváhá a nezjistí špatně vypálenou 

formu do materiálu pak zaměstnanec na pracovišti „automaty“ má problém s osazením této 

formy. Dochází tak k nárůstu času na zpracování objednávky, protože se forma musí znovu 

vypálit. I tyhle situace nastávají. 

Ad. 4.) Interní výstupy / interní zákazníci 

Tak, jako jsou jednotliví členové týmu dodavateli svých kolegů, jsou zároveň i jejich 

zákazníky. Existují mezi nimi vzájemné vazby a vztahy jako mezi firmou a externími 

zákazníky. Např. pracovník na pracovišti „expedice“ je zákazníkem pracovníka z libovolného 

výrobního pracoviště, neboť by bez jeho práce nemohl předat konečný výrobek odběrateli. 

Ad. 5.) Externí výstupy / externí zákazníci 

S výstupy v podobě hotových výrobků, které zpracovala firma Karel Kaňák, s.r.o., je 

spokojena celá řada odběratelů. Z poskytnutého rozhovoru s manažerem výroby této firmy 

vyplynulo, že společnost je vyhledávaným zdrojem pro tvorbu obalů nejen v České republice. 

Kompletní seznam odběratelů (včetně těch zahraničních) uvádím v příloze č. 4. 

Ad. 6.) Hranice procesu 

Představují krajní vymezení začátku a konce procesu, přičemž začátek je daný vstupy 

a konec výstupy. Hranici výrobní firmy Karel Kaňák, s.r.o. představují vlastní sklad vstupů, 
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tedy veškerých surovin potřebných k uskutečňování podnikových procesů a odběratel jako 

příjemce výstupu. 

 

2 – Monitorovaná a měřená výkonnost procesu 

V rámci monitorování a měření provádí manažer výroby do informačního systému 

společnosti denní zápis o vzniklých poruchách, vadách, zmetcích atd. Tyto informace 

vyhodnocuje na konci každého měsíce. Z těchto dat je jasné, kolik zmetků se za měsíc 

vyrobilo, kolik strojů mělo poruchu nebo byli mimo provoz a také který zaměstnanec je za 

každou poruchu či zmetek zodpovědný. 

 

3 – Potřeby a cílové parametry požadavků 

Stanovení potřeb a cílových parametrů požadavků, jak majitele, manažera tak i 

zaměstnanců patří k důležité součásti regulování procesů. 

V podniku Karel Kaňák, s.r.o. se klade důraz především na efektivitu. Manažer proto 

jako cílové potřeby a parametry uvedl hlavně zmetkovitost, prostoje na pracovištích a veškeré 

poruchy strojů. Současná zmetkovitost se pohybuje kolem 50 ks za měsíc (50 ks / 3000 ks 

hotových výrobků). 

 

4 – Přezkoumání, validace, hodnocení 

Aby manažer zjistil, zda cílové parametry splnily nebo nesplnily požadavky zákazníků, 

musí se provést jejich vyhodnocení. Současná zmetkovitost má několik dopadů. 

Dopady pro firmu jsou: 

 Snížení zisku ze zakázky 

 Zvýšení nákladů na materiál o 10 – 20 % 

 Zvýšení času na vyhotovení výrobku o 30 – 50 % 

 Zvýšení nákladů na doručení o 10 % 
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 Zvýšení nákladů na reklamaci o 10 % 

 

Tyto dopady způsobené zaměstnanci pak řeší vedoucí pracovník na poradách se všemi 

podřízenými. Při opakovaní chyb a špatných postupů pracovníka, i přes upozornění na 

poradách, volí manažer individuální přístup ke každému zaměstnanci a následně je řeší 

určitými postihy. 

 

5 – Analýza příčiny, poruch, neshod a vad 

Manažer výroby při brainstormingu se zaměstnanci došel k závěrům, co vlastně 

způsobuje zmetky. Veškeré tyto příčiny jsou zaznamenány pomocí Ishikawova diagramu 

příčin a následků. Tato jednoduchá technika představuje systémový přístup k hledání různých 

příčin, které vedou ke zmetkovitosti (viz obrázek). 

 

 
Obrázek 3.3 – Ishikawův diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 – Opatření, změny, zlepšování 

Opatření, řízení změn a procesů zlepšování tvoří tzv. akční plán. Tento akční plán 

odpovídá na otázky „Kdo?“, „Co?“ a „Kdy?“ má dělat v rámci preventivních opatření a 

samozřejmě „za co zodpovídá“ tento pověřený zaměstnanec. Vše je zobrazeno v příloze č. 3. 

3.6 Vyhodnocení ankety 

Pro vyhodnocení jednotlivých otázek z ankety od zaměstnanců ve výrobním oddělení 

firmy Karel Kaňák, s.r.o. jsem měl k dispozici celkem 30 vyplněných anket, což představuje 

100% návratnost. 

Anketa byla zaměřena na dvě hlavní oblasti. V první oblasti jsem se zaměřil na to, jak 

zaměstnanci hodnotí vlastnosti a dovednosti svého nadřízeného. Další část ankety je zaměřena 

na oblast spokojenosti práce v týmu a s pracovním prostředím. 

Vyhodnocení celé ankety je doplněno potřebnými grafy a tabulkami. 

 

Následující graf ukazuje, že z celkového počtu 30 respondentů bylo 24 mužů (což 

představuje 80 %) a pouze 6 žen (zbylých 20 %). 

 
Obrázek 3.4 – Pohlaví 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Věkovou strukturu zaměstnanců jsem rozdělil pouze do dvou skupin, kde bodem 

zlomu je hranice 30 let. Ve společnosti je převážná část zaměstnanců v kategorii nad 30 let 

věku, což představuje 66,7 %.  

 
Obrázek 3.5 – Věková struktura 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 1 byla zaměřena na vlastnosti manažera výroby. Respondenti měli ohodnotit 

tyto vlastnosti známkou jako ve škole, 1 znamená výborný a 5 nedostatečný. Nejlépe byla 

hodnocena vlastnost „lidský přístup“ s průměrnou známkou 2,17. Nejhůře byly hodnoceny 

vlastnosti „odborná způsobilost“, „umění vést lidi“ a „řešení konfliktů“. Průměry nejhůře 

hodnocených vlastností jsou v tabulce vyznačeny červenou barvou, protože jejich průměr je 

vyšší než průměrná známka 3. 

 

Statistics 

  
Odborná 

způsobilost 

Dovednost 
dobře zadávat 

práci Lidský přístup 
Schopnost 

komunikovat Umění vést lidí 
Řešení 
konfliktů 

N Valid 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,30 2,30 2,17 2,23 3,37 3,07 

Tabulka 3.2 – Vlastnosti manažera 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na otázku, jak jsou zaměstnanci spokojeni s týmovou prací na pracovišti, uvedla 

třetina respondentů, že jsou velmi spokojeni. V tabulce 3.3 pod grafem je uvedena průměrná 

hodnota 2,20 (označená zelenou barvou), která vyjadřuje spokojenost s týmovou prací na 
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pracovišti. Na základě této hodnoty lze říci, že zaměstnanci jsou spokojeni a nemají problém 

s týmovou prací. 

 

 
Obrázek 3.6 – Spokojenost s týmovou prací na pracovišti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Statistics 

Spokojnost s týmovou prací na pracovišti 

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 2,20 

Tabulka 3.3 – Spokojenost s týmovou prací na pracovišti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z odpovědí na otázku č. 3 vyplynulo, že více jak polovina zaměstnanců hodnotí práci 

v týmu kladně a odvádí kvalitní práci. Viz obrázek 3.7 – Kvalita týmové práce 
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Obrázek 3.7 – Kvalita týmové práce 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další otázka byla zaměřena na spokojenost zaměstnance s celkovou atmosférou na 

pracovišti. Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců jsou spokojeny s atmosférou na pracovišti, ale 

najdou se zde i takoví, kteří tuto atmosféru nepociťují. Pod grafem je ještě v tabulce 

znázorněna průměrná hodnota, která potvrzuje spokojenost zaměstnanců s celkovou 

atmosférou na pracovišti. 

 

 
Obrázek 3.8 - Spokojenost s celkovou atmosférou na pracovišti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Statistics 

Spokojenost s celkovou atmosférou na pracovišti 

N Valid 30 

Missing 0 

Mean 2,23 

Tabulka 3.3 – Spokojenost s celkovou atmosférou na pracovišti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na otázku č. 5 zda dochází mezi spolupracovníky ke konfliktům, byla nejčastěji 

označována odpověď „občas“. Takto odpovědělo přes 73 % respondentů. Jen 10 % 

zaměstnanců si myslí, že ke konfliktům na pracovišti dochází „často“, a necelých 17 % 

uvedlo, že ke konfliktům nedochází. 

 

 
Obrázek 3.9 – Konflikty mezi pracovníky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6 byla formulována podobně jako otázka č. 1. Respondenti měli známkami 

jako ve škole ohodnotit spokojenost se stroji a zařízením na jejich pracovišti. 

Z následující tabulky jde vidět, že nejlépe byla hodnocena „vodní tryska“ s průměrnou 

známkou 1,77. „Frézovací dílna“, „vylupovací nástroje“ a „zámečnická dílna“ byly 

hodnoceny přibližně stejně průměrnou známkou 2,25. O něco horší bylo hodnoceno „lepení“ 

s průměrnou známkou 2,43. „Automaty“ a „Laser“ byly hodnoceny nejhůře, jejich průměrná 

známka je vyšší než 3 (v tabulce označeny červenou barvou), což značí, že zaměstnanci 

nejsou příliš spokojeni se stroji a zařízeními na těchto pracovištích.   
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Statistics 

  

Automaty Frézovací dílna Laser Lepení Vodní tryska 
Vylupovací 

nástroje 
Zámečnická 

dílna 

N Valid 30 30 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,30 2,27 3,60 2,43 1,77 2,20 2,23 

Tabulka 3.4 – Spokojenost se stroji a zařízením 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Návrhy a doporučení ke změnám 

Tato kapitola je zaměřena na vytvoření návrhů a doporučení pro firmu Karel Kaňák, 

s.r.o., které plynou z ankety a rozhovoru s manažerem výroby.  

Na základě provedené analýzy ankety z předcházející kapitoly navrhuji pro společnost 

možnosti, jak zlepšit a zefektivnit výrobní proces a pracovní prostředí. 

 

Z anketních výsledků vyplynulo, že zaměstnanci oceňují a váží si lidského přístupu 

svého nadřízeného manažera, ale bohužel nejsou spokojeni s tím, jak řeší vzniklé konflikty, 

jak vede lidi a také s jeho odbornou způsobilostí vyvolané pocitem zaměstnanců, že pracovník 

na takovéto pozici by měl mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou ne-li 

vyšší. 

Doporučuji tedy rozvinout vědomosti manažera výroby minimálně maturitou a to 

především pro nabytí širšího spektra znalostí pro vykonávanou práci. Dále pak pro získání 

nových informací a možností k tomu, jak řešit vzniklé konflikty na pracovišti. Samozřejmě 

také pro zjištění způsobů, jak motivovat a vést podřízené k efektivnější a kvalitní práci. 

Prvotním zlepšení motivace by mohla být např. forma vyhlašování pracovníka 

měsíce či čtvrtletí, která by měla dopad i na zvýšení finančního ohodnocení. 

 

Na základě výsledků z ankety hodnotili respondenti spokojenost se stroji a zařízením 

(„laser“ a „automaty“) na pracovišti velmi negativně. Průměrná známka obou pracovišť byla 

přibližně 3,50. Tento výsledek je podkladem pro můj návrh. 

Navrhuji, aby firma Karel Kaňák, s.r.o. začala alespoň uvažovat o investici do 

nových strojů a zařízení nebo o přijetí nových pracovníků. Společnost má totiž stále více 

zákazníků a postupem času již nebude schopna pokrýt veškeré objednávky včas (do 48 

hodin).  

Konkrétně při pořízení nového laseru a jednoho ohýbacího stroje na pracoviště 

„automaty“ se společnost dostane na vyšší úroveň co do technického vybavení výroby, ale 
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především se sníží prostoje na pracovištích. Současné prostoje jsou vyvolány častým servisem 

těchto strojů a zařízení.  

Při přijetí nových zaměstnanců by pak nemělo docházet k pocitu přetížení. Konkrétně 

na pracovišti „laser“ musí jeden zaměstnanec zvládat obsluhu dvou strojů a na pracovišti 

„frézovací dílna“ připadají tři stroje na jednoho zaměstnance.  

 

Jako v každé společnosti, tak i ve firmě Karel Kaňák, s.r.o. dochází ke konfliktům. 

Podle průzkumu k nim občas dochází, a proto by měl manažer výroby předcházet těmto 

situacím. Protože momentálně nezná různé techniky jak řešit konflikty a jak jim předejít, 

doporučuji mu navštívit pracovníka z personálního oddělení, aby mu poradil jak na to a 

případně mu věnoval několik společných sezení a konzultací. 

 

Ke konfliktům mezi zaměstnanci může docházet i díky špatné komunikaci mezi nimi. 

Pro zlepšení těchto vztahů na pracovišti a zefektivnění komunikace a celého pracovního 

procesu se jako ideální nástroj naskýtá teambuilding. 

Konkrétně by se jednalo o paintball, což je v dnešní době velice oblíbený kolektivní 

adrenalinový sport, založený na spolupráci jednotlivých hráčů. 

 

Při zmetkovitosti vznikají firmě náklady na materiál. Tyto náklady lze snížit i tím, že 

firma nabídne odkup tohoto použitého materiálu (dřevěné desky) svým zaměstnancům. 

Tento materiál se ve výrobě již uplatnit nedá, ale v domácí dílně by mohl posloužit. 

Doporučuji ho proto prodávat za symbolickou cenu 3 – 5 Kč/kg. Tímto společnost alespoň 

odstraní náklady na likvidaci zmetků. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byl popis a zhodnocení týmové práce ve výrobním oddělení 

společnosti Karel Kaňák, s.r.o., jednotlivých procesů a faktorů, které veškerou výrobu 

ovlivňují a následně navrhnout případné změny, pomocí kterých by organizace mohla zlepšit 

a zefektivnit chod ve výrobě, zkvalitnit poskytovanou nabídku služeb a lépe tak vyhovět 

někdy i specifickým potřebám jednotlivých odběratelů. 

 

Práce byla zpracována na základě teoretických poznatků, důležitých informací 

z dostupně použité literatury a výsledků ankety. 

Respondenty zde tvořily zaměstnanci výrobní divize společnosti Karel Kaňák, s.r.o. 

Vyhodnocení ankety bylo provedeno pomocí statistického softwaru SPSS 16.0 for Windows. 

Další potřebné informace byly získány na základě osobního rozhovoru s vedoucím 

pracovníkem úseku výroby.  

První použitou metodikou v mé práci byla regulační smyčka procesu, ve které jsem se 

snažil zachytit průběh hlavního výrobního procesu dané firmy a na základě osobního 

rozhovoru pak také zjistit, co by se dalo zlepšit pro zkvalitnění a zefektivnění celkové výroby. 

Pomocí ankety jsem pak zjišťoval spokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami 

a prostředím. Díky anketě jsem zjistil, v čem vidí zaměstnanci překážky a bariéry pro lepší 

průběh výroby. 

Z celkového hodnocení ankety bylo patrné, že ve společnosti je největším nedostatkem 

spokojenost se stroji a zařízením na daných pracovištích. Konkrétně jde o pracoviště „laser“ a 

„automaty“, kde by zaměstnanci již uvítali modernizaci. 

Další návrhy se týkaly vlastností manažera výroby. Tento manažer by měl rozvinout 

své vědomosti minimálně o středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.  

Celkově firma Karel Kaňák, s.r.o. dopadla velmi dobře. Většina zaměstnanců je 

spokojena s pracovními podmínkami, týmovou prací i celkově s atmosférou ve společnosti. 
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S výsledky mého průzkumu jsem obeznámil i nejvyšší vedení společnosti. Byl bych 

rád, kdyby tyto výsledky pomohly firmě přispět k vyšší efektivitě, kvalitě odváděné práce, 

zefektivnění výrobního procesu a vyhovění potřebám všech zákazníků. 

Věřím, že některé z mých návrhů a doporučení, které by pomohly odstranit různé 

překážky a bariéry, společnost příjme a zrealizuje. 
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Seznam zkratek 

 

CAD – Computer aided drafting 

MKŘP – manažerské kompetence pro řízení procesů 

QCP – Quality Control Process 

Kč – korun českých 

kg – kilogram 

ks – kus 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

atd. – a tak dále 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

např. – například 

tzv. – takzvaně 
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Příloha č. 3 – Akční plán 

 

Č. Pracoviště Aktivita Kdo zodpovídá Kdy 

1. Automaty Čisté a uspořádané pracoviště Obsluha automatu Na konci směny 

2. Automaty 
Včas a kvalitně provedená údržba 

automatu 

Pracovník servisu 

strojních zařízení 

Podle plánu 

údržby strojních 

zařízení 

3. Plotter Čisté a uspořádané pracoviště Obsluha plotteru Na konci směny 

4. Plotter 
Včas a kvalitně provedená údržba 

plotteru 

Pracovník servisu 

strojních zařízení 

Podle plánu 

údržby 

5. 
Frézovací 

dílna 
Čisté a uspořádané pracoviště 

Obsluha 

frézovacího stroje 
Na konci směny 

6. 
Frézovací 

dílna 

Včas a kvalitně provedená údržba 

frézovacího stroje 

Pracovník servisu 

strojních zařízení 

Podle plánu 

údržby 

7. 
Vodní 

tryska 
Čisté a uspořádané pracoviště 

Obsluha vodní 

trysky 
Na konci směny 

8. 
Vodní 

tryska 

Včas a kvalitně provedená údržba 

vodní trysky 

Pracovník servisu 

kompresorovny 

Podle plánu 

údržby 

9. Laser Čisté a uspořádané pracoviště Obsluha laserů Na konci směny 

10. Laser 
Včas a kvalitně provedená údržba 

laseru 

Pracovník servisu 

laserů 

Podle plánu 

údržby a podle 

pokynů 

servisního 

specialisty 

11. 
Zámečnická 

dílna 
Čisté a uspořádané pracoviště Zámečník Na konci směny 

12. 
Zámečnická 

dílna 

Včasná kontrola používaného 

nářadí a jeho případná výměna 
Zámečník Na konci směny 

13. 
Vylupovací 

nástroje 
Čisté a uspořádané pracoviště Dělník Na konci směny 

14. Lepení Čisté a uspořádané pracoviště Dělník Na konci směny 

15. Expedice 

Zkontrolovaná uzavřená kompletní 

zakázka předaná dopravci 

s veškerou průvodní dokumentací 

Expedant 
Jednotlivá 

zakázka 

16. 
Příprava 

výroby 

Kompletní technologický postup 

předaný do výroby 
Technolog 

Před začátkem 

realizace 

zakázky nebo 

před směnou 

17. 
Příprava 

výroby 

Bezchybně vypracovaný 

elektronický výkres včetně 

kusovníku uložený na serveru 

v příslušné složce 

Konstruktér 

Před začátkem 

realizace 

zakázky nebo 

před směnou 
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18. 
Příprava 

výroby 

Bezchybně vytvořené programy 

pro vodní trysku uložené na 

serveru v příslušné složce 

Programátor 

vodní trysky 

Před začátkem 

realizace 

zakázky nebo 

před směnou 

19. 
Příprava 

výroby 

Vybraný a schválený optimální 

dodavatel 

Referent výběru 

dodavatelů 

Před začátkem 

nákupu 

materiálu 

20. 
Příprava 

výroby 

V požadovaném množství, termínu 

a kvalitě zajištěné potřebné 

materiály a subdodávky pro 

výrobu od schválených dodavatelů 

Nákupčí 
Podle plánu 

výroby 

21. 
Sklad 

materiálu 

Optimalizované množství a 

sortiment materiálu na skladě 
Skladník 

Podle plánu 

výroby 

22 
Sklad 

materiálu 

Veškeré skladové položky správně 

a přehledně uložené 
Skladník 

Podle 

skladovacích 

podmínek 

23 
Příprava 

výroby 

Včas a hospodárně zajištěná 

doprava zakázky na místo určení 

Logistik dopravy 

zakázek 

V čase 

dokončení 

zakázky 

24 
Výrobní 

hala 
Včas a kvalitně provedená údržba 

Pracovník servisu 

plynové kotelny a 

topení 

Podle plánu 

údržby 

25 

Výrobní 

hala, 

oddělení IT 

Včas a kvalitně provedená údržba 

Správce 

elektronických 

zařízení 

Podle plánu 

údržby 

26 

Výrobní 

hala, 

oddělení IT 

Bezpečně a provozuschopné 

elektronické zařízení tedy HW, 

SW včetně komunikačních prvků 

Správce 

elektronických 

zařízení 

Týdenní 

kontrola 
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Příloha č. 4 – Seznam odběratelských firem 

 

Odběratelé – Česká republika 

Číslo Název společnosti Sídlo firmy 

1. Bauch, Navrátil s.r.o. 
Nové Město nad Metují, Pod Vinicemi 

1046, okres Náchod 

2. Duropack Bupak Obaly a.s. České Budějovice, Papírenská 41 

3. GRAFOBAL spol. s r.o. Hodonín, Blažkova 5 

4. GZ Digital Media, a.s. Loděnice, Tovární 340 

5. INTEROBAL k.s. Dýšina, Horomyslická 315 

6. KAZETO, spol. s r.o. Přerov, Husova 19 

7. Model Obaly a.s. Opava, Těšínská 2675/102 

8. PHARMING, a.s. Praha 3, Milíčova 8/434 

9. Reisenthel CS s.r.o. Bystřice pod Hostýnem, Čs. Brigády 141 

10. SCA Packaging Česká republika, s.r.o. Jílové u Děčína, Teplická 109 

11. Smurfit Kappa Czech, s.r.o. Žebrák, Skandinávská 1000 

12. Smurfit Kappa Olomouc, s.r.o. Olomouc – Holice, Průmyslová 799/18 

13. THIMM Obaly, k.s. Všetatky, U Nádraží 498 

14. TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. Praha 6, U 1. baterie 9 

15. TOP TISK obaly s.r.o. Brno, Kaštanová 125b 

16. Westvaco Svitavy s.r.o. Svitavy, Pražská 48 

 

 

Odběratelé – Slovenská republika 

Číslo Název společnosti Sídlo firmy 

1. Cofin a.s. Ľubotice, Hájnova 7120/30 

2. Cover 3S, s.r.o. Topoľčany, Gorkého 2 

3. Crystalgraf a.s. Lednické Rovne, Schreiberova 365 

4. DS Smith Slovakia s.r.o. Nitra, Murgašova 8 

5. Duropack Turpak Obaly a.s. Martin, Robotnícka 1 

6. Ekopak Trade a.s. Prešov, Budovatelská 50 

7. G.S.G Slovakia, s.r.o. Sebedražie, Záhrady 291/1 

8. Grafobal a.s. Skalica, Mazúrova 2 

9. ITOSS, s.r.o. Dolný Kubín, Pod Dúbravou 2887 

10. KROLL – obalový servis, s.r.o. Martin, A. Pietra 33 

11. PRINTON s.r.o. Vranov nad Topnou, Školská 668 

12. Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. Štúrovo, Továrenská 1 
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Odběratelé – Maďarská republika 

 

 

Odběratelé – Litevská republika 

 

 

Číslo Název společnosti Sídlo firmy 

1. DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Zrt. Budapest, Duna u. 42 

2. DUROPACK Starpack Fúzesabony, Duropack st. 1 

3. KARTONPACK Dobozipari Nyrt. Debrecen, Galami u. 11 

4. KNER Packaging Kft. Békéscsaba, Baross u. 9-21 

5. SCA Packaging Hungary Kft. Budapest, Záhony utca 7 

6. STI Petöfi Nyomda Kft. Budapest, Jászberényi út 57 

7. STORA ENSO Packaging Kft. Komárom, Bánki Donát street 7 

8. ZALAI Nyomda Zrt. Zalaegerszeg, Gorkij utca 1 

Číslo Název společnosti Sídlo firmy 

1. MTL spaustuve Vilnius, Dariaus ir Giréno str. 99 

2. UAB SCA PACKAGING Vilnius, Savanorių pr. 183 
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Příloha č. 5 – Anketa 

ANKETA 

 

Vážená zaměstnankyně, vážený zaměstnanče, 

jsem studentem Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, obor Management a obracím se na 

Vás s prosbou o vyplnění krátké ankety. Získané informace budou sloužit výhradně pro 

potřeby na zpracování mé bakalářské práce na téma „Manažer výroby a vedení týmu“. Tato 

anketa je zcela anonymní a její vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut. 

 

Předem děkuji za Váš čas a vyplnění ankety. 

Jiří Ringer 

 

1. Jak jste spokojen/a s následujícími vlastnostmi manažera výroby? (Hodnoťte jako 

ve škole) 

Vlastnosti 1 2 3 4 5 

Odborná způsobilost      

Dovednost dobře zadávat práci      

Lidský přístup      

Schopnost komunikovat      

Umění vést lidí      

Řešení konfliktů      

 

2. Jak jste spokojen/a s týmovou prací na Vašem pracovišti? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spíše spokojen/a 

c. Spíše nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 

 

3. Odvádí Váš tým ve výrobě kvalitní práci? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 
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4. Jak jste spokojen/a s celkovou atmosférou na pracovišti? 

a. Velmi spokojen/a 

b. Spíše spokojen/a 

c. Spíše nespokojen/a 

d. Velmi nespokojen/a 

 

5. Dochází mezi spolupracovníky v týmu ke konfliktům? 

a. Často b. Občas c. Nikdy 

 

6. Jak jste spokojen/a se stroji a zařízením na Vašem pracovišti? (Hodnoťte jako ve 

škole) 

Pracoviště 1 2 3 4 5 

Automaty      

Frézovací dílna      

Laser      

Lepení      

Vodní tryska      

Vylupovací nástroje      

Zámečnická dílna      

 

7. Vaše pohlaví: 

a. Muž b. Žena 

 

8. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

a. Do 30 let b. Nad 30 let 

 


