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1   ÚVOD 

 

Slovo „motivace“ se v dnešní době skloňuje stále více, téma motivace hýbe dnešním 

světem a zajímá se o něj stále více firem. Mnoho firem a manažerů si klade otázku, co udělat 

pro to, aby dosáhli trvalého zvýšení výkonů svých zaměstnanců, aby zvýšili jejich motivaci 

k další práci, čímž by zvýšili produktivitu práce a tedy i prospěch firmy. Dále přemýšlejí, jak 

podnítit lidi ke hledání úspor, jak je přesvědčit, aby zůstávali ve firmě i v těžších dobách a 

svou loajálností ji podrželi, jak pro firmu získat schopné odborníky či jak zaměstnance 

přesvědčit, aby firmě vycházeli vstříc, například nastoupili na případnou práci přesčas.
1
 

Chování lidí, zaměstnanců, závisí na tom, co je motivuje. Jejich výkon je výsledkem 

kombinace schopností a motivace. Chce-li manažer zlepšit práci celé organizace, musí se 

soustředit na to, jak jsou zaměstnanci motivováni a také je musí podporovat v tom, aby své 

síly směřovali k plnění úkolů a cílů organizace.
2
 

Jak uvádí P. F. Drucker (2010, s. 14): „Lidé jsou váš největší kapitál“
3
. Pokud se 

firma dostatečně nezajímá a nestará o své zaměstnance, může tento nedostatek v konečném 

důsledku vyústit v nespokojenost zaměstnanců, vysokou fluktuaci, sníženou produktivitu 

práce. To vše může skončit tak, že firma není na trhu konkurenceschopná. 

Pokud si tedy chce firma své zaměstnance udržet, je velmi důležité, aby je efektivně 

motivovala. Je možno říci, že pozitivně motivovaný zaměstnanec rovná se také i výkonnější 

zaměstnanec. K motivaci zaměstnanců může firma využít mnoho různých prostředků. Většina 

firem volí nejčastěji finanční odměny nad rámec fixní mzdy, ale stále častěji je možno se také 

setkat se širokou škálou nefinančních zaměstnaneckých výhod, které firmy svým 

zaměstnancům nabízejí.
4
 

 

 

                                                 
1
 BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést a motivovat lidi. 5. vyd. Computer Press, 2008. 120 s. ISBN 978-80-251-

2235-8 

2
 DĚDINA, Jiří a Václav CEJTHAMR. Management a organizační chování. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7 

3
 DRUCKER, Petr F. The five most important questions self-assessment tool. 3rd edition. San Francisco: Jossey-

Bass. 2010. ISBN 978-0-470-53121-1 

4
 ŠEBKOVÁ, Michaela. Motivace zaměstnanců – finanční nebo jiné odměny? [online]. Dostupné z: 

http://www.podnikatelskyweb.cz/motivace-zamestnancu/#commentspost 
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Cílem diplomové práce je provést analýzu spokojenosti a motivace zaměstnanců ve 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a následně navrhnout kroky, které by 

mohly vést k jejich zlepšení. 

 

Cíle bude dosaženo pomocí empirického šetření provedeného prostřednictvím 

dotazníkového průzkumu, s jehož pomocí byly získány primární informace. Dotazníky byly 

sestaveny jak na základě vlastních zkušeností, tak s pomocí informací získaných z publikací 

různých autorů a byly zaměřeny především na faktory, které s motivací souvisejí, jako 

například spokojenost zaměstnanců s prací, mzdou, systémem vzdělávání, možností 

kariérního růstu, zaměstnaneckými výhodami, i komunikací v rámci firmy. Poté byla 

provedena analýza dat získaných během dotazníkového šetření. Aby bylo možné tato data 

správně vyhodnotit a následně interpretovat, byla dotazovací metoda doplněna o rozhovory a 

diskuze se zaměstnanci firmy. Při zpracování dat byly využity metody srovnávání dat a 

informací. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Teoretická část práce je zaměřena 

především na teoretická východiska motivace, obecnou deskripci a specifikaci pojmů, které s 

motivací souvisí. Aplikační část je řešena ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., společnosti, která vyrábí a prodává ocelové trubky pro energetický průmysl. 

V této části je nejprve představena společnost, ve které je diplomová práce realizována. Jsou 

uvedeny informace týkající se výroby, bezpečnosti práce, postavení firmy na trhu, 

personalistiky. Následně je provedena analýza současného stavu motivace zaměstnanců. 

Závěrem jsou nastíněny návrhy a doporučení, které by mohla firma provést za účelem 

zlepšení motivace svých zaměstnanců. 
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2   TEORETICKÁ VÝCHODISKA MOTIVACE 

Úvodem budou nejprve představena všechna teoretická východiska, která byla 

v průběhu práce využita a která podrobněji přiblíží pojem „motivace“ a pojmy s ní související. 

 

2.1 Motivace 

Plamínek (2010, s. 14) říká, že „smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního 

přístupu k něčemu – často k nějakému výkonu či typu chování. Slovem motivace se obvykle 

označuje jak proces, tak jeho výsledek – tedy skutečnost, že se něco děje (někdo na někoho 

nějak působí), stejně jako fakt, že něco existuje (konkrétně onen zmíněný pozitivní přístup).“
5
 

 

Jak uvádí Nakonečný (1996, s. 5), „Nepochybně nejdůležitějším úkolem psychologie 

vždy bylo a bude vysvětlit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají“.
6
 

 

Tureckiová (2004, s. 55) říká, že „Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje 

touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení subjektivně významného 

cíle nebo výsledku.“
7
 

 

Ve vztahu k motivaci k práci, Tureckiová (2004, s. 57) uvádí, že „se jí rozumí 

vyjádření přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, vycházející z nějakých vnitřních 

pohnutek (tj. motivů).“
8
 

 

                                                 
5
 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 
6
 NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha: Academia, 1997, 270 s. ISBN 80-200-

0592-7 

7
 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 172 s. ISBN 

80-247-0405-6 

8
 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 172 s. ISBN 

80-247-0405-6 
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Další definice motivace dle Armstronga (1999, s. 295) říká, že „k motivaci dochází, 

když lidé očekávají, že určitá akce pravděpodobně povede k dosažení nějakého cíle a ceněné 

odměny – takové, která uspokojuje jejich individuální potřeby.“
9
 

 

Existují dva typy motivace: 

 Vnitřní motivace – také sebemotivace či automotivace, faktory, které si lidé sami 

vytvářejí a které je dále ovlivňují v jejich chování a konání. Jedná se o jakousi 

vnitřní pohnutku, vnitřní puzení, která nutí dělat určité věci. Vnitřní motivace je 

rozpor mezi tím, co člověk právě má a tím, co chce mít, co prožívá a co prožívat 

touží. Je možno také říci, že je to nespokojenost se současným stavem spojená 

s aktivním odstraňováním příčin nespokojenosti.
10

 

 Vnější motivace – to, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Je tvořena 

odměnami, jako například zvýšení mzdy, pochvala či povýšení, ale na druhou 

stranu také tresty, jako například odepření mzdy nebo kritika.  

 

Vnější motivátory mohou mít velmi výrazný a okamžitý účinek, ale jejich nevýhodou 

je, že nemusejí působit dlouhodobě. Naopak vnitřní motivátory mohou mít hlubší a 

dlouhodobější účinek, a to z toho důvodu, že jsou součástí konkrétního člověka a jeho 

osobnosti – nejsou mu tedy nikým vnucené z vnějšku.
 11

 

 

2.2 Stimulace a motivace 

Tato dvě slova mohou zpočátku znít velmi podobně. Ovšem důležité je si uvědomit, že 

nejsou totožné. Slovo stimulace je spojeno s vnějšími podněty, které nazýváme stimuly. 

Pojem motivace je naopak spojen s vnitřními pohnutkami, tedy motivy. Jak stimulace, tak 

motivace mohou působit najednou a společně a výsledný efekt posilovat. 

 Stimulace – je velice pravděpodobné, že dokud bude člověk za vykonanou práci 

dostávat odměnu, bude mít co jíst, kde bydlet a ještě mít něco navíc, bude práci, která je mu 

                                                 
9
 ARMSTRONG, Michael. Personální management. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 968 s. ISBN: 

8071696145 

10
 TOMAN, Ivo. Motivace zvenčí je jako smrad. 1. vyd. Praha: TAXUS International, 2010. 192 s. ISBN 858-6-

11-22030-6. 

11
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-

80-247-1407-3. 
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zadána, vykonávat. Pokud se ale z nějakého důvodu přísun těchto odměn zastaví, s prací 

přestane z důvodu, že nemá žádný vnější stimul, který by podněcoval jeho zájem danou práci 

vykonávat. Obr. 2.1 znázorňuje pyramidu stimulů. Jednodušší je stimulovat, protože je snadné 

zvolit některý z vnějších stimulů, jakým je například finanční odměna, a okamžitě ho uplatnit 

Výhodou je, že reakce na ně bývá poměrně rychlá, ovšem „doba trvanlivosti“ vnějších 

stimulů bývá omezená, protože mohou být rychle vnímány jako samozřejmost. Proto 

přestávají v dlouhodobém hledisku postupně fungovat a motivace klesá. Pokud se navíc po 

nějakou dobu vnějších stimulů nedostává, následuje rapidní pokles a někdy až ztráta 

motivace. 
12

 

 

Obr. 2.1 Pyramida stimulů 

Zdroj: PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 

 

Motivace – v tomto případě je klíčové, aby se poskytovatel práce správně trefil do 

motivů příjemce práce. Pokud se to povede, bude člověk dělat práci mu přidělenou s radostí a 

v některých případech i na úkor vnějších stimulů a to z jednoduchého důvodu. Tento člověk 

vykonává to, co ho baví, považuje tuto činnosti za jistým způsobem významnou a důležitou.
13

 

                                                 
12

 ŠLAPALOVÁ-ČEMPELOVÁ, Zuzana. Jak nastavit systém efektivní motivace. MODERNÍ ŘÍZENÍ. Číslo 

2/2013 

13
 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 
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 V tomto kontextu je cesta motivace o něco náročnější, než stimulace, ale účinnější a 

trvalejší. Jde o to, nastartovat vnitřní hnací motor člověka. K tomu je potřeba nejprve 

konkrétního člověka pochopit, a mnohdy mu pomoci pochopit sama sebe. Následně mu 

pomoci identifikovat vnitřní motivy – potřeby, přání a cíle, které jsou pro něj důležité, a 

vidina jejich naplnění jej aktivizuje. Pokud člověk najde a nastartuje vnitřní hnací motor, je 

možno s nadsázkou říci, že vnější stimuly nepotřebuje. A pokud se mu nabízejí, vnímá je 

spíše jako příjemný bonus.  

Již z výše uvedeného popisu stimulace a motivace je zřejmé, že náročnější je vydat se 

na cestu vnitřní motivace. Ovšem je třeba pracovat jak s motivací, tak se stimulací a vytvořit 

vzájemně propojený systém.
14

 

 

2.3 Teorie motivace 

Přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích motivace. Nejvlivnějšími teoriemi jsou 

teorie instrumentality, teorie zaměřené na obsah a teorie zaměřené na proces: 

 

2.3.1 Teorie instrumentality  

Tato teorie tvrdí, že odměny nebo tresty (metoda cukru a biče) slouží k tomu, aby se 

lidé chovali nebo jednali požadovaným způsobem. Tato teorie se objevila ve druhé polovině 

19. století v souvislosti s důrazem na snahu zracionalizovat práci a současně také s důrazem 

na ekonomické výsledky. Ve své nejhrubší podobě tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. 

Domnívá se, že člověk bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou přímo 

provázány s jeho výkonem – tedy odměny jsou závislé na skutečném výkonu. Tato teorie je 

založena na principu upevňování přesvědčení člověka teorií, že lidé mohou být „podmínění“ 

či „zpracováni“ k tomu, aby jednali určitým způsobem, pokud budou za toto požadované 

chování odměněni. Tento přístup byl a ještě je používán i v současnosti. 
15

 V některých 

                                                 
14

 ŠLAPALOVÁ-ČEMPELOVÁ, Zuzana. Jak nastavit systém efektivní motivace. MODERNÍ ŘÍZENÍ. Číslo 

2/2013 

15
 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 
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případech může být úspěšné, ale zakládá se zejména na systému kontroly a nerespektuje řadu 

dalších lidských potřeb.
 16

 

 

2.3.2 Teorie zaměřené na obsah 

Základem je přesvědčení, že obsah motivace tvoří potřeby. Tvrdí, že motivace se týká 

podnikání kroků za účelem uspokojení potřeb. Neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav 

nerovnováhy. K opětovnému nastolení rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který tuto potřebu 

uspokojí a zvolit způsob chování, který povede k dosažení uvedeného cíle. Tedy každé 

chování je motivováno neuspokojenými potřebami. Pro každého člověka mohou být různé 

potřeby různě důležité. Tyto rozdíly mohou být způsobeny prostředím, ve kterém člověk 

vyrůstá, na jeho výchově, ale také i současné situaci. Teorii potřeb vytvořil Maslow, který 

vytvořil koncepci hierarchie potřeb. Další teorii, nazvanou ERG, vytvořil Alderfer. Týká se 

potřeby existence, příslušnosti a růstu. Až dosud měla největší vliv Maslowova teorie potřeb. 

 

Maslowova hierarchie potřeb 

Tato teorie se zabývá klasifikací lidských potřeb, jejím autorem je Abraham Maslow, 

který se domníval, že existuje pět kategorií potřeb, které jsou společné pro všechny lidi.  

Lidské potřeby jsou uspořádány hierarchicky, od těch nejnaléhavějších, až k těm nejméně 

naléhavým. Tvrdil, že lidé si budou zvyšovat své tužby a stanovovat nové cíle, kterých chtějí 

dosáhnout jedině tehdy, pokud budou uspokojeny jejich základní potřeby. Maslowovu 

hierarchii potřeb znázorňuje obr. 2.2.
 17

 
18

 

 

                                                 
16

 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 

17
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-

80-247-1407-3. 

18
 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

792 s. ISBN 978-80-247-1359-5 
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Obr. 2.2 Maslowova hierarchie potřeb 

 

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

ISBN 80-247-0405-6 

 

1. Fyziologické, což znamená mít co jíst, mít co pít, být v teple, mít střechu nad 

hlavou, atd. Ve spojení s pracovní oblastí se jedná o to, aby si člověk prací vydělal 

tolik, aby tyto své potřeby byl schopen z těchto peněz uspokojit.  

 

2. Jistoty a bezpečí, tedy potřeba ochrany proti nebezpečí a nedostatku uspokojování 

fyziologických potřeb, ale také jistota zaměstnání a dobrého zdravotního stavu. 

 

3. Sociální - potřeba lásky, přátelství. Ve spojitosti s prací se to projevuje především 

jako hledání příslušnosti k určitým skupinám lidí. Může se jednat o rodinu, tým, 

širší komunitu, firmu, obec, apod. Pracovní prostředí může pro řadu lidí znamenat 

většinu jejich kontaktu v rámci mezilidských vztahů.  

 

4. Uznání. Zde patří například postavení v organizaci a uznání ze strany 

spolupracovníků. Patří sem také sebedůvěra, potřeba úcty, uspokojení a naděje 

v lepší budoucnost.
 19

 

 

                                                 
19

 PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 
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5. Seberealizace (sebenaplnění) – jedná se o potřebu člověka rozvíjet své vlastní 

schopnosti a dovednosti. Maslow tvrdí, že hlavní hybná síla osobnostního rozvoje 

nepřichází zvenčí, ale nachází se uvnitř člověka.
 20 

 
21

 

 

2.3.3 Teorie zaměřené na proces  

Zaměřují se na psychologické procesy nebo síly, které ovlivňují motivaci, i na 

základní potřeby. Jsou také známy jako kognitivní (poznávací) teorie, protože se zabývají tím, 

jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak je interpretují a chápou. Teorie 

zaměřené na proces mohou být pro manažery užitečnější než teorie potřeb, protože poskytují 

realističtější vodítko pro metody motivování lidí.  

 

Herzbergův dvoufaktorový model 

Jedná se o dvoufaktorový model satisfaktorů (motivačních faktorů), které jsou činiteli 

motivující jedince k vyššímu výkonu a vyššímu úsilí a dissatisfaktorů (udržovacích, 

hygienických faktorů), které charakterizují prostředí a slouží zejména k prevenci 

nespokojenosti se zaměstnáním. Tento model vypracoval Herzberg a kolektiv. Základem bylo 

zkoumání zdrojů spokojenosti či nespokojenosti s prací u účetních techniků. Předpokladem 

bylo, že lidé umění určit a dále sdělit podmínky, které jsou pro ně během práce uspokojující 

nebo neuspokojující. Dále byli vyzvání, aby tazatele informovali o obdobích, během kterých 

se v práci cítili výjimečně dobře nebo naopak výjimečně špatně a také měli popsat, jak dlouho 

tyto jejich pocity trvaly. Výsledkem tohoto průzkumu bylo, že výjimečně dobře se lidé cítili 

v souvislosti s obsahem práce, zejména úspěchu, uznání, povýšení, odpovědnosti a práce 

samotné. Na druhé straně výjimečně špatně se lidé cítili ve spojitosti s podnikovou politikou a 

správou, kontrolou a vedení, mzdou a pracovními podmínkami.
22
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2.4 Řízení lidských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů je možno chápat jako strategický přístup k řízení lidí 

pracujících v organizaci. Cílem tohoto řízení je, aby lidé pracující v organizaci přispívali 

k plnění jejích cílů, aby složili tomu, že organizace bude výkonná. Týká se plnění cílů 

v oblastech jako efektivnost organizace, řízení lidského kapitálu, řízení znalostí, řízení 

odměňování, zaměstnanecké vztahy, uspokojování rozdílných potřeb.
23

 

Řízení lidských zdrojů se zakládá na přesvědčení, že s lidmi se má zacházet jako 

s bohatstvím, protože právě lidé jsou skutečnými nositeli hodnoty a produktivity podniku. 

Postupně se stává nejdůležitější složkou řízení v řízení celé organizace, přičemž se tímto 

postavením vyjadřuje význam člověka a lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního 

vstupu v organizaci.  

 

Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů patří:  

a) Vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi tvořených 

pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků v podniku. To vše s cílem, aby 

požadavkům daného pracovního místa v maximální míře odpovídaly pracovní 

schopnosti pracovníka zařazeného na toto pracovní místo. Důležitý je také 

požadavek, aby na proměnlivost požadavků pracovních míst s určitým předstihem 

reagoval proces rozvoje pracovních schopností pracovníků organizace.  

b) Optimální využívání pracovních sil v organizaci. Jedná se zejména o optimální 

využívání fondu pracovní doby a optimální využívání schopností pracovníků. 

c) Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů 

v organizaci.  

d) Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, zejména je nutné dbát na 

rozvoj jejich osobnosti, schopností a dovedností, rozvoj jejich pracovní kariéry, 

což následně povede k vnitřnímu uspokojení a spokojeností s vykonávanou prací. 

Nelze také opomenout důležitost zajištění příznivých pracovních podmínek pro 

pracovníky. 

e) Dodržení všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace
24

 

                                                 
23

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-

80-247-1407-3. 
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Aby bylo možno náležitě plnit výše uvedené úkoly jak v zájmu organizace, tak 

v zájmu jejich pracovníků a dosáhnout tak zvolených cílů, musí řízení lidských zdrojů 

provádět zejména následující činnosti: 

 

a) Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst – tedy definice pracovních úkolů a 

s nimi související odpovědnost a pravomoci 

b) Provádět analýzu pracovních míst za účelem stanovení konkrétních potřeb 

organizace 

c) Předvídat a plánovat potřebu pracovních sil 

d) Provádět průzkumy trhu práce s cílem pokrytí potřeby pracovních sil 

e) Získávat vhodné pracovníky a 

f) Rozmisťovat pracovníky v rámci organizace dle aktuálních potřeb s ohledem na 

jejich schopnostech a zkušenostech v souladu s požadavky pracovních míst 

g) Vzdělávat pracovníky, aby byli schopni zvládnout nové požadavky pracovního 

místa a také aby byli připraveni na změnu svého pracovního zařazení v organizaci. 

Tedy aby byli multifunkční, flexibilní. 

h) Vytvářet systémy hodnocení pracovního výkonu pracovníků 

i) Motivovat pracovníky, vytvářet a realizovat systémy odměňování pracovníků 

j) a další.  

 

2.5 Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

Jak již nadpis napovídá, existuje určitá souvislost mezi těmito třemi faktory. 

Zaměstnanec může být spokojenější, například pokud je mu zvýšena mzda, má naději na 

kariérní postup, vykonává rozmanité a zajímavé úkoly, podílí se na řízení firmy, apod.  

Ovšem zaměstnanec může být ovlivněn také dalšími faktory, jako jsou jeho vlastní potřeby a 

očekávání, ale také prostředí, ve kterém pracuje.
 25

 

 

Spokojenost s prací se týká postojů a pocitů, které mají lidé ve vztahu ke své práci. 

Pokud jsou u zaměstnance patrné pozitivní a příznivé postoje k práci, znamená to, že jsou 

s prací, kterou vykonávají, spokojení. Naopak negativní a nepříznivé postoje k práci ukazují 

na nespokojenost s prací. 

                                                 
25
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2.6 Pracovní podmínky 

Jedním z faktorů, které mají vliv na spokojenost a motivaci pracovníků, je také 

pracovní prostředí, které tvoří souhrn všech materiálních (stroje a zařízení, manipulační 

prostředky, osobní ochranné prostředky, suroviny a materiál, apod.) a sociálně 

psychologických podmínek pracovních činností. Právě prostředí, v němž člověk vykonává své 

pracovní aktivity, výrazně ovlivňuje nejen jeho práci, ale také jeho vztah k ní a také k firmě 

jakožto zaměstnavateli. 

 

Z toho důvodu je vhodné zaměřit pozornost na následující oblasti: 

a) Prostorové řešení pracoviště – vhodná pracovní poloha, její výška, optimální 

pohybové prostory pro práci rukou, pohodlný přístup na pracoviště, apod. 

b) Fyzikální podmínky práce – pracovní ovzduší (teplota, vlhkost, prašnost), 

osvětlení, hluk, barevná úprava pracoviště. 

c) Sociálně-psychologické podmínky práce – práce samostatně nebo naopak ve 

velkém kolektivu dalších spolupracovníků. 

 

Pracovní zátěž a stres 

Určitá míra stresu znamená pro mnoho jednotlivců pozitivní podnět k lepšímu 

pracovnímu výkonu. Pokud je ovšem tato míra stresu překonána, pak dochází k tomu, že 

výkon zaměstnance může být naopak negativně ovlivněn. 

Stres může být způsoben nadměrnou intenzitou práce a časový tlak, vnucené pracovní 

tempo (nutnost podřízení se rytmu stroje, úkolu, jiných osob) monotonie (stereotypní 

manuální činnost, apod.), vlivy narušující soustředění (hluk, přerušování práce návštěvami), 

sociální interakce (interpersonální konflikty), směnová práce (narušení fyziologických a 

psychických funkcí a trávení volného času), pracovní prostředí, fyzický diskomfort (vliv 

tělesné zátěže, mikroklimatické podmínky).
26

 

 

2.7 Pracovní vztahy 

Je samozřejmé, že během pracovního procesu mezi lidmi vznikají pracovní vztahy. Ty 

mohou být buď pozitivní, anebo negativní. Pracovní vztahy mohou být např. mezi 

                                                 
26
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zaměstnancem a zaměstnavatelem, vztahy mezi nadřízeným a podřízeným – v těchto 

případech mluvíme o vztazích formálních či vztahy mezi spolupracovníky, zde hovoříme o 

vztazích neformálních. 

Pracovní vztahy jsou pro personální řízení velmi důležité. Jsou to právě ony, které 

mají mimořádný vliv na úspěšnost dosahování cílů organizace a také na výkony jednotlivých 

pracovníků. Pokud v celé organizaci a také na jednotlivých pracovištích vládnou korektní a 

harmonické mezilidské vztahy, má to velmi pozitivní vliv na výkon jednotlivců, kolektivů, ale 

i celé organizace. Uspokojivé pracovní vztahy se také odrážejí na spokojenosti zaměstnanců a 

jejich pracovní motivaci. Přispívají ke slaďování individuálních zájmů a cílů s cíli organizace. 

Pracovní vztahy mají podstatný vliv na všechny personální činnosti a výrazně určují jejich 

efektivnost. Pokud jsou mezilidské a pracovní vztahy na pracovišti neuspokojivé a 

neuspořádané, vzniká takové prostředí, ve kterém se těžce plánuje, plnění cílů se stává obtížné 

a dochází velmi často ke konfliktům, porušování kázně, nedůvěře mezi zaměstnanci a 

vedením, mnohem většímu riziku výskytu stresů, apod. Pokud organizace věnuje náležitou 

péči pracovním vztahům, může naopak tyto jevy výrazně eliminovat.
 27

 

 

Při vytváření zdravých pracovních vztahů lze uplatňovat následující zásady: 

 Přísné dodržování zákonů, smluv a dohod a pravidel slušnosti a respektování 

lidských práv. 

 Respektování odborů jako partnera zaměstnavatele a vedení organizace. 

 Respektování zaměstnance jako rovnoprávného partnera zaměstnavatele. 

 Formulování a realizace jasné a spravedlivé politiky při získávání, výběru, 

hodnocení, odměňování, rozmisťování a personálního rozvoje pracovníků. 

 Vytváření a udržování příznivých pracovních podmínek a důsledná orientace na 

ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků při práci. 

 Pečování o sociální rozvoj zaměstnanců. 

 Vytváření žádoucích mezilidských vztahů organizováním kulturních, sociálních, 

sportovních a rekreačních aktivit pro pracovníky a jejich rodinné příslušníky. 
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2.8 Pracovní výkon 

Řízení pracovního výkonu je systematický proces, jehož prostřednictvím organizace 

zlepšuje svůj výkon pomocí zlepšování pracovního výkonu jednotlivců a týmů. Je to nástroj 

dosahování lepších výsledků pomocí pochopení a řízení pracovního výkonu na základě 

dohodnutého rámce plánovaných cílů, standardů a požadavků na schopnosti a chování. 
28

 

Smyslem personální práce je právě pracovní výkon zaměstnanců, a to z toho důvodu, 

že organizace si najímají lidi právě proto, aby odváděli žádoucí pracovní výkon. Vzhledem ke 

skutečnosti, že každý člověk je jiný, má jiné vlastnosti a schopnosti, bylo třeba přemýšlet, 

jakým směrem řízení lidských zdrojů posouvat. To se v moderním pojetí více zaměřuje na 

důležitost vytváření pracovního místa a pracovních úkolů „na míru“
 
schopnostem pracovníků. 

Tento přístup lze nazvat jako tzv. řízení pracovního výkonu, které na základě dohody spojuje 

zlepšování individuálního pracovního výkonu a výkonu organizace a také rozvoj pracovních 

schopností zaměstnanců a jejich přizpůsobení se hodnotám organizace, čemuž musí být 

přizpůsobeno řízení odměňování a také formování postojů vedoucích pracovníků. 

 

Základní princip řízení pracovního výkonu znázorňuje obr. 2.3. 
29

 

 

Obr. 2.3 Řízení pracovního výkonu 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-

033-3 
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Na obrázku je možno vidět, že dohoda (smlouva) o pracovním výkonu a odpovídající 

vzdělání a rozvoj pracovníka se promítne do stanovení odměny za výkon smlouvou 

dohodnutý. Dále se promítá do oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Dohoda 

obsahuje jak závazky pracovníka, tak i závazky organizace zpravidla v rozmezí jednoho roku. 

Důležitým prvkem je vedoucí pracovník, na něhož se klade požadavek zabezpečit vedení 

pracovníka motivujícím způsobem a dále poskytování zpětné vazby ve vztahu k jeho 

pracovním výkonům. 

Na konci období k formálnímu hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, které by 

mělo být provázáno nejen s odměňováním, ale také se vzděláváním a dalším rozvojem 

pracovníka.  

 

Úspěšná koncepce řízení pracovního výkonu uplatňuje tyto zásady: 

 Řízení pracovního výkonu se starají přímí nadřízení (ne personální útvar) 

 Důležitost sdílení hodnot a cílů organizace 

 Nutnost vytvořit specifického řízení pracovního výkonu pro každou organizaci a pro 

každý útvar 

 Nutnost aplikace na všechny kategorie zaměstnanců 

 

Proces řízení pracovního výkonu se skládá z těchto kroků: 

 Projednání a uzavření dohody o pracovním výkonu, která definuje cíle a normy 

pracovního výkonu, oblasti pro zlepšení, jak se bude pracovní výkon měřit a jaké 

ukazatele se budou používat, základní hodnoty organizace nebo požadavky týkající se 

např. kvality, služeb zákazníkům, snižování nákladů, apod. 

 Zpracování plánu výkonu a rozvoje pracovníka 

 Řízení pracovního výkonu během období 

 Závěrečné hodnocení pracovního výkonu pracovníka 
30

 

 

Cíle, na kterých se vedoucí pracovník se zaměstnancem dohodnou, je možno rozdělit 

na dva druhy, a to pracovní a rozvojové.  
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Pokud se hodnotí pracovní cíle, je dobré dodržovat tyto zásady: 

 Ukazatele by se měly vztahovat k výsledku. 

 Dosažení výsledků musí mít pracovník pod kontrolou. 

 Měření musí být objektivní a ukazatele zjistitelné. 

 Pro měření musí být k dispozici potřebné údaje. 

 

V souvislosti s rozvojovými cíli je vhodné se držet následujících bodů, kterých by se měli 

držet jak vedoucí pracovník, tak hodnocený pracovník, a to po společné diskuzi: 

 Jaké schopnosti je třeba mít pro efektivní plnění úkolů daného pracovního místa. 

 Potřeba dalšího vzdělávání pro plnění úkolů a zlepšování výkonu. 

 Oblast, ve které je třeba se rozvíjet. 

 Co je ochoten udělat pro svůj rozvoj sám pracovník a naopak jaké podmínky mu 

vytvoří jeho nadřízený. 

 Jak bude ověřeno, zda pracovník zvládl znalosti a dovednosti zprostředkované 

zaměstnavatelem. 

 Co udělá nadřízený, aby mohl zaměstnanec těchto nově nabytých znalostí využít 

k zefektivnění své práce.
31

 

 

Efektivní komunikace 

Je třeba zmínit, že právě efektivní komunikace mezi nadřízeným a pracovníkem má 

významný vliv na efektivní řízení pracovního výkonu, a to v průběhu celého období. Dobře 

řízené a úspěšné organizace kladou velký důraz na komunikaci mezi vedením a zaměstnanci. 

Fungující systém komunikace je jedním z nejefektivnějších nástrojů řízení lidských zdrojů. 

Nadřízený by měl svému podřízenému průběžně poskytovat zpětnou vazbu týkající se jeho 

pracovního výkonu a také jeho osobního rozvoje. Pokud tato komunikace funguje správně, 

zaměstnanec by se neměl bát přijít za svým nadřízeným s jakoukoliv pracovní záležitostí, 

který by mu měl naslouchat a také umožnit, aby mluvil o svých námětech, ale i připomínkách. 

Pokud v organizaci komunikace naopak nefunguje efektivně, může to vést až k různým 

druhům konfliktů. Tento stav je pro každou firmu nežádoucí, neboť snižuje její celkový 

výkon. V organizaci by proto měly být taková atmosféra, ve které vládne otevřenost a důvěra 
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mezi vedoucími a řadovými pracovníky, kdy zaměstnanci budou mít možnost sdělit své 

názory, připomínky, obavy i nespokojenost vedoucímu zaměstnanci. 

 

2.9 Péče o pracovníky 

Pracovníci, zvláště ti schopní a kvalifikovaní, jsou to nejdůležitější, co má organizace 

k dispozici. Ty si začínají stále častěji uvědomovat, že právě zaměstnanci jsou rozhodující pro 

to, aby byly konkurenceschopné. Právě z tohoto důvodu věnují náležitou pozornost 

činnostem, které přispívají k jejich spokojenosti a pozitivnímu vztahu k zaměstnavateli. Péče 

o zaměstnance se stává nezbytnou součástí moderního personálního řízení. 

 

Péči o pracovníky je možno rozdělit do následujících tří skupin: 

 Povinná péče – daná zákony a předpisy, kolektivními smlouvami vyšší, 

nadpodnikové úrovně. 

 Smluvní péče – daná kolektivními smlouvami uzavřenými na úrovni organizace 

 Dobrovolná péče – je daná personální politikou zaměstnavatele.
32

 

 

2.10 Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci. Pomocí této smlouvy je možné upravit mzdová či platová práva zaměstnanců. 

Kolektivní smlouvu může uzavřít zaměstnavatel nebo více zaměstnavatelů, nebo jedna nebo 

více organizací zaměstnavatelů na straně jedné a jedna nebo více odborových organizací na 

straně druhé. Odborová organizace uzavírá kolektivní smlouvu také za zaměstnance, kteří 

nejsou členy odborů. Kolektivní smlouva je závazná pro její smluvní strany a může být 

uzavřena na dobu určitou nebo dobu neurčitou.
33

 

 

2.11 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Dnešní doba se velmi rychle mění, objevují se nové poznatky, vznikají nové moderní 

technologie, proto znalosti člověka velmi rychle zastarávají. Typickým znakem současnosti je 

stále větší vliv informačních technologií, proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost 
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trhu zboží a služeb a celého podnikatelského prostředí, častější jsou organizační změny, lidé 

vystřídají za svůj život i více povolání, než tomu bylo v minulosti, kdy člověk často zůstával 

ve stejném zaměstnání a organizaci po celý svůj život. Firmy často tlačí na snižování nákladů 

a zvyšování produktivity.  

Z toho vyplývá, že každý člověk, který chce na trhu práce obstát a být také úspěšný, 

na sobě musí neustále pracovat, musí prohlubovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti. Je 

možno říci, že v dnešní době již nestačí znalosti, které člověk získá během své přípravy na 

povolání, ale vzdělávání se stává celoživotním procesem. 

Politika rozvoje pracovníků v organizaci by měla vyjadřovat závazek společnosti, že 

umožňuje svým zaměstnancům rozvoj jejich schopností, čímž se snaží maximalizovat jejich 

příspěvek pro podnik. Současně jim touto činností dává příležitost pro zvýšení jejich 

kvalifikace a také postup v kariéře.
34

 

Jedním z nejdůležitějších úkolů personalistů je právě formování pracovních schopností 

lidí, kteří pracují v organizaci. A to z toho důvodu, aby pracovníci byli schopni pružně 

reagovat na požadavky a změny, které na ně jejich zaměstnavatel a pracovní místo, ale i trh 

práce, kladou. Ovšem současné metody řízení a také charakter práce vyžadují, aby pracovníci 

měli nejenom odborné znalosti, které jsou schopni neustále rozšiřovat a doplňovat, ale také 

aby měli žádoucí rysy osobnosti. Z tohoto důvodu už nestačí jen pracovníka zaškolit, a poté 

ho jen jednoduše proškolovat, ale je nutné se zaměřit, aby měl širší okruh znalostí a 

schopností a byl tak schopen vykonávat práci i na jiném pracovním místě. Další důležitou 

činností je formování osobnosti pracovníků a jejich hodnotových orientací, přizpůsobování 

jejich kultury kultuře organizace. Tyto činnosti vytváří flexibilitu pracovníků a jejich 

schopnost a ochotu reagovat na změny. 
35

 

 

2.11.1 Systémy vzdělávání pracovníků 

Je prokázáno, že systematické vzdělávání zaměstnanců na značný vliv nejen na jejich 

výkonnost, ale také na úspěšnost, spokojenost a efektivitu práce, kterou vykonávají. Je nutné 

ho brát jako součást osobního růstu každého zaměstnance. 
36
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Do systému vzdělávání v rámci organizace je možno zařadit doškolování, 

přeškolování a také rozvoj zaměstnanců. Na vzdělávání se nejčastěji podílí personální útvar 

společnosti, ale také vedoucí pracovníci. Dále organizace spolupracují s externími 

vzdělávacími institucemi. Vzděláváním pracovníků se nejčastěji zabývají střední a velké 

organizace, které věnují vzdělávání trvalou pozornost. 

Pokud organizace chce řídit vzdělávání účinně a efektivně, je nutné, aby zavedla 

systém. Vzdělávání pracovníků je neustále opakující se cyklus, jak lze vidět na obr. 2.4. Ten 

začíná identifikací potřeby vzdělávání pracovníků v organizaci. Poté následuje fáze plánování 

vzdělávání, ve které je třeba řešit např. časový plán, vytipovat pracovníky, určit obsah 

vzdělávání, apod. Třetí fází je pak vlastní proces vzdělávání. Na samém konci celého procesu 

se nachází fáze vyhodnocování výsledků vzdělávání. 
37

 

 

Obr. 2.4 Cyklus vzdělávání pracovníků 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-

033-3 

 

Mezi přednosti systematického vzdělávání pracovníků v organizaci patří např.: 

 Odborná připravenost pracovníků 

 Formování schopnosti svých pracovníků dle aktuálních potřeb 

 Zlepšování pracovního výkonu, produktivity i kvality práce 

 Soustavné zlepšování kvalifikace, dovednosti i osobnosti pracovníků 

 Zvyšuje sociální jistoty pracovníků 

 Přispívá ke zlepšování pracovních i mezilidských vztahů 

 Zlepšování vztahu pracovníků k organizaci a zvyšování jejich motivace 
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Přínosy 

Mezi přínosy vzdělávání je možno zařadit zejména skutečnost, že si zaměstnanci nově 

získanými znalostmi rozšíří svůj rozhled a kvalifikaci. Naopak organizaci se nabízí širší 

prostor pro využití nově získaného potenciálu zaměstnanců, zvýšení jejich pracovního 

výkonu, snížení fluktuace a zejména je třeba zmínit zvýšení spokojenosti a motivace 

zaměstnanců. 
38

 

Systematické vzdělávání pracovníků představuje jeden z nejvýznamnějších a 

nejefektivnějších nástrojů personálního řízení.
39

 

 

2. 12 Odměňování pracovníků 

Odměňování je jedním z nejefektivnějších nástrojů motivování pracovníků, který má 

organizace k dispozici. Jednou z nejdůležitějších záležitostí řízení odměňování je, jak 

vysokou úroveň výkonu mohou dosáhnout motivovaní lidé, z toho důvodu je nezbytné 

porozumět faktorům, které lidi motivují. 
40

 

Odměňování v základním pojetí je možno definovat jako ohodnocení práce 

zaměstnance finanční odměnou. Ovšem v pojetí moderního řízení lidských zdrojů se nejedná 

pouze o mzdu, ale také o různé formy nepeněžní odměny, která organizace pracovníkovi 

poskytuje za vykonanou práci. Může se jednat např. o povýšení, pochvalu, různé 

zaměstnanecké výhody (benefity), vzdělávání, apod. Tyto druhy odměn se také nazývají 

vnější odměny. Stále důležitější se ovšem stávají tzv. vnitřní odměny, které nemají hmotnou 

povahu, ale souvisejí se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací. Tento druh odměny 

velmi souvisí s osobností pracovníka, jeho zájmy, potřebami, hodnotami a postoji, apod.  

Oba dva typy odměn, tedy vnitřní i vnější jsou velmi úzce navzájem propojeny. Např. 

pokud pracovník obdrží nějakou odměnu, následuje s největší pravděpodobností i jeho radost 

a vnitřní uspokojení a s tím související motivace k další práci. 

Organizace může přímo ovlivnit vnitřní odměny např. tím, že pracovníka bude 

pověřovat takovými pracemi, které pro něj budou zajímavé a které jej budou naplňovat. 

Dalším důležitým faktorem, který vnitřní odměny pracovníka ovlivňuje, jsou např. dobré 
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pracovní vztahy nejen přímo na pracovišti, ale také mezi pracovníkem a organizací, 

spravedlivé hodnocení, systém péče o pracovníky, apod.
41

 

 

Organizace může pro odměňování svých pracovníků využívat mnoho různých 

nástrojů. Nejčastěji volí finanční odměny, ale stále častěji využívají i nefinančních prostředků.  

 

Peněžní nástroje: 

 mzda 

 finanční odměny 

Je nesporným faktem, že finanční odměna je pro zaměstnance jakýmsi základem pro 

to, aby vykonával další práci. Většina z nich klade právě finanční ohodnocení na první místo. 

Na druhou stranu ale právě vysoká mzda motivuje pouze v krátkodobém horizontu, 

v dlouhodobém horizontu dochází k situaci, kdy zaměstnanec chce stále více.  

 

Nepeněžní nástroje: 

 dovolená navíc 

 stravenky 

 penzijní připojištění 

 služební telefon 

 auto k soukromým účelům 

 příspěvek na rekreaci 

 výdaje na vzdělávání 

 peněžní půjčky zaměstnancům, aj.
 42

 

 

Zaměstnanci posuzují atraktivitu firmy i z pohledu zaměstnaneckých výhod, které 

poskytuje. V dnešní době se na tyto výhody ptají už i kandidáti při přijímacích pohovorech. 

 

Existuje mnoho různých systémů, jak zaměstnancům zaměstnanecké výhody nabízet. 

Jedním z takových je systém cafeterie. 
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2.12.1 Cafeterie  

Jedná se o pružný systém zaměstnaneckých výhod. Pružný z toho důvodu, že 

zaměstnanec si může vybrat zaměstnanecké výhody dle svého rozhodnutí. Jedná se o systém, 

kdy má každý zaměstnanec svůj osobní účet zaměstnaneckých výhod – tedy stanovený 

finanční limit či počet bodů. Ten může být závislý na faktorech jako délce pracovního 

poměru, pozici ve firmě, apod., anebo se firma rozhodne, že podmínky budou stejné pro 

všechny zaměstnance.
 43

  V rámci tohoto limitu si může zaměstnanec sestavit vlastní balíček, 

pro něj nejatraktivnějších, zaměstnaneckých výhod z nabízeného portfolia.
 
Zaměstnavatel v 

něm předem stanoví výčet odměn i jejich cenu. Aby byl systém motivující a aby plnil cíl, pro 

který byl zřízen, je rovněž důležité ho vhodně nastavit. Aby se nestal pouhým nepeněžním 

nástrojem, je vhodné, aby zaměstnanci měli možnost ovlivnit to, kolik peněz či bodů získají, a 

to v souvislosti s jejich pracovním výkonem. 
44

 

Výhody cafeterie jsou oproti plošnému zavedení konkrétního mixu zaměstnaneckých 

výhod zejména v optimalizaci využívání zaměstnaneckých výhod zaměstnanci, a to z toho 

důvodu, že si každé vybere v daném limitu to, co mu vyhovuje a maximalizuje svůj užitek. 

Dalším faktorem, který se uvádí, je, že systém cafeterie je pro zaměstnanec spravedlivější. 

Důvodem je skutečnost, že v tradičním systému, kdy jsou výhody poskytovány všem, může 

docházet k situacím, kdy někteří zaměstnanci čerpají téměř všechny výhody a naopak jiní 

nevyužívají nic. 

 

Výhody pro zaměstnavatele 

 Zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění. 

 Kumulace finančních prostředků k další motivaci zaměstnanců. 

 Optimální využití – využívají se jen benefity, po kterých je poptávka. 

 Administrativní nenáročnost + průběžný přehled o čerpání. 

 Flexibilita systému. 

 Motivující prvek pro zaměstnance. 
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Výhody pro zaměstnance
45

 

 Daňové výhody, zaměstnanec neodvádí zdravotní a sociální pojištění. 

 Možnost vlastní volby benefitu. 

 Možnosti čerpání kdekoliv, není nutné využívání u smluvních partnerů. 

 Jednoduché a pohodlné čerpání, a to pro všechny typy podniků. 

 

2.13 Zkoumání spokojenosti s prací 

Úroveň spokojenosti zaměstnanců lze zkoumat pomocí anket. Existují čtyři různé 

metody, pomocí nichž je možno je realizovat: 

 

 Použití strukturovaných dotazníků. Ty mohou být rozdány buďto všem 

pracovníkům dané firmy nebo jen jejich určitému vzorku. 

 

 Použití rozhovorů. Může se jednat o rozhovory s otázkami s otevřeným koncem 

nebo rozhovory, které jdou do hloubky a při kterých se možné volně diskutovat. 

 

 Kombinace dotazníku a rozhovoru. Je to ideální způsob, protože kombinuje 

kvantitativní údaje z dotazníku s kvalitativními údaji z rozhovorů.
 
 

 

 Využití diskusních skupin. Diskusní skupina zaměřená na určité záležitosti je 

reprezentativním vzorkem pracovníků, jejichž postoje a názory týkající se 

organizace a jejich práce se šetří.
 46

 

 

2.13.1 Dotazníkový průzkum 

Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů sloužících ke sběru dat pro různé typy 

výzkumů. Skládá se z různých typů otázek, jejichž cílem je získat názory a informace od 

oslovených respondentů. Je možné vytvořit buďto dotazník v papírové formě, anebo ho 

připravit on-line. 
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Tištěný dotazník umožňuje osobní kontakt, tedy je možné respondenty osobně oslovit. 

Naopak mohou být náročné na vyhodnocování. Online dotazníky jsou jednodušší na přípravu, 

distribuci a samotné finální vyhodnocování. Na druhou stranu jsou neosobní. 

 

Dotazník nesmí respondenta odradit hned na první pohled. Je velmi důležité, aby byl 

srozumitelný, přehledný, jednoduchý na vyplňování, gramaticky správný, plusem také je, 

pokud je graficky přitažlivý. Velmi důležitá je formulace otázek, které by měly být 

jednoznačné, přiměřeně dlouhé, musí souviset s cílem průzkumu. V úvodu by se nemělo 

zapomenout na oslovení respondentů, zdůvodnění výzkumu, prohlášení o anonymitě, 

informaci o tom, kdo výzkum dělá a jak bude naloženo s daty. 

 

V dotazníku je možno použít několik druhů otázek, základní rozdělení je následující: 

a) Uzavřené – nabízejí výběr z několika variant připravených odpovědí. Jsou 

jednodušší na vyhodnocování, na druhou stranu hrozí, že otázka nebude obsahovat všechny 

možné alternativy. 

b) Otevřené – bez variant odpovědí, umožňují volnou tvorbu odpovědí. Je možné 

zachytit názor respondenta, avšak mohou být náročné na vyhodnocování. 

c) Polootevřené – jedná se o kombinaci obou výše uvedených, tedy nabídka variant 

s možností vlastní odpovědi. 

 

Nakonec je doporučováno, aby si sám tvůrce dotazník vyplnil a vyjasnil si případné 

nesrovnalosti přímo sám na sobě. Jako další krok je rovněž vhodné, aby ho před samotnou 

distribucí předal k vyplnění nějaké nezaujaté osobě. 
47

 
48
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3   CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

 

Diplomová práce je realizována ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Ostrava a.s., jejíž činnost bude nyní detailněji přiblížena. 

 

3.1 Základní údaje 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a 

patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a 

obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. 
49

 

 

Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se 

vyváží do více než 60 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti dohromady 

zaměstnávají více než 7500 zaměstnanců. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings 

A. G.
50

 

 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Společnost vznikla 1. května 2007 pod názvem MSO PIPES&TUBES a.s. O vyčlenění 

závodu Rourovny rozhodli akcionáři společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. (nyní ArcelorMittal 

Ostrava a.s.) na valné hromadě 2. března 2007. Dne 1.12.2007 byla společnost zapsána do 

obchodního rejstříku pod novým názvem ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (dále 

jen AMTPO). Hlavním a jediným akcionářem vlastnícím 100 % akcií je ArcelorMittal 

Ostrava a.s.
51
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AMTPO je součástí divize ArcelorMittal Tubular Products se sídlem v Lucembursku. 

Další jednotky patřící do divize AMTP – energetický sektor, se nacházejí v Alžírsku, 

Kazachstánu, Rumunsku a Jižní Africe. Před spuštěním je rovněž rourovna v Saudské Arábii. 

 

3.2 Stručná charakteristika výroby 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je nejvýznamnějším výrobcem bezešvých 

trubek v České republice. Ty jsou vyráběny na dvou Stiefelových tratích v rozmezí vnějšího 

průměru trubky od 21,3 mm do 273,1 mm. Trubky svařované se šroubovicovým svarem jsou 

vyráběny na automatických svařovacích strojích v rozměrovém rozsahu od 323,9 mm do 820 

mm. 

 

Nosným výrobním programem společnosti jsou bezešvé trubky válcované na dvou 

tratích Stiefel (v rozmezí vnějšího průměru trubky od 21,3 mm do 273,1 mm) v provedení 

trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky na tratích St 4-10“ a St 140 

mm jsou vyráběny pouze z plynule odlévaných předlitků. Nejnáročnějším výrobkem jsou 

bezešvé trubky olejářské – pažnicové, čerpací, vrtné a naftovodné. Od roku 1957 je 

společnost oprávněna označovat olejářské trubky monogramem Amerického Petrolejářského 

Institutu – API. Kromě běžných API závitů dodává společnost i pažnicové a čerpací trubky s 

plynotěsným závitovým spojem.  

Za špičkové výrobky jsou považovány pažnicové trubky s plynotěsným závitovým 

spojem Hunting odolné proti vnějšímu zborcení a svařované trubky pro plynovody s velmi 

vysokým tlakem opatřené vnější polyetylénovou izolací vyztuženou vláknito-cementovou 

vrstvou. 

 

Z ocelového pásu válcovaného za tepla jsou v provoze „Svařovny trub“ vyráběny 

svařované trubky se šroubovicovým svárem (v rozměrovém rozsahu od 323,9 mm do 

820 mm) jak v černém provedení,
 
tak pro potřeby plynárenství s vnější ochranou trubek 

třívrstvou PE izolací, popř. vláknito-cementovou vnější nebo vnitřní izolací typu FZM. 
52

 

 

Celková kapacita je 320 000 t/rok, z čehož rozdělení jednotlivých provozů je 

následující: St. 4-10“ 180 000 t/rok, St. 140 mm 100 000 t/rok a svařovna trub 40 000 t/rok. 
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3.3 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je ve společnosti prioritou číslo jedna. 

Nejdůležitější je zdraví a bezpečnost zaměstnanců, proto je této oblasti věnována mimořádná 

pozornost. V roce 2012 byl evidován 1 pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3 dny 

(v roce 2011 – 2). Cílem společnosti do budoucna je cesta k nule, tedy dosáhnout nulové 

úrazovosti. 

 

3.4 Řízení jakosti 

Společnost má zavedený IMS - integrovaný systém řízení kvality, ochrany životního 

prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS 

OHSAS 18001:2007 certifikovaný společností TÜV NORD CERT GmbH, Essen, Německo.  

 

3.5 Postavení firmy na trhu 

AMTPO je největším tuzemským výrobcem bezešvých trubek s 31 % podílem na 

domácím trhu a jediným výrobcem spirálně svařovaných trubek v ČR. Je významným 

exportérem, dodává své výrobky do všech světadílů – cca 52 zemí světa. Hlavními cílovými 

trhy jsou EU27, USA, země středního východu a severní Afriky. Firma má stabilní postavení 

zejména na západoevropských trzích, ve Skandinávii i v jižní Evropě. 

 

Mezi největší konkurenty v tuzemsku i Evropě patří ŽP Podbrezová (SK), německo-

francouzská skupina V&M, nadnárodní TENARIS, ukrajinský INTERPIPE, ruská skupina 

TMK, či polský Rurexpol. 

 

3.6 Personální politika 

Pracovně právní vztahy jsou řízeny nejenom předpisy pevně danými právní úpravou, 

ale také interními instrukcemi, které úzce navazují na skupinovou personální strategii. Velmi 

dobře probíhá komunikace a spolupráce s odborovou organizací OS KOVO.  

Personální záležitosti si z velké částí řídí společnost AMTPO sama, avšak mnoho 

činností probíhá v úzké spolupráci s mateřskou společností AMO.
 53
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Organizace má plochou organizační strukturu, detail zobrazuje příloha č. 1. V čele 

stojí generální ředitel společnosti, kterému podléhají jednotliví odborní ředitelé (například 

ředitel pro výrobu, techniku, obchod, ekonomiku, atd.). Každý uvedený ředitel má na starosti 

fungování svého oddělení. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců 

V současné době (k datu 14.3.2013) zaměstnává společnost AMTPO celkem 

1035 kmenových zaměstnanců. Graf 3.1 ukazuje vývoj počtu zaměstnanců v rozdělení na 

kategorii D, THP a celkem od vzniku samostatné společnosti, tj. od roku 2007. Dále 

společnost najímá také externí zaměstnance, jejichž počet se mění a závisí na aktuálním 

zakázkovém naplnění firmy. V průměru jich firma v roce 2012 zaměstnávala celkem 113. 

 

Graf 3.1 - Vývoj počtu zaměstnanců 

Zdroj: Výroční zpráva AMTPO  

 

Členění zaměstnanců dle věku, vzdělání, pohlaví a délky zaměstnání 

Pro základní přehled zobrazují grafy 3.2 členění zaměstnanců dle věku, dosaženého 

vzdělání, pohlaví a délky zaměstnání u společnosti AMTPO. Z grafu vyplývá, že ve 

společnosti pracují nejčastěji muži ve věku 41-50 let, kteří jsou vyučeni a u firmy jsou 

11-20 let. Dále společnost v průběhu roku dle aktuální potřeby najímá externí zaměstnance, 

jejichž věk se v roce 2012 nejčastěji pohyboval v rozpětí 21 – 30 let. Ucelené tabulky 

obsahující hodnoty absolutních a relativních četností se nacházejí v příloze č. 2. 
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Grafy 3.2 – Členění zaměstnanců dle věku, vzdělání, pohlaví a délky zaměstnání u AMTPO 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hodnocení zaměstnanců 

Velmi důležitým nástrojem je periodické hodnocení zaměstnanců (Global Employee 

Development Programme – GEDP). Pravidla hodnocení GEDP nastavuje Korporát a realizaci 

hodnocení v podmínkách společnosti zajišťuje personální oddělení. Systém spočívá ve 

stanovení úkolů na počátku roku dle kritérií SMART (Specific, Measurable, Achievable, 

Realistic, Time specific), následuje pololetní hodnocení a na konci roku dochází ke 

konečnému vyhodnocení těchto úkolů, opět po rozhovoru s nadřízeným. Dokumentací o 

provedeném hodnocení zaměstnanců je elektronický zápis údajů do systému. 
54

 

 

Vzdělávací aktivity 

Průběžné vzdělávání je v dnešní rychle se měnící době nezbytností, čehož si je 

společnost velmi dobře vědoma. Vzdělávací aktivity ve společnosti jsou zaměřeny na zajištění 

kvalifikací vyžadovaných legislativou a dalších znalosti nutných pro provoz a rozvoj firmy. 

Vzdělávání zaměstnanců je prováděno podle plánu vzdělávacích akcí formou tematických 
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školení v úzké spolupráci s mateřskou společností, a to jak v prostorách AMTPO, tak i ve 

školících prostorách AMO.  

Na základě požadavků na vzdělávání zaměstnanců vypracovává personální útvar 

AMTPO v úzké spolupráci s útvarem vzdělávání AMO plán vzdělávacích akcí. Podkladem 

pro jeho vypracování jsou výsledky a závěry periodického hodnocení zaměstnanců a nově 

vzniklé požadavky. 
55

 

 

Vzdělávací akce mohou být: 

a) Interní, které zabezpečuje útvar vzdělávání AMO ve vzdělávacím zařízení 

společnosti. 

b) Zprostředkované u externích institucí ve vzdělávacím zařízení společnosti, 

zabezpečované útvarem vzdělávání AMO. 

c) Jednorázové, zabezpečované útvarem vzdělávání AMO zprostředkovaně u externích 

institucí.  

Na organizaci školení se podílí i personální útvar AMTPO. 

 

Kariéra 

Proces řízení kariéry zahrnuje výběr, přípravu a rozvoj talentovaných zaměstnanců a 

absolventů škol. Je zaměřen na systematické rozvíjení znalostí a zejména na výcvik 

dovedností a způsobilostí zaměstnanců. Cílem je zvýšit výkonnost a podporu inovačního 

chování. Potřebu výcviku každého zaměstnance a rozvoje jeho odborné způsobilosti zjišťuje 

bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec vždy při periodickém hodnocení zaměstnanců, 

zařazování zaměstnance na pracovní místo nebo při změně popisu pracovního místa.
 56

 

 

3.7 Interní komunikace 

Komunikace a informovanost je zajišťována organizací v podobě pravidelných 

schůzek vedení společnosti se zástupci odborové organizace, výrobních porad na provozech, 

komunikačních setkání vedení společnosti se zaměstnanci a setkání s pracovními a životními 

jubilanty. V této kapitole je nutno rovněž zmínit pravidelné sportovní a společenské akce 
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organizované i pro rodinné příslušníky zaměstnanců (Bruslení s Mikulášem, badmintonový 

turnaj, výlety na kolech, turistické výlety, hokejový turnaj aj.).  

Společnost využívá i další komunikační nástroje, ve spolupráci s mateřskou firmou 

vydává časopis „1“, který vychází každý měsíc jak v tištěné, tak elektronické podobě (k 

dispozici je na intranetu i internetu). Dalším nástrojem jsou nástěnky, které jsou umístěné jak 

v sociální budově firmy, tak na jednotlivých výrobních provozech. Společnost také využívá 

několika LCD televizí, ve kterých se objevují zejména informace o bezpečnosti a zdraví, 

organizačních změnách, apod. Důležitých zdrojem informací jsou rovněž intranetové stránky 

společnosti.
 57

 

 

3.8 Sociální program – zaměstnanecké výhody 

Součástí kolektivní smlouvy je i široký sociální program poskytující zaměstnanecké 

výhody. Zahrnuje rekondiční a ozdravné akce (15 denní rekondiční pobyty, 8 denní 

rekondiční pobyty), závodní stravování a občerstvení zaměstnanců prostřednictvím závodních 

kantýn a jídelen umístěných v areálu společnosti, včetně příspěvku na stravu zaměstnanců, 

rekreační péči pro děti zaměstnanců, péči o dopravu zaměstnanců v areálu zaměstnavatele, 

sociální výpomoci, návratné bezúročné půjčky, příspěvky dárcům krve, příspěvky na penzijní 

připojištění, peněžní poukázky při pracovním jubileu, dovolenou na zotavenou nad povinnost 

stanovenou zákoníkem práce (5 dní navíc, tedy dohromady 5 týdnů), možnost účasti na 

rehabilitačních programech (např. „Zdravá záda, jóga, apod.), možnost využívat 

zaměstnanecký tarif mobilního operátora. V závislosti na konkrétní pozici mohou 

zaměstnanci využívat také služební mobilní telefon, či notebook, pružnou pracovní dobu nebo 

jazykovou výuku.
 58

 

 

3.8.1 Analýza nákladů na zaměstnanecké výhody 

Na celý sociální program firma vynakládá nemalé finanční částky. Tabulka 3.3 

znázorňuje celkové náklady, které firma vynaložila na tyto výhody v letech 2011 a 2012. Lze 

zřetelně vidět, že nejvíce prostředků firma vynaložila na příspěvek na penzijní připojištění, 

následoval příspěvek na závodní stravování. 
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Tabulka 3.3 – Náklady na zaměstnanecké výhody (v Kč) 

Zdroj: vlastní zpracování z interních zdrojů AMTPO 

 

Detailní popis výhod 

Penzijní připojištění – zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kteří mají sjednáno 

penzijní připojištění, příspěvek, který se řídí pravidly, které specifikuje tabulka 3.4. 

 

Tabulka 3.4 – Pravidla pro čerpání příspěvku na penzijní připojištění (v Kč) 

Zdroj: Kolektivní smlouva AMTPO 

 

Příspěvek na stravování – zaměstnavatel umožňuje stravování zaměstnancům 

prostřednictvím závodních kantýn a jídelen umístěných v areálu společnosti. Příspěvek 

zaměstnavatele činí 39,98 Kč na hlavní jídlo. 

 

Rekondiční pobyty – zaměstnavatel přispívá na realizaci programů, které podporují 

zdraví zaměstnanců prostřednictvím 15 denních a 8 denních rekondičních pobytů, přičemž 

zaměstnanci mají nárok na pracovní volno s náhradou mzdy dle následujících pravidel: 

 15 denní rekondiční pobyt – zaměstnancům je umožněno čerpat prvních 

7 kalendářních dnů dovolenou, náhradní volno, pracovní volno bez náhrady mzdy. 

Měsíční úložka 

zaměstnance

příspěvek 

zaměstnavatele

100 - 199 300

200 - 299 400

300 - 499 500

500 - 699 600

700 - 999 800

1000 - 1499 900

1500 a více 1000

2012

Náklady   2011 2012

penzijní připojištění 6 550 800 7 955 600

příspěvek na stravování 6 497 634 6 231 803

Rekondiční pobyty 591 300 483 101

Příspěvky dárcům krve 431 500 386 500

Příspěvek PERSPEKTIVA 360 000 0

Sociální výpomoci 312 000 350 000

Ozdravný pobyt dítě 274 620 269 188

Ostatní sociální náklady 267 500 529 715

Celkem 15 285 354 16 205 907
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Dalších 8 kalendářních dnů bude zaměstnancům poskytnuto pracovní volno 

s náhradou mzdy. 

 8 denní rekondiční pobyt – zaměstnancům je umožněno čerpat první 4 kalendářní dny 

dovolenou, náhradní volno, pracovní volno bez náhrady mzdy. Další 4 kalendářní dny 

bude zaměstnancům poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy. 

 

Příspěvky dárcům krve – vyplácejí se zaměstnancům, kteří bezplatně darují krev. 

Zaměstnavatel poskytuje následující odměnu: 

 Při obdržení bronzové Janského plakety za 10 bezpříspěvkových odběrů krve 

1500 Kč.  

 Při obdržení stříbrné Janského plakety za 20 bezpříspěvkových odběrů krve 2000 Kč.  

 Při obdržení zlaté Janského plakety za 40 bezpříspěvkových odběrů krve 3500 Kč 

 Za každý další odběr nad rámec zlaté Janského plakety 500 Kč.  

Rovněž je důležité uvést, že v kolektivní smlouvě je stanoveno, že jeden čestný odběr 

cytaferézy se považuje za dva čestné odběry krve. Mimo tyto příspěvky mají zaměstnanci 

nárok na pracovní volno s náhradou mzdy (dle § 203 Zákoníku práce) a rovněž mohou 

uplatnit odpočty z daní ve výši 2000 Kč za každý odběr. 

 

Příspěvek „PERSPEKTIVA“ – dle ustanovení v kolektivní smlouvě se zaměstnavatel 

zavazuje poskytovat finanční dar nadačního fondu „PERSPEKTIVA“ zaměstnancům, kteří 

nabudou nárok na plný invalidní důchod pro nezpůsobilost v důsledku pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání.  

 

Sociální výpomoci – zaměstnavatel poskytuje jednorázové nenávratné sociální 

výpomoci v případě škody velkého rozsahu vzniklé následkem mimořádných povětrnostních 

vlivů, při narození dítěte, při úmrtí zaměstnance pozůstalým, při pracovním úrazu, který měl 

za následek přiznání statusu občana se zdravotním pojištěním. 

 

Ozdravný pobyt dítěte – zaměstnavatel poskytuje příspěvek na ozdravné a rekreační 

pobyty dětí zaměstnanců. Příspěvek se pohybuje v rozpětí 1200 Kč – 2500 Kč v závislosti na 

délce pobytu a jeho termínu. 
59
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Ostatní sociální náklady – do této oblasti patří náklady na nákup peněžních poukázek 

na životní a pracovní jubilea. Pravidla pro poskytování jsou následující: 

 Životní jubileum – při dovršení životního jubilea 50 let věku obdrží zaměstnanec, 

jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá nepřetržitě nejméně 5 let, peněžní 

poukázku ve výši 5 000 Kč. 

 Pracovní jubileum – zaměstnanec, který odpracoval ve společnosti příslušný počet 

let, obdrží peněžní poukázku v následující výši: 

20 let – 2 000 Kč 

25 let – 2 500 Kč 

30 let – 3 000 Kč 

35 let – 3 500 Kč 

40 let – 4 000 Kč  
60
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4   ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI 

 

4.1 Dotazníkové šetření 

 

Pro účel analýzy současného stavu motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců ve 

společnosti byla použita metoda dotazování pomocí provedeného dotazníkového průzkumu, 

detail dotazníku je uveden jako příloha č 3. Dále bylo také využito rozhovorů, a to za účelem 

detailnější analýzy zjištěných dat a jejich následné interpretaci. 

 

4.1.1 Rozdělení dotazníků 

Aby bylo možné sledovat odpovědi obou skupin zaměstnanců (D a THP), byly 

dotazníky ve firmě rozdány jak zaměstnancům pracujícím na sociální budově firmy (úseky 

odborných ředitelů, zaměstnanci THP), tak zaměstnancům pracujícím na jednotlivých 

výrobních provozech (zaměstnanci D i THP). Konkrétně byly dotazníky rozdány každému 

odbornému řediteli, aby je distribuoval na svém úseku, přičemž ředitel pro výrobu obdržel 

dotazníky rozdělené na dalších 5 částí. Důvodem byla skutečnost, že pod něj spadají všechny 

výrobní provozy a bylo žádoucí, aby se dotazníky dostaly také k dělníkům. 

 

Rozdělení počtů bylo následující:  

 Výrobní provozy: 190 dotazníků 

 Sociální budova: 49 dotazníků 

 

Celkem bylo rozdáno 239 dotazníků. Vráceno bylo 151 z nich, což je 63 % 

z celkového počtu. Část, konkrétně 14 dotazníků (6 %), musela být z důvodu neúplnosti 

vyplněných údajů, či jiných nesrovnalostí, vyřazena. Zpracováno tedy bylo celkem 

137 dotazníků (57 %). 

 

4.1.2 Sběr vyplněných dotazníků 

Za účelem zachování anonymity respondentů byly ve společnosti umístěny 

4 schránky, do kterých mohli zaměstnanci své vyplněné dotazníky vhazovat. Bylo nutné 
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zajistit sběrné místo jak pro pracovníky D, tak i THP, a proto byl jeden umístěn do vstupních 

prostor sociální budovy firmy a zbylé tři na provoze. 

 

4.1.3 Lhůta pro vyplnění 

Časová lhůta pro vyplnění dotazníků byla stanovena na 4 dny. Delší doba nebyla 

nutná, a to z toho důvodu, že pokud je zaměstnanci nevyplní hned na začátku, lze 

předpokládat, že o vyplnění nemají zájem a později už to jistě neudělají.  

 

4.1.4 Obsah dotazníků 

V úvodu každého dotazníku byla uvedena žádost o vyplnění dotazníku, zmíněn účel, 

k jakému bude sloužit a také byla uvedena informace o anonymitě respondentů. Právě za 

účelem zachování anonymity bylo přistoupeno k tištěné formě dotazníku, protože vyplnění e-

mailem ani prostřednictvím intranetu by potřebnou anonymitu nezaručilo.  

 

Dotazník obsahuje celkem 30 otázek, které jsou členěny do pěti částí, které nejvíce 

souvisí s motivací a následnou spokojeností zaměstnanců:  

 

A: Informace o respondentovi – jeho pohlaví, věk, vzdělání, délka zaměstnání u 

společnosti, profesní zařazení. Cílem bylo zjistit základní informace o respondentech. 

 

B: Hodnocení – zde bylo cílem zjistit, zda respondent vidí možnost kariérního růstu ve 

společnosti, jestli je jeho nadřízený spravedlivý, zdali má možnost se dále vzdělávat, jestli je 

spokojen s prací, kterou vykonává, s výškou své mzdy či se systémem pravidelného 

hodnocení zaměstnanců. 

 

C: Zaměstnanecké výhody – tato část se zaměřuje na analýzu v současnosti 

využívaných zaměstnaneckých výhod v třístupňovém členění od „nejvíce“ až po „nejméně“. 

Jejím cílem je zjistit, jaké výhody ve skutečnosti zaměstnanci využívají nejvíce, tedy o které 

je největší zájem a které naopak využívají nejméně. Následuje otázka týkající se návrhu 

možných výhod, které by respondenti uvítali. 
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D: Motivace – vzhledem k tomu, že každý člověk je jiný a má tedy rozdílné vnímání 

toho, co je v souvislosti s prací důležité, následující otázka má za cíl zjistit, které faktory jsou 

pro zaměstnance nejvíce motivující a které naopak nejméně, opět s využitím třístupňové 

hodnotící stupnice. 

 

E: Komunikace – otázky zaměřené na komunikaci zkoumají, zda zaměstnanci znají 

kolektivní smlouvu, zda a jakým způsobem dostávají informace potřebné pro výkon práce, 

jestli se jejich nadřízený zajímá o jejich práci, zda před ním mohou vyjádřit svůj názor, či zda 

je chválí. Nakonec se zjišťovalo, jestli mají dostatek informací o dění ve společnosti, popř. 

jaké způsoby komunikace by navrhovali. 

 

Otázky byly formulovány buďto jako uzavřené s nabídkou několika možných variant 

odpovědí, nebo jako polootevřené, které nabízely také možnost pro vyjádření vlastního názoru 

respondenta v podobě „jiné“. Bylo využito také několika filtračních otázek. Dále byly použity 

tzv. baterie otázek, kdy se podobné typy otázek seskupily do jedné tabulky, a využilo se 

hodnotící stupnice v rozpětí 1 – 3. 

 

4.1.5 Vyhodnocení dotazníků 

Dotazy byly vyhodnocovány jak jednotlivě každý zvlášť, tak ve vzájemných 

souvislostech. Získané výsledky byly doprovázeny grafickým znázorněním pro lepší 

interpretaci. Všechny výsledné tabulky, ze kterých byly tyto grafy vypracovány, obsahující 

získané absolutní četnosti, relativní četnosti, jsou součástí přílohy č. 4. 

 

Informace o respondentovi 

V části A dotazníku, která byla zaměřena na obecné informace o respondentovi, byly 

položeny následující otázky: „Pohlaví“, Věk, Dosažené vzdělání, Délka zaměstnání u 

společnosti AMTPO, Profesní zařazení“. 

 

a) Pohlaví – 79 % respondentů, kteří dotazník vyplnili, tvořili muži, zbylých 21 % 

ženy. Toto rozložení odpovídá také skutečnému rozdělení mužů a žen, kteří ve firmě pracují, 

tedy 83 % muži oproti 17 % ženy. 
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b) Věk – složení respondentů dle věku znázorňuje graf 4.1. Je evidentní, že nejvyšší 

zastoupení měli zaměstnanci ve věkové kategorii 41 - 50 let, následuje 31 – 40 let. Opět by se 

dalo říci, že toto rozdělení odpovídá i skutečnému věkovému rozložení zaměstnanců ve firmě.  

 

Graf 4.1 – Rozdělení respondentů dle věku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

c) Dosažené vzdělání – jednotlivé kategorie znázorňuje graf 4.2.  Nejvyšší zastoupení 

měli respondenti, kteří jsou vyučeni bez maturity, a to celkem 33 %. Těsně jsou následováni 

středoškoláky s maturitou. Pokračují vysokoškoláci, vyučeni s maturitou, další mají vyšší 

odborné vzdělání a 1 respondent uvedl, že má základní vzdělání. 

 

Graf 4.2 – Rozdělení respondentů dle vzdělání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

d) Délka zaměstnání u společnosti – výsledky zřetelně znázorňuje sloupcový graf 4.3. 

Je vidět, že respondenti, kteří se průzkumu zúčastnili, pracují u firmy nejčastěji 11 – 20 let, 

následuje doba 21 – 30 let. Opět je možno tvrdit, že toto složení kopíruje skutečné rozložení 

zaměstnanců ve společnosti. 
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Teoreticky je tedy možno odvodit, že pro většinu zaměstnanců může být současný 

zaměstnavatel první a jedinou firmou, pro kterou kdy pracovali, a proto nemohou ze své 

vlastní zkušenosti porovnávat, jak to chodí v jiných firmách. Také by se ale dalo soudit, že se 

jedná o zaměstnance loajální, spokojené a vědomé si jistoty, kterou jim jejich zaměstnavatel 

poskytuje. 

 

Graf 4.3 – Rozdělení respondentů dle délky zaměstnání u společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

e) Profesní zařazení – výsledky této otázky jsou zobrazeny prostřednictvím grafu 4.4. 

Nejvyšší zastoupení, 58 % mají respondenti pracující v kategorii D, 38 % v kategorii THP a 

4 % v manažerské pozici. 

 

Graf 4.4 – Rozdělení respondentů dle profesního zařazení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnocení 

Část B dotazníku obsahuje celkem 9 otázek. Dotýká se možnosti kariérního růstu, 

spravedlivého přístupu ze strany nadřízeného, možnosti vzdělávání, spokojeností s prací, se 

mzdou a s pravidelným hodnocením prováděným nadřízeným. 
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a) Myslíte si, že máte ve společnosti možnost kariérního růstu? – Celkem 67 % 

respondentů odpovědělo spíše negativně (36 % odpovědí znělo „jen velmi malou“, a 31 % 

„ne, nevidím žádnou perspektivu“). Naopak 17 % respondentů vidí možnost růstu velmi 

reálně, tomu odpovídaly odpovědi „ano, zcela určitě“. Odpověď „nemám zájem o kariérní 

růst“ zvolilo 16 % respondentů.  

Za účelem další analýzy byly odpovědi „jen velmi malou“ a „ne, nevidím žádnou 

perspektivu“ členěny dle dosaženého vzdělání respondentů. Vzhledem k tomu, že se objevil 

pouze 1 respondent se základním vzděláním a žádný s vyšším odborným vzděláním, byly tyto 

dvě kategorie z této analýzy vyřazeny, aby nezkreslovaly výsledky. Zajímavé bylo zjištění, že 

pesimisticky vidí kariérní postup zejména respondenti vyučeni s maturitou (83 %), se 

středoškolským vzděláním s maturitou (78 %) a vyučeni bez maturity (70 %). Naopak 

respondenti mající vysokoškolské vzdělání byli nespokojeni nejméně, a to ze 42 %. Tyto 

výsledky znázorňují grafy 4.5.  

Je potřeba si položit otázku, proč tolik respondentů odpovídalo spíše negativně. Tedy 

má firma kvalitně vypracovaný systém personálních náhrad? Mají lidé kam dále postupovat? 

Postupují v kariéře zaměstnanci, kteří si to opravdu zaslouží?  

 

Grafy 4.5 – Možnost kariérního růstu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

b) Myslíte si, že Váš nadřízený přistupuje ke všem spravedlivě? – Výsledky této otázky 

zobrazují grafy 4.6. Celkem 69 % respondentů odpovědělo „ano“, naproti tomu 31 % z nich 

odpovědělo „ne“. Následovala otázka, na kterou odpovídali pouze ti respondenti, jejichž 

odpověď zněla „ne“. Nejvíce zastoupení měla možnost „nemá rád ty, kteří mu odporují“, dále 

„nadržuje svým kamarádům a známým“, „nemá rád ty, kteří vyjadřují svůj názor“ a „dává 
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přednost těm, kteří mu donášejí“. V položce „jiné“ se objevovaly odpovědi jako například 

„nemá jinou možnost, či nechce mít žádnou zodpovědnost a řešit problémy.“ 

 

Grafy 4.6 – Spravedlivý přístup 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

c) Máte na své pozici možnost dalšího vzdělávání? – Odpovědi respondentů jsou 

zobrazeny v grafech 4.7. Odpovědi byly poměrně vyrovnané, 49 % dotázaných odpovědělo 

„ano“ a 51 % „ne“. Následně byly analyzovány odpovědi „ne“, a to v rozdělení dle 

dosaženého vzdělání. Vzhledem k tomu, že takto neodpověděl žádný respondent se základním 

vzděláním ani žádný s vyšším odborným vzděláním, byly tyto dvě kategorie z této analýzy 

vyřazeny, aby nezkreslovaly výsledky. Bylo zjištěno, že nejvíce takto odpovídali respondenti 

vyučeni bez maturity, středoškoláci s maturitou a vyučeni s maturitou. Opět je zřejmé, že 

vysokoškoláci si ze všech uvedených nejvíce myslí, že mají možnost se dále vzdělávat. 

Je třeba se zamyslet, proč lidé odpovídali, že nemají možnost se dále vzdělávat. Je 

tomu tak opravdu z toho důvodu, že firma neposkytuje svým zaměstnancům dostatek 

možností, jak se dále vzdělávat, anebo zaměstnanci nepovažují za „vzdělávání“ běžná školení, 

která prostřednictvím firmy pravidelně absolvují?  
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Grafy 4.7 – Možnost vzdělávání 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

d) Jste spokojen(a) s prací, kterou vykonáváte? – V tomto případě byly odpovědi 

vesměs pozitivní, v 94 % případů respondenti odpovídali „ano, práce mě baví“ či „není to 

nejhorší“. Naopak 6 % respondentů odpovědělo „ne“. Jako důvod této nespokojenosti 

nejčastěji uváděli „myslím, že bych zvládl(a) i zodpovědnější práci“ či „nepříjemné pracovní 

prostředí (vzhled pracoviště)“. 

 

e) Jste spokojen(a) se mzdou, kterou pobíráte? – výsledky lze vidět v grafu 4.8. 

Celkem 42 % respondentů je nespokojeno, protože odpověděli „ne“. Naopak 50 % 

dotázaných odpovědělo „vcelku ano“ a 8 % odpovědí znělo „ano“. Odpověď „ne“ použili 

nejčastěji respondenti ve věku 41-50 let, vyučeni bez maturity, kategorie D, kteří ve firmě 

pracují 11-20 let. 

Nyní je vhodné si položit otázku, zda negativně odpovídající respondenti mají opravdu 

důvod k nespokojenosti se mzdou, kterou jim společnost vyplácí, či tyto odpovědi vyplývají 

pouze z toho, že člověk je tvor nespokojený a touží dostávat stále více. 



47 

 

Graf 4.8 – Spokojenost se mzdou 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

f) Jste spokojen(a) s tím, jakým způsobem provádí Váš nadřízený periodické 

hodnocení zaměstnanců? – Celkem 80 % respondentů odpovědělo „ano“ a 20 % „ne“. 

Důvody, které se objevovaly u záporných odpovědí, znázorňuje graf 4.9 a byly následující: 

„Myslím si, že hodnocení neodpovídá skutečnosti (je subjektivní)“, „Hodnocení provádí sám, 

tj. beze mě“, „Hodnocení provádí se mnou, ale jednostranně, nevede dialog“, „Úkoly a cíle 

stanoví nereálně“. V položce „jiné“ se objevil názor, že hodnocení je jen nutná formalita a 

závěry, připomínky, náměty se následně nepromítají do reality. Pouze je splněna povinnost 

provedení hodnocení.  

Je nutné si položit otázku, proč respondenti nejsou spokojeni s hodnocením. Na jedné 

straně budou vždy existovat lidé, kteří nebudou spokojeni nikdy. Naopak jistě není správné, 

pokud si respondenti myslí, že hodnocení je subjektivní či ho dokonce nadřízení provádějí 

sami. K takovýmto situacím by docházet určitě nemělo, protože poté hodnocení ztrácí svůj 

smysl. 

 

Graf 4.9 – Důvody pro nespokojenost s periodickým hodnocením zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zaměstnanecké výhody 

Dotazník dále pokračoval částí C, která mapovala, jaké zaměstnanecké výhody 

respondenti nejvíce a nejméně využívají, zdali jsou s poskytovanými výhodami spokojeni a 

popřípadě jaký výhody by uvítali. 

 

a) Jak intenzivně využíváte následující zaměstnanecké výhody poskytované 

zaměstnavatelem? – Respondenti známkovali nabízené možnosti jako ve škole, tj. 1 = 

v maximální možné míře, 2 = málo, 3 = vůbec. Graf 4.10 znázorňuje ty výhody, které 

respondenti oznámkovali číslem 1, tedy využívají je v maximální možné míře. Data jsou 

seřazena sestupně. 

 

Graf 4.10 – Výhody, které respondenti využívají v maximální možné míře 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce respondenti využívají příspěvku na penzijní připojištění. Další v pořadí je 

závodní stravování, následoval zaměstnanecký tarif se společností Telefonica O2. Toto pořadí 

se dalo očekávat, protože firma i ve skutečnosti vynakládá nejvyšší finanční prostředky na 

penzijní připojištění a závodní stravování. Z takto vysokého procenta respondentů 

využívajících příspěvku na penzijní připojištění lze soudit, že si lidé uvědomují důležitost 

spoření na penzi, a také skutečnosti, že jim firma přispívá poměrně vysokou částkou. 

 

Spokojenost se současnými zaměstnaneckými výhodami 

Následovala otázka „Jste spokojen(a) se zaměstnaneckými výhodami, které Vám 

zaměstnavatel poskytuje?“ Zde byly odpovědi převážně pozitivní. Celkem 77 % respondentů 

odpovědělo „ano“ a 23 % respondentů „ne“. Jako důvod uvádí, že chybí takové, které by jim 
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vyhovovaly nebo že nemají možnost využívat ty, které je zajímají. Zde se ve dvou případech 

vyskytovala odpověď „nemám dostatek financí na doplacení benefitu“, dále „stravování 

nevyhovuje“, „chybí stravenky“, či „nevyhovující termíny rekondičních pobytů přes 

uzávěrku“. 

 

Nové zaměstnanecké výhody 

Po vyhodnocení současného využívání výhod a spokojeností s nimi lze přejít k další 

otázce „Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)?“ Detail uvádí graf 4.11. 

 

Graf 4.11 – Jaké zaměstnanecké výhody byste uvítal(a)? 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odpovědi, které se v návrzích vyskytovaly nejčastěji, byly „odměna za nečerpání 

nemocenské“, dále „volno na léčení (tzv. Sick days)“ a „příspěvek na dovolenou“. Následoval 

příspěvek na sportovní aktivity a volno na zařizování (tzv. Free days). V položce „jiné“ se 2 x 

objevily návrhy na stravenky místo závodního stravování, v jednom případě návrh zřídit 

mateřskou školu v podniku a jeden výskyt měla poznámka studijní volno. 

 

Motivace 

Další část dotazníku, část D zkoumá, co a jakou měrou zaměstnance motivuje, tedy co 

je pro ně důležité a co méně. Proto byla položena otázka „Jak moc jsou pro Vás motivující 

následující faktory?“ Opět byla využita stupnice, známkovalo se jako ve škole, tj. 1 = nejvíce 

motivující, 2 = středně motivující, 3 = nejméně motivující). Graf 4.12 znázorňuje členění 

odpovědí dle „nejvíce motivující“. 
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Graf 4.12 – Nejvíce motivující faktory 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší počet respondentů uvedlo, že nejvíce motivující je pro ně mzda. Jedná se tedy 

o finanční pravidelný příjem, který za svou práci dostávají a prostřednictvím něhož zabezpečí 

své potřeby. Dalším důležitým faktorem je stabilita firmy, což si lze spojit s tím, že pokud 

bude firma stabilní, bude vydělávat a zaměstnanci budou dostávat mzdu, popř. i další výhody. 

Respondenti jako další motivující faktory uváděli smysluplnost práce a úkolů, jednání 

nadřízených, vykonávanou práci, důvěra v nadřízeného, či pochvalu a uznání za odvedenou 

práci. Zajímavé je zjištění, že v otázce č. 6 „Myslíte si, že máte ve společnosti možnost 

kariérního růstu?“ odpovědělo 67 % respondentů, že si to nemyslí. V této otázce pokládalo 

položku „možnost kariérního růstu“ spíše za nejméně motivující faktor celkem 18 % 

dotázaných. 

 

Komunikace 

Část E se dotýkala tématu komunikace v kontextu komunikace společnosti se 

zaměstnanci, ale také komunikace ve vztahu nadřízený a podřízený. Tedy zda zaměstnanci 

znají obsah kolektivní smlouvy, zda mají dostatek informací pro svou práci, zda mohou 

komunikovat se svým nadřízeným, zda mají dostatek informací o tom, co se děje ve firmě a 

také byl vyjádřen prostor pro sdělení návrhů a připomínek ke komunikaci. 

 

a) Znáte obsah kolektivní smlouvy? – 74 % respondentů odpovědělo „ano“, zbylá část, 

tedy 26 % „ne“. Jako vysvětlení je třeba dále uvést, že téměř všichni respondenti, kteří 
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odpověděli „ne“ do další navazující otázky uvedli jako důvod, že znají pouze části, které je 

zajímají.  

 

b) Máte dostatek informací, které potřebujete pro výkon své práce? – Naprostá většina 

respondentů na tuto otázku odpověděla pozitivně, tedy „ano, dostávám je od nadřízeného“, či 

„ano, informují mě kolegové“ nebo „ano, sháním si je sám“. Celkem 6 respondentů 

odpovědělo „ne“, a jako důvody uváděli, že nedostávají materiály/instrukce a nadřízený je 

neinformuje. 

 

c) Máte možnost sdělit svému nadřízenému své názory či připomínky? – Výsledky této 

otázky jsou zobrazeny na grafu 4.13. Pozitivní je, že 65 % dotázaných odpovědělo, že tuto 

možnost mají, se svým nadřízeným aktivně komunikují a hledají řešení. Na druhou stranu 

také respondenti odpovídali, že tuto možnost sice mají, ale nemá to cenu, a to celkem ve 

23 % případů. Celkem 9 % respondentů uvedlo, že tuto možnost také mají, ale bojí se vyjádřit 

svůj názor. 1 % respondentů se vyjádřilo, že tuto možnost nemají, protože se k nadřízenému 

nedostanou. 

 

Graf 4.13 – Možnost sdělit nadřízenému názory či připomínky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zajisté je dobře, že převážná většina respondentů se svým nadřízeným aktivně 

komunikuje, protože právě komunikace je jedním z motivujících faktorů. Je třeba se ale také 

zamyslet zejména nad negativními odpověďmi: nemá to cenu, obávám se vyjádřit svůj názor 

či k nadřízenému se nedostanu. Proč respondenti uváděli, že to nemá cenu? Jednou 

z možností by mohlo být, že ať řeknou či udělají cokoliv, stejně to na výsledek nebude mít 

žádný vliv, tedy že nemají možnost ovlivnit, co se bude dít. Druhou otázkou je, z jakého 
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důvodu se respondenti obávají vyjádřit svůj názor. Může tomu tak být z důvodu, že se bojí 

případného postihu či dokonce ztráty zaměstnání v případě, že se jejich názor nebude 

ztotožňovat s většinou či s názorem nadřízeného. 

 

d) Zajímá se Váš nadřízený o Váš pracovní výkon a výsledky Vaší práce? – Celkem 

90 % dotázaných respondentů odpovědělo „ano“, naproti tomu 10 % „ne“. 

 

e) Chválí Vás dostatečně Váš nadřízený? – Zde byly odpovědi vyrovnané, 51 % 

dotázaných odpovědělo „ano“ a 49 % odpovědělo „ne“. Zajímavé je srovnání s otázkou č. 19 

„Jak moc jsou pro Vás motivující následující faktory?“, kde celkem 47 % respondentů uvedlo, 

že pochvala a uznání jsou pro ně nejvíce motivující faktory. 

 

f) Máte dostatek informací o dění ve společnosti? – Celkem 69 % respondentů 

odpovědělo „ano“. Naproti tomu 28 % respondentů má pocit, že dostatek informací nemá a 

odpovědělo „ne“.  3 % dotázaných uvedlo, že je dění ve společnosti nezajímá. Výsledky 

znázorňuje graf 4.14. 

 

Graf 4.14 – Máte dostatek informací o dění ve společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zjištěné výsledky znějí poměrně pozitivně, protože lze soudit, že většina zaměstnanců 

je informována. I přesto bylo důležité zjistit důvod, který respondenti s odpovědí „ne“ 

uváděli. Výsledky zobrazuje graf 4.15. 
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Graf 4.15 – Nedostatek informací o dění ve společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejčastěji se vyskytující odpovědí (celkem 13 respondentů) byly „nemám možnost 

přístupu na podnikový intranet“ a „nadřízený nás neinformuje“ (také 13 respondentů). 

Odpověď „informace na nástěnkách jsou nedostačující“ označilo celkem 8 respondentů, 

variantu „jiné“ vybralo 7 respondentů. Objevovaly se zde odpovědi jako „informace 

v časopise jsou nedostačující“, „informace jsou tajeny či zkresleny a přicházejí většinou 

pozdě“, „nejvyšší management nekomunikuje, nikdo neřeší pracovní problémy“, „nástěnky 

obsahují dny bez úrazu a metody 5S“. 

Je namístě se zamyslet, zda a jak zajistit přístup k podnikovému intranetu těm 

zaměstnancům, kteří nemají možnost se k němu dostat? Také odpovědi, že nadřízený 

nepředává dál informace, nepůsobí příliš pozitivně, protože nadřízený by měl být jedním 

z hlavních informačních kanálů. Vzhledem k tomu, že nástěnky jsou často jediným způsobem, 

jak se zaměstnanci dozvědí o tom, co se děje, měl by se změnit obsah, který je na nich 

uveřejňován. 

 

g) Uvítal(a) byste, kdyby společnost podnikla kroky ke zlepšení komunikace? – Celkem 

80 % respondentů odpovědělo, že by uvítalo, kdyby společnost podnikla kroky ke zlepšení 

komunikace, 20 % odpovědělo odpovědělo „ne“. Otázka dále pokračovala „V případě, že jste 

na otázku č. 29 odpověděl(a) „ano“, označte možnosti, které se Vám zamlouvají“, jak lze 

vidět v grafu 4.16.  
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Graf 4.16 – Kroky ke zlepšení komunikace 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší zastoupení měly odpovědi „Terminál (přístup na podnikový intranet, 

připomínky k závodnímu stravování, dotazy generálnímu řediteli, zlepšovací návrhy, apod.)“, 

následovala možnost „Kvalitnější informace na nástěnkách“, dále „Schránka, do které je 

možné kdykoliv vhodit jakýkoliv dotaz/připomínku“, pokračuje varianta „Kvalitní informace 

v podnikovém časopise“, položka „jiné“ a „Lepší umístění podnikové televize“. Pod položkou 

„jiné“ se nacházely následující poznámky: „otevřená a pravdivá komunikace vedení“, 

„zlepšení komunikace (mezi kolegy) mezi lidmi (podřízení -> nadřízený a opačně)“, 

„komunikace musí být obousměrná, což nástěnky, TV, časopis, neumožňují“, „lepší 

informovanost od přímých nadřízených“, „zapojení řadových zaměstnanců do operativních 

porad na úrovni středního managementu“, „interní výroční zpráva managementu "o stavu 

firmy" s nastíněním nejbližších kroků a perspektivy firmy na další období 1-5 let - určena pro 

zaměstnance“, „ochota diskuze nadřízený x podřízený“, „mít možnost otevřené komunikace s 

vedením bez následného postihu“, „informace jsou se zpožděním. Informace, které se nemění 

- jsou informace, které za chvíli již neplatí nebo na poslední chvíli“. 

Je vhodné si položit otázku, zda jsou aktivity firmy v této oblasti na dostačující úrovni, 

popř. jakým způsobem ji zlepšit. Je na místě zmínit, že se nejedná pouze o komunikaci ve 

formě předávání informací, které souvisí s prací samotnou, nýbrž také komunikaci 

mezilidskou. 
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4.2 Regresní a korelační analýza 

Cílem této analýzy bylo prověřit, zda existuje mezi určitými jevy statistická závislost a 

jak je silná. Za tímto účelem bylo využito regresní a korelační analýzy. Detailní výsledky, 

včetně grafů regresní přímky lze vidět v příloze č. 5.  

 

Provedením statistické analýzy byl nejprve vypočten Pearsonův koeficient korelace R, 

který nabývá hodnot od -1 až do +1, přičemž v těchto bodech je závislost nejsilnější. Pokud se 

hodnota koeficientu korelace R rovná 0, neexistuje žádná statistická závislost. 

Dalším krokem bylo stanovení nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1 a 

vyhodnocení, která z nich bude přijata či zamítnuta. 

Pro lepší znázornění byl vytvořen také graf zobrazující hodnoty vynesené na 

nezávislou osu x a závislou osu y a regresní přímku. 

Nakonec byl vypočítán koeficient determinace R
2
, pomocí něhož bylo možné vyjádřit, 

jakým poměrem byla jedna skupina dat ovlivněna druhou.  

 

Pro účely analýzy byly posuzovány následující data za období let 2004 - 2012: 

 Průměrná mzda v AMTPO (v Kč) 

 Produktivita práce v AMTPO (v tunách) 

 Výroby AMTPO (v tunách) 

 

Závislost produktivity práce na vývoji mzdy 

Cílem této analýzy bylo zjistit, zda se při zvyšování mzdy zvyšuje také produktivita 

práce, protože zaměstnanci mají větší motivaci k práci.  

Vypočtená hodnota koeficientu korelace se rovnala -0,21. Dle tohoto výsledku je 

možno soudit, že mezi daty existuje slabá statistická závislost. Tuto domněnku dokládá také 

graf regresní přímky, kdy jednotlivé body jsou rozptýleny kolem ní. Následným testováním 

hypotéz byla přijata nulová hypotéza, která tvrdila, že mezi daty neexistuje statistická 

závislost. Pomocí koeficientu determinace bylo následně zjištěno, že produktivita práce je 

mzdou ovlivněna zhruba ze 4 %, zbývajících 96 % tvoří jiné faktory.  

 

Závislost vývoje mzdy na vyrobeném množství 

Cílem bylo prověřit, zda se při zvyšování objemu výroby také zvyšuje mzda vyplácená 

zaměstnancům. 
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Hodnota koeficientu korelace se rovnala -0,42. Lze tedy tvrdit, že mezi daty existuje 

spíše slabá závislost, což lze vidět také na grafu regresní přímky. Testováním hypotéz byla 

přijata nulová hypotéza tvrdící, že mezi daty neexistuje statisticky významná závislost. 

Pomocí koeficientu determinace bylo následně zjištěno, že průměrný výdělek je ovlivněn 

vyrobenými tunami ze 17 %, zbylých 83 % tvoří jiné faktory. 

 

4.3 Test nezávislosti Chí-kvadrát pro kontingenční tabulku 

Cílem tohoto testování bylo prověřit, zda existuje mezi určitými jevy statisticky 

významná závislost. S detailními výsledky se lze seznámit v příloze č. 6. 

 

Na základě výsledků zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření byla sestavena 

kontingenční tabulka dosaženého vzdělání a spokojenosti se mzdou, která obsahovala 

aktuálně zjištěné četnosti P a celkové součty jednotlivých řádků a sloupců.  

Následně se stanovila nulová hypotéza H0 a alternativní hypotéza H1. Pokračovalo se 

výpočtem očekávaných četností O.  

Důležitým krokem bylo zjistit testovací kritérium Chí-kvadrát a kritickou hodnotu 

testovacího kritéria pomocí statistických tabulek (kritické hodnoty testového kritéria Chí-

kvadrát). Tyto hodnoty byly vzájemně porovnány a bylo rozhodnuto, která hypotéza bude 

přijata a která se zamítne. 

 

Závislost mezi vzděláním a spokojeností se mzdou 

Cílem testu bylo zjistit, zda existuje statisticky významná souvislost mezi vzděláním a 

spokojeností se mzdou. 

Na základě všech zjištěných hodnot byla přijata nulová hypotéza H0, která tvrdila, že 

mezi jevy neexistuje souvislost. Je tedy možno řici, že mezi vzděláním a spokojeností se 

mzdou není statisticky významná souvislost. 
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5   NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě údajů, které se podařilo získat z provedeného dotazníkového šetření a 

následné analýzy těchto údajů bylo vybráno několik stěženích faktorů, které jsou pro motivaci 

důležité a zároveň je respondenti nehodnotili zcela pozitivně. Ty byly převedeny na aktuální 

stav ve společnosti. 

 

5.1 Kariérní růst, vzdělávání, spokojenost s prací 

Náklady na školení a vzdělávání činily v roce 2012 celkem 2 278 000 Kč, což dělá 

v průměru 2 200 Kč na zaměstnance.  Firma organizuje jak interní, tak externí školení. Do 

interních je možno zařadit opakující se periodická školení pro získání znalostí nutných pro 

vykonávání určité profese, jako například jeřábníci, vazači, referentská vozidla, apod. Mezi 

externí patří školení mimořádná, na která je zaměstnanec vyslán, jako například školení pro 

zaměstnance na úseku řízení jakosti, personalistů, apod. Firma také zajišťuje svým 

zaměstnancům výuku angličtiny. 

Většinu zaměstnanců (51 %) tvoří ti, kteří jsou vyučeni. Možným řešením, jak jim 

zajistit kariérní postup a tím také osobní růst, je zavedení kariérních stupňů v jejich profesi. 

Například pro pracovní pozici vazač, či valcíř by bylo možné zavést stupně ve formě „mladší 

vazač/valcíř“, starší vazač/valcíř“, apod. Cílem je, aby zaměstnanci cítili, že se mohou 

zlepšovat a pracovat na sobě. Nevýhodou tohoto kroku je zvýšení administrativy, například 

požadavků na školení, zdravotní prohlídky, finanční ohodnocení, apod. 

Dále je doporučeno, aby nadřízení aktivně sledovali ty zaměstnance, kteří jsou šikovní 

a mají potenciál na sobě pracovat a zlepšovat se, a těm se pak snažit v růstu pomoci. 

 

5.2 Mzda 

V roce 2012 byla průměrná mzda ve společnosti AMTPO 30 581 Kč. Bylo provedeno 

srovnání se mzdou v Moravskoslezském kraji v tomtéž roce (24 262 Kč) a také srovnání se 

mzdou v České republice (22 919 Kč). Porovnání lze vidět v grafu 5.1. Je evidentní, že mzda, 

kterou svým zaměstnancům společnost AMTPO vyplácí, je zhruba o 20 % vyšší, než v kraji a 

o 25 % vyšší, než v celé republice. V rámci analýzy a za účelem posouzení, zda je mzda ve 

společnosti opravdu tak nízká, jak se některým zaměstnancům zdá, byly provedeny rozhovory 

se třemi zaměstnanci společnosti: s výrobním ředitelem, pod jehož řízení spadají zaměstnanci 
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kategorie D pracující na provoze, s personálním ředitelem, ten má na starosti personální 

otázky a také s předsedou odborové organizace, který hájí práva zaměstnanců. Všichni 

vyjádřili podobný názor, když tvrdili, že si myslí, že mzda ve společnosti je na poměrně 

vysoké úrovni. 

Z tohoto důvodu nebude společnosti navrhováno, aby se touto otázkou zásadně a 

plošně zabývala. 

 

Graf 5.1 – Porovnání mzdy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3 Hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců by v žádném případě neměla být pouhá formalita, či kontrola, 

zda a jak daný zaměstnanec plní pracovní úkoly, které mu byly stanoveny. Ve skutečnosti by 

se mělo jednat také o systém vedení zaměstnanců tak, aby měli zájem na plnění úkolů a cílů 

organizace. Je třeba zmínit, že úkoly by samozřejmě měly být stanoveny tak, aby bylo možno 

je splnit. Hodnotitel, tedy nadřízený by měl se svými podřízenými vést v průběhu hodnotícího 

pohovoru dialog, komunikovat, hledat možná řešení. Pokud je takovýto pohovor prováděn 

správně, může vést nejen ke zlepšení výkonu daného zaměstnance, ale také ke zkvalitnění 

jeho znalostí, dovedností a osobnímu růstu. Důležité je, že je zde vysoká pravděpodobnost, že 

takovýto zaměstnanec bude i motivovaným zaměstnancem. 

Firmě je doporučeno, aby znovu proškolila vedoucí zaměstnance na téma, jak správně 

provádět hodnocení, vést otevřený dialog a komunikovat s podřízenými. Současně je třeba 

říci, že se v těchto případech jedná především o lidský faktor, tudíž je možné zaměstnance 

stále dokola proškolovat a nebude dosaženo požadovaného efektu. Současně se vždy najdou 

zaměstnanci, kteří nebudou nikdy spokojeni. Další možností by mohla být náhodná kontrola 

provedených hodnocení, např. pomocí dotazníkové metody. 
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5.4 Zaměstnanecké výhody 

Na základě výsledků z provedeného dotazníkového šetření byly vybrány výhody, které 

respondenti využívají nejvíce a také ty, jejichž zavedení by v budoucnu uvítali. 

 

Nejvíce využívané: 

Příspěvek na penzijní připojištění – firma na tento zaměstnanecký benefit v roce 2012 

vynaložila celkem 7 955 600 Kč, přičemž tento příspěvek v tomtéž roce využívalo celkem 

853 zaměstnanců, což odpovídá 82 %. Tento stav vypovídá o tom, že si lidé uvědomují 

důležitost spoření na penzi do budoucna. Vliv příspěvku zaměstnavatele je zde rovněž 

nezanedbatelný. Dalším výrazným plusem této výhody je skutečnost, že se jedná o daňově 

uznatelný náklad firmy. Celková částka ovšem nesmí za rok přesáhnout 30 000 Kč. Tento 

příspěvek rovněž nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění. Zaměstnanci se tedy zvedá 

jeho reálný příjem o částku, kterou mu zaměstnavatel přispívá. 

Z těchto důvodů je firmě doporučeno, aby příspěvky na penzijní připojištění zachovala 

v současné podobě, protože bylo prokázáno, že o něj zaměstnanci projevují zájem a ve velké 

míře jej využívají. 

 

Přípěvek na závodní stravování – skutečný náklad byl pro firmu v roce 2012 celkem 

6 231 803 Kč. Firma přispívá celkem 39,98 Kč na jedno hlavní jídlo. V areálu firmy 

provozuje služby jediná stravovací firma, která vyhrála výběrové řízení. 

Firmě je doporučeno, aby se v budoucnu zaměřila na změny v této oblasti, konkrétně 

možnosti přechodu na stravenky. V souvislosti s existující smlouvou se stravovací firmou a 

také úzké spolupráci a svázanosti s mateřskou firmou nelze učinit velkou změnu ihned, ale 

stálo by za to začít alespoň malými postupnými kroky. V dnešní době nemá stravovací firma 

v areálu společnosti žádnou konkurenci, jednak z toho důvodu, že je jedinou stravovací 

firmou provozující své služby a také protože v přímé blízkosti společnosti nejsou žádné jiné 

možnosti stravování. Výsledkem pak může být růst cen jídel, popřípadě snižování kvality. 

Řešením tohoto stavu by mohly být právě stravenky. Ty by zaměstnancům daly účinný 

nástroj, který jim umožní si zvolit, jak s touto výhodou naloží. Další nespornou výhodou je, 

že stravování je osvobozeno od daně, takže zaměstnancům se zvedne o hodnotu stravenek 

reálný příjem a neplatí z něj zdravotní ani sociální pojištění. Nevýhodou pro firmu se může 

jevit zvýšení nákladů z toho důvodu, že pokud v současné době zaměstnanci tento benefit 

nevyužijí, firmu to nic nestojí, protože za danou porci příspěvek nezaplatí, kdežto v případě 
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stravenek by je dostali všichni zaměstnanci. V případě, že by firma přispívala například 

částkou 40 Kč, při počtu zaměstnanců 1035 a 20 pracovních dnů v měsíci, bude její roční 

náklad činit přibližně 9 936 000 Kč.   

 

Výhody, které by respondenti uvítali: 

Odměna za nečerpání nemocenské – náklady na nemocenskou byly v roce 2012 

celkem 2 178 290 Kč (včetně zdravotního a sociálního pojištění hrazené zaměstnavatelem za 

zaměstnance). Cílem firmy je snížit nemocnost svých zaměstnanců, protože ji to stojí peníze 

nejenom na vyplácení náhrad mezd zaměstnancům, ale také musí zajistit další zaměstnance, 

kteří ty nemocné zastoupí, a to formou přesčasů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi těžké odhadnout, jaký efekt by měla tato 

odměna na čerpání nemocenské, je firmě doporučeno, aby investovala do podpory prevence, 

tedy do zlepšení zdraví svých zaměstnanců. Toto by mohlo být řešeno prostřednictvím 

vitaminových balíčků. Pokud by jeden vitaminový balíček stál například 500 Kč, celkový 

náklad by pro firmu, při počtu 1035 zaměstnanců, byl 517 500 Kč (firma by také mohla dostat 

od dodavatele množstevní slevu, čímž by se celkový náklad snížil). Další možností by mohlo 

být očkování, například cena 1 dávky vakcíny proti chřipce se pohybuje kolem 350 Kč. 

V případě, že by se nechalo očkovat všech 1035 zaměstnanců, znamenalo by to pro firmu 

náklad ve výši 362 250 Kč. 

 

Volno na léčení (tzv. Sick days) – tato výhoda má nesporně své plusy, i proto se 

pohybuje na samém vrcholu pomyslného žebříčku oblíbenosti. Bohužel se dá předpokládat, že 

zavedení této výhody by pro firmu ve skutečnosti znamenalo navýšení celkových nákladů, 

protože zaměstnanci by si tyto dny s největší pravděpodobností vybírali v plném rozsahu, 

který by se firma rozhodla jim poskytnout. Tzn., že by firma musela zaplatit nejenom tyto 

sick days, ale také přesčasy s tím spojené. 

Firmě bylo proto doporučeno, aby tento příspěvek zavedla v lehce jiné podobě. 

V dnešní době lidé za první 3 dny nemoci nedostanou nic, poté až do 21. dne dostávají 

náhradu mzdy od zaměstnavatele ve výši 60 % průměrného hrubého výdělku za poslední 

čtvrtletí (přičemž průměrný hodinový výdělek se sníží pomocí tzv. redukčních hranic). Pokud 

zůstanou doma déle, od 22. dne dostávají dávky nemocenského pojištění od státu. Firma by 

mohla zaměstnancům zaplatit první 3 dny, a to ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele ve 
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výši 60 %, popř. 50 %. Výhoda pro zaměstnance by spočívala zejména v tom, že by na 

krátkou nemoc nemuseli čerpat dovolenou, anebo by ji nepřecházeli v práci.  

 

Příspěvek na dovolenou – v současné době firma vyplácí příspěvek, který se dle 

kolektivní smlouvy nazývá „odměna za pracovní výkonnost“, a který je vyplácen ve 

výplatním termínu za měsíc červen. Ve skutečnosti vyplácení tohoto příspěvku zcela nezávisí 

na výkonnosti, lze ho tedy považovat za příspěvek na dovolenou. V současnosti je tato 

položka předmětem kolektivního vyjednávání. 

Firmě by mohla zvážit zavedení tohoto příspěvku ve formě poukázek na dovolenou, a 

to vzhledem k tomu, že pokud firma přispěje zaměstnancům ve formě peněz do výplaty, 

zaměstnanci se tento příspěvek reálně sníží o částku, kterou bude muset zaplatit na dani 

z příjmu a také zdravotním a sociálním pojištění. To by znamenalo, že z původní částky, 

kterou mu zaměstnavatel zamýšlel přilepšit, dostane jen část.  

Na druhou stranu je nutné zmínit také nevýhodu tohoto kroku, protože je zaměstnanci 

znemožněno svobodně rozhodnout, jak s tímto příspěvkem naloží. Například pokud pojede na 

dovolenou přes cestovní kancelář, která poukázky akceptuje, pravděpodobně si stěžovat 

nebude. Ovšem pokud preferuje dovolenou bez cestovní kanceláře, tzv. „na vlastní pěst“, 

pravděpodobně nadšen nebude, protože nebude mít jak poukázku uplatnit. 

 

Více dnů dovolené – firma už i v současnosti poskytuje 5 dní dovolené nad povinnost 

danou zákoníkem práce. Celkem mají tedy zaměstnanci k dispozici 25 dní dovolené. Z tohoto 

důvodu je zavedení vyššího počtu dovolené nepravděpodobné, a to zejména z důvodu dalšího 

zvyšování nákladů. 

 

Další návrhy 

Příspěvky dárcům krve – náklady na tyto příspěvky v roce 2012 činily celkem 

386 500 Kč (plazma 292 000 Kč, krev 57 500 Kč, plakety 37 000 Kč).  

Firmě je doporučena změna fungování současného systému ve vyplácení příspěvků. 

Nyní oceňuje ty, kteří získali některou z Janského plaket. Nově by oceňovala až ty, kteří 

dosáhli některého ze Zlatých křížů Českého Červeného Kříže (Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 80 

odběrů, Zlatý kříž ČČK 2. třídy za 120 odběrů a Zlatý kříž ČČK 1. třídy za 160 odběrů).  

Další položkou, nad jejímž smyslem by se firma měla zamyslet, je příspěvek, který 

zaměstnanci dostanou za každý další odběr nad rámec zlaté Janského plakety ve výši 500 Kč, 
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protože lze zřetelně vidět, že největší náklady firma vynakládá právě na vyplácení těchto 

příspěvků. Navíc tyto položky zcela neodpovídají názvu „bezpříspěvkové“ dárcovství krve. 

V každém případě je třeba zdůraznit, že dárcovství krve je činností chvályhodnou a 

cílem těchto změn rozhodně není snížit motivaci dárců. Ovšem na druhou stranu skutečná 

podstata dárcovství krve my měla spočívat zejména v možnosti pomoci svým činem někomu 

jinému a ne ve finančních odměnách (i proto se mu říká bezpříspěvkové). 

 

Zaměstnanci projevili zájem také o výhody, které zaměstnavatel v současnosti 

neposkytuje. Zároveň jsou i další zaměstnanci, kteří stávající výhody nevyužívají a také ti, 

kteří je využívají v maximální možné míře. Aby firma zajistila spravedlivější rozdělení 

zaměstnaneckých výhod, mohla by se firma inspirovat systémem cafeterie.   

Tento systém může firma implementovat buď s pomocí svých vlastních zdrojů, nebo 

využít outsourcing. V případě, že firma bude systém spravovat sama, což je 

pravděpodobnější, musí vzít v potaz možné náklady s ním související. Jedná se například o 

náklady na pořízení či vlastní tvorbu softwarového vybavení, administrativní i časovou 

náročnost zejména pro zaměstnance, kteří se o systém budou starat. 

 

Firma by mohla tento systém aplikovat na stávající výhody (mimo příspěvku na 

penzijní připojištění a příspěvku na stravování) a také se zaměřit na doplnění nových, které by 

portfolio rozšířily, čímž by se přiblížila k podstatě cafeterie. Základem by se stal pevně 

stanovený finanční limit, který by byl stejný pro každého zaměstnance, bez ohledu na to, na 

jaké pracovní pozici pracuje. Za tuto částku by si poté mohl vybrat ty výhody, které mu 

nejvíce vyhovují.  

Mimo tento systém by zůstal příspěvek na penzijní připojištění, a to z důvodu, že je 

v zájmu zaměstnance, aby si šetřil na svou penzi v budoucnu. Další výhodou, která by do 

cafeterie nebyla zařazena, je příspěvek na stravování. Důvodem je opět zájem zaměstnance, 

který by si neměl vybírat, zda se nají nebo si vybere jiný benefit. 

 

Kalkulace níže znázorňuje náklady na zaměstnanecké výhody, které firma vynaložila 

v roce 2012. Tato suma je následně přepočítána na jednoho zaměstnance. Výsledkem je 

částka, kterou by mohli mít zaměstnanci ve své „peněžence“, aniž by se firmě zvýšily vstupní 

náklady. 
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Náklady na zaměstnanecké výhody v roce 2012: 

Příspěvek na penzijní připojištění………………7 955 600 Kč 

Příspěvek na závodní stravování………………. 6 231 803 Kč 

  Zůstávají mimo nový systém 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ostatní sociální náklady…………………………. 529 715 Kč 

Rekondiční pobyty………………………………. 483 101 Kč 

Příspěvky dárcům krve……………………………386 500 Kč 

Sociální výpomoci…………………………………350 000 Kč 

Ozdravný pobyt dítěte…………………………… 269 188 Kč 

Celkem………………………………………….. 2 018 504 Kč 

 

Počet zaměstnanců …….…………………………… 1035  

Náklad na 1 zaměstnance (2 018 504 /1035)……… 1 950 Kč/rok 

 

Každý zaměstnanec by mohl čerpat finanční limit v celkové částce 1 950 Kč/rok a 

každý by si mohl sám zvolit, na jakou výhodu bude své finance čerpat.  

 

 Vzhledem k tomu, že zaměstnanci projevili také zájem o výhody nové, tedy takové, 

které v současné nabídce nejsou, je firmě doporučeno, aby zvážila, které do nového systému 

začlení, přičemž by měla vycházet z požadavků a přání zaměstnanců.  

 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci mají zájem o příspěvek na 

sportovní aktivity či kulturní události. Firma by tedy mohla do svého portfolia zavést právě 

tyto výhody ve formě poukázek, ze kterých nemusí zaměstnavatel, ani zaměstnanec odvádět 

daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění. Tyto poukázky by bylo možné uplatnit na úhradu 

kulturních či sportovních akcí nebo na používání sportovních zařízení.  

Dále by firma do svého portfolia výhod mohla zavést například příspěvek na 

mateřskou školu. Opět je důležité, aby se rozhodla, jaký způsob proplácení zvolí. 

 

Správu tohoto systému čerpání výhod by provádělo personální oddělení společnosti 

AMTPO, protože je nepravděpodobné, že by firma chtěla vynakládat další finance na 

outsourcing. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou firmu, je nutné stanovit pravidla, aby 
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zaměstnanci neustále nechodili na personální oddělení s různými požadavky a dotazy. 

Například by mohly být stanoveny konkrétní dny v měsíci, kdy by zaměstnanci mohli 

podobné záležitosti řešit. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že firma ještě není na zavedení systému cafeterie v jeho plné 

podobě, připravena, lze jí doporučit, aby se jím prozatím takto inspirovala a zavedla alespoň 

navrhované části s tím, že k jeho plné podobě by se mohla dopracovat postupnými kroky 

v budoucnu. Jedná se například o řešení administrativy, kdy by mohl být vytvořen program, 

jehož prostřednictvím by si zaměstnanci mohli své výhody vybírat. 

Další položkou, která by se v budoucnu mohla řešit, je výše příspěvku, který je za 

současného stavu poměrně nízký. 

 

5.5 Komunikace 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 69 % respondentů má dostatek informací o 

společnosti. I přesto by celkem 80 % respondentů uvítalo, kdyby firma podnikla kroky ke 

zlepšení komunikace.  

 

Chybí přístup na podnikový intranet – většinu zaměstnanců firmy tvoří zaměstnanci 

kategorie D, kteří nemají přístup k firemnímu počítači, a tedy ani k intranetu.  

Řešením by mohl být přístup z domu, bohužel vzhledem k požadavkům na technické 

zabezpečení sítě není tato varianta pravděpodobná. Další možností by mohlo být zřízení 

terminálu, který by mohl být umístěn například v kantýně a jehož prostřednictvím by se 

zaměstnanci v průběhu přestávky na jídlo na intranet mohli dostat.  

Na druhou stranu je třeba zmínit, že v současné době jsou v kantýnách umístěny 

televize, ze kterých mohou zaměstnanci čerpat informace. Dále všichni mistři mají k intranetu 

přístup, mají tedy potřebné informace, které by měli předávat svým podřízeným.  

 

Nedostatečné informace od nadřízeného – je na každém nadřízeném, aby lidi vedl a 

náležitě s nimi komunikoval. Vyšší vedení by jim proto mělo připomenout důležitost 

komunikace s podřízenými a předávání informací. 
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Nedostatečné informace na nástěnkách – v současnosti jsou hlavní nástěnky rozděleny 

na 3 stěžejní části: bezpečnost práce, jakost a interní komunikace. Nástěnky na provozech 

navíc obsahují informace o metodě 5 S, WCM, úrazovosti a dalších provozních tématech.  

 

Na tomto místě je vhodné zmínit aktivity, které v současnosti firma dělá s cílem 

podpořit komunikaci a předávání informací zaměstnancům.  

 Komunikační setkání za účasti vedení a zaměstnanců. Na tato setkání jsou také 

pozýváni zástupci nejvyššího vedení divize AMTP z Lucemburska. Jsou 

organizovány 2 x za rok a cílem je seznámit zaměstnance s výsledky předchozího 

období a výhledem na období budoucí v jednotlivých oblastech, jako například 

bezpečnost práce, výroba, kvalita, personalistika, atd. 

 Setkání vedoucích zaměstnanců s odbory se organizují 1 x měsíčně. Tématem je 

zejména projednání plánu výroby na nadcházející měsíc. 

 Setkání vedoucích zaměstnanců s mistry a zaměstnanci jsou plánována 1 x za 

čtvrtletí. Tématem diskuzí jsou opět výhledy výrob, či provozní záležitosti. 

 Setkání vedoucích zaměstnanců, mistrů a zaměstnanců na konkrétní téma z oblasti 

BOZP se pořádají 1 x za dva měsíce. Cílem je seznámit zaměstnance s vývojem 

úrazovosti nejenom v AMTP, ale v celé skupině AM, připomenout jim důležitost 

bezpečnosti a také poukázat na vybraná nebezpečí dle zvoleného tématu. 

 Výrobní porady na provozech pořádané 1 x za měsíc 

 

Kroky ke zlepšení komunikace navrhované zaměstnanci: 

Terminál (přístup na podnikový intranet, připomínky k závodnímu stravování, dotazy 

generálnímu řediteli, zlepšovací návrhy, apod.) – byla zvažována možnost umístění 

podobného „panelu“ do části provozu poblíž závodní kantýny. Nespornou výhodou by bylo, 

že zaměstnanci, kteří nemají přístup na podnikový intranet, by jej mohli využívat, což by 

zvýšilo jejich informovanost. Nevýhodou by byly vstupní náklady a náročnost pro vyčlenění 

času stráveného u zařízení tohoto typu. 

 

Kvalitnější informace na nástěnkách – vedle informací o tom, jak je třeba dělat práci a 

co je nutné dodržovat, by firma mohla například poskytovat informace o výsledcích firmy, či 

jejich cílech a plánech do budoucna. Nicméně by bylo dobré si mezi zaměstnanci prověřit, o 
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jaké informace mají ve skutečnosti zájem. Cílem je, aby i ti, kteří nemají přístup na 

podnikový intranet, měli potřebné informace. 

 

Schránka, do které je možné kdykoliv vhodit jakýkoliv dotaz/připomínku – mohlo by se 

jednat o kovovou schránku, která by byla umístěna na takovém místě, kde se pohybuje velký 

počet zaměstnanců, například v blízkosti závodních kantýn. Tuto možnost nyní připravuje 

mateřská společnost AMO. 

 

Kvalitnější informace v podnikovém časopise – zde dochází k obdobné situaci jako u 

nástěnek. Nicméně i v tomto případě by si firma měla provést průzkum, jaké informace by 

zaměstnance opravdu zajímaly a na ty se dále zaměřit. 

 

Za zmínku jistě stojí také zlepšení mezilidských vztahů a mezilidské komunikace, 

kterou lidé v dnešní době opomíjejí.  

Firmě je doporučeno, aby proškolila jak nejvyšší vedení, tak vedoucí provozu i mistry 

na téma komunikace, asertivita a jednání s lidmi a zdůraznila přitom vliv na motivaci 

zaměstnanců. 
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ZÁVĚR 

Každá firma by si měla uvědomit, že kvalifikovaní zaměstnanci, jejich znalosti a 

dovednosti, jsou to nejdůležitější, co má. Je možno říci, že motivovaný zaměstnanec je také i 

spokojený zaměstnanec, který je schopen a zejména ochoten dosáhnout lepšího výkonu než 

ten, kterého práce nebaví, není dostatečně ohodnocen, cítí se neužitečný, či postrádá 

smysluplnost úkolů, které vykonává. Pokud je zaměstnanec ve firmě, ve které pracuje, 

spokojený, nemá potřebu hledat jinde a bude tedy i vůči firmě loajální. Dosažení správné 

motivovanosti zaměstnanců a zajištění jejich spokojenosti by proto měl být jedním 

z důležitých úkolů vedení firmy. Zejména proto, že právě motivace je jedním z klíčových 

faktorů, který působí na to, jak bude firma v konkurenčním prostředí úspěšná.  

 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu spokojenosti a motivovanosti 

zaměstnanců ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Na základě této 

analýzy následně navrhnout vhodné kroky, pomocí kterých by bylo možno dosáhnout 

zlepšení současného stavu v různých oblastech. 

 

Tohoto cíle bylo dosaženo prostřednictvím metody dotazníkového šetření, které bylo 

ve firmě provedeno, a které bylo zaměřeno na faktory, které s motivací velmi úzce souvisí, 

jako například spokojenost zaměstnanců s prací, mzdou, systémem vzdělávání, možností 

kariérního růstu, zaměstnaneckými výhodami, které firma poskytuje, i komunikací v rámci 

firmy. Tímto způsobem byly získány všechny potřebné primární informace, které byly dále 

analyzovány s využitím statistických metod. Pro přehlednou interpretaci výsledků bylo 

využito grafického znázornění. 

 

Bylo zjištěno, že firma těží ze silné základny dlouholetých zkušeností a finanční 

stability a může tedy tvrdit, že v mnoha ohledech dělá pro spokojenost svých zaměstnanců 

maximum. Za zmínku stojí například oblast odměňování ve finanční podobě. Zaměstnanci 

dostávají poměrně vysoké výplaty, které jim chodí na účty pravidelně a včas. Dalším 

pozitivem jsou například sociální aktivity, které firma pro své zaměstnance pravidelně 

organizuje. 
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Nicméně i přesto byly vytipovány některé další oblasti, na které by se firma měla 

v budoucnu zaměřit. Konkrétně se jedná o kariérní růst, pravidelné hodnocení zaměstnanců, 

zaměstnanecké výhody či komunikace.  

Prostřednictvím správných aktivit v těchto oblastech by firma mohla dosáhnout 

zvýšení motivovanosti a spokojenosti svých zaměstnanců.  

 

Je důležité také zdůraznit, že v nedávné minulosti firma procházela krizí, kdy bojovala 

o každou zakázku. Dá se říci, že podobná situace se může opakovat, protože trhy a poptávka 

jsou nestálé a situace se neustále mění. Z tohoto důvodu se k návrhům a doporučením 

přistupovalo sice na základě výsledků dotazníkového šetření, ale bylo třeba vzít v úvahu také 

informace přímo z firmy. Ty signalizovaly, že existuje určitý finanční rozpočet, jímž firma 

disponuje a jehož překročení se nejeví jako pravděpodobné. 
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AM   ArcelorMittal 

AMTP   ArcelorMittal Tubular Products 

AMO   ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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API   American Petroleum Institut 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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PE izolace  polyethylénová izolace 

St 4-10”  výrobní trať společnosti AMTPO 

St 140 mm  výrobní trať společnosti AMTP 
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