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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá inovací personálního systému v	podniku. Cílem 
práce je prozkoumat stávající systém personální práce ve vybraném podniku a	ná-
sledně navrhnout inovaci tohoto systému. V	teoretické části jsou rozebírány základní 
personální činnosti, které se standardně využívají v	malých a středních podnicích. Větší 
pozornost je věnována oblastem, ve kterých má zkoumaný podnik potíže a	jejich ino-
vace by mohla výrazně přispět k zefektivnění a zlepšení personální atmosféry podniku.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the innovations of the HR system in the company. 
The aim of this thesis is a description of current state of HR system in company and 
subsequent proposal for innovation of this system. In theoretical part, the basic HR ac-
tivities that are commonly used in small or medium sized companies are discussed. 
Bigger attention is focused on areas, in which has the company facing difficulties or in 
which can make significant contribution to improving efficiency and overall improve-
ment. 
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Úvod 
Lidské zdroje spolu s	hmotnými, finančními a informačními zdroji tvoří základ fun-

gování každého podniku, a proto je nezbytné věnovat této oblasti, která se zabývá plá-
nováním, výběrem, rozvojem a odměňováním zaměstnanců pozornost.  

Rozvoj řízení lidských zdrojů začal na počátku 20. století, kdy se poprvé zaměstna-
vatelé začali zajímat o své zaměstnance a jejich zájmy. Tato pozornost a následně 
péče se časem dále zlepšovala, protože si podniky začaly uvědomovat, že jsou pro ně 
lidské zdroje nejcennější a že jim mohou poskytovat konkurenční výhodu.  

V	České republice se řízení lidských zdrojů oproti ostatním vyspělým státům vyví-
jelo pomaleji. Tento zpomalený vývoj můžeme přisuzovat centrálně plánované ekono-
mice československých podniků mezi lety 1948 a 1989. Až přechod na tržní ekonomiku 
a rozvoj soukromého podnikání přispěl k	rozvoji personálního řízení u nás.  

Dnes již jistě nikdo nepochybuje o tom, že kvalifikovaná a kvalitní pracovní síla je 
základem úspěchu každého podniku. Je třeba vědět, jak si takovou sílu získat, udržet, 
jak vytvořit vhodné pracovní prostředí a jak ji správně motivovat a odměňovat. Právě 
získávání nebo také nábor je velmi složitý a finančně a časově náročný proces. Po	sa-
motném výběru zaměstnance totiž přichází zaškolování a zapojení zaměstnance do 
procesu, přičemž není nikdy jasné, kdy se zaměstnanec rozhodne odejít. Je proto velmi 
důležité se soustředit na to, jak zaměstnance udržet pomocí již výše zmíněných aktivit 
jako motivace a vytvoření vhodného pracovního prostředí.  

Cílem této práce je prozkoumat stávající systém personální práce ve vybra-
ném	podniku, vymezit problematické oblasti a navrhnout nový systém personální 
práce, který by vedl ke zvýšení efektivity práce v	podniku a vyřešil problematické ob-
lasti personální práce. Pro zjištění příčin největších personálních problémů v	podniku 
byly využity dotazníky i rozhovory a byl proveden empirický sběr dat souvisejících s	da-
nou problematikou. 

V	teoretické části této diplomové práce jsou na základě odborné literatury vyme-
zeny nejdůležitější pojmy a postupy personální práce se zaměřením na personální 
problematiku malých a středních podniků, a to z	důvodu velikosti zkoumaného pod-
niku. Větší důraz bude kladen na ty části personální práce, které je vhodné v	malém či 
středním podniku používat, a z	nich poté budou v	praktické části hlouběji zpracovány 
oblasti, ve kterých má zkoumaný podnik největší problémy. V	závěru teoretické části 
je pozornost věnována problematice fluktuace, i přesto že se nejedná o personální čin-
nost. Důvodem je vysoké míra odchodů zaměstnanců zkoumaného podniku, kterou je 
třeba řešit. 

V	praktické části této diplomové práce je představen zkoumaný podnik, jehož ná-
zev byl pro účel práce nahrazen XY. Následně je popsán jeho současný personální sys-
tém a v	problematických oblastech se práce zaměřuje na zjištění příčin těchto pro-
blémů. Součástí praktické části je i výzkum důvodů zvýšené fluktuace jako momen-
tálně největšího personálního problému podniku. Nejprve byla zjištěna míra fluktuace. 
Následně byly pomocí dotazníků a kvalitativních neformálních rozhovorů se 
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zaměstnanci podniku zjišťovány příčiny zvýšené fluktuace. V	praktické části jsou poté 
návrhy pro možná inovativní řešení, která mohou nejen vyřešit problematická místa 
tohoto systému, ale i zefektivnit již využívané personální činnosti. 

Zkoumaný podnik má, jak již bylo řečeno, problémy s	fluktuací a současný perso-
nální systém je na velmi nízké úrovni. Návrhy v	praktické části by mohly podniku po-
moci vyřešit jeho personální problémy a zefektivnit práci s	jejich lidskými zdroji. 
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1 Charakteristika malých a středních 
podniků 

V	praktické části zkoumaný podnik můžeme vzhledem k jeho velikosti a uspořá-
dání zařadit mezi malé a střední podniky. Dle portálu Czechinvest.org (2014) zaměst-
návají malé podniky méně než 50 zaměstnanců a nepřesahují ročního obratu 10	mili-
onů EUR. Střední podniky pak zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční 
obrat nepřesahuje 50 milionů EUR.  

Koubek (2011, s. 11) takové podniky dále popisuje jako různé instituce, které spo-
juje to, že nemají personální útvar nebo v	oboru vzdělaného specialistu na personální 
práci. Pro takové podniky je typické soustřeďování pozornosti v	první řadě na technické 
a provozní záležitosti. Pracovní síla a personální záležitosti jsou zde na rozdíl od vel-
kých podniků nedoceňovány nebo dokonce podceňovány. Majitelé a vedoucí složky 
často namítají, že na zavádění personální práce mají málo zaměstnanců. Pravdou však 
je, že zavedení personální práce v	plném slova smyslu je třeba už v	okamžiku, kdy je 
do podniku přijat první zaměstnanec. Níže uvedené personální činnosti je pak třeba 
vykonávat ve všech podnicích bez ohledu na jejich velikost. 

Veber a kol. (2012, s. 20-21) tvrdí, že malé a střední podniky s	sebou nesou ve vy-
spělých ekonomikách politický i stabilizační přínos. Vymezuje hned několik přínosů 
těchto typů podniků, díky kterým jsou pro společnost důležité. Zajišťují totiž konku-
renční prostředí, protože zamezují monopolizaci. Jsou flexibilním zdrojem inovací 
a	zajištují společenskou stabilitu a svobodu. Působí i jako protikrizová prevence, pro-
tože v	případě, že je v	jednom odvětví více menších podniků, riziko se diverzifikuje. Re-
prezentují místní kapitál, protože jsou tuzemské a oživují konkrétní region tím, že vy-
tváří pracovní místa a podporují další aktivity. V	neposlední řadě jsou nedílnou sou-
částí ekonomiky, protože se malé a střední podniky ze 36 % podílí na tvorbě hrubého 
domácího produktu, či na výkonech přibližně 52 %. 

Jako jednu z	výhod malých a středních podniků označuje Živelová a kol. (2002, 
s.	10) jejich organizační oblast. Tvrdí, že struktura takového podniku je jednoduchá 
a	přehledná, což zajištuje krátkou a účinnou cestu informačních toků a jednodušší 
dělbu práce. S	jednodušší organizační strukturou je pak spojeno nižší byrokratické za-
tížení a tím menší náklady na správu. Majitel podniku je pak většinou přímo zaintere-
sovaný do vedení podniku.  

Personální oblast takového podniku pak s	sebou podle Živelové a kol. (2002, s. 11) 
nese bližší kontakt mezi vedením podniku a zaměstnanci, což pomáhá k	odstranění 
anonymity zaměstnanců a k	většímu zájmu vedení v	poznání zaměstnance. 

Záboj a kol. (2011, s. 16) pak dodává, že zaměstnancům takového podniku je zane-
chána a podporována jejich kreativita a zvažují se jejich názory vůči změnám či inova-
cím v	jejich pracovním procesu. Tyto změny pak mají oproti velkým organizacím větší 
pravděpodobnost realizace. 
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2 Personální práce a v malých a střed-
ních podnicích 

Podle Armstronga (2015, s. 43-44) je personální práce či také řízení lidských zdrojů 
v	podniku komplexní a promyšlený přístup k zaměstnání a rozvíjení lidí. Zaměřuje se 
na zlepšování efektivity v podniku prostřednictvím lidí, a mělo by být zaměřeno také 
na etický rozměr řízení lidí. To znamená, jak efektivně využívat lidi v souladu s určitými 
morálními hodnotami. Je založeno na uplatňování nejrůznějších politik a postupů 
v	oblasti vytváření a rozvoje organizace, zajišťování lidských zdrojů, vzdělávání a roz-
voje, řízení pracovního výkonu a odměňování i poskytování služeb, které zlepšují po-
hodu a blahobyt zaměstnanců. Koubek (2011, s. 14) však upozorňuje na rozlišnost ter-
mínů personální práce, personalistika, personální administrativa (správa), personální 
řízení a nejnověji také řízení lidských zdrojů. Pro praktické účely je na rozdíl od teorie 
lhostejné, jak tuto činnost nazýváme. Nejmodernější pojetí personální práce však bývá 
označováno termínem řízení lidských zdrojů. 

Koubek (2011, s. 14) dále zdůrazňuje, že stále větší část konkrétní personální práce 
je delegována na vedoucí pracovníky všech úrovní, a to především na liniové mana-
žery. Personální práce se tak stává součástí jejich každodenní práce a stále více kon-
statuje, že řízení lidí je ústřední manažerskou rolí. Klade mimořádní důraz na vzdělá-
vání a rozvoj zaměstnanců, protože zkušenosti ukazují, že je to nejefektivnější nástroj 
na udržení konkurenceschopnosti podniku. Podniky se stále více orientují na kvalitu 
pracovního života, zdůrazňují rovnováhu mezi pracovním a mimopracovním životem 
a spokojenost pracovníků. Věnují stále větší pozornost pracovním podmínkám a per-
sonálnímu a sociálnímu rozvoji pracovníků a celkovému vytváření zdravých pracovních 
vztahů. To pomáhá vytvářet dobrou zaměstnavatelskou pověst podniku, což zvyšuje 
její atraktivitu pro pracovní síly na trhu práce, a to následně ulehčuje proces náboru 
nových zaměstnanců a dává podniku možnost výběru z	kvalitnějších a	kvalifikovaněj-
ších uchazečů. Nelze zapomínat ani na to, že v moderně řízených společnostech, a to 
bez ohledu na jejich velikost a zaměření, se personální práce stává páteří celého řízení 
organizace.  

2.1 Specifika personální práce v malých a střeních 

podnicích 

Pro účely této práce je nutné specifikovat personální práci, či jinak řízení lidských 
zdrojů, které se uplatňují v	malých a středních podnicích. Je obvyklé, že v	takových 
podnicích majitelé nebo vedoucí složky nepovažují personální práci, z	důvodu malého 
množství lidských zdrojů v	podniku, za důležitou. To je však dle Koubka (2011, s.	19) 
velký omyl. Tvrdí, že: „Personální práci v plném slova smyslu je třeba věnovat patřičnou 
pozornost už v okamžiku, kdy se majitel malého podniku rozhodne najmout svého prv-
ního zaměstnance. Také platí, že všechny uvedené personální činnosti je třeba 
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provádět ve všech firmách bez ohledu na jejich velikost.“ Toto prohlášení poukazuje 
na důležitost osvojení alespoň základních personálních znalostí a dovedností majiteli 
a vedením malých a středních podniků. Personálně dobře zorganizovaná firma totiž 
efektivněji využívá své lidské zdroje, má méně konfliktů mezi zaměstnanci, nižší fluk-
tuaci a větší atraktivitu na pracovním trhu.  

Pokud má tedy firma promyšlenou a připravenou koncepci všech níže zmíněných 
personálních činností, a komunikuje ji se všemi svými zaměstnanci, získává pak velkou 
konkurenční výhodu. Na rozdíl od velkých podniků a nejrůznějších korporátních orga-
nizací se v	malých a středních podnicích zaměstnanci a vedení znají a jsou v	každo-
denním kontaktu. Zde je základem vzájemná důvěra a dobré vztahy, a proto musí být 
personální politika otevřená. 

Malé a střední podniky jsou na trhu vystaveny mnohem většímu riziku než podniky 
větší. Toto riziko se pak přenáší i na zaměstnance těchto firem, kteří nemají tak velkou 
jistotu zaměstnání a omezenější benefity. Tento fakt je potřeba zaměstnancům kom-
penzovat, a to jde nejlépe participací zaměstnanců na rozhodování, intenzivnější ko-
munikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a plynulým oboustranným tokem 
informací.  

V	menších podnicích nalézáme menší škálu aktivit a tomu odpovídá počet zaměst-
nanců a jednodušší organizační struktura, popisuje Koubek (2011, s. 27). Je	obvyklé, že 
řídící a rozhodovací činnosti jsou v	rukou jednoho vedoucího pracovníka či velmi malé 
skupiny vedoucích pracovníků. Rozhodování probíhá na základě nezprostředkovaných 
informací a přímém kontaktu s	pracovním prostředím. Přímá je i	kontrola všech výrob-
ních entit. Toto naznačuje, že personální systém v	menších podnicích je jednoduchý, a 
to je z	hlediska organizační stránky personální práce pravda. Na druhou stranu je však 
velmi důležité vytvoření sehraného týmu složeného s	kvalifikovaných a motivovaných 
jedinců, protože menší počet pracovníků dělá menší podnik více zranitelný. Personální 
práce v	malých podnicích se pak ještě liší v	případě, zda je podnik založen na rutinních 
pracích či je jeho podnikání založeno na vysoce kvalifikované práci. V	prvním případě 
je personální práce jednodušší. 

Dvořáková a kol. (2004, s. 15) poukazuje na dva přístupy v	zabezpečování perso-
nální práce v	malých a středních podnicích.  V	prvním přístupu si vlastník nebo vrcho-
lový manažer provádí plánování, nábor, hodnocení i odměňování sám. Personální ad-
ministrativa je zabezpečována obvykle zaměstnancem účetního oddělení. Negativem 
tohoto přístupu je, že majitel často nemá dostatečné schopnosti a dovednosti perso-
nálních činností a je podceňována užitečnost postupů řízení lidských zdrojů. Druhý pří-
stup ponechává vlastníkovi pravomoci rozhodovat o již zmíněných personálních čin-
nostech, ale činnosti předcházející finálnímu rozhodnutí a jejich výkon jsou náplní 
práce určeného podřízeného. 

2.2 Zaměstnávání rodinných příslušníků a přátel 

Koubek (2011, s. 217) tvrdí, že nejčastějším problémem personální práce v	malých 
podnicích je zaměstnávání rodinných příslušníků. Ačkoli se ze začátku tento postup 
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zdá ideální, protože zaměstnavatel věří, že s	takovými zaměstnanci nebudou pro-
blémy a budou vždy odvádět tu nejlepší práci. Nábor takových zaměstnanců však pro-
bíhá bez řádného prověření vhodnosti jedinců pro vykonávání práce. Po rozrůstání 
podniku a náboru nových zaměstnanců z	jiných zdrojů se pak z	těchto původních pra-
covníků stává privilegovaná skupina nebo jsou jako taková skupina ostatními zaměst-
nanci vnímáni. Tento fakt nepřispívá k	dobré atmosféře v	podniku, má negativní dopad 
na pracovní výkony a velký vliv na zvýšenou fluktuaci v	podniku. Problémy s	takto vy-
tvořenou nebo vnímanou privilegovanou skupinou se nadále promítají do všech částí 
personální práce v	podniku od náboru, hodnocení až po propouštění. 

2.3 Pracovní vztahy 

V	malém podniku, více než ve velkých korporacích, mají pracovní vztahy fatální vliv 
na jeho celkovou podnikatelskou úspěšnost. Koubek (2011, s. 230–233) tvrdí, že	pra-
covní vztahy jsou tradičně redukovány na kolektivní pracovní vztahy jako například 
mezi organizacemi nebo odbory a vedením. Moderní pojetí pracovních vztahů již však 
nehovoří pouze o formálních vztazích, které jsou regulovány nejrůznějšími směrni-
cemi, zákony či smlouvami, ale i o neformálních vztazích, které více odrážejí osobnosti 
účastníků. 

Cílem každého podniku by mělo být zajištění harmonických pracovních vztahů, 
protože právě jejich kvalita výrazně ovlivňuje dosažení cílů podniku stejně jako efekti-
vitu zaměstnanců. K nejčastějším konfliktům na pracovišti pak podle Koubka (2011, s. 
295–298) dochází z	důvodu: 

• sociálního chování jedinců – někteří jedinci mají sklon k	problematickému jed-
nání, které vyvolává nepokoje ostatních, 

• nedorozumění – často způsobené špatnou komunikací, ta může být zapříči-
něna špatnou formou či prostředky a zlepšit se dá pomocí vzdělávání, ale 
v	první řadě volby vhodného komunikačního kanálu a formy informace, 

• nedostatku personální práce – ten může zapříčinit nedostatky při náboru, ne-
vhodné zařazení pracovníka, či nedostatky při tvorbě pracovních úkolů a hod-
nocení zaměstnanců, 

• stylu vedení – velká řada konfliktů vzniká ze stylu vedení s	převažujícími direk-
tivními prvky se sklony k	byrokracii. Nedostatečný respekt, pozornost a zájem, 
ignorování názorů či naopak nevhodné přátelení vyvolává mezi zaměstnanci 
značnou nevoli, 

• formování pracovních skupin – u vytváření pracovní skupiny se přihlíží na její 
kvalifikační složení a opomíjí se soulad jednotlivých osobností. To často způ-
sobí, že skupina není schopná společně pracovat a snášet se, 

• změn technologií či organizace práce – ke změnám jak technologickým, tak 
organizačním často dochází metodou shora, tedy bez zapojení pracovníků. 
Ty	se mohu takovým změnám bránit a mohou snížit svůj výkon. V	tomto pří-
padě je třeba zaměstnance včas o změnách informovat a být připraveni zod-
povědět všechny případné otázky, 
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• pracovních podmínek – konflikty zde může vyvolat například izolace zaměst-
nance či naopak nedostatek soukromí, klidu či prostoru při výkonu práce 

V následujících kapitolách jsou rozebrány personální činnosti, které jsou nebo by 
měly být využívány malými a středními podniky. Na obrázku 1 je jejich shrnutí. Jedná 
se o personální plánování, získávání zaměstnanců a jejich zaškolení a následné vzdě-
lávání. Je zde zařazeno i hodnocení pracovníků, které je často opomíjeno a podceňo-
váno. Dále odměňování zaměstnanců a v	neposlední řadě péče o zaměstnance. 

 
Obrázek 1 - Personální činnosti 

 
Zdroj: autorka 
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3 Personální plánování 
Personální plánování je část personální práce, kterou je vhodné využívat v	menších 

podnicích. Podle Koubka (2011, s. 31) slouží personální plánování k	realizaci podniko-
vých cílů tím, že předpovídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje kroky vedoucí k	zajištění 
adekvátní pracovní síly pro podnikové úkoly. Personální plánování usiluje o to, aby měl 
podnik potřebné množství pracovní síly s	potřebnými znalostmi a žádoucími osob-
nostními charakteristikami. Jeho cílem je zajistit zaměstnance motivované, flexibilní, 
optimálně rozmístěné a spojené s	přiměřenými náklady. 

Dvořáková a kol. (2012, s. 120) definují personální plánování jako procesně zamě-
řené rozhodování o tom, kolik pracovníků bude potřeba v	následujících obdobích. Toto 
plánování zahrnuje: 

• rozbor vnitřního a vnějšího prostředí, 
• prognózu poptávky po práci, 
• prognózu nabídky pracovní síly, 
• identifikaci rozdílů mezi nabídkou a poptávkou, 
• harmonogram aktivit (např.: povýšení, převedení či získávání pracovníků), 
• kontrolu a vyhodnocení predikce lidských zdrojů. 
V	případě nedostatku pracovníků pak zaměstnavatel může vyhledat nové zaměst-

nance, najmout pracovníky na dohodu o práci, využít zaměstnanců personálních agen-
tur či investovat do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců. 

Pokud má zaměstnavatel zaměstnanců nadbytek, pak jsou jeho možnosti redukce 
práce přesčas, ukončení pracovních poměru na dobu určitou, zavedení zkráceného 
týdne, nabízení outplacementových služeb či přistoupit k	nedobrovolnému ukončení 
pracovního poměru s	využitím politiky last-in, first-out (metoda, která upřednostňuje 
propouštění zaměstnanců, kteří jsou v	podniku nejkratší dobu jako první). 

Koubek (2007, s. 39) zdůrazňuje, že prvním krokem při každém plánování lidských 
zdrojů je formulace strategických cílů podniku a k	nim potřebné vytvoření plánů k	je-
jich dosažení. Na tomto základě se pak celopodnikové cíle rozdělí na cíle jednotlivých 
útvarů a jednotlivců. Na obrázku 2 jsou shrnuty jednotlivé fáze personálního plánování 
založené na potřeby strategických cílů. 
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Obrázek 2 - Fáze personálního plánování 

 
Zdroj: Koubek (2007, s. 39). 

3.1 Pracovní místa 

Prvním krokem je samotné vytváření či design pracovního místa. Koubek (2011, 
s.41) definuje design pracovních míst jako proces přidělování, spojování a strukturo-
vání pracovních úkolů a odpovědnosti tak, aby je pracovník s	potřebnými schopnosti 
mohl vykonávat. Ačkoli tato personální činnost může znít jako jednorázová aktivita, 
jedná se o nekončící proces. Každá změna v	pracovních úkolech podniku, jeho organi-
zaci či odchody zaměstnanců si mohou vyžádat redesign pracovních míst. 

Analýza pracovních míst je jednou z	hlavních personálních činností a v	případě, 
že je jí věnována dostatečná pozornost, může ovlivnit efektivitu celého personálního 
řízení podniku. Díky specifikaci pracovního místa je podniku umožněno či usnadněno 
reagování na potřeby trhu, organizaci práce, plánování výroby přidělování pracovních 
úkolů či například detailní formulaci pracovní smlouvy. 

Koubek (2011, s. 42–43) sepisuje devět kroků procesu vytváření pracovních míst. 
Tento proces má následující podobu:	

• stanovení výrobních cílů, 
• rozdělení výrobních cílů do pracovních úkolů, 
• stanovení rozsahu jednotlivých úkolů, 
• rozbor organizačních a technických podmínek pro plnění jednotlivých pra-

covních úkolů, 
• stanovení standardizovaného postupu pro plnění jednotlivých úkolů, 
• stanovení náročnosti jednotlivých úkolů a požadavků na schopnosti pracov-

níka, 



| 15 

• stanovení časové náročnosti jednotlivých úkolů, 
• porovnání náročnosti úkolů se schopnostmi a kapacitou pracovníků, 
• stanovení počtu pracovníků určitého pracovního místa na základě rozsahu 

pracovních úkolů. 

3.2 Odhad potřeby pracovníků 

Koubek (2007, s. 42) definuje hned několik metod pro určení potřeby pracovníků. 
Rozděluje je na metody intuitivní, které jsou založené na důkladné znalosti vazby mezi 
jednotlivými pracovními úkoly, technologií a pracovní silou podniku. Vyžaduje tedy 
velké zkušenosti odhadce s	provozem podniku a řadit sem můžeme např. Delfskou či 
kaskádovou metodu. Druhou skupinu tvoří metody kvantitativní, které probíhají za po-
moci matematického či statistického aparátu a vyžadují velké množství dat. Do kvan-
titativních metod patří např. metody REFA či MTM. V	praxi se pak nevyužívá jen kombi-
nace těchto metod pro co nepřesnější odhad.  

Následující metody jsou zástupci kvalitativních i kvantitativních metod, se kte-
rými je možné se setkat v	malých a středních podnicích. 

3.2.1 Delfská metoda a kaskádová metoda 

Tyto dvě metody tvoří zástupce kvalitativních metod odhadů potřeb pracov-
níků. Cílem Delfské metody je podle Koubka (2007, s. 40) předpovědět budoucí vývoj 
v	oblasti potřeby lidských zdrojů pomocí integrace nezávislých názorů expertů. Tato 
metoda patří mezi relativně spolehlivé metody pro odhad potřeb zaměstnanců až do 
dvou let. Je však nutné dodržovat několik zásad pro udržení její spolehlivosti: 

• dostatečné množství informací pro experty, 
• klást expertům jen takové otázky, na které jsou schopni odpovědět, 
• úkoly zadávané expertům musí být jednoduché a jednoznačné, 
• sjednotit pojmy, se kterými budou experti pracovat, 
• nevytvářet časový tlak, 
• podpořit smysluplnost metody u vedení. 
Výhodou této metody je možnost zapojení kreativity a zpracování i obtížně kvanti-

fikovatelných situací, na které by kvantitativní metody nebyly vhodné.  
Kaskádová metoda je podle Koubka (2007, s. 45) metodě delfské velmi podobná, 

přináší však nejen odhad budoucí potřeby pracovní síly v	podniku, ale i odhad této po-
třeby z	vnitřních lidských zdrojů. Její podstata je založena na rozkládání podnikových 
úkolů.  

3.2.2 Metoda norem obsluhy 

Metoda norem obsluhy je zástupcem kvantitativních metod odhadů potřeb pra-
covníků. Využít ji je vhodné tam, kde je práce založená na obsluze určitého zařízení. 
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Zaměstnanci tohoto druhu mají podle Koubka (2007, s. 51) za úkol stroj obsluhovat, 
seřizovat a odstraňovat závady a dohlížet na probíhající proces. Počet pracovníků v	ta-
kovém případě není závislý na objemu výroby, ale na optimálním využití používaného 
zařízení a pro jeho odhad se používá tzv. norem obsluhy. Normy obsluhy určují množ-
ství práce nutné k	obsluze konkrétního zřízení vyjádřené počtem pracovníků či	fondem 
jejich pracovní doby. 

K	jejímu výpočtu je nutné znát počet obsluhovaných zařízení konkrétního typu, 
plánovanou normu obsluhy a informace o skutečném i plánovaném využití fondu pra-
covní doby. Počet pracovníků pro každý typ zařízení se pak odhadne pomocí	následu-
jícího vzorce: 

P"	 = Z ∗
n(
k*

 

kde:  +– počet obsluhovaných zařízení daného typu 
,-  – plánovaná norma obsluhy zařízení 
./ – koeficient plánovaného využití fondu pracovní doby. 
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4 Získávání zaměstnanců 
Další personální činností, kterou malé a střední podniky využívají je nábor zaměst-

nanců. Proces výběru a získávání zaměstnanců se podle Čopíkové a kol. (2016, s.	19) 
odvíjí z	personálních potřeb organizace, které vychází z	plánování lidských zdrojů 
v	podniku. Urban (2013, s. 56) vyzdvihuje nutnost přehodnotit personální potřeby or-
ganizace v	závislosti na jejích strategických cílech, především cílech ohledně očeká-
vané produkce, růstu a produktivity. 

Získávání zaměstnanců je dle Čopíkové a kol. (2016, s. 19) personální činností, je-
jímž cílem je zaujmout a přivést do organizace ideální počet zaměstnanců. Ti musejí 
mít předpoklady pro pozice, které je třeba obsadit, a z	kterých bude možno vybrat kva-
lifikované uchazeče, kteří budou vyhovovat potřebám volné pozice. Cílem výběru je 
tedy ohodnocení osobnostních a kvalifikačních předpokladů každého uchazeče.  

Koubek (2007, s. 101–103) upozorňuje na vnější a vnitřní podmínky získávání pra-
covníků.  Jde o okolnosti, které ovlivňují setkání nabídky zaměstnání na určitém pra-
covním místě s	potenciálními uchazeči. Vnitřní podmínky souvisí nejen s	obsazova-
ným pracovním místem, ale i s	podnikem jako celkem, a lze je z	tohoto důvodu ovliv-
ňovat. Naopak vnější podmínky jsou více objektivní a podnik je ovlivnit nemůže. Kon-
krétní pracovní místo a jeho obsazení ovlivňují následující podmínky: 

• povaha práce, 
• postavení v	podnikové hierarchii funkcí, 
• požadavky na pracovníka, 
• rozsah povinností a odpovědnost, 
• organizace práce a pracovní doby, 
• místo, kde je práce vykonávána, 
• pracovní podmínky (např.: odměna, pracovní prostředí, zaměstnanecké vý-

hody). 
Konkrétní kroky získávání pracovníků dnes vyváří velmi propracovaný proces. Mimo 
obsazení pracovního místa je velmi důležité, aby bylo obsazeno v	co nejkratším čase 
a tím se zamezilo ztrátám či jiným problémům spojeným s	neplynulou výrobou. Kou-
bek (2007, s. 105–122) shrnuje proces obsazování volných pracovních míst do násle-
dujících kroků: 

• identifikace potřeby získávání pracovníka, 
• popis pracovních míst, 
• identifikace zdrojů uchazečů, 
• volba metod získávání pracovníků, 
• volba dokumentů požadovaných od uchazečů, 
• formulace nabídky zaměstnání, 
• uveřejnění nabídky, 
• předvýběr, 
• sestavení seznamu uchazečů. 
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4.1 Zdroje a metody získávání zaměstnanců 

Čopíková a kol. (2015, s. 21-22) tvrdí, že stěžejním momentem při získávání za-
městnanců je identifikace jejich zdrojů a volba metod, které vedoucí využije k	jejich 
získání. Metody jsou voleny na základě rozhodnutí, zda uvolněná či nově vytvořená po-
zice bude obsazena z	vnitřních či vnějších zdrojů. V	případě volby výběru z	vnitřních 
zdrojů se jedná o krok personální politiky podniku. Pro zaměstnance je zde možnost 
profesního růstu, což slouží jako silný motivátor a stabilizátor klíčových zaměstnanců.  

V	následující tabulce nacházíme výhody a nevýhody vnějších i vnitřních zdrojů za-
městnanců zpracované Horváthovou a kol. (2016, s. 52). 

 
Tabulka 1 - Výhody a nevýhody vnitřních a vnějších zdrojů zaměstnanců 

Zdroj  Výhody Nevýhody 
Vnitřní uchazeč zná organizaci provozní slepota 

manažeři znají své zaměst-
nance 

omezený výběr 

nižší náklady na získávání automatické povyšo-
vání 

znalost spolupracovníků soutěživost může ovliv-
nit pracovní vztahy 

rychlejší obsazení volné po-
zice 

odmítnutí povýšeného 
pracovníka ostatními  

zvýšení motivace a loajálnosti 
pracovníků 

náklady na vzdělávání a 
rozvoj 

lepší návratnost investic vlo-
žených do rozvoje pracovníků 

 

posílení pocitu jistoty zaměst-
nání 

 

rychlejší adaptace 	 
Vnější širší okruh pro výběr  vyšší náklady na proces 

získávání 

nové myšlenky  delší doba trvání pro-
cesu 

vysoké pracovní nasazení no-
vého pracovníka 

vyšší riziko nevhodného 
pracovníka 

rychlejší uznání ze strany jeho 
podřízených 

blokování kariérního po-
stupu pro současné za-
městnance 

	 delší doba adaptace 
	 často vyšší finanční 

ohodnocení 

	 zvýšení fluktuace 

Zdroj: Horváthová a kol. (2014, s. 52) 



| 19 

Pokud si podnik zvolí získávání pracovníků z	vnějších zdrojů, pak podle Čopíkové 
a	kol. (2015, s. 24), může využít následujících metod: 

• spolupráce s	úřady práce – velmi levná metoda získávání pracovníků, její 
úspěšnost je ale závislá na situaci na trhu práce, 

• inzerování  
• internetové inzerování – velmi populární forma inzerce s	využitím nejrůzněj-

ších portálů 
• zprostředkovatelské agentury 
• poutače a billboardy – neboli venkovní reklama, je to též forma inzerce vyu-

žívaná spíše velkými podniky, 
• spolupráce se vzdělávacími institucemi – jako jsou školy, nabízení stáží i bri-

gád má přínos z	dlouhodobějšího hlediska a je zde možnost si pracovníka 
postupně vyučit přímo pro potřeby podniku, 

• burzy práce  
• doporučení zaměstnancem  
• sociální sítě – jeden z	nejnovějších trendů v	získávání zaměstnanců, zaměst-

nance je možné oslovit přes nejrůznější platformy jako je např. LinkedIn, 
• bývalí zaměstnanci – nejčastěji se oslovují zaměstnanci, se kterými byl po-

měr rozvázán v	období recese či ti kteří odešli do důchodu, 
• sami se hlásící uchazeči – v	případě že se do podniku hlásí uchazeči sami, 

i	v	momentě, kdy neprobíhá nábor, je vhodné si dělat databázi takových 
uchazečů pro budoucí potřeby. 

4.2 Získávání zaměstnanců v malých a středních pod-

nicích 

Při náboru zaměstnanců je podle Koubka (2011, s. 67) hlavně v	menších firmách 
nutné zvážit několik možností, tedy zda není vhodnější uvolněné místo zrušit, pokrýt 
ho formou práce na částečný nebo dočasný pracovní úvazek nebo zda tato práce vy-
žaduje úvazek plný. 

Český statistický úřad uvádí pro leden 2018 míru nezaměstnanosti 2,4 % s	meziroč-
ním poklesem 1,0 % (czso.cz, 2018). Tato extrémně nízká nezaměstnanost negativně 
ovlivňuje získávání pracovníků, protože výběr je značně zúžen. K	získání nového za-
městnance již podle Koubka (2011, s. 99) nestačí pouhá informace o tom, že podnik 
má volné místo, nyní je potřeba zvýšit zájem potenciálního uchazeče řadou následují-
cích opatření. 

• Vyšší mzda či zaměstnanecké výhody – v	řadě inzerátů nacházíme materi-
ální výhody jako nástroj pro zvýšení zájmu potenciálních uchazečů. Jejich 
motivační kvality však nevynahradí špatnou péči o zaměstnance. 

• Péče o pracovní podmínky – potenciální uchazeči hledají pracovní prostředí 
s	minimálním či nulovým rizikem a pokud možno s individuální pracovní do-
bou. 
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• Péče o hygienické podmínky – je nutné, aby podnik neustále zlepšoval po-
hodlí svých pracovníků a kvalitu jejich zázemí.  

• Péče o sociální rozvoj zaměstnanců – podniky mohou nabízet svým zaměst-
nancům pomoc při řešení problémů s	bydlením, rekreací či kulturních a spor-
tovních aktivitách. 

• Kvalita mezilidských vztahů v	podniku – zejména u malých podniků jsou me-
zilidské vztahy základem pro jeho efektivní fungování, v	případě jejich ne-
kvality se pak celý podnik stává pro potenciálního uchazeče nevhodným. 

• Personální rozvoj pracovníků – v	menších podnicích většinou není možný ka-
riérní růst v	tradičním pojetí. O to větší pozornost je však třeba věnovat tomu, 
aby práce pro zaměstnance byla podnětná a přinášela možnost růstu zna-
lostí a dovedností. 

• Vzdělávání pracovníků – zaměstnanci by měli mít možnost zaškolení či	do-
školení, tímto podnik dává i navenek najevo, že jim nabízí perspektivu. 

• Úspěšnost a perspektiva podniku – pro potenciální uchazeče úspěšnost 
podniku zaručuje dlouhodobější zaměstnání a neproblematické odměňo-
vání. 

• Etika podnikání – zájem uchazečů můžeme ovlivnit i vztahem k	zákazníkům 
a etiketou podnikání. Negativní pověst v	této sféře totiž ovlivní i pověst za-
městnance v	případě další změny zaměstnání. 

4.3 Obsah pracovní smlouvy  

Ze zákona je nutné uveřejňovat v	pracovní smlouvě druh práce. Pro malé podniky 
je podle Koubka (2011, s. 122) typické, že zaměstnavatel v	pracovní smlouvě uvádí 
druh práce, ale jen obecnou formou či dokonce vůbec nedefinuje pracovní povinnosti. 
To zaměstnavateli přináší možnost se zaměstnancem manipulovat, to je však vůči za-
městnanci nepoctivé a v	zahraničí již proběhlo velké množství soudních sporů, kdy 
soudy dávají za pravdu zaměstnanci. V	pracovní smlouvě by tedy mělo být jasně ře-
čeno, komu a za co je zaměstnanec odpovědný, díky čemuž se dá předejít konfliktům. 
Zaměstnanec by ve své smlouvě měl nalézt i své zařazení do organizační jednotky 
spolu se svým pracovištěm. Každá smlouva by poté měla obsahovat pracovní pod-
mínky týkající se nejen odměny, ale i pracovní dobu, režim, prostředí a zaměstnanecké 
výhody. I v	této sféře jasná definice pomáhá předcházet konfliktům a špatným pracov-
ním vztahům. V	neposlední řadě pak musí obsahovat datum nástupu a	na jaký poměr 
se zaměstnanec přijímá. 

Pro zlepšení vztahů v	podniku a vyhnutí se možným konfliktům je nutné podrobně 
rozepsat popis pracovního místa a jeho odpovědnosti.  
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5 Zaškolování a vzdělávání zaměst-
nanců 

V	podání Dvořákové a kol. (2012, s. 162) můžeme zaškolování, či v	jejím podání ří-
zenou adaptaci nových zaměstnanců, vnímat jako jejich systematickou orientaci a	za-
členění do pracovního i sociálního systému podniku. Jejím cílem je snížení nákladů na 
fluktuaci, snížení ztrát v	produktivitě a zvýšení pracovní spokojenosti. Mezi novými za-
městnanci je průměrná míra fluktuace vyšší než u stálých zaměstnanců, musí si totiž 
projít pracovní i sociální adaptací.  

Za hlavní cíl adaptace či zaškolení považuje Stýblo (2009, s. 145) urychlení integrace 
nového zaměstnance do podniku, zajištění jeho pracovní výkonnosti a zabránění jeho 
demotivace či nespokojenosti spojené s	nedostatkem informací. 

Čopíková a kol. (2015, s. 28) říká, že adaptace probíhá ve dvou základních rovinách. 
Tedy podobně jako u Dvořákové a kol. (2012, s. 162) na úrovni pracovní a sociální. Pra-
covní adaptace je proces postupného vyrovnávání osobnostních předpokladů nového 
zaměstnance s	požadavky na konkrétní pracovní místo. Zahrnuje i průběžné zvládnutí 
změn. Sociální adaptace je oproti tomu proces začleňování zaměstnance do sociální 
struktury podniku. Tyto adaptace se prolínají a k	úspěšnému začlenění nového za-
městnance do podniku a jeho kultury je nelze oddělit. 

Čopíková a kol. (2015, s. 28-29) dále podotýká, že adaptační proces se netýká pouze 
nových zaměstnanců, ale i zaměstnanců stávajících, kteří byli převedeni na jinou pra-
covní pozici z	nejrůznějších důvodů. 

Po dokončení adaptačního procesu, nastává fáze, která by neměla za celou dobu 
jeho kariéry ustat – fáze vzdělávání. Podle Koubka (2007, s. 206) se požadavky na	zna-
losti a dovednosti jedince v	moderní společnosti neustále a rychle mění a jedinou 
možností, jak zajistit, že zaměstnanec bude stále stejně nebo více výkonný je rozšiřo-
váním jeho znalostí a dovedností. 

Koubek (2011, s. 138) dále říká, že pro malé a střední podniky je typické, že manažeři 
podceňují nutnost rozvoje svých zaměstnanců. Často vidí jen finanční stránku věci 
a	jsou přesvědčeni, že rozvoj a vzdělávání je věcí zaměstnance. Pro menší podniky není 
volba systematického vzdělávání vhodná a lepší variantou je vzdělávání zaměřené na 
jedince, kde podnik hraje roli podporovatele více než organizátora. 

Vzdělávání v	malých a středních podnicích se podle Koubka (2011, s. 139) orientuje 
na dvě základní oblasti: 

• Odborné vzdělávání – zde jde o přizpůsobování zaměstnanců měnícím se 
požadavkům na jejich schopnosti a dovednosti. 
o Orientace – nebo také zaškolování či adaptace již bylo shrnuto na za-

čátku této kapitoly 
o Doškolování – zde jde o prohloubení již získané klasifikace nejčastěji 

z	důvodu změny technologie či na základě požadavků trhu. 
o Přeškolování – neboli rekvalifikace je na rozdíl od doškolování for-

mování nových schopností či dovedností zaměstnance 
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• Rozvoj – tato oblast se orientuje na rozšíření znalostí a dovedností zaměst-
nance, které však nejsou nezbytně nutné k	výkonu jejich současné práce. Na 
rozdíl od odborného vzdělávání zde jde spíše o budoucí použitelnost za-
městnance než na momentální potřeby k	výkonu práce. Nejčastěji se zde 
setkáváme s	rozvojem v	oblasti sociálních vlastností a osobnosti. 
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6 Hodnocení zaměstnanců 
Velmi často opomíjenou personální činností v	menších podnicích je hodnocení za-

městnanců. Zaměstnanci jsou zde hodnoceni na základě svých výkonů, ale často je 
opomíjena motivační hodnota této činnosti. Čopíková a kol. (2015, s. 81) popisuje hod-
nocení zaměstnanců jako integrální součást procesu řízení pracovního výkonu a	jako 
součást základních úkolů manažerů. Výsledky tohoto hodnocení jsou uchovávány a	vy-
užívány k	nejrůznějším účelům. Slouží jako nástroj motivace, rozvoje zaměstnanců, 
podpory jejich výkonu či korekce neodpovídajícího chování. 

Koubek (2007, s. 166) vyzdvihuje důležitost hodnocení zaměstnanců jako zdroje 
informací o tom, jak pracovník vykonává svou práci a jako nástroj pro sdělování vý-
sledků jednotlivým pracovníkům. Následuje projednání těchto výsledků s	konkrétními 
zaměstnanci a v	neposlední řadě hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu. 

6.1 Metody hodnocení zaměstnanců 

K	hodnocení zaměstnanců existuje velké množství metod a postupů. Čopíková 
a	kol. (2015, s. 82–83) tyto metody dělí na metody srovnávací, které jsou založeny 
na	srovnávání zaměstnanců mezi sebou dle jednotlivých kritérií, a metody nesrovná-
vací. Mezi srovnávací metody řadí: 

• Metoda pořadí – založena na principu hodnocení zaměstnanců dle předem sta-
noveného kritéria. 

• Metoda přidělení bodů – se používá pro posuzování více kritérií 
• Metoda párového srovnávaní – srovnává každého zaměstnance s	každým 

a	bod je vždy připsán tomu lepšímu. 
• Metoda nucené distribuce – kde je hodnotitel nucen umístit určité procento za-

městnanců do výkonnostních skupin na základě Gaussovy křivky. Cílem je pře-
konat tendenci ke klasifikování středními hodnotami u manažerů, kteří neradi 
používají velmi nízké nebo vysoké klasifikace a jejich hodnocení je většinou 
průměrné. 

Mezi nesrovnávací metody pak řadí: 
• Hodnotící stupnice – nejčastěji používaná metoda, ve které má klasifikace 

slovní numerickou či grafickou podobu 
• Metoda klíčových událostí – doplňková metoda založená na pozorování a za-

znamenávání klíčových událostí, které se zaměstnanci staly při plnění úkolu. 
• Řízení podle cílů – kde jsou cíle výkonové a týkají se samotného výkonu práce 

na dané pozici, a rozvojové, které podporují efektivní dosažení cílů. 
• Hodnocení na základě norem – je založeno na porovnávání zaměstnancova vý-

konu s	dlouhodobými platnými výkonnostními normami. 
• 360 zpětná vazba – zde je dle Armstronga (2007, s. 433) zaměstnanec hodno-

cen různými lidmi podle stejných kritérií a jde o systematické shromažďování 
údajů o výkonu jedince. 
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Koubek (2007, s. 166–167) rozeznává dvě podoby hodnocení zaměstnanců, a to 

podobu neformální a formální. Neformální hodnocení je založeno na průběžném hod-
nocení zaměstnance jeho nadřízeným. Je příležitostné a determinované spíše situací 
daného okamžiku, pocitem hodnotitele i momentální náladou než faktickým výsled-
kem práce. Takové hodnocení nebývá zaznamenáváno a zřídkakdy je příčinou jakého-
koli personálního rozhodnutí. Formální hodnocení je oproti neformálnímu racionál-
nější a standardizované, periodické, plánované a systematické. Je zaznamenáváno 
v	dokumentech, které dále slouží k	dalším personálním činnostem a jsou součástí 
osobních materiálů pracovníků. Klíčovou rolí pro oba typy hodnocení je nadřízený hod-
noceného. Hodnocení může být zaměřeno na pracovní výkon zaměstnance nebo na 
jeho pracovní chování. 

6.2 Hodnocení zaměstnanců v malých a středních pod-

nicích 

V	malých podnicích, které nejsou členěny na žádné organizační útvary, podle 
Koubka (2011, s. 126) hodnotí zaměstnance zpravidla majitel či nejvyšší vedoucí pra-
covník. V	případě, že je pak firma členěna do určité organizační struktury, je pak 
vhodné delegovat hodnocení pracovníků na vedoucí jednotlivých útvarů. Takový hod-
notitelé mají k	zaměstnancům blíže a jsou s	nimi v	každodenním kontaktu, ale	existuje 
zde riziko, že každý útvar bude hodnocen jinak. Malé podniky často hodnocení zaměst-
nanců celkově podceňují a často je ani ve formální podobě neprovádějí. V	zahraničí je 
však mezi malými podniky hodnocení zaměstnanců velmi populární a je mu přiklá-
dána mimořádná důležitost. Je zde totiž známá spojitost mezi hodnocením a pracov-
ním výkonem zaměstnance a již nepředstavují jen negativní aspekt, ale výraz společ-
ného úsilí. 

Koubek (2011, s. 219–220) řeší problematiku hodnocení zaměstnanců v	malých 
a	středních podnicích, ve kterých je zaměstnáván člen rodiny nebo přítel majitele. V	ta-
kovém případě je hodnocení zaměstnanců v	podniku velmi citlivou záležitostí, protože 
se mezi řadovými zaměstnanci mohou objevit i nepodložené pochyby o	spravedlivosti 
a objektivnosti hodnocení. V	takovém případě je nutné pevně se držet zásady, že za-
městnanec je hodnocen svým přímým nadřízením a výsledky hodnocení jsou záleži-
tostí pouze mezi nimi.  Dále se zavádí kolektivní hodnocení či dle metody zmíněné 
Čopíkovou a spol. (2015, s. 82–83), 360 zpětná vazba. 
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7 Odměňování zaměstnanců 
Je nutné, aby strategie odměňování vycházela ze strategie celé organizace. Čopí-

ková a kol. (2015, s. 111) považují odměňování zaměstnanců za jeden z	nejdůležitěj-
ších nástrojů motivace v	podniku a vyzdvihují jeho důležitost i jako nástroje na ovliv-
ňování pracovní výkonnosti. K	vytvoření efektivního, motivujícího, spravedlivého a 
transparentního systému odměňování je k	dispozici široká škála možností, ale přesto 
je vytvoření takového systému pro manažery a personalisty velkou výzvou. Cílem takto 
vytvořeného systému odměňování je vytvoření a realizace takových strategií, které 
umožní odměňování zaměstnanců spravedlivě a v	závislosti na jejich hodnotě pro or-
ganizaci. 

Dvořáková a kol. (2012, s. 305-306) zdůrazňuje, že hmotné stimulace již nejsou pro 
zaměstnance tím jediným motivátorem. Je nutné propojit mzdu za práci s	nejrůzněj-
šími formami nefinančního uznání a dalšími nástroji řízení lidských zdrojů, jako napří-
klad: 

• možnost učit se a rozvíjet se, 
• možnost získat nejrůznější formy uznání  
• vytváření komplexních a autonomních úkolů, 
• flexibilní formy zaměstnání, 
• péče o kvalitní pracovní podmínky. 

7.1 Mzdový systém 

Dvořáková a kol. (2012, s. 308) definuje v	podnikatelském sektoru mzdu jako pe-
něžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměst-
nanci za odvedenou práci. Je diferencovaná podle odpovědnosti, složitosti a	namáha-
vosti práce, pracovních podmínek, dosahování pracovních výsledků a v neposlední 
řadě pracovní výkonnosti. Mzda je sjednána v	pracovní smlouvě nebo je stanovena 
vnitřním předpisem podniku a nesmí klesnout pod úroveň minimální mzdy. 

Koubek (2011, s. 158) poukazuje na skutečnost, že zaměstnanci malých a	středních 
podniků se většinou musí spokojit s	nižší mzdou a menším objemem zaměstnanec-
kých výhod, než by jim bylo poskytnuto ve velkých organizacích. Menší podniky jsou 
však schopny nabízené výhody lépe individualizovat pro potřeby jednotlivých pracov-
níků. Kleibl a kol. (2001, s. 134) ale upozorňují, že takové podniky často nejsou schopny 
zajistit spravedlivost odměn a jejich možnost ovlivnění zaměstnancem. Dle Koubka 
(2007, s. 239) to může v	podniku vytvářet problém, protože na	rozdíl od větších spo-
lečností se zaměstnanci menších organizací znají, mají větší přehled o výkonech svých 
spolupracovníků a díky tomu vzniká prostor pro odhalení nespravedlivosti. 

Podle Dvořákové a kol. (2012, s. 309) je v	zájmu respektování práva a	k	naplnění 
cílů mzdové politiky třeba, aby byl mzdový systém: 

• transparentní a srozumitelný, 
• spravedlivý – je třeba co nejobjektivněji určit rozdíly ve mzdách,  
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• efektivní – efektivita práce musí růst rychleji než růst mezd. 
 

Koubek (2011, s. 162) říká, že byl Mezinárodním úřadem práce vytvořen seznam 
faktorů, které je vhodné brát při odměňování zaměstnanců v	úvahu. V	literatuře však 
můžeme nalézt řadu přehledů těchto mzdových faktorů, které je dále modifikují.  Za 
jejich velmi vhodnou klasifikaci můžeme považovat následující tabulku zpracovanou 
Goodridgem (1989, s. 304). 

 
Tabulka 2 - Mzdové faktory 

Vklad pracovníka Charakteristiky pracovního 
procesu 

Výstupy 

Dovednosti 
Duševní schopnosti 
Fyzická kondice 
Kontakty 
Kvalifikace 
Vzdělání 
Zkušenosti 

Argumentování 
Iniciativa 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Oddanost  
Odpovědnost 
Plánování 
Pracovní podmínky 
Přesnost 
Rozhodování 
Řešení problémů 
Řízení a kontrola 
Složitost 
spolehlivost 
Tvořivost 
Vliv na výsledky 
Využívání zařízení 

Kvalita 
Prodej 
Produktivita 
Výkon 
Zisk  
 

Zdroj: Koubek (2011, s. 162) 

Mzdu je možné sjednat v	pracovní, kolektivní či jiné individuální smlouvě, říká 
Brůha a kol. (2007, s. 159), popřípadě je ji možné stanovit vnitřním předpisem či	mzdo-
vým výměrem. Dále poukazuje na složení mzdy, a to ze tří částí: fixní složky, variabilní 
složky a příplatků.  

Brůha a kol. (2007, s. 168) vyjmenovává několik forem základní mzdy, kdy jejich 
správný výběr přispívá k	motivaci a spokojenosti zaměstnanců. Tato mzda je sjednána 
v	pracovní či kolektivní smlouvě, případně je určena vnitřním předpisem. Mezi základní 
mzdové formy řadí Koubek (2007, s. 265–270). 

• Časové mzdy – hodinová, týdenní či měsíční částka, kterou dostává zaměstna-
nec za svou práci. Jedná se o nejpoužívanější mzdovou formu a na jejím zá-
kladě zaměstnanci vnímají srozumitelnost a spravedlivost mzdového systému. 

• Úkolové mzdy – nejjednodušší a nejpoužívanější typ pobídkové formy, ve které 
je pracovník odměňován určitou částkou za každou odvedenou jednotku práce. 
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Při jejím uplatňování je třeba zajistit, aby kvantita i kvalita odvedené práce byly 
zjistitelné a kontrolovatelné. 

• Podílové mzdy – při užití této formy odměňování je odměna pracovníka čás-
tečně nebo úplně závislá na prodaném množství. Její výhodou je přímý vztah 
odměny k	výkonu, nevýhodou je však, že je ovlivňována faktory, které pracovník 
nemůže ovlivnit, jako například příchod nové konkurence či hospodářská situ-
ace. 

• Smluvní mzdy (za očekávané výsledky práce) – tyto méně známé mzdové 
formy jsou odměny za dohodnutý soubor prací a za dohodnutý výkon, který se 
pracovník zaváže odvést v	odpovídajícím množství a kvalitě. Pro uplatnění této 
formy odměňování je nutné přesně stanovit očekávané výsledky. 

Další složkou mzdy je podle Brůhy a kol. (2007, s. 128) složka variabilní. Díky ní se 
odhaluje rozdíl mezi pracovními výkony a výsledky ale také schopnosti a dovednosti 
zaměstnanců. 

7.2 Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody definuje Dvořáková a kol. (2012, s. 325) jako takové perso-
nální nástroje, které neupravuje legislativa, nebo nejsou finančním produktem podpo-
rovaným státem. Jde o formu příjmu ze závislé činnosti, která není mzdou za	vykona-
nou práci. Jako zaměstnanecké výhody tedy můžeme považovat nejrozmanitější zboží 
a služby či sociální péči, za které by pracovník musel za jiných podmínek platit. Mohou 
být ve formě peněžité či peněžité hodnoty. Tvoří část příjmu ze závislé činnosti a před-
stavují dodatečná zvýhodnění pracovníka. Čopíková a kol. (2015, s. 122) tvrdí že pomocí 
zaměstnaneckých výhod lze ovlivňovat: 

• snížení fluktuace, 
• snížení pracovní neschopnosti, 
• zvýšení pracovní spokojenosti, 
• větší ochotu k	výkonu, 
• větší sounáležitost s	organizací a ostatními zaměstnanci. 
Dále ale podotýká, že se zaměstnaneckými výhodami jsou často spojená různá 

úskalí. Zaměstnanci často tyto výhody chápou jako nárok a přirozenou součást svého 
pracovního vztahu, a ne jako nadstandartní péči. Plošně vytvořené systémy zaměstna-
neckých výhod jsou nepružné a nevyhovují jednotlivcům v	podniku stejně a mohou 
vyvolávat pocit nespravedlnosti. 

Koubek (2007, s. 276) zdůrazňuje, aby zaměstnanecké výhody měly pozitivní dopad 
na motivaci jeho pracovníků, pak je potřeba aby se zajímal, které výhody zaměstnanci 
preferují, a zvážil zavedení flexibilního systému výhod. Jako velmi populární systém 
výhod zmiňuje tzv. cafeteria systém, který zaměstnanci umožní výběr takových za-
městnaneckých výhod, které mu nejvíce vyhovují. Nevýhodou takového systému je 
však jeho administrativní náročnost a pro malé podniky je finance nevhodný. 

Zaměstnanecké výhody, které se vyskytují v	menších a středních firmách jsou více 
omezené. Koubek (2011, s. 186) rozčleňuje tyto výhody do čtyř skupin: 
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• výhody sociální povahy – např.: důchodové pojištění, které firma z	části či	kom-
pletně zaměstnanci hradí, zaměstnanecké půjčky a jejich ručení, 

• výhody zkvalitňující využívání volného času – např.: sportovní a kulturní aktivity, 
dotování rekreace pro pracovníky, 

• výhody mající vztah k	práci – např.: stravování, zvýhodněná cena firemních pro-
duktů, parkovací stání, poskytování pracovního oděvu, vzdělávání hrazené pod-
nikem, 

• výhody spojené s	postavením ve firmě – např.: firemní automobily, které však 
zaměstnanec nepotřebuje k	výkonu své práce, lepší mobilní telefony a jiné za-
řízení, příspěvky na společenský oděv a další náklady sloužící k	reprezentaci 
podniku. 

Pro konkretizaci či inspiraci Koubek (2011, s. 187) zmiňuje benefity využívané v	za-
hraničí malými a středními podniky. Poukazuje na skutečnost, že podniky často pre-
zentují jako zaměstnaneckou výhodu to, co jsou ze zákona povinni zaměstnanci po-
skytnout. Skutečnou zaměstnaneckou výhodou je podle něj totiž jen taková, kterou 
poskytuje podnik z	vlastní iniciativy, čímž se snaží získat či udržet zaměstnance a	za-
jistit si jejich loajalitu. Uvádí i příklady takových benefitů, které jsou skutečně tvořeni 
z	iniciativy firmy a jsou pro malé a stření podniky v	zahraničí typické. Jedná se o: 

• placené volno či dárek v	den narozenin, 
• svatební či vánoční dary, 
• příspěvky na vzdělávání (v	případě že nejde o firemní vzdělávání), 
• příspěvek na péči o děti, 
• zápůjčka firemního vybavení, 
• možnost zaměstnanců věnovat se během pracovní doby svým koníčkům v	za-

řízení firmy, 
• poradenská činnost (např.: právník, psycholog, finanční poradce), 
• podniková posilovna či příspěvek na sportovní aktivity, 
• program pro bývalé pracovníky, 
• materiální podpora pozůstalým v	případě úmrtí pracovníka, 
• pomoc v	obtížné životní situaci (ubytování), 
• dodatečná dovolená, 
• sick days (zdravotní volno, většinou 3-5 dní, které může zaměstnanec využít, 

pokud se necítí dobře) 
• poskytování daňového deštníku (administrace jejich daňového přiznání). 
 
Každý autor definuje zaměstnanecké výhody jiným způsobem, ale jejich podstata 

je totožná. Vždy jsou definovány jako jiné ohodnocení práce mimo mzdu zaměst-
nance. Dají se členit podle nejrůznějších kritérií, ale pro účely této diplomové práce 
však postačí členění dle Koubka (2011, s. 186), který se ve své knize zabývá zaměstna-
neckými výhodami používanými a vhodnými pro malé a střední podniky, kam spadá 
touto prací zkoumaný podnik. 
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8 Péče o zaměstnance 
Dle Koubka (2007, s. 301) je pracovní síla pro každý podnik tím nejdůležitějším 

zdrojem a zpravidla i zdrojem nejdražším. Pro zaměstnavatele je velmi důležité uvě-
domit si, že úspěšnost a konkurenceschopnost podniku je z	velké části závislá na	pra-
covní síle a jejích schopnostech a dovednostech. Péči o zaměstnance můžeme dělit 
do tří skupin: 

• povinná péče – je dána zákony a kolektivními smlouvami nadpodnikové 
úrovně, 

• smluvní péče – je též dána kolektivními smlouvami, ale na uzavřené podnikové 
úrovni, 

• dobrovolná péče – je personální politikou podniku. 
V	následujících podkapitolách jsou rozebrány konkrétní možnosti péče o zaměst-

nance. Jejich pomocí může vedení ovlivňovat nejrůznější aspekty práce a zlepšovat 
svou personální sféru. 

8.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Zákoník práce (§ 78) definuje pracovní dobu jako čas, po který je zaměstnanec po-
vinen pro zaměstnavatele vykonávat práci nebo kdy je připraven práci na pracovišti 
vykonávat dle pokynů zaměstnavatele 

Koubek (2007, s. 304) říká, že maximální hodnoty pracovní doby stanovuje zákon 
zpravidla během dne nebo týdne diferencovaně s	ohledem na různé skupiny zaměst-
nanců, jako například mladistvé nebo v	závislosti na pracovním režimu. Dále definuje 
pracovní režim, který je určen povahou pracovního procesu a jeho přetržitostí či ne-
přetržitostí, kdy pak v	podniku můžeme nalézt dvou až třísměnný nepřetržitý provoz. 

Dvořáková a kol. (2012, s. 178) definuje pracovní režim jako rozložení pracovních 
dnů, délku a jednotlivé cykly pracovních směn a jejich časové umístění. U přetržitých 
provozů můžeme pozorovat standardní rozvržení do pětidenního pracovního týdne.  
U jednosměnného pracovního režimu pak začátek a konec pracovní doby může být 
v	kteroukoli denní hodinu, u dvou až třísměnného provozu se pak pracovníci pravi-
delně střídají. K	tomuto střídání dochází zpravidla po týdnu. 

Koubek (2007, s. 305) popisuje tzv. pružnost či flexibilitu pracovní doby. Ta je čím 
dál více uplatňována ve snaze vyjít zaměstnancům vstříc. Definuje hned několik podob 
takové pracovní doby. Jedná se např. o zkrácenou pracovní dobu, smlouvu na	roční 
počet odpracovaných hodin, distanční práci či sdílení pracovního místa. 

Dvořáková a kol. (2012, s. 182) pak uvádí efekty a předpoklady zavedení pružné 
pracovní doby. Při flexibilní pracovní době se očekává větší samostatnost a vzájemná 
zastupitelnost zaměstnanců. Manažeři již nemají těsný dozor nad svými podřízenými, 
ale kladou větší důraz na plánování, rozdělování a koordinaci práce. Častým důsled-
kem je pak zlepšení vztahů na pracovišti nejen mezi spolupracovníky, ale i	mezi ma-
nažerem a jeho podřízenými. 
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Podle Ambrosové a kol. (2011, s. 143) se s	každým výkonem práce objevuje únava, 
která se projevuje dočasně sníženou pozorností, zrakovou únavou či špatnou koordi-
nací. Proto je každý výkon přerušován přestávkami, kdy jejich rozložení v	pracovní 
době by mělo být odvozeno od obtížnosti práce. Zaměstnavatel je ze zákona povinen 
poskytnout svým zaměstnancům přestávku na jídlo nejdéle po odpracování 6 hodin 
(u mladistvých pak po 4,5 hodinách). V	praxi se však nejčastěji vyskytuje přibližně v	po-
lovině pracovní doby. Minimální délku pracovní přestávky stanovuje zákon na 30 mi-
nut. V	případě že jsou přestávky během pracovní doby opakované, musí alespoň jedna 
trvat nejméně 15 minut. 

8.2 Pracovní prostředí 

Podle Koubka (2007, s. 309) je pracovní prostředí tvořeno souhrnem materiálních 
pracovních činnosti, které vytváří chemické, fyzikální, biologické či sociálně psycholo-
gické faktory. Jde o faktory, které ovlivňují zaměstnance během výkonu jeho práce 
a	mají efekt na jeho zdraví, výkon či pohodlí. 

Z	pohledu prostorového řešení pracoviště je důležité věnovat pozornost vhodné 
pracovní poloze, vhodným zorným podmínkám pro výkon práce, vhodnou výškou pra-
covní plochy, optimálnímu manipulativnímu prostoru pro práci rukou a	v	neposlední 
řadě zajištění přístupu k	pracovnímu místo bez překážek.  

Fyzikální podmínky práce je možné objektivně měřit a jejich míra je upravována 
hygienickými předpisy. Mezi takové podmínky řadí Koubek (2007, s.310) pracovní 
ovzduší odvozené od teploty, vlhkosti či čistoty a proudění vzduchu. Dále pak osvět-
lení, hluk či barevnost prostředí. Ta slouží jako signalizace či může zlepšovat světelné 
podmínky, psychologicky ovlivňovat zaměstnance nebo jejím prostřednictvím dosa-
hujeme požadovaných estetických efektů. Zákoník práce zaměstnavatelům ukládá po-
vinnost soustavně vyhledávat nebezpečné faktory ovlivňující pracovní prostředí, od-
halit jejich příčinu či zdroj, vyhodnotit rizika a přijmout opatření k	jejich odstranění. 

Zejména u výrobních podniků se zaměstnanci denně dostávají do kontaktu s	nej-
různějšími škodlivými látkami či jsou vystaveni nadměrnému hluku. Tato oblast je 
z	velké části řešena zákonem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a zaměstnavatel 
je povinen zaměstnance před těmito vlivy chránit.  

8.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bláha a kol. (2005, s. 219) zdůrazňuje, že zdraví a bezpečí zaměstnanců se stává 
důležitou hodnotou v	organizační kultuře podniku. V	zákoníku práce je kodifikováno 
velké množství nejrůznějších ochranných opatření a jsou zákonnou povinností všech 
zaměstnavatelů. Bezpečnost práce a ochrana zdraví je důležitá nejen pro minimalizaci 
či dokonce eliminaci bezpečnostních a zdravotních rizik, ale i jako morální povinnost 
zaměstnavatelů. 
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Koubek (2007, s. 312) shrnuje povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v	souvis-
losti s	bezpečností práce a ochranou zdraví. Říká, že zaměstnavatelé jsou povinni: 

• vyhledávat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví svých za-
městnanců, 

• provozovat zařízení odpovídající požadavkům bezpečnosti práce, 
• vytvářet, udržovat či vylepšovat potřebná ochranná opatření, 
• nedovolit, aby zaměstnanec vykonával práci, která neodpovídá jeho schopnos-

tem či zdravotnímu stavu, 
• zjišťovat a odstraňovat příčiny zdravotních úrazů, 
• nahrazovat obtížnou práci novými technologiemi či postupy, 
• organizovat minimálně jednou za rok bezpečnostní prověrky 
Dále Koubek (2007, s. 313) zdůrazňuje, že zaměstnanci mají právo nejen na zajiš-

tění bezpečnosti práce a ochranu zdraví, ale také na informace o nevyhnutelných rizi-
cích. Jejich povinnosti spojené s	touto problematikou jsou poté: 

• dodržovat bezpečnostní předpisy, 
• používat osobní ochranné pomůcky, 
• zúčastňovat se školení a zkoušek bezpečnostních přepisů a zdravotních prohlí-

dek, 
• nepožívat alkoholické nápoje či návykové látky, 
• oznamovat nedostatky a závady, které by mohli ohrozit bezpečnost práce, 
• podrobit se vyšetření, zda nejsou pod vlivem alkoholu či návykových látek. 
Zákoník práce (§ 104) dále uvádí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměst-

nanci osobní ochranné pracovní pomůcky, není-li možné odstranění rizik nebo jejich 
omezení. Osobní ochranné pracovní pomůcky musí chránit zaměstnance před riziky, 
nesmí ohrozit jejich zdraví a nesmí bránit ve výkonu jejich práce. 

8.4 Služby poskytované zaměstnancům na pracovišti  

Služeb poskytované zaměstnancům přímo na pracovišti existuje mnoho druhů. 
Nejznámější a nejčastěji využívanou službou je pak stravování zaměstnanců. Zákoník 
práce zákon č.262/2006 sb. říká, že pokud došlo v	kolektivní smlouvě či vnitřním před-
pisu k	dohodě o stravování zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen jej poskytnout 
svým zaměstnancům. Je zde též možnost stravování nahradit finančním příspěvkem 
zaměstnavatele. 

Další službou využívanou na pracovišti může být zdravotní péče. Koubek (2007, 
s.	315) říká, že větší podniky mají většinou vlastní zdravotnické zařízení, pro malé pod-
niky je pak tato služba zprostředkovávána smluvně. Dvořáková a kol. (2007, s.	154) do-
dává, že pokud zaměstnavatel požaduje od svých zaměstnanců vstupní a výstupní 
zdravotní prohlídky, což je typické pro výrobní podniky, pak jsou tyto prohlídky hrazeny 
zaměstnavatelem. Od 1. 11. 2017 se však tato pravidla změnila a podle § 59 o speci-
fických zdravotních službách si uchazeč platí tuto prohlídku sám, a	až	v	případě uza-
vření pracovněprávního či obdobného vztahu je uchazeči zaměstnavatelem propla-
cena. 
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Další možnou službou je poskytování pracovních oděvů a dalších prostředků. Ač-
koli osobní ochranné pracovní pomůcky a oděvy upravuje § 104 zákoníku práce, může 
zaměstnavatel tyto prostředky poskytnout i pokud povinen není.  Pak se jedná o dob-
rovolnou službu poskytovanou zaměstnancům podniku, pomocí které zaměstnanci 
nejčastěji obdrží oděvy s	logem podniku, které slouží hlavně pro reklamní činnost. 

Koubek (2007, s. 316) jmenuje dopravu do zaměstnání jako další možnou službu 
poskytovanou zaměstnancům na pracovišti. Velké podniky často zprostředkovávají 
dopravu pro své zaměstnance nebo jim poskytují příspěvek na náklady na dopravu. 

Pro malé a střední podniky je soutěž s	velkými podniky na poli poskytování služeb 
pro své zaměstnance nemožná. Je však důležité tuto část péče o své zaměstnance 
neopomíjet a aplikovat vše co je v	jejích silách. Tím si vylepší pověst mezi zaměstnanci 
i potenciálními uchazeči a zlepší celkové vztahy v	podniku. 

8.5 Péče o životní prostředí 

Péče podniku o pracovní prostředí se již rozšířila i na péči o okolí podniku, tedy jeho 
obytné a přírodní prostředí, říká Koubek (2007, s. 318). V	současné době lze pozorovat 
zapojení podniků do údržby veřejné zeleně, investování do estetických prvků či	občan-
ské vybavenosti. Často je takto vynaložený kapitál vnímán jako reklama podniku a ruku 
v	ruce s	touto investicí přichází i daňové zvýhodnění a kvalitnější vztahy s	veřejnou 
správou a veřejností. 

Stýblo (2003, s. 104) dále uvádí, že vnější podnikatelské prostředí je značně usměr-
ňováno státem a jeho legislativou. Ten se dominantně staví k	ochraně životního pro-
středí a po podnicích je vyžadováno, aby jejich podnikání bylo v	souladu s	požadav-
kem na zlepšování životního prostředí. V	praxi je tedy vyžadována například minima-
lizace odpadů, využívání obnovitelných zdrojů či recyklace. 
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9 Řízení pracovního výkonu 
Řízení pracovního výkonu je jednou z	možných inovací personálního systému, 

které ovlivní celý tento systém v	podniku. Čopíková a kol. (2015, s. 71) ho definuje jako 
proces, pomocí kterého zlepšujeme výkonnost podniku díky řízení liniových manažerů. 
Cílem je řízení zaměstnanců tak, aby bylo dosaženo maximální úrovně výkonnosti pod-
niku. Základem je řízení zaměstnanců pomocí cílů odvozených od strategických cílů 
organizace a pravidelné hodnocení zaměstnanců. 

Koubek (2011, s. 190) říká, že současné přístupy v	oblasti řízení lidí vycházejí z Tay-
lorových zásad vědeckého řízení, které reagovaly na situaci na přelomu 19. a 20. století. 
Tyto postupy si zakládají na přesně definovaném pracovním úkolu na jednoznačně de-
finovaném pracovním místě. To má za následek, že zaměstnanec pouze přijímá roz-
kazy, nemá prostor pro uplatnění své kreativity a schopností a je nucen příkazy plnit. 
Problém nastává díky tomu, že lidé a s	nimi podoba pracovní síly se za	poslední století 
výrazně změnily. Říká, že došlo k	výraznému rozvoji vzdělanosti a	proměně lidské 
osobnosti, což vyžaduje vyšší míru demokratizace procesů, ale	i	změnu v	jednání 
s	lidmi s	vyšší mírou individuality. 

S	těmito novými přístupy se objevuje i nová role nadřízeného a vedoucího pracov-
níka. Ten už zaměstnance neřídí, ale spíše vede a vytváří podmínky pro efektivní výkon 
práce. Z	role diktátora přechází do role facilitátora, partnera a spolupracovníka.  

Všechny tyto změny vytvářejí koncept řízení pracovního výkonu, strategický a inte-
grovaný přístup založený nejčastěji na písemné smlouvě mezi vedoucím a zaměst-
nancem o budoucím pracovním výkonu a získávání potřebných schopností k	jeho 
efektivnímu plnění.  

Čopíková a kol. (2015, s. 75) hovoří o cyklu řízení pracovního výkonu zobrazeného 
na obrázku 3. Za Hlavní činnosti řízení pracovního výkonu označuje plánování a prů-
běžné řízení pracovního výkonu, poskytování zpětné vazby zaměstnancům spolu se 
zkoumáním a posuzováním jejich výkonu a jeho hodnocením, odměňováním a vzdě-
láváním. Samotný proces řízení pracovního výkonu je zaměřen na interakci mezi za-
městnancem a manažerem. 

Pro proces řízení pracovního výkonu zdůrazňuje důležitost jeho zaměření na dosa-
žení strategických cílů organizace a jako vertikální i horizontální integraci. Koubek 
(2011, s. 194) tento proces řízení oproti Čopíkové a kol. popisuje následujícími pěti fá-
zemi: 

• definování role pracovníka – stanovení klíčových výsledků a požadovaných 
schopností, 

• uzavření dohody o pracovním výkonu – ta definuje očekávání toho, čeho má 
zaměstnanec dosáhnout, jak bude výsledek měřen a jaké budou potřeba 
schopnosti k	naplnění cílů, 

• projednání a uzavření dohody o rozvoji zaměstnance – vypracování plánu 
osobního rozvoje zaměstnance, 

• řízení pracovního výkonu v	průběhu období – fáze obsahující kroky k	samotné 
realizaci dohody o pracovním výkonu, 
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• závěrečné zkoumání a posouzení pracovního výkonu – fáze formálního vy-
hodnocení pracovního výkonu se zaměřením na úspěchy či problémy. 

 
Obrázek 3 - Proces řízení pracovního výkonu 

 

Zdroj: Čopíková a kol. (2015, s. 76) 

 

Podle Koubka (2011, s. 192) dochází na základě výše zmíněné smlouvy a řízení 
na	základě cílů k	provázání pracovních úkolů už při jejich vytváření. Dále ke vzdělávání 
zaměstnanců a jejich hodnocení, které má však podobu spíše společného zkoumání 
faktorů, které ovlivnily výkon a následně odměnu pracovníka. Dále neopomíjí etické 
zásady, které jsou ruku v	ruce s	řízením pracovního výkonu. Rozebírá čtyři následující 
zásady: 

• respektování jedince, 
• vzájemný respekt, 
• procedurální spravedlnost – postupy v	procesu řízení by měli být spravedlivé 

a	nemít negativní dopad na jednotlivé zaměstnance, 
• průhlednost – zaměstnanci by měli mít možnost prozkoumat podklady, na je-

jichž základě byla učiněna rozhodnutí, která se jich týkají. 
Stojí za povšimnutí, že autoři se shodují v	tom, že cíle jsou dvojího charakteru. Jde 

o cíle pracovní, pomocí kterých měříme výkon a rozvojové cíle, při kterých dochází 
v	průběhu práce k	rozvoji schopností a dovedností zaměstnance. 

9.1 Uplatnění řízení pracovního výkonu v malých 

a středních podnicích 

Koubek (2011, s. 199-200) ve své knize řeší, že v zahraničních podnicích, ve kterých 
je již koncept řízení pracovního výkonu populární a praktikovaný, je zavedení řízení 
pracovního výkonu v	porovnání s	podniky s	členitou hierarchií jednodušší. Velkou 

Plánování

ČinnostMonitorování

Posuzování a
hodnocení



| 35 

výhodou zavedení této koncepce je umožnění zaměstnanci, aby se podílel na rozho-
dování o své práci a nastavil si výkon tak, aby byl přiměřený jeho schopnostem a do-
vednostem. Jako motivátor náročnější výkonnosti pak slouží provázanost s	odměnami, 
které jsou vyšší, čím náročnější jsou vykonané úkoly. Ze zahraničních zkušeností vy-
plývá, že výsledkem zavedení této koncepce je vyšší výkon nejen z	hlediska kvantity, 
ale také kvality, lepší přístup k	práci a lepší vztahy mezi zaměstnanci díky průhlednosti 
a potažmo vnímaní spravedlnosti systému. 
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10 Personální marketing 
Další možnou koncepcí z	pohledu inovace personálního systému, kterou je vhodné 

využít v	menších podnicích je personální marketing. Koubek (2007, s. 160) definuje per-
sonální marketing jako využití marketingového přístupu v	personální oblasti podniku, 
a to se zaměřením na zformování a udržení pracovní síly podniku. Jeho prostřednic-
tvím se podnik snaží vytvořit dobrou zaměstnavatelskou pověst na trhu práce, jinak 
řečeno je personální marketing snaha podniku o vytvoření dobrého jména jak mezi 
stávajícími zaměstnanci, tak mezi potenciálními uchazeči o pracovní místo. 

10.1  Marketingový mix v personálním systému 

V	marketingu je již obecně známý a nejrůznějšími autory zpracovaný marketin-
gový mix složený ze 4P. Jeho definice jsou si podobny, ale v	podstatě vyjadřují totéž. 
Kotler (2013, s. 112) popsal ve své knize asi nejpopulárnější definici této problematiky. 
Na jeho základě portál Ihned.cz (2005) modifikoval marketingový mix pro personální 
využití složený z	následujících složek: 

• Product (produkt) – v	tomto případě však na produkt nepohlížíme jako na výro-
bek ale pracovní místo, které bylo nově uvolněno či vytvořeno. Aby byla nabídka 
takového místa promyšlená, je nutné, aby obsahovala jeho popis a specifikaci 
požadavků. Je třeba shromáždit a přehodnotit aspekty konkrétní práce pomocí 
analýzy pracovních míst. 

• Place (místo) – druhým nástrojem personálně marketingového mixu je místo 
výkonu práce. V	současné době má zaměstnanec díky nízké nezaměstnanosti 
velkou možnost výběru nového zaměstnání, tudíž pracovní prostředí spolu 
s	image podniku a jeho kulturou se stává velmi významným faktorem pro roz-
hodování. Vhodné pracovní prostředí tedy může vytvářet silnou konkurenční 
výhodu podniku na poli pracovní síly. 

• Price (cena) – v	případě personálního marketingu tuto položku můžeme vnímat 
jako odměnu za práci. Odměnu zaměstnanec dostává ve formě mzdy, prémií či 
jiných odměn. 

• Promotion (propagace) – z	pohledu personálního marketingu tuto část marke-
tingového mixu můžeme chápat jako prezentaci podniku a pracovních nabídek 
na trhu práce. Cílem je jasná a srozumitelná nabídka, která dokáže vzbudit zá-
jem potenciálních zaměstnanců.  
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11 Fluktuace  
Fluktuace nepatří mezi hlavní body personální práce, resp. se jedná o efekt, který 

vytváří dobrá nebo špatná personální politika podniku zároveň s	okolními podmín-
kami. Je však důležité si tento pojem vyjasnit pro potřeby praktické části této práce. 

11.1  Typy fluktuace 

Dytrt (2006, s. 19) rozděluje fluktuaci na žádoucí a nežádoucí. Žádoucí popisuje jako 
situaci, kdy do podniku nastoupí jako náhrada za původního nový zaměstnanec s	bo-
hatými zkušenostmi a dovednostmi a tím firma získá know-how. To pak může vést 
k	rozvoji celého podniku. Naopak nežádoucí fluktuaci popisuje jako takovou, která pů-
sobí negativně jak na podnik, který zaměstnanec opustil, ale i na stát, protože zaměst-
nanec je v	tomto případě bez práce a stát má povinnost takovému jedinci vyplácet 
podporu, dokud si nenajde práci novou.  

Armstrong (2007, s. 300) dále dělí fluktuaci na dobrovolnou a nedobrovolnou. Podle 
jeho názoru k	dobrovolné fluktuaci dochází v	takovém případě, kdy se zaměstnanec 
sám rozhodně firmu opustit. Pro podnik tato skutečnost znamená, že bude nucena při-
jmout nového náhradního zaměstnance nebo zvážit, zda jeho práce nemůže být de-
legována na ostatní zaměstnance. S	obojím jsou však spojeny nadbytečné náklady. 
Nedobrovolnou fluktuaci popisuje jako jednostranné rozhodnutí společnosti o	pro-
puštění zaměstnance, odchodem zaměstnance do důchodu nebo odchodem ze	zdra-
votních důvodů. Toto jsou jevy, které nelze ovlivnit vlastní vůlí zaměstnance. 

11.2  Příčiny fluktuace  

Příčiny fluktuace zaměstnanců rozděluje Armstrong (2007, s. 301) do několika ná-
sledujících skupin dle důvodu zaměstnancova odchodu z podniku: 

• lepší finanční podmínky, 
• lepší kariérní perspektiva, 
• příležitost osobního rozvoje, dovedností a schopností, 
• špatné vztahy s	vedením nebo se spolupracovníky, 
• osobní důvody (např.: nemoc, změna bydliště). 
Nový a kol. (2006, s. 187) příčiny fluktuace zaměstnanců rozděluje do tří kategorií 

na základě faktorů, které je způsobují. Jedná se o:	
• mimopodnikové faktory – tyto příčiny nemá společnost možnost ovlivnit 

a	může se jednat například o atraktivnost povolání. 
• podnikové faktory – tyto vlivy je podnik schopen ovlivnit a zahrnují kompletní 

pracovní podmínky, které jsou pro zaměstnance vytvořeny, 
• osobní faktory – např.: věk, rodinný stav či pohlaví. 
Branham (2009, s. 24) mluví v	souvislosti s	fluktuací v	podniku o odcizení. Jedná se 

o proces identifikovatelný podle typických signálů, jako jsou nedochvilnost, absence 
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v	práci nebo zvýšená negativita. Tyto signály se objevují po zlomové události, která 
donutí zaměstnance zamyslet se nad svým vztahem k	podniku. Proces odcizení Bra-
nham zpracoval do 13 kroků počínající počátečním nadšením a prvými pochybnostmi, 
přes pokusy o změnu a zvažování odchodu, po samotný odchod či setrvání v	součas-
ném zaměstnání, ale s	odcizením. Takový zaměstnanec je však pro firmu neefektivní. 
Branham (2009, s. 13) zdůrazňuje skutečnost, že při výstupních pohovorech s	pracov-
níky se zapomíná na položení velmi zásadní otázky a to: „Proč nechcete zůstat?“. Často 
tato otázka bývá nahrazena otázkou „Proč odcházíte?“. Odpověď na tuto otázku má 
poté kořeny v	mnoha faktorech, avšak pro zaměstnavatele má tato informace nesmír-
nou hodnotu pro zlepšování podnikové kultury. Dodává také, že na základě svého vý-
zkumu, ve kterém seskupoval důvody pro odchod na základě pohovorů, bylo velmi 
málo důvodů k	odchodu založeno na rozumném uvažování, a naopak většina vychá-
zela z	velmi silných pocitů. Branham (2009, s. 32) tedy na základě těchto výsledků vy-
tvořil následující seznam lidských potřeb, které při nenaplnění vedou k	odcizení a ná-
sledně k	odchodu z	podniku. 

• Potřeba důvěry – zaměstnanci očekávají plnění slibů, čestnost a upřímnost 
od svého vedení. Dále pak spravedlivé jednání a odměňování a komunikaci. 

• Potřeba naděje. 
• Potřeba ocenění – zaměstnanci mají potřebu cítit, že v	případě maximální 

snahy, oddanosti a smysluplnému přístupu k	úkolům budou náležitě odmě-
něni. Odměnou zde však není samotné finanční ohodnocení ale i respekt 
a	cenné aktivum. Zaměstnanec se nechce cítit jako pouhý náklad organi-
zace. 

• Potřeba pocitu kompetentnosti – zaměstnanci očekávají přidělení takového 
úkolu, který pro ně bude výzvou, ale zároveň využije jejich schopností. 

11.3  Důsledky fluktuace 

Fluktuace a její míra má velký vliv na chod firmy. Velký problém nastává v	mo-
mentě, kdy se fluktuace zvyšuje, a začínají odcházet kvalifikovaní zaměstnanci, které 
je těžké nahradit. Jak již bylo zmíněno s	náborem a zaškolováním nových zaměstnanců 
jsou spojeny nemalé náklady a prodlevy, které ve výrobní při mezeře v	procesu vzni-
kají, s	sebou nesou velké ztráty. Vysoká fluktuace má tedy dle FinExpert.cz (2007) ne-
gativní vliv nejen na finanční náklady společnosti, jako jsou náklady na nábor a zaško-
lování, ale i na hospodářský výsledek celé společnosti.  

11.4  Měření fluktuace 

Míru fluktuace často využívají podniky jako indikátor jejich úspěchu. Armstrong 
(2007, s. 315) dle CIPD (Chartered institute of personnel and development) uvádí pro 
měření fluktuace následující vzorec: 
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Někteří autoři ale doporučují různé modifikace tohoto vzorce. Například Linhartová 
(2011, s. 21) do výpočtu fluktuace nezahrnuje počet vynucených rozvázaných pracov-
ních poměrů. CIPD však doporučuje tyto zaměstnance zahrnovat a rozlišovat tak dob-
rovolnou fluktuaci od hrubé.  

Armstrong (2007, s. 317) v	souvislosti s	měřením fluktuace uvádí vzorec pro výpo-
čet indexu stability. Tento ukazatel odhaluje tendenci dlouhodobých zaměstnanců zů-
stat v	organizaci. Pro jeho výpočet slouží následující vzorec: 
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Armstrong (2007, s. 318) dále doporučuje doplnit míru fluktuace a míru stability 
v	podniku o analýzu délky zaměstnání, kterou doporučuje rozpracovat pro každou ka-
tegorii zaměstnanců zvlášť. 

Internetový portál Cleverandsmart.cz (2016) uvádí jako nejobvyklejší přirozenou 
míru fluktuace mezi 5 až 7 %, přičemž tato hodnota byla stanovena na základě empi-
rických výzkumů a analýzy fluktuace v	podnicích v	koloraci s	hospodářskými výsledky 
těchto firem. Armstrong (2007, s. 318) poukazuje na fakt, že míra fluktuace je rozdílná 
pro různé kategorie pracovníků. Nejvyšší fluktuaci připisuje zaměstnancům ve služ-
bách, a to přes 30 %, následují manuální pracovníci, administrativa a specialisté a	ma-
nažeři s	průměrnou fluktuací 9 %.  

11.5  Náklady spojené s fluktuací 

Náklady jsou v	podniku nevíce sledovanou položkou a při špatné personální poli-
tice a vysoké míře fluktuace mohou nabývat vysokých částek. Armstrong (2007, s.	319) 
na základě průzkumu CIPD z	roku 2005 uvádí, že náklady na jeden rozvázaný pracovní 
poměr činí zhruba 4 600 liber. Linhartová (2011, s. 20) dochází při zkoumání některých 
konkrétních pracovních pozic k	mnohonásobně vyšším částkám. Například při od-
chodu obchodního zástupce odhaduje ztrátu organizace mezi 600 až 800 tisíci Kč. 

Díky rozdílnosti těchto hodnot je zřejmé, že je vyčíslení nákladů fluktuace v	pod-
niku velmi obtížné. Armstrong (2007, s. 319) uvádí faktory, které ovlivňují výši těchto 
nákladů. Jedná se o: 

• náklady spojené s	odchody,  
• přímé náklady na získávání náhradníka, 
• nepřímé náklady času personalisty na výběr náhradníka, 
• přímé náklady na zaškolení náhradníka, 
• nepřímé náklady času personalisty na zaškolení náhradníka, 
• přímé náklady na vzdělávání a výcvik náhradníka, 
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• nepřímé náklady času liniových manažerů na vzdělávání a výcvik ná-
hradníka, 

• ztráta způsobená tím, že pracovník odešel dříve, než byla nalezen ná-
hradník, 

• ztráta související s	nižší pracovním výkonem náhradníka po dobu zapra-
cování. 

Do této oblasti lze dále podle Branhama (2009, s. 24) zařadit další faktory, které 
souvisejí s	poklesem výkonu zaměstnance, který o odchodu uvažuje nebo je již ve	vý-
povědní lhůtě. Během odcizení totiž u zaměstnance pozorujeme vyšší míru absencí, 
nedochvilnost či zvýšenou negativitu. 
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12 O zkoumaném podniku 
Společnost XY vznikla v září roku 1990. Tehdy se v garáži rodinného domu začaly 

vyrábět první tiskoviny, vizitky, letáky, ale i náročnější tiskařské produkty. Během svého 
působení prošla firma dynamickým vývojem a v roce 2004 se transformovala na spo-
lečnost s ručením omezeným. Dnes je společnost nedílnou součástí polygrafického 
trhu nejenom v Praze. Zaměřuje se na náročné a něčím výjimečné tiskové produkty 
a	každoročně přidá do svého portfolia novou technologii. Ze třech původních pracov-
níků je dnes 52členný kolektiv zaměstnanců, všichni s polygrafickým vzděláním.  

Firma se zabývá kompletní polygrafickou výrobou od grafického návrhu až po fi-
nální zpracování včetně dopravy. Výroba od roku 2000 probíhá ve třísměnném provozu 
na tiskových strojích Heidelberg. Jejími zákazníky jsou renomované reklamní agentury 
a firmy. 

Z	počátku se v	podniku využívali klasické tiskařské stroje Heidelberg, nyní však díky 
inovativnímu přístupu jednatele společnosti podnik využívá jako jediný v	Praze také 
stroj s	technologií Scodix a další neobvyklé tiskařské stroje a technologie. Oproti kon-
kurenci se podnik zaměřuje na technologicky složitější a náročnější tiskoviny pro pres-
tižní podniky z	celé Evropy. 

Podnik na podzim v	roce 2016 začala s	kompletním rebrandingem, který trval rok. 
Během toho také začala upravovat a rozšiřovat své prostory a rekonstrukce vnitřních 
prostor doposud pokračuje. 

12.1 Současná hierarchie podniku 

Ze současné struktury je patrné, že se jednatel stále aktivně podílí na řízení pod-
niku. Žádná pozice v	podniku nemá jasně definované odpovědnosti a práva. Vedoucí 
výroby má podřízeno 80 % celého podniku a jednotlivé úseky nemají jmenované ani 
přirozeně vzniklé vedoucí. Každý manažer je schopen uřídit až deset lidí, vedoucí vý-
roby má v	tomto případě na starost zhruba 4O zaměstnanců. Takový počet je pro jednu 
osobu nezvládnutelný. 

Výroba je rozdělena do deseti úseků. Prvním je příjem zakázek, kde jsou zaměst-
náni čtyři zaměstnanci. Jejich úkolem je komunikace s	klienty, fakturace zakázek a	vy-
tváření tzv. „sáčků“ které provázejí každou zakázku a obsahují potřebné informace 
o	zakázce. 

DTP a CTP studia připravují data pro tisk jak z	technického, tak estetického hlediska. 
Zde je zaměstnáno celkem pět zaměstnanců. Sklad spravují dva zaměstnanci, jejich 
úkolem je zabezpečit dostatečné množství materiálu pro tisk. 

Úsek tisku, laminace a výseku zaměstnává celkem 13 tiskařů. Ti provádějí základní 
údržby strojů, připravují je pro tisk a kontrolují průběh tisku jednotlivých zakázek. Na 
tento úsek navazuje sekce knihárny, kde dvě směny zaměstnanců finalizují produkty a 
připravují je pro expedici.  
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Při vzniku každé zakázky je definováno, zda bude klientovi dovezena, v	tom pří-
padě je dovezena podnikovým vozem. 

Žádná z	pozic v	tomto podniku nemá jasně definované odpovědnosti a úkoly. Veš-
kerá práce je prováděna na základě pokynů ředitele podniku, který na sebe bere veš-
kerou odpovědnost. Zároveň zasahuje do výkonu práce zaměstnanců, což vytváří ne-
příjemné pracovní prostředí. Vzhledem k	nedefinovaným odpovědnostem pak veš-
keré chyby a s	nimi spojené náklady zůstávají čistě náklady podniku. Pouze v	případě 
nekvalitní práce zaměstnance je pak nucen podepsat škodní protokol, a	následně je 
mu určitá částka stržena z	platu. 
 
Obrázek 4 - Hierarchie podniku 

 Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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13 Stávající personální systém 
Zkoumaný podnik se z	původních tří zaměstnanců za 25 let své působnosti rozrostl 

na 52. To ji podle portálu Czechinvest.org řadí na rozhraní malých a střeních podniků. 
Bohužel personální systém se od té doby více méně nevyvíjel. Momentálně je ve firmě 
systém založen pouze na mzdovém ohodnocení a bonusech, které však nejsou pro-
pojeny s	pracovní výkonností, ale se subjektivním hodnocením ředitele firmy. Společ-
nost nevyužívá žádného informačního personálního systému ani nemá vytvořenou 
a	obsazenou pozici personalisty, či nevyužívá služeb v	oboru vzdělaného specialisty 
na personální práci. 

Z	hlediska typických personálních problémů malých podniků se zde objevuje pří-
klad zaměstnávání rodinných příslušníků a přátel, ze kterých se, dle definice Koubka 
(2011, s. 218), stala privilegovaná skupina. Tito zaměstnanci byli dosazeni do pozic bez 
potřebného prozkoumání vhodnosti pro pozici, nejsou standardně hodnoceni a	není 
možné rozvázat jejich pracovní vztah ani z	postu jejich přímého vedoucího.  

Hlavním cílem následujících podkapitol je identifikovat problémy podniku ve stá-
vajícím personálním systému, které budou následně analyzovány a budou navrženy 
inovace personálního systému. Vedlejším cílem je rozpoznání pozitivních aspektů stá-
vajícího personálního systému, které budou v	budoucnosti využity při návrhu perso-
nálního marketingu. 

13.1 Personální plánování  

Personální plánování se ve zkoumaném podniku odvíjí z	potřeb sektoru, ve kterém 
se pracovní místo nachází. Personální plánování výrobního sektoru podniku se odvíjí 
od počtu strojů, které je třeba obsloužit, a v	návaznosti na to jsou vytvořeny pozice 
knihařek, jejichž počet je odvozen od průměrného objemu výroby. Počet zaměstnanců 
potřebných pro obsluhu je odvozován podle názorů expertů, konkrétně ředitele pod-
niku a jednatele, kteří mají více než 25 let zkušeností s	tímto oborem. Tento postup se 
však nedá považovat za využití Koubkem (2007, s. 40) definovanou delfskou metodu, 
protože experti nejsou nezávislí. Z	hlediska administrativy má podnik vytvořeny pozice 
pro příjem zakázek, které jsou vytvořeny podle personálních potřeb průměrného počtu 
zakázek za měsíc, kdy na 300 zakázek měsíčně je třeba obsazení jedné pozice tohoto 
úseku. Obchodní zástupci podniku odvozeni nejsou, jejich počet je v	současné době 
roven 3. 

13.2 Získávání zaměstnanců 

Získávání nových zaměstnanců je podmíněno hlavně zvýšenou fluktuací v	pod-
niku, tedy více než o obsazení nově vytvořených pracovních míst se nábor provádí pro 
obsazení míst původních, která byla neplánovaně uvolněna. Fluktuaci bude věnována 
samostatná kapitola, jelikož autorka přisuzuje fluktuaci vysokou důležitost.  
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Vzhledem k	tomu, že místa jsou uvolňována neplánovaně a často dochází k	oka-
mžitým výpovědím, a to jak z	důvodu hrubého porušení pracovní smlouvy či neočeká-
vaným výpovědím, probíhá nábor velmi zrychleně a bez náležitého plánování. Po uvol-
nění se podává inzerát na Úřad práce a dva pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz. Dále se 
kontaktují bývalí zaměstnanci a využívá se i nejrůznějších kontaktů, jako jsou polygra-
fické školy či jiné podniky. Vnitřních zdrojů se v	podniku využívá minimálně z	důvodu 
vytíženosti zaměstnanců.  

Dle Dvořákové a kol. (2012, s. 15) můžeme tento podnik z	pohledu jeho přístupů 
k	personální práci a tomu, kdo ji provádí, zařadit do první skupiny. Vrcholový manažer 
provádí plánování, nábor a další části personální práce sám a personální administra-
tivu zajišťuje účetní podniku. Dvořáková a kol. (2012, s. 16) upozorňuje, že častým pro-
blémem je nedostatečná obeznámenost vrcholového manažera s	principy řízení lid-
ských zdrojů. V	případě této společnosti se tento problém vyskytuje a personální sys-
tém je z	tohoto důvodu značně omezen a nedostatečně propracován.  

Výběr zaměstnance provádí ředitel firmy, který s	uchazečem provede krátký po-
hovor a co nejrychleji ho zapojí do procesu. Proces musí být takto urychlen hlavně 
v	případě ztráty tiskaře, v	tomto případě kvůli	absenci zaměstnance vzniká tzv. zúžené 
hrdlo, tedy pomalá část výroby, která brzdí ostatní procesy. Každý stroj je totiž ovládán 
právě jedním zaměstnancem a jednotlivé zakázky prochází různými stroji s	různými 
technologiemi. Je tedy velmi důležité, aby každý stroj měl během pracovní doby od-
borně zaškolenou obsluhu. 

13.2.1 Pracovní smlouva 

Podnik využívá postupu, který Koubek (2011, s. 122) definuje jako nepoctivý vůči 
zaměstnanci. Původní pracovní smlouva je velmi zobecněná a zaměstnanec má 
ve	smlouvě definován jen druh práce, a to velice obecně. Nemá jasně definovány pra-
covní povinnosti, zařazení do organizační struktury ani pracoviště. Je zde tedy velký 
prostor pro manipulaci se zaměstnancem což nepodporuje dobré vztahy na pracovišti. 

Nacházíme zde sice mzdový výměr pro fixní i variabilní část mzdy, ale zaměstna-
necké výhody ve smlouvě již zahrnuty nejsou. To umožnuje zaměstnavateli zaměst-
nanci výhody podle potřeb dávat či brát a jejich výše a pravidelnost je nahodilá. To 
přispívá k	pocitu nespravedlnosti v	podniku a neprůhlednosti systému hodnocení 
a	odměňování. 

13.3 Zaškolování zaměstnanců a vzdělávání zaměst-

nanců 

Po přijetí nového zaměstnance probíhá ve smlouvě zakotvená tříměsíční zkušební 
lhůta. Nový zaměstnanec je zařazen na své místo a po dobu jednoho týdne, či	v	pří-
padě nového zaměstnance bez předchozí praxe dvou týdnů, je zaškolován ředitelem 
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podniku. V	případě, že se nejedná o akutní obsazení klíčové pozice, prochází nového 
zaměstnance více odděleními výroby, aby se seznámil s	celým procesem, tedy provádí 
rotaci. Tento postup se však z	časových důvodů používá minimálně.  

V	podniku momentálně funguje vzdělávací program pro vedoucí složky. V	tomto 
případě je manažerům nabízena účast na nejrůznějších kurzech pro rozvoj takzvaných 
soft skills. Velmi populární je komunikační kurz a kurz motivování a vedení lidí. Jejich 
účinnost je však diskutabilní. Pro řadové zaměstnance umožnuje firma dokončení 
středního vzdělání zakončené maturitou jen na základě časových úlev z	práce. Po ab-
solvování však zaměstnavatel nabízí lepší finanční ohodnocení. Pro vzdělávání řado-
vých zaměstnanců spolupracuje podnik s	dodavateli strojů, kteří pořádají školení ne-
jen pro nabytí znalosti vlastností strojů, ale i nejrůznější kurzy v	oblasti polygrafie. Pro-
blém se však objevuje v	komunikaci těchto možností. Zaměstnanci nejsou obezná-
meni s	variantami školení ani s	postupem, jak této nabídky využít.  

Podnik již spolupracuje s	organizacemi na evropském trhu, ale nemá zaměst-
nance, který by mohl firmu zastupovat a měl potřebnou úroveň cizího jazyka (zejména 
angličtiny) a v	případě komunikace se zahraničími klienty musí podnik využívat externí 
překladatele.   

13.4  Hodnocení zaměstnanců 

Formální hodnocení zaměstnanců ve zkoumaném podniku neprobíhá. Jen ob-
časně lze zaznamenat náznak neformálního hodnocení, které dle Koubka (2007, s. 166-
167) není dostatečně reálné, je založené na náladě, nereflektuje pracovní výkon a ne-
vytváří podnět k	dalším personálním činnostem. Po rozhovoru s	vedením se potvrdila 
myšlenka Koubka (2011, s. 126), v	rámci které není hodnocení zaměstnanců považo-
váno za důležité a není využíváno jako podpůrný nástroj pro zvýšení efektivity práce 
v	podniku.  

Výše již bylo zmíněno, že v	podniku jsou zaměstnáváni přátelé a rodinní příslušníci 
jak manažera, tak majitele podniku. Hodnocení pro určení výše variabilní části mzdy 
provádí právě manažer s	majitelem, což může vytvářet mezi zaměstnanci pocity ne-
spravedlnosti.  

13.5 Odměňování zaměstnanců 

Ve zkoumaném podniku nacházíme v	rámci odměňování mzdy i některé tipy be-
nefitů, které jsou typické pro malé a střední podniky. 

13.5.1 Mzda 

Zaměstnancům je každý měsíc vyměřena mzda, která je tvořena mzdou základní 
a prémií. Základní mzdu má zaměstnanec zanesenou do pracovní smlouvy a	prémie 
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jsou odvozovány na základě množství a kvality provedené práce. Množství odvedené 
práce si zaměstnanci zaznamenávají sami pomocí vytvořených formulářů. Kvalita 
práce je posuzována na základě míry zmetkovitosti. 

Zaměstnanci získávají až několikrát ročně nejrůznější bonusy, které musí či	nemusí 
být závislé na jejich výkonu. Jde o 13. platy vyplácené jako Vánoční bonusy či prázdni-
nové bonusy. Jejich vyplácení ale není nijak závazné a zaměstnanci si jej nemohou 
nárokovat.  

Každý zaměstnanec má ve své pracovní smlouvě zakotvenu svou základní mzdu 
jako fixní složku. Dále má v	rámci mzdy zařazeno osobní ohodnocení a měsíční prémie, 
které fungují jako variabilní složka mzdy a reflektují zaměstnancův výkon. V	následující 
tabulce je shrnut výpočet mzdy zaměstnance se všemi možnými příplatky a prémiemi. 

 
Tabulka 3 - Výpočet mzdy 

Složka Minimum v Kč Maximum v Kč 
Základní mzda  12000 35000 
Osobní ohodnocení 5000 20000 
Měsíční prémie 1000 3000 
Roční prémie 5000 30000 
Příplatky Výpočet + Příplatek 
Práce přesčas poč. hod x hod. průměr 25 % 
Práce S+N poč. hod x hod. průměr 25 % + 10 %  
Práce o svátek poč. hod x hod. průměr 100 % 
Práce v noci 	 10 % 
Náhrada po dobu nemoci 10 pracovních dní (první tři dny se ze zákona nevy-

plácí, od 15 kalendářního dne placeno SSZ) 

Náhrada za ošetřování 
člena rodiny 

placeno Správou sociálního zabezpečení 

Ostatní placené náhrady  hod. prům. výdělek pro pracovněprávní účely  

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Z	tabulky 3 je patrné, že podnik využívá při odměňování svých zaměstnanců roz-
dělení mzdy na fixní a variabilní. Variabilní část mzdy může tvořit i více než 50 % od-
měny zaměstnance. Takový typ odměny funguje jako vhodný motivátor pro zaměst-
nance, ale i jako ukazatel výkonnosti a rozlišení mezi aktivními a pasivními zaměst-
nanci podniku. Bez řádného hodnocení zaměstnance či vhodného typu řízení se však 
část variabilní složky stává neprůhlednou a pro zaměstnance může sloužit jako zdroj 
pocitu nespravedlnosti. 

13.5.2 Zaměstnanecké výhody 

Ve zkoumaném podniku jsou zavedeny klasické zaměstnanecké benefity jako jsou 
stravenky. Jejich množství se odpočítává od odpracovaných dnů v	měsíci, kdy 
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zaměstnance musí odvést minimálně 6 hodin práce pro splnění podmínky odpracova-
ného dne. Poté má nárok na jednu stravenku v	hodnotě 80,- Kč na den. 

Bezpečnost práce a ochrany zdraví nařizuje pro tento pracovní sektor pouze pra-
covní obuv, avšak zaměstnanci výroby od podniku dostávají pracovní oděvy, které lze 
podle Koubka (2011, s. 186) řadit mezi výhody mající vztah k	práci. 

Zaměstnanci v	pozici managementu mají nárok na mobilní telefon a automobil. 
V	tomto případě prestiž svěřené zaměstnanecké výhody odpovídá výši postavení za-
městnance v	podniku. 

Dovolená v	podniku je na úrovni zákonně daného minima, tedy ji, dle zákoníku 
práce odst. 213, činí nejméně čtyři týdny. Podnik nenabízí možnost sick days či home 
office v	rámci svých zaměstnaneckých výhod. Home office je pro zaměstnance nelo-
gické zavádět z	důvodu zaměření firmy. Je podnikovou nutností, aby zaměstnanci 
při	výkonu práce byli přítomni v	prostorách podniku, jinak jejich práci vykonávat nelze. 
Výjimku tvoří pozice účetní, která po domluvě s	vedením částečně pracuje z	domova. 
Toto však nelze definovat jako příklad home office. 

Podnik poskytuje svým zaměstnancům výhody, které Koubek (2011, s.186) pova-
žuje za typické pro malé a střední podniky. Zaměstnancům jsou poskytovány dárky, 
které jsou plošně sjednoceny a nárok na ně má každý zaměstnanec bez ohledu na	výši 
úvazku. Jejich přehled je shrnut v následující tabulce: 

 
Tabulka 4 - Zaměstnanecké výhody – dárky 

Položka Hodnota 

Narozeninový dárek 500 Kč 
Dárek k svátku 250 Kč 
Dárek ke svatbě 700 Kč 
Vánoční dárek  750 Kč 

 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Tyto výhody nejsou obsahem ani pracovní smlouvy ani žádných vnitřních před-
pisů, ale na rozdíl od jiných bonusů v	podniku jsou zaměstnanci uděleny vždy. Dalšími 
výhodami majícími vztah k	práci jsou v	podniku podnikové stravování. V	areálu pod-
niku je zřízena jídelna nejen pro zaměstnance zkoumaného podniku, ale	i	pro okolní 
výroby. 

13.6  Péče o zaměstnance  

V	následujících kapitolách je shrnuta veškerá péče o zaměstnance, kterou podnik 
provozuje. Vzhledem k	velikosti podniku jsou některé aktivity omezené, jiné však pod-
nik provozuje velmi aktivně. 
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13.6.1 Pracovní doba a pracovní režim  

Zkoumaný podnik funguje v	částečně nepřetržitém třísměnném provozu. Pracovní 
týden zaměstnance má průměrně standardních 42,5 hodin a případné přesčasy či vý-
jimečné služby jsou nadstandardně odměňovány. 

Zaměstnanci mají nárok na 30minutovou pauzu na oběd, ta je pro výrobu sjedno-
cena z	důvodu návaznosti procesů. Administrativa si začátek své pauzy stanovuje 
sama, a dále má nárok na krátké pauzy v	průběhu pracovní doby, které však neprodlu-
žují pracovní den zaměstnance. Oproti tomu kuřácké pauzy zaměstnanců jsou moni-
torovány a zaměstnanci jsou nuceni se tento čas odpracovat po své pracovní době. 

13.6.2 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí se ve zkoumaném podniku odvíjí od pracovního úseku. Jiné po-
žadavky jsou na grafické studio, administrativu či výrobu.  

V	grafickém studiu podnik klade velký důraz na pohodlí zaměstnanců. Každé pra-
coviště je vybavené velkým stolem a ergonomickou židlí s	velkým množstvím volitel-
ných poloh. V	místnosti je zavedena klimatizace a jsou zde ideální světelné podmínky 
pro kreativní práci na počítači. Zaměstnanci mají k	dispozici i několik cvičebních po-
můcek na protažení či relaxaci. Studio bylo během tvorby této diplomové práce pře-
tvořeno i z	estetického hlediska s	přihlédnutím na požadavky zaměstnanců, kterých se 
změny týkaly.  

V	administrativě mají podobně jako zaměstnanci grafického studia k	dispozici 
velký pracovní stůl a ergonomickou židli. Prostory však byly v	loňském roce zrekonstru-
ovány pro zvýšení estetického dojmu. Pracoviště jsou dále vybavena počítači a	dalším 
příslušenstvím nutným pro výkon práce. 

Sektor výroby je z	hlediska prostředí nejnáročnějším prostorem a je regulován vel-
kým množstvím nařízení jak interních, tak legislativních. Každý stroj je vybaven emis-
ním čidlem pro zaručení čistoty ovzduší uvnitř podniku a v	jeho blízkosti se nachází 
klimatizace. Pro zaměstnance knihárny však klimatizace k	dispozici není. Zaměstnanci 
výroby mají dále k	dispozici šatny a koupelny. A stejně jako u ostatních prostor podniku 
se vedení snaží o neustálou obnovu. V	této části podniku je však tato obnova obtíž-
nější, proto na rozdíl od ostatních probíhá průběžně a po drobných krocích. 

Toxické či závadné látky jako staré barvy, ředidla či nejrůznější technické čisticí 
prostředky jsou ekologicky likvidované nasmlouvanými podniky a komíny jsou stejně 
jako stroje vybaveny emisními čidly pro ochranu nejen vnitřku podniku a jeho zaměst-
nanců, ale i pro ochranu okolí podniku. 

13.6.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví je v	podniku velmi důležitou hodnotou v	orga-
nizační struktuře. Je zavedena dle stejnojmenného zákona. Po přijetí je každý 
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zaměstnanec ředitelem firmy vyškolen v	bezpečnosti práce a prochází vstupní zdra-
votní prohlídkou. Následně každý rok probíhá přeškolení všech zaměstnanců v	proble-
matice bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 

V	podniku probíhá každoroční kontrola z	úřadu BOZP. Zákon nařizuje tomuto typu 
podniku zajistit svým zaměstnancům výroby osobní ochranné pomůcky, konkrétně 
speciální obuv a pro některé i oděvy a rukavice. Dále je pro bezpečnost zaměstnanců 
a pro plynulost provozu po celé výrobě vyznačena expediční cesta a jsou označeny 
schody. Každé dva roky probíhá kontrola regálů a přeškolování řidičů.  

Vedoucí jsou povinni neustále vyhledávat možné zdroje nebezpečí a činit opatření 
k	jejich eliminaci či alespoň omezení jejich dopadů. Zaměstnanci jsou povinni v	pří-
padě odhalení možného ohrožení bezpečnosti či zdraví takovou skutečnost ihned hlá-
sit. 

Zaměstnanci mají dle §104 zákoníku práce nárok na osobní ochranné pracovní po-
můcky. V	případě zkoumaného podniku je zaměstnavatel nucen poskytnout svým za-
městnancům výrobního sektoru BOZP specifikovanou pracovní obuv. Ta je každý rok 
a	půl až dva roky obměňována. V	závislosti na opotřebení a typu obutí.  

13.6.4 Služby poskytované zaměstnancům na pracovišti  

Zkoumaný podnik poskytuje svým zaměstnancům službu stravování dle Zákoníku 
práce č.262/2006 sbírky. Tato služba je zajištována hned dvojím způsobem a	její volba 
je v rukou zaměstnance. Jak již bylo zmíněno v	kapitole o zaměstnaneckých výhodách, 
zaměstnanec má nárok na 80,- Kč stravenku po odpracování 6 hodin a může využít 
podnikového stravování, které je v	areálu pro zaměstnance zkoumaného podniku i	při-
lehlých podniků zařízeno.  

Zdravotní péče je ve zkoumaném podniku zřízena smluvně, což je typické 
pro	menší podniky. Podnik vyžaduje po svých zaměstnancích vstupní prohlídky, které 
do loňského roku proplácel. Nyní se řídí Zákoníkem práce § 56 odst. 2 a uchazeč si musí 
vstupní prohlídku platit sám. Po uzavření pracovněprávního vztahu, však tento postup 
nedodržuje. 

Další službou na pracovišti je poskytování pracovních oděvů a dalších potřebných 
prostředků. Velké procento zaměstnanců (nejčastěji tiskaři) mají na tyto potřeby nárok 
dle § 104 Zákoníku práce. Ostatním zaměstnancům jsou však oděvy a pomůcky posky-
továny také, přičemž všechny pracovní oděvy na sobě mají loga podniku, čímž podnik 
provozuje reklamní činnost. 

13.6.5 Péče o životní prostředí 

Podnik se nachází v	areálu s	dalšími výrobními firmami a servisy. Jeho okolí tedy 
není možné osázet zelení či umisťovat estetické prvky. Pro zaměstnance je však v	blíz-
kosti podniku zřízeno venkovní posezení se snahou o alespoň minimální množství 
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zeleně a v	okolí budovy, kde sídlí kanceláře vedení, se udržuje veřejný chodník a	ve-
řejná zeleň. 

13.7 Řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu v	podniku zatím zavedeno není. Díky dosavadnímu ve-
dení zde podle Koubka (2011, s. 190) nacházíme přístupy založené na Taylorových zá-
sadách vědeckého vedení, které již nereflektují momentální situaci na poli pracovní 
síly. Zaměstnanci mají zadané a přesně definované úkoly spojené s	konkrétním pra-
covním místem. To vede k	zaměstnanci, který pouze přijímá rozkazy a nemá prostor 
pro uplatnění své kreativity či schopností. 

Dnešní pracovní síla je však od té, pro kterou byly Taylorovy zásady tvořeny, značně 
odlišná. Ruku v	ruce s	ní tedy musí nastoupit i nová role nadřízeného, který už	zaměst-
nance přímo neřídí, ale vede a vytváří podmínky vhodné pro efektivní výkon práce. Tr-
vale direktivní styl řízení už pro dnešní zaměstnance není vhodnou volbou. 

Vedení podniku je dnes rozděleno mezi dva manažery, každý s	opačným postojem 
a stylem vedení. Setkáváme se zde s	direktivním i liberálním stylem řízení. Hlavní pro-
blém však nastává v	nemožnosti adaptace těchto stylů. Žádný ze současných mana-
žerů není schopen přizpůsobovat své řízení konkrétním situacím. Nově vzniklá dualita 
ve vedení spolu s	nevhodností obou manažerů pro vedení lidí je pro jednatele podniku 
nutné zvážit výrazné změny v	těchto pozicích a celkové přeskupení podnikové hierar-
chie. 

13.8  Personální marketing 

Zkoumaný podnik momentálně nepraktikuje žádnou formu personálního marke-
tingu. Vzhledem ke špatné personální pověsti podniku spolu s	níže rozebranou vyso-
kou fluktuací by bylo však jeho zavedení velkým přínosem. Pro jeho zavedení je však 
nutné nejdříve aktivně využít doporučení z	kapitoly o inovacích personálního systému. 

13.9 Fluktuace zaměstnanců 

Ve zkoumaném podniku byla v posledních období zaregistrována zvýšená fluktu-
ace. V	následující tabulce je shrnuto množství rozvázaných pracovních poměrů, prů-
měrný počet zaměstnanců a z	toho vyvozená fluktuace za předchozí tři roky. Rok 2018 
je z	důvodu prozatímní neúplnosti dat v	grafu vynechán. Tato data byla těžko získa-
telná, protože firma nedisponuje vhodným elektronickým systémem pro svou perso-
nální práci a veškerá tato data jsou pouze v	papírové podobě a pravidelně ukládány ve 
sklady s	dalším velkým množstvím zpracovaných dat. 
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Tabulka 5 - Fluktuace zaměstnanců 

Rok Celkový počet vý-
povědí  

Průměrný počet 
zaměstnanců za 

rok 

Fluktuace 

2015 7 47 14,8 % 
2016 6 48 12,4 % 
2017 16 53 30,2 % 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 

Z	tabulky 5 je zřejmé, že v	roce 2017 došlo k	více než zdvojnásobení fluktuace za-
městnanců ve zkoumaném podniku. Tento jev bude na základě dotazníku a násled-
ných rozhovorů s	náhodně volenými zaměstnanci dále zkoumán.  

V	letech 2015 a 2016 s	ohledem na to, že jde o výrobní firmu a zaměstnanci se dají 
z	velké části řadit mezi manuální pracovníky, je dle Armstronga (2007, s. 318) míra fluk-
tuace na horní hranici fluktuace v odvětví. V	roce 2017 se však tato míra zdvojnásobuje 
a nejvíce se tato vlna projevuje v	červenci. V	průběhu tohoto měsíce z	firmy odešlo 5 
zaměstnanců, všichni z	oblasti výroby. 

Následující graf ukazuje průběh fluktuace v	průběhu roku 2017 a odhaluje problé-
mový moment, kdy společnost ztratila velké množství kvalifikovaných zaměstnanců.  

 
Obrázek 5 - Vývoj fluktuace 2017 

 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 

Po	tomto problematickém měsíci se jednatel rozhodl zasáhnout do hierarchie 
podniku a vytvořil dualitu ve vedení. Jeho důvodem k	této změně byla snaha oddělit 
problémového manažera od většiny zaměstnanců. Z	grafu je však patrné, že tato 
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změna příliš neovlivnila míru fluktuace, která se do konce roku držela na průměrných 
1,5 odchodů měsíčně. 

Po rozhovoru s	jednatelem firmy bylo zjištěno, že příčinou tohoto velkého odlivu 
zaměstnanců byly neshody s	vedením. Zaměstnanci při podání výpovědi zmiňovali 
tlak ze strany vedoucího a nespravedlivé jednání. Ačkoli se důvody během celého roku 
ztotožňovaly, vedení nezavedlo potřebná opatření, která by zabránila dalším odcho-
dům svých zaměstnanců z	těchto příčin. 

Určitá míra fluktuace je pro každý podnik přiměřeným jevem, je-li však její úroveň 
více než čtyřnásobně vyšší, než je státní průměr, stává se pro podnik palčivým problé-
mem, který je třeba řešit. S	každým odchodem zaměstnance a náborem nového jsou 
spjaty podle Armstronga (2007, s. 319) s	velkým množstvím faktorů, které ovlivňují výši 
nákladů na fluktuaci. V	tabulce 6 je odhad výše průměrných nákladů na odchod jed-
noho zaměstnance a nalezení jeho náhrady. 

 
Tabulka 6 - Náklady na fluktuaci jednoho zaměstnance 

Položka Průměrné náklady (v Kč) 

náklady spojené s odchodem 72 000 
inzerce 4 500 
personalista 20 000 
zaškolení 15 000 
vzdělávání 8 000 
celkem  119 500 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 
Položka náklady spojené s	odchodem zahrnuje dvouměsíční mzdu zaměstnance. 

V	této době je pracovník ve výpovědní lhůtě a jeho produktivita klesá. Armstrong 
(2007, s. 319) je řadí mezi hlavní faktory, které ovlivní výši celkových nákladů na fluktu-
aci. Pod položkou inzerce nalezneme poplatky za umístění inzerátů na již zmíněné pra-
covní portály, tedy Jobs.cz a Práce.cz. Podnik, jak již bylo zmíněno, nevyužívá persona-
listy, tuto funkci zastává sám ředitel podniku spolu s	účetním oddělením. Při náboru 
nového pracovníka věnuje ředitel až 25 % svého času tomuto úkolu, výše této položky 
je tedy odvozena procentuálně z	výše jeho platu, platu účetní podniku a dalších po-
platků spojených s	přijetím nového zaměstnance. Podobně položka zaškolení obsa-
huje procentuální část platů vedoucího skupiny spolu se spolupracovníky, kteří budou 
novému zaměstnanci věnovat svůj čas na úkor své práce. Tyto náklady definuje Ar-
mstrong (2007, s. 319) jako přímé náklady na zaškolení náhradníka. V	neposlední řadě 
položka vzdělávání zahrnuje ceny kurzů, které je nutné absolvovat pro obsluhu strojů, 
které podnik vlastní momentálně jako jediný v	České republice. 

Celková suma není tak vysoká jako určuje například Linhartová (2011, s. 20) či Ar-
mstrong (2007, s. 319), ale v	případě zkoumaného podniku, ve kterém za rok 2017 ode-
šlo 16 zaměstnanců, je konečná odhadovaná částka 1,9 milionů pro podnik této veli-
kosti téměř fatální. 
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13.9.1 Důvody fluktuace 

Pro zjištění dalších možných důvodů vyzkoumané fluktuace mezi zaměstnanci byl 
vytvořen dotazník. Během pilotáže výzkumu byla tato varianta dotazování vyhodno-
cena jako nejlepší, s	nutností doplnit výsledky o kvalitativní rozhovory. Možnost pozo-
rování byla zavržena z	důvodu nepřirozeného chování zaměstnanců v	přítomnosti zá-
stupce vedení. Dotazník byl otestován na několika vybraných zaměstnancích a	otázky 
adekvátně upraveny. Ten následně obsahoval očekávané otázky na problematiku ve-
dení, ale dále zkoumal ostatní možné důvody nespokojenosti zaměstnanců podniku 
se současným zaměstnáním. Dotazník vyplňovali zaměstnanci anonymně a	bylo roz-
dáno 50 kopií, ze kterých se ke zpracování vrátilo 31. V	následující sekci jsou shrnuty 
výsledky jednotlivých otázek. 

 
Graf 1 - Věk 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Tato otázka sloužila jako identifikační údaj, odhalila však jeden z	možných důvodů 
zvýšené fluktuace ve zkoumaném podniku. Více než 64 % zaměstnanců totiž spadá do 
věkové kategorie 50+ a téměř 33 % zaměstnanců během následujících několika let 
odejde do důchodu. U zaměstnanců, kteří zhruba spadají do věkové kategorie 50-60 
let by se v	případě vhodných pracovních podmínek dalo spoléhat na to, že	s	podnikem 
už zůstanou až do svého nástupu do důchodu. Bohužel u zaměstnanců, kteří se pohy-
bují kolem kategorie 61 a více by měl podnik počítat s	jejich brzkým nástupem do dů-
chodu a v	případě jejich nespokojenosti očekávat, že se sníží jejich produktivita, ale 
v	podniku už setrvají. Takový zaměstnanec je pro podnik velmi nevýhodný a je nutné 
toto odcizení řešit. 
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Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Další identifikační otázkou bylo pohlaví. Z	dotazníků vyplývá, že podnik má gende-
rově vyvážené zaměstnance. Toto potvrzují i složky, které byly procházeny při propočtu 
fluktuace.  
 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat  

Graf 3 - Současný pracovní poměr 
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Více než 38 % zaměstnanců je v	podniku více než sedm let. Dalších 29 % zaměst-
nanců je pak v	podniku více než tři roky. Toto všechno jsou zaměstnanci, kteří nastou-
pili do podniku ještě před trendem velké fluktuace zaměstnanců. Přes 30 % zaměst-
nanců je však ve firmě víceméně nových a toto číslo odpovídá míře fluktuace v	pod-
niku. Podnik se tedy kvůli fluktuaci nezmenšoval a počty zaměstnanců se udržovali 
stále stejné. S	touto skutečností jsou spojeny nemalé náklady na nábor a zaškolení 
třetiny podnikových pracovníků. 
 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat  

Výsledek této otázky měl za úkol zjistit požadavky na karierní růst jednotlivých za-
městnanců. Vzhledem k	velikosti podniku je totiž pro manažery nemožné tuto potřebu 
zaměstnanců uspokojit. 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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Tato otázka měla za úkol zjistit, zda za zvýšenou fluktuaci v	podniku nemůže sa-
motná povaha zaměstnanců. V	případě vysokého počtu zaměstnanců s	velkým po-
čtem předchozích zaměstnání by zvýšená fluktuace mohla být přisuzována povaze za-
městnanců. Vzhledem k	průměrnému věku zaměstnanců v	podniku je maximum pěti 
předchozích zaměstnání spíše podprůměrné. Na základě sebraných dat tedy můžeme 
předpokládat, že zvýšená fluktuace není způsobena nestálostí zaměstnanců. 

 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 
Nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců z	předchozího zaměstnání byla 

nízká mzda. Zajímavým výsledkem bylo umístění pracovního prostředí na třetím místě 
důvodů odchodu. Vzhledem k	tomu že zkoumaný podnik si zakládá na pracovním pro-
středí a jeho praktičnosti a reprezentativnosti by tato informace mohla sloužit k	zamě-
ření personálního marketingu firmy jako její silné stránky oproti konkurenci. 
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Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak dlouho zaměstnanci vydrželi ve svém předchozím 
zaměstnání. I přes malé střídání zaměstnaní a vysoký věkový průměr se jedenáct pra-
covníků neudrželo na přechozím zaměstnání déle než rok. Vzhledem ke	zvýšené fluk-
tuaci v	podniku a možnou nestálostí těchto zaměstnanců by mělo vedení zjistit, jaké 
byly důvody jejich odchodu a v	případě nespokojenosti s	bývalým zaměstnavatelem 
se vyvarovat stejných chyb.  
 

 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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Tato otázka a její výsledek jsou pro podnik velmi důležité, protože odhalují, co se 
v	podniku může odehrát během následujících měsíců z	hlediska pohybu zaměst-
nanců. Z	výsledků dotazníků je patrné, že více než třetina zaměstnanců momentálně 
zvažuje odchod. Po loňském roce, kdy fluktuace v	podniku dosáhla rekordních 31 %, 
není tento výsledek příslibem lepšího vývoje tohoto problému a podnik by měl zvážit 
další opatření pro jeho vyřešení. Doposud provedené změny totiž podle výsledků to-
hoto průzkumu nenapomohli k	udržení zaměstnanců v	podniku či nezvrátili jejich od-
cizení. 

Spojením výsledků průzkumu s	dosavadní fluktuací za rok 2018 získáme odhado-
vanou fluktuaci pro tento rok. Z	tabulky 6. je patrné, že odhadovaná fluktuace je nižší 
než z	roku 2017, ale její míra je nadále problémová pro chod podniku. 

 
Tabulka 7 - Odhadovaná fluktuace 2018 

Rok Celkový počet výpovědí  Průměrný počet zaměst-

nanců za rok 

Očekávaná fluk-

tuace 

2018 14 52 26,92 % 
Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat  

 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 
Následující otázku zodpovídalo pouze jedenáct respondentů, kteří zvažují od-

chod. Nejčastějším důvodem pro jejich rozhodnutí byla nadmíra stresu spolu s	očeká-
vanými špatnými vztahy s vedením. Tento výsledek potvrzuje předchozí domněnku, 
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a	to že doposud provedené změny a vytvoření duality vedení nepřispělo k	větší spo-
kojenosti zaměstnanců a neovlivnilo vysokou míru fluktuace. Stále je tedy pro podnik 
velkým problémem možná ztráta 11 zaměstnanců z	celkových 52. 

 
Tabulka 8 - Návrhy na zlepšení 

Co by se mělo ve vašem zaměstnání změnit, abyste byli více spokojeni? 
komunikace a upřesnění informací o zakázce 
komunikace informací o zakázce  
nevím 
nic 
organizace práce 
snížení pracovní doby 
spolehlivost a zodpovědnost zaměstnanců 
systém informací o zakázce 
více přihlížet na odvedenou práci než na 8 hodin v práci 
více přihlížet na odvedenou práci než na odpracované hodiny 
zlepšení technických dovedností a odstranění nedostatků v technologiích 
zlepšení technických vědomostí a nedostatky v technologii 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

Tato otevřená otázka sloužila jako zdroj idejí pro tvorbu nového personálního sys-
tému podniku. Ve většině dotazníků zůstala tato položka prázdná, ale v	několika vzor-
cích se objevili zajímavá doporučení, nejčastěji se týkající komunikace v	podniku. Ně-
kolikrát se objevily návrhy na upravení sdílení informací o zakázkách, zlepšení techno-
logických znalostí zaměstnanců či návrh na hodnocení množství vykonané práce více 
než na dobu strávenou v	práci. 
 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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Tato doplňující otázka přímo nesouvisí s	fluktuací v	podniku, na žádost majitele 
podniku však zpříjemnila otázky v	dotazníku pozitivním zakončením. Pro vytvoření no-
vého personálního systému bylo vhodné zjistit základní motivátory zaměstnanců to-
hoto podniku. I přes názory moderních personalistů, je pro zaměstnance zkoumaného 
podniku stále nejdůležitějším motivátorem mzda. To může být zapříčiněno vyšším vě-
kem zaměstnanců a typem podniku. Dobré pracovní prostředí v	podniku a	neustálý 
přísun nových technologií však pro zaměstnance není o mnoho menším motivátorem.  

 
Pro zkvalitnění výsledků a následné možnosti navrhnout opatření jsem s	náhodně 

vybranými zaměstnanci a jednatelem firmy provedla neformální kvalitativní rozhovor, 
který rozváděl otázky z	otazníku.  

Z	rozhovoru s	jednatelem společnosti vyplynulo, že násobně zvýšená fluktuace 
v	roce 2017 byla způsobena ředitelem podniku. Jednatel s každým odchozím zaměst-
nancem prováděl při výpovědi rozhovor, ve kterém se zajímal o příčiny odchodu. Hlav-
ním důvodem všech odchozích pracovníků byla právě nespokojenost s	tímto vedením.  

Dalším zajímavým faktem, který vyšel z	kvalitativních rozhovorů se zaměstnanci, 
byl pocit nespravedlnosti a špatná komunikace. Zaměstnanci mají pocit, že jejich hod-
nocení a následné odměňování je založeno na subjektivních pohledech jedné až	dvou 
osob, což potvrzuje i kapitola o hodnocení zaměstnanců. Tento systém není dosta-
tečně průhledný a zaměstnanec většinou nezná důvody pro výši své odměny. 

Komunikační toky v	podniku jsou dle zaměstnanců také zúžené. V	jednotlivých 
sekcích komunikace probíhá standardně, problém však nastává v	komunikaci mezi 
jednotlivými sekcemi. Ačkoli s	každou zakázkou prochází výrobou tzv. sáček, který ob-
sahuje všechny potřebné informace, v	případě nejasností však jednotlivé sekce spolu-
pracují s	velkou neochotou. 

Největším problémem v	komunikaci se však setkáváme v	komunikaci mezi vede-
ním a zbytkem podniku. Vedení má pocit, že zaměstnanci nesmějí být informováni 
o	velkém množství událostí v	podniku, dokonce ani o těch, které se jich přímo týkají. 
Jako příklad byl uveden nákup strojů, v	tomto případě vedení provedlo výběr a koupi 
nového stroje a ten byl následně umístěn bez včasného obeznámení zaměstnanců.  

Tato informace se dá shrnout tak, že zaměstnanci nejsou informováni o krátkodo-
bých ani dlouhodobých plánech podniku, a to může vyvolávat Branhamem (2009, s.	36) 
shrnuté lidské potřeby, tedy nedůvěru ve vedení. To vede k	odcizení zaměstnanců, 
které je již v	jejich řadách pozorovatelné. 
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13.10 Shrnutí současného stavu personálního systému 

v	podniku 

Následující tabulky slouží jako shrnutí předchozích kapitol o personálním systému 
zkoumaného podniku. Tabulka 9 shrnuje všechny slabé stránky personálního systému 
v	podniku, ze kterých bude vycházet druhá část praktické části této práce. Tam budou 
navrženy nejrůznější inovace pro zlepšení fungování této sféry v	podniku. 

 
Tabulka 9 - Shrnutí současného personálního systému 

Personální činnost Slabé stránky personální práce v podniku 

Plánování využití jen jedné neúplné metody odhadu 

nedefinované odpovědnosti 

Získávání zaměstnanců nezapojení vedoucích do procesu 

špatně definovaná pracovní smlouva 

nábor provádí ředitel podniku 

Zaškolování a vzdělávání krátká doba (1 týden) pro adaptaci 

zaškolování ředitelem podniku 

neinformovanost zaměstnanců o možnosti vzdělávání 

Hodnocení zaměstnanců pouze neformální forma 

nezaznamenáváno 

bez zpětné vazby 

existence privilegovaných skupin 

Odměňování zaměstnanců neprůhlednost systému 

špatná komunikace zaměstnaneckých výhod 

Zaměstnanci nenárokovatelné odměny 

Péče o zaměstnance neflexibilní pracovní doba 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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Tabulka 10 shrnuje silné stránky personální práce v	podniku, pro ty nebudou ře-
šeny návrhy na inovace, ale budou použity pro zavedení personálního marketingu 
do	podniku. Ten díky své zvýšené fluktuaci a špatným vztahům s	vedením zhoršil svou 
pověst na trhu práce. Uvolněná místa se nyní obsazují velmi těžce a je polevováno 
v	požadavcích na nové zaměstnance. Využití personálního marketingu a prezentace 
silných stránek je v	tomto případě vhodným řešením. 
 
Tabulka 10 - Silné stránky personální práce v podniku 

Personální činnost Silné stránky personální práce v podniku 

Plánování odhad expertů 

Získávání zaměstnanců - 

Zaškolování a vzdělávání kurzy a školení 

Hodnocení zaměstnanců - 

Odměňování zaměstnanců fixní a variabilní složka mzdy 

Péče o zaměstnance pracovní prostředí 

kvalitní bezpečnost práce a ochrany zdraví 

nadprůměrné služby na pracovišti 

péče o životní prostředí 

pracovní oděvy 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat  
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14 Inovace personálního systému 
Tato kapitola obsahuje návrh inovace personální práce ve zkoumaném podniku, 

a	to pomocí návrhu různých změn, které mohou zefektivnit dosavadní personální po-
stupy podniku. Inovace vycházejí z	problémů identifikovaných v	předchozích kapito-
lách. Zavedení činností, které mohou napomoci fungování zaměstnanců v	podniku, 
a	to se zaměřením na momentálně největší problém podniku, tedy jeho vysokou míru 
fluktuace. 

14.1 Hierarchie podniku 

Obrázek 6 zobrazuje novou hierarchii podniku. Ta byla vytvořena s	přihlédnutím 
na požadavek jednatele, který se již do chodu podniku nechce aktivně zapojovat. Ře-
diteli podniku tedy byli podřízeni kromě dřívějšího vedoucího výroby, obchodního ře-
ditele a vedoucí příjmu navíc účetní, byla mu přidělena asistentka a nově vytvořená 
pozice personalisty. 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 

 
Vedoucí výroby má pod sebou stále deset úseků, každý z	nich má však jasně defi-

novaného vedoucího s	přesně definovanými odpovědnostmi. Každý manažer má tedy 
nyní podřízeno přiměřené množství lidí, které je schopen vést. 

Obrázek 6 - Nová hierarchie podniku 
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Hlavním důležitým krokem při přetváření podnikové hierarchie bude pro podnik 
jasná definice odpovědností a práv pro každou pozici. To usnadní výkon práce vedou-
cích a zároveň více zapojí zaměstnance do chodu podniku. 

14.2 Personální plánování 

V	první polovině praktické části bylo zjištěno, že podnik nevyužívá žádného perso-
nálního plánování a potřebné doplnění potřebných pracovníků zajištuje operativně. 
Vzhledem k	povaze podnikání by při zavedení tohoto personálního nástroje bylo 
vhodné řádné využití Delfské metody, ve které je potřeba zapojit nezávislé experty 
z	oblasti polygrafie. K	této již částečně využívané metodě by pak bylo vhodné pro úsek 
výroby využít metody norem obsluhy.  

14.3 Získávání zaměstnanců 

Nábor ve zkoumaném podniku řadí Dvořáková (2005, s. 15) mezi typické přístupy 
k	personálním činnostem v	malém či středním podniku. V	tomto případě probíhá au-
torkou první zmiňovaný přístup, tedy že majitel či vrcholový manažer provádí nábor 
sám a administrativa je zabezpečována účetní. Tento přístup s	sebou nese hned ně-
kolik v	teorii popsaných problémů, které můžeme v	podniku reálně pozorovat.  

Jako první problém můžeme považovat neznalost personální práce ze strany ma-
jitele i vrcholového manažera. Celý proces náboru je poté neorganizovaný, nezdoku-
mentovaný a nevyužívá užitečných nástrojů personalistiky. I přes velikost podniku ve-
dení není schopné řádně odhadnout požadavky na zaměstnance ze sociální stránky. 
Dalším problémem je přetíženost účetního oddělení. To je v	podniku zajištováno jedi-
nou osobou, která se stará o účetní operace celého podniku. V	období mezd je pak 
tento zaměstnanec vystaven nadměrnému stresu a přetíženosti. V	neposlední řadě 
pak problém nacházíme v	neznalosti vedení potřebných dovedností zaměstnance. Je-
likož v	podniku nejsou detailně zpracovány pracovní smlouvy ani popsána pracovní 
místa, jsou požadavky na zaměstnance pouze v	subjektivních požadavcích vedení. 
Podnik provozuje svoji činnost v	oblasti polygrafie a jak majitel, tak vrcholový manažer 
jsou v	této oblasti vzděláni. Při náboru na pozice, které však přímo s	polygrafií nesou-
visí, jako jsou například grafici či obchodní zástupci, pak nejsou schopni posoudit jejich 
schopnosti a dovednosti.  

Inovativním řešením v	tomto případě by bylo přejít z	prvního přístupu dle Dvořá-
kové (2005, s. 15) na zmiňovaný druhý přístup. Tedy, že bude vybrán zaměstnanec, kte-
rému bude sebráno určité procento úkolů a v	tomto vzniklém čase se tento zaměst-
nanec bude věnovat personálním činnostem. Takto vybraný zaměstnanec bude muset 
být vyškolen v	základních personálních praktikách a vedení si i nadále ponechá pravo-
moci rozhodovat. V	případě, že podnik nedokáže uvolnit vhodného pracovníka, nabízí 
se možnost externisty či částečného úvazku s	personalistou.  
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Nábor zaměstnanců tedy bude rozšířen z	jednoho kola na dvě až tři, kdy nábor za-
čne u takto zvoleného pracovníka, který rozešle inzeráty, sesbírá životopisy a vybere 
možné adepty. Ti následně provedou rozhovor s	personálním pracovníkem a vedou-
cím sekce, kde se volné pracovní místo nachází, a na závěr se již velmi omezené množ-
ství uchazečů dostaví na pohovor s	vedením. To omezí čas vedení vynaložený na po-
hovory s	až desítkami adeptů a jejich čas bude využit efektivněji. Vedoucí sekcí je blíže 
k	zaměstnancům podniku a pomůže lépe odhadnout nejen schopnosti a dovednosti 
adepta, ale i vhodnost jeho osobnosti pro stávající kolektiv.  

Další změnou v	oblasti získávání pracovníků je vytvoření důkladného popisu pra-
covních míst, které poslouží při tvorbě inzerátu, pro pracovní smlouvu i jako podklad 
pro výběr zaměstnance.  

14.3.1 Pracovní smlouva 

Pro větší pocit spravedlnosti a omezení možnosti manipulace se zaměstnanci by 
pracovní smlouvy měly oproti původnímu znění obsahovat detailnější popis práce. Do-
savadní jednovětý popis druhu práce je silně nedostačující, k	jeho změně tedy bude 
využit popis pracovního místa. Nová smlouva by dále měla obsahovat odpovědnost 
zaměstnance a jeho zařazení do organizační jednotky. Je nutné také uvést, na jaké za-
městnanecké výhody má zaměstnanec nárok a za jakých podmínek je může získat. 
V	neposlední řadě je místo výkonu práce zobecněno na město Praha, tato položka tedy 
musí být také více specifikována. 

14.4 Zaškolování a vzdělávání zaměstnanců 

Zaškolování doposud probíhalo velmi zrychleně. Nový zaměstnanec byl umístěn 
na svou pracovní pozici a pracoviště a ředitelem podniku po dobu jednoho až dvou 
týdnů zaškolován. Je na první pohled zřejmé, že tento postup je silně neefektivní.  

Nový zaměstnanec, v	případě že již stejnou práci vykonával v	předchozím zaměst-
nání, je sice schopen začít pracovat okamžitě, avšak sociální adaptace a adaptace na 
organizaci firmy a její postupy jsou dlouhodobější proces. Pro ředitele podniku s	52 
zaměstnanci a vysokou fluktuací je nemožné věnovat všem nově příchozím zaměst-
nancům dostatečnou pozornost. Musí omezit své aktivity a vzhledem k	tomu, že	není 
členem jednotlivých sektorů, nedokáže odhadnout jejich sociální vztahy. 

V	rámci inovovaného personálního systému byla upravena hierarchie podniku 
a	rozdělena odpovědnost mezi jednotlivé zaměstnance. Zaškolování nového zaměst-
nance by nyní měl provádět vedoucí pracovník jednotlivé sekce či skupiny, který se již 
zúčastnil náboru a měl možnost se k	nově přijatému pracovníkovi vyjádřit. Pracovník 
bude následně zaškolován po dobu minimálně jednoho měsíce nejen vedoucím své 
sekce ale i svými spolupracovníky. Během tohoto období je potřeba se zaměstnancem 
komunikovat, využívat jeho poznatků o fungování vzhledem k	jeho ještě nerutinova-
ného pohledu a v	neposlední řadě se ujišťovat, že má všechny potřebné informace 
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k	vykonávání své práce. Pro nového zaměstnance může být adaptační proces stresující 
a může způsobit jeho odchod ještě ve zkušební době. Je proto vhodné přiřadit mu 
konkrétní osobu v	procesu, která pro něj bude fungovat jako kouč, a na kterou se může 
kdykoli obrátit. Pomoci mu se zvládnutí stresu můžeme právě díky neustálému sdílení 
informací a zájmu ze strany nadřízených i spolupracovníků. 

Po rozhovoru s	vedením bylo zjištěno, že podnik nabízí velké množství školících 
programů pro všechny úrovně svého podniku. Problém však nastával v	komunikaci 
těchto možností se zaměstnanci. Doposud s pracovníky o těchto možnostech dozví-
dali až tak, že byli vybráni vedením a vysláni bez možnosti výběru. 

Vzhledem k	tomu že zaměstnanci tohoto podniku nemají z	velké části přístup 
k	počítači, nebyla možnost komunikovat tyto novinky o vzdělání v emailu nebo na 
stránkách podniku. Inovace v	této části personální práce je tedy v	zavedení vývěsek 
v	prostorách podniku, které by nabízely všechny možné kurzy, kterých se zaměstnanci 
mohou účastnit. Spolu s	nimi by se pak při pravidelném hodnocení zaměstnance pro-
bíral rozhovor o budoucím rozvoji zaměstnance a byly mu nabídnuty možnosti, jak se 
dále vzdělávat. 

14.5 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců v	podniku doposud probíhalo na základě neformálního 
hodnocení, které nevedlo k	žádným personálním činnostem. Na tomto neformálním 
hodnocení byly založeny finanční odměny, které podnik několikrát do roka vyplácí i	va-
riabilní část mzdy zaměstnance.  

V	zájmu zvýšení pocitu spravedlnosti mezi zaměstnanci a zprůhlednění systému 
odměn by bylo vhodné zavedení jasných kritérií. Ty by sloužily jako objektivní podklad 
při hodnocení zaměstnanců a napomohly pocitu spravedlnosti v	podniku. Doposud 
bylo totiž hodnocení v	podniku neformální a založeno na momentální náladě hodno-
titele. 

Největší obavou jednatele v	oblasti hodnocení byla velká časová náročnost, pro-
tože doposud jediní, kdo zaměstnance hodnotili, byli právě on a ředitel podniku. Ino-
vací v	tomto směru by byla delegace hodnocení zaměstnanců na jednotlivé vedoucí 
sekcí a směn. Následně by pak ředitel hodnotil jen malé množství vedoucích pracov-
níků, nikoli všech 52 zaměstnanců podniku. Rozdílnost v	hodnocení jednotlivých částí 
podniku by pak byla eliminována pomocí již zmíněných kritérií. Vhodné je taky využít 
metodu zmíněnou Čopíkovou a kol. (2015, s. 111), tedy metodu 360, kdy zaměstnance 
hodnotí různí lidé podle stejných kritérií. Pro tyto potřeby byla vytvořena Příloha 1, 
která slouží jako návod či vzor formuláře pro zaznamenávání závěrů hodnocení pra-
covníka. Takový dokument by měl být zakládán do složky zaměstnance spolu s	dalšími 
hodnoceními, které mohou následně sloužit jako podklady pro odměňování zaměst-
nance. 

Vzhledem k	odcizení zaměstnanců a zvýšené fluktuaci by hodnocení zaměst-
nanců nemělo probíhat jen jednou za rok, ale v	pravidelných intervalech. Toto hodno-
cení by mělo být zaznamenáváno v	dokumentech a mělo by hodnotit pracovní výkon 
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i	chování zaměstnance. Dokumenty takto vzniklé pak povedou k	dalším personálním 
činnostem, jako jsou rozvoj zaměstnance anebo dokonce celé firmy, či v	případě řešení 
konfliktů jako podklady pro výpověď zaměstnance či jeho doporučení. 

14.5.1 Metody hodnocení zaměstnanců 

Vzhledem k	velikosti podniku a s	tím spojenými úzkými vztahy mezi zaměstnanci 
i vedením je vhodnou metodou hodnocení metoda 360 zpětná vazba, kterou Ar-
mstrong (2007, s. 433) popisuje jako hodnocení zaměstnance různými lidmi pro zajiš-
tění objektivnějšího názoru na jeho výkon. Vzhledem ke špatným vztahům s	vedením 
a pocitu nespravedlnosti by zavedení této metody přineslo lepší odraz skutečnosti 
oproti dosavadnímu neformálnímu hodnocení prováděném pouze ředitelem podniku. 
Vhodné je tuto metodu skombinovat s	metodou hodnotící stupnice, jakožto nejpouží-
vanější a jednoduché klasifikace, díky které bude podnik schopen jednotlivá hodno-
cení sjednotit, a jejich výstupy budou mít konkrétní formu. 

14.6  Odměňování 

Odměňování v	podniku v	podobě mezd a benefitů bylo méně problematickým od-
větvím personální práce. Její fixní složka byla zakotvena v	pracovní smlouvě a variabilní 
složka, která pro zaměstnance fungovala jako vnější motivátor, tvořila více než	50 % 
mzdy zaměstnance. 

14.6.1 Mzdy 

Mzdový systém zkoumaného podniku byl vhodně založen na fixní a variabilní 
složce. Fixní složka mzdy je vždy zakotvena v	pracovní smlouvě jednotlivého zaměst-
nance a výše variabilní složky je propojena s	pracovní pozicí a závislá na výkonu za-
městnance. 

Podnik velmi vhodně využívá systému fixní a variabilní mzdy jako motivátoru pro 
vyšší výkon a efektivitu. Variabilní složka závislá na výkonu reflektuje jak pozitivní, tak 
negativní výkony zaměstnance. V	tomto směru jde tedy o vysoce efektivní a průhledný 
systém odměňování, kdy by zaměstnanec měl být schopen získat informace o	důvodu 
snížení či zvýšení jeho variabilní složky. Bohužel bez náležitého formálního hodnocení 
zaměstnance se z	tohoto systému pocit spravedlnosti vytrácí. Vhodnou inovací pro 
tento sektor personální práce je tedy zavedení formálního hodnocení a	ukončení hod-
nocení a odměňování zaměstnanců pouze na neformálním hodnocení založeném na 
náladě hodnotitele. Díky tomu bude zaměstnanec schopen dohledat co ovlivnilo výši 
jeho variabilní složky a systém odměn tak pro něj bude průhledný. 
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14.6.2 Zaměstnanecké výhody 

S	ohledem na velikost podniku, je množství nabízených výhod spíše nadstan-
dartní. Zajímavým úkazem bylo, že i přes tvrzení Koubka (2011, s. 187), který tvrdí, 
že	zaměstnavatelé často prezentují jako zaměstnaneckou výhodu to, co jsou ze zá-
kona povinni zaměstnanci poskytnout, tento podnik dělá pravý opak. Po sepsání všech 
zaměstnaneckých výhod bylo zjištěno, že některé jako například telefon či pracovní 
oblečení, podnik nepovažuje za výhodu. V	tomto případě je tedy nutné zaměstnance 
jasně obeznámit se všemi výhodami, na které mají nárok a zařadit sem i	ty, které do-
posud za výhodu považovány nebyly.  

Dalším potřebným krokem je pak zavedení zaměstnaneckých výhod do pracov-
ních smluv, kolektivní smlouvy či vnitřních předpisů spolu s	podmínkami k	jejich zís-
kání. To přispěje k	větší průhlednosti systému odměňování a posílí pocit spravedlnosti 
ve firmě a pracovní vztahy.  

14.7 Péče a zaměstnance 

Péče o zaměstnance je pro každý podnik jednou z	klíčových personálních aktivit 
a	s	přihlédnutím na problematičnost s	vysokou mírou odchodů svých zaměstnanců je 
pro tento podnik stěžejní o své zaměstnance pečovat. 

14.7.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Pracovní režim v	podniku i nadále zůstane podmíněn výrobě a jejímu objemu. Ma-
ximální hodnoty pracovní doby jsou v	souladu se zákonem. Podnik má zavedený dvou 
až tří směnný provoz v	závislosti na objemu zakázek a zaměstnanci si střídají své 
směny po týdnu.  

Flexibilita pracovní doby není pro výrobní úsek možná z	důvodu snahy o štíhlou 
výrobu, není tedy možné, aby jakýkoli stroj stál z	důvodu nepřítomnosti obsluhy. Pro 
zaměstnance administrativy by však zavedení flexibilní pracovní doby mohlo přinést 
příznivé ohlasy. V	tomto případě by bylo nutné nastavit jasný interval během dne, kdy 
zaměstnanci musí být na pracovišti přítomni, ten by ale nebyl v	rozsahu jejich denní 
pracovní doby. Dvořáková a kol. (2012, s.182) zdůrazňuje že při zavedení pružné pra-
covní doby je nutná zastupitelnost zaměstnanců, která již momentálně v	podniku 
velmi dobře funguje. Výsledem by pak bylo zlepšení pracovních vztahů, ale	také uvol-
něnější atmosféra. 

14.7.2 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí ve zkoumaném podniku představuje v	tomto podniku jednu 
z	kvalitních částí personální práce. Podnik si zakládá na neustálém zlepšováním pro-
středí pro zaměstnance a pravidelnému obnovování či zavádění nových technologií. 



| 70 

Vzhledem k	tomu není inovace v	této části personální práce nutná. Pro podnik je ale 
důležité v	tomto úsilí neustále pokračovat. Z	dotazníku totiž vyplívá, že jedním z	dů-
vodů odchodu zaměstnanců z	jejich předchozích zaměstnání byly právě nekvalitní 
pracovní podmínky, které jim naopak tento podnik nabízí. Mluvíme zde tedy o	silné 
stránce podniku, která by měla být komunikována nejen směrem ke stávajícím za-
městnancům, ale i k	potenciálním uchazečům.  

Po rozhovorech se zaměstnanci se jediný problém z	pohledu pracovního prostředí 
objevil v	chybějící klimatizaci v	části knihárny. Při dalších investicích do pracovního 
prostředí by tedy mělo vzít vedení tento návrh v	potaz. Z	tohoto vyplývá jediné dopo-
ručení pro už tak dobře fungující personální činnost, a tedy že iniciace změn by neměla 
vycházet jen z	pozice vedení podniku, ale i z	návrhů zaměstnanců, kteří jakožto přímí 
zúčastnění mají větší přehled o nedostatcích v	pracovním prostředí podniku. 

14.7.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou v	podniku dodržovány na základě legisla-
tivy a splňují všechny požadavky. Zaměstnanci zodpovědně hlásí veškeré objevené 
závady či problémy, které by mohli ohrozit bezpečnost práce a vedoucí aktivně odstra-
ňují nebo alespoň omezují jejich příčiny a řeší jejich důsledky. Neustále se v	podniku 
přidávají nové technologie, které snižují rizika a zlehčují náročné práce. 

Z	pohledu Koubka (2007, s. 312) je povinností zaměstnavatele dodržovat veškerá 
nařízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která se ho týkají. Zkoumaný podnik spl-
ňuje všechny body spojené s	touto problematikou. Inovace zde není nutná, je však dů-
ležité, aby podnik pokračoval v	takto kvalitně nastavené práci. 

14.7.4 Služby poskytované zaměstnancům na pracovišti  

Z	pohledu služeb poskytovaných zaměstnancům na pracovišti podnik vzhledem 
ke	své velikosti nabízí mírně nadprůměrné služby. Oproti konkurenci totiž nabízí za-
městnancům nejen stravenky, ale i možnost stravování v	podnikové jídelně. Oděvy po-
skytuje podnik svým zaměstnancům z	části ze zákona a z	části jako službu na praco-
višti. Jejich údržbu pak řeší přídělem pracích prostředků. 

Zdravotní péči má podnik zřízenou smluvně a po zaměstnancích vyžaduje vstupní 
prohlídku, tu však dále zaměstnancům neproplácí, což není v	souladu se zákonem, 
konkrétně § 56 odst. 2, o specifických zdravotních službách, kdy zaměstnavatel musí 
v	případě uskutečnění pracovněprávního vztahu zaměstnanci tuto částku proplatit. 

Podnik si v	této části personální práce vede dobře a není zde nutná žádná velká 
inovace. V	případě financování vstupní zdravotní prohlídky je nutné, aby podnik pro-
vedl potřebné změny, aby vše probíhalo v	rámci platné legislativy. 
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14.7.5 Péče o životní prostředí 

Okolí podniku je, jak již bylo zmíněno, velmi industriální prostředí plné servisů 
a	dalších výrobních firem. Pro podnik je tedy velmi obtížné vytvářet ve svém okolí pří-
jemné životní prostředí. Protože podnik pracuje s	nebezpečnými látkami a těžkými 
stroji, stará se o kontrolu a omezování svých emisí, a to již zmíněnými čidly u každého 
stroje, ale též na všech svých komínech. Nebezpečné látky jsou ekologicky likvidovány 
specializovanými firmami. 

Výhodným tahem pro podnik z	hlediska péče o životní prostředí by bylo financo-
vání rekonstrukce blízkého dětského hřiště a k	němu přiléhajícího malého parku. Tato 
investice s	sebou nese daňové zvýhodnění pro podnik a zlepšení jeho pověsti mezi 
místními.  

14.8 Fluktuace 

Z	výzkumu fluktuace vyplynulo, že v	loňském roce se pohyb zaměstnanců ve	zkou-
maném podniku více než zdvojnásobil. Na základě výsledků z	dotazníku a následných 
rozhovorů bylo zjištěno, že hlavním důvodem byl tlak ze strany vedení a	s	tím spojená 
nadmíra stresu. Během druhé poloviny roku 2017 a začátku roku 2018, kdy probíhalo 
analyzování této situace, došlo ze strany jednatele ke krokům, které měly vést k	vyře-
šení tohoto problému. Problematický manažer byl sesazen ze	svého postu a v	podniku 
vznikla dualita v	řízení. Momentálně řídí podnik zmíněný manažer a vedle něj pak ve-
doucí výroby. Tento počin spolu s	momentálně zklidněnou fluktuací mohou vytvářet 
dojem úspěšného tahu, ale výsledky dotazníku naznačují, že spolu tyto efekty nesou-
visí. 

Velkým problémem v	této vzniklé dualitě řízení je kontrast osobností obou mana-
žerů. Není tedy jediným problémem přehnaně direktivní styl vedení jednoho z	mana-
žerů, ale i velmi uvolněný styl vedení druhého manažera spolu s	neschopností adap-
tace svých stylů na konkrétní situace. Styl prvního manažera je podle Koubka (2011, 
s. 	190) nevhodný pro zaměstnance 21. století. Využívá totiž Taylorových zásad, pomocí 
kterých nedává zaměstnanci žádnou volnost a zaměstnanec je jen nucen plnit úkoly 
bez vlastního zainteresování. Druhý manažer se se sice těmto zásadám vzdaluje, avšak 
nezavádí řízení dle cílů či rozvoje zaměstnanců. V	tomto okamžiku není ani jeden 
z	těchto manažerů vhodným adeptem na ředitele podniku a podnik by měl zvážit ná-
bor nového manažera s	potřebnými vlastnostmi. 

Jako další	důvod fluktuace můžeme považovat průměrný věk zaměstnanců pod-
niku. Podnik v	následujících letech musí očekávat, že míra fluktuace neklesne na	státní 
průměr, a to právě z	důvodu odchodu zaměstnanců do důchodu. Tomuto problému 
může podnik čelit pouze náborem mladších zaměstnanců a je velmi důležité se stá-
vajícími zaměstnanci komunikovat o jejich plánovaném odchodu, aby byl čas nové za-
městnance najít, zaškolit a následně jimi obsadit uvolněnou pozici tak,  

aby nevznikly prodlevy ve výrobě. 



| 72 

Zprůhlednění systému odměn, zavedení hodnocení zaměstnanců, řízení pracov-
ního výkonu či personální marketing a další. Inovace v	těchto sférách mohou napomoci 
zvrácení trendu fluktuace zaměstnanců či jejich odcizování. Nejdůležitějším prvkem je 
však komunikace, která je momentálně v	podniku velmi omezená. V	této práci bylo 
zjištěno, že podnik spoustu personálních nástrojů k	dispozici má, ale nevyužívá je a	ne-
komunikuje se svými zaměstnanci.  

Tok informací by měl být zajištěn z	obou stran, tedy jak od vedení k	zaměstnanců, 
tak naopak. Porady by již neměly zahrnovat pouze tři nejvyšší manažery podniku, ale 
i	vedoucí těch částí, kterých se daná problematika týká a komunikace v	podniku by 
měla být nepřetržitá.  

14.9 Řízení pracovního výkonu  

Tento koncept založený na řízení dle cílů by mohl sloužit pro podnik jako velmi 
efektivní inovace. Shrnuje pod sebe totiž velkou část personální práce se zaměřením 
na rozvoj zaměstnance.  

V	případě vhodného využití by toto zavedení přineslo podle Koubka (2011, s. 197) 
mnoho výhod. Poskytnutím příležitosti zaměstnancům rozhodovat, ubírá starosti ma-
nažerovi, to mu šetří čas, který může využít na významnější problémy či úkoly v	pod-
niku. Soustavná komunikace poté napomáhá zabezpečit informace včas, čímž přispívá 
k	časnému řešení problémů. Pro firmu pak díky této koncepci vzniká hned několik po-
zitiv. Rozvoj zaměstnanců zlepšuje jejich pracovní výkon a tím i výkon celého podniku. 
Činnosti jsou díky rozdělení strategického síle na dílčí provázány. Zaměstnanci lépe 
chápou, jak přispívá jejich práce k	chodu podniku a zlepšování komunikace zlepšuje 
i	vztahy v	podniku. V	neposlední řadě se zlepšuje zaměstnavatelská atraktivita pod-
niku. V	případě našeho zkoumaného podniku je díky fluktuace pověst podniku ne-
valná, a	proto by měl využívat všech možností, jak svou reputaci napravit.  

14.9.1 Zavedení řízení pracovního výkonu 

Logickou otázkou je, jak zavést řízení pracovního výkonu do podniku. Pro úspěšně 
zavedení této koncepce je nutné mít propracovaný strategický cíl podniku. Ten musí 
být následně rozpracován na dílčí cíle a ty zajištěny konkrétními zaměstnanci nebo 
úseky. Problém v	případě zavedení v	tomto podniku spočívá v	tom, že podnik nemá 
žádné krátkodobé ani dlouhodobé cíle. Výkonnost je měřena pouze na základě zisku 
a vedení nemá odhad vývoje pro následující měsíce.  

Pro úspěšní zavedení této velmi efektivní formy řízení je tedy nutné začít u podniku 
jako celku a jeho plánů a cílů. 
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14.10 Personální marketing 

Vzhledem k	velkému odcizení zaměstnanců zkoumaného podniku by bylo vhodné 
zavedení personálního marketingu. Je třeba navrátit zaměstnancům pocit sounáleži-
tosti s	podnikem a zlepšit podnikovou reputaci mezi potenciálními zaměstnanci. 

Z	dotazníků ohledně fluktuace a následných rozhovorů vyplynulo, že pro zaměst-
nance podniku je pracovní prostředí důležitou součástí práce. Nemalé procento za-
městnanců opustilo své minulé zaměstnání právě z	tohoto důvodu. Je tedy vhodné 
v	tomto směru pokračovat a komunikovat tuto výhodu nejen při získávání nových za-
městnanců ale i se současnými zaměstnanci.  

Zkoumaný podnik vhodně využívá spojení variabilní a fixní složky mzdy. To má pro 
zaměstnance vysokou motivační hodnotu a zároveň zajištuje podniku rostoucí výko-
nost s	rostoucími náklady na zaměstnance. V	případě, že odměny neobsahují variabilní 
složku nejsou náklady na zaměstnance jasně provázány s	jeho výkonností.  

Podnik by měl naopak zprůhlednit svůj systém odměn a vyřešit špatné vztahy 
s	vedením a následně tyto změny komunikovat pro zlepšení celkové atmosféry pod-
niku i své pověsti. V	případě vedení a jeho negativního vlivu na zaměstnance, který 
vedl k	velké fluktuaci podniku, by měl podnik nadále zvážit přínos těchto jedinců pro 
podnik a případně zajistit vedení nové. To sice podnik momentálně bude stát velké 
náklady, avšak z	dlouhodobého hlediska by neměli překročit náklady spojené s	touto 
silně nadprůměrnou fluktuací. 

Vhodným startem pro zavedení tohoto nástroje jsou webové stránky podniku. 
Ty za poslední rok během rebrandingu prošly rapidní změnou, ale doposud nemají 
úsek pro uchazeče či část kde by podnik prezentoval svou podnikovou kulturu, hod-
noty a výhody.  
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14.11 Shrnutí inovativních řešení personálního systému 

podniku 

Tabulka 11 - Inovativní řešení personálního systému v podniku 

Personální činnosti Inovativní řešení 

Personální plánování vylepšení metody expertů 

metoda norem obsluhy pro úsek výroby 

nová hierarchie podniku 

rozdělení odpovědností 
Získávání zaměstnanců více kolový proces 

zapojení vedoucích úseků 

využití personalisty 

nová pracovní smlouva 
Zaškolování a vzdělávání rozhodovací právo v rukou ředitele podniku 

prodloužení adaptačního období na min. 1 měsíc 

zaškolování provádí vedoucí úseku 

zapojení spolupracovníků 

přidělení "kouče" po dobu adaptace 

komunikace možností vzdělávání 

plán vzdělávání pro každého zaměstnance 
Hodnocení zaměstnanců pravidelné formální hodnocení zaměstnance 

využití metody 360 pro objektivnost výsledků 

řádná dokumentace výsledků 

využití formuláře pro sjednocení formy výsledků 
Odměňování komunikace zaměstnaneckých výhod 

Jasné podmínky pro získání benefitů 

zprůhlednění systému odměn 
Péče o zaměstnance flexibilita pracovní doby pro administrativu 

zdravotní péče v souladu se zákonem 

rekonstrukce blízkého dětského hřiště 

Zdroj: autorka na základě vlastního sběru dat 
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Závěr 
Tato práce se zabývala inovacemi personální systému v	podniku. V	teoretické části 

byly shrnuty hlavní stránky personální práce se zaměřením na personální práci v	ma-
lých a střeních podnicích, a to z	důvodu velikosti v	praktické části zkoumaného pod-
niku. Větší pozornost byla věnována oblastem, ve kterých má zkoumaný podnik pro-
blémy. Byla rozebrána i možná inovativní řešení, konkrétně řízení pracovního výkonu, 
které by pomohlo manažerům tím, že více zapojuje zaměstnance do chodu podniku. 
Dále pak personální marketing, který slouží podnikům vytvořit si mezi zaměstnanci 
i	potenciálními uchazeči lepší pověst. 

V	praktické části se práce zabývala popisem personálního systému zkoumaného 
podniku. Byly popsány a zhodnoceny hlavní části personální práce a větší pozornost 
byla věnována právě těm problematickým. Výsledkem první části praktické části bylo 
shrnutí problémů podniku v	personální oblasti a stanovení pozitivních aspektů sou-
časného personálního systému. 

Již při přípravě této práce byly známy problémy s	fluktuací ve zkoumaném pod-
niku. V	posledních letech byla naměřena vysoká míra odchodů. Z	tohoto důvodu byl 
vytvořen dotazník, který zkoumal důvody této fluktuace zaměstnanců a zároveň pro-
běhly kvalitativní rozhovory s	vybranými zaměstnanci a vedením, kteří byli ochotni tuto 
problematiku objasnit. Výsledky dotazníku potvrdily očekávání a odhalily jako příčinu 
neshody s	vedením. Špatná komunikace, nevhodné styly řízení a další špatné kroky ze 
strany manažerů způsobily více než zdvojnásobení její míry za poslední rok. Veškeré 
návrhy pro inovace personálního systému podniku byly tedy zaměřeny hlavně na ře-
šení této problematiky. 

Druhý úsek praktické části této práce se zaměřila na inovaci v	první části identifi-
kovaných problému v	personální oblasti podniku. Ty byly podrobně rozepsány v	pod-
kapitolách stávajícího personálního systému podniku a pro přehlednost shrnuty do ta-
bulky. Jejich inovativní návrhy pak byly řešeny obdobně. Jednotlivé kapitoly popisují 
návody, jak danou problematiku řešit a následně jsou pro přehlednost opět shrnuty do 
tabulky. Silné stránky této sféry pak byly využity pro zavedení personálního marketingu 
v	podniku, který má za úkol zlepšit pověst podniku nejen mezi potenciálními uchazeči 
ale i mezi stávajícími zaměstnanci.   

Personální plánování původně využívalo neúplnou formu delfské metody, v	pří-
padě využití doporučení z	této práce by se tato metoda využívala dále, ale v	její 
správné podobě spolu s	doplněním o metodu norem obsluhy pro kvantifikaci někte-
rých závěrů. 

Získávání zaměstnanců by v	případě využití informací z	této práce přešlo do rukou 
vybraného zaměstnance, vedoucího oddělení/skupiny, do které by měl být nový ucha-
zeč zařazen. Vedoucí oddělení by měl možnost se podílet na výběru, ale finální výběr 
by stále zůstal v	rukou ředitele podniku. Pracovní smlouvu je nutné bez ohledu na další 
personální práce přepracovat pro zajištění její správné právní formy a pro znemožnění 
manipulace se zaměstnanci a vyhnutí se možným sporům. Proces adaptace bude pro 
nové zaměstnance prodloužen a zapojí se do něj celá skupina, do které byl 
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zaměstnanec zařazen. Vzdělávání by mělo být se zaměstnanci komunikováno a plá-
nováno při hodnotících rozhovorech. 

Nutným krokem pro snížení fluktuace podniku je zavedení formálního a co nejvíce 
objektivního hodnocení zaměstnanců. Momentální neformální a subjektivní systém 
vytvořil v	podniku pocit nespravedlnosti a způsobil odcizení většiny zaměstnanců. Při 
využití doporučené metody 360 zpětná vazba se pocit spravedlnosti zlepší a vytvořené 
privilegované skupiny již nebudou vnímány jako nepostižitelné. 

V	návaznosti na	zobjektivnění hodnocení je dále bezpodmínečně nutné zprůhled-
nit systém odměn pro zaměstnance. Každý zaměstnanec by si nyní pomocí své doku-
mentace, tedy záznamů výroby a hodnotících formulářů, měl být schopen dohledat, 
jaké byly důvody pro výši jeho variabilní složky a proč má či nemá nárok na zaměstna-
necké výhody. Systém variabilní a fixní složky je jinak velmi efektivním nástrojem mo-
tivace v podniku a měl by být i nadále zachován. 

Péče o zaměstnance v	podniku nebyla problémovým místem, avšak komunikace 
těchto aspektů je klíčová. Vzhledem ke stavu pracovního prostředí a služeb pro za-
městnance jakožto konkurenční výhody je pro podnik vhodné je komunikovat v	rámci 
svého personálního marketingu. 

Vzhledem k	očekávané míře fluktuace a momentálnímu postoji zaměstnanců vůči 
podniku je nutné začít brát personální stránku podniku jako velmi podstatnou část 
podnikání. Pro zkoumaný podnik, v	případě setrvání u dosavadní personální politiky, 
nejsou ideální vyhlídky do budoucna. S	momentálně velmi nízkou mírou nezaměstna-
nosti a nedostatkem potřebně vzdělaných pracovníků v	tomto oboru bude podnik brzy 
čelit nucenému zmenšení.  

Závěrem je nutné říci, že komunikace je pro podnikání i soukromý život klíčová 
a	pro zkoumaný podnik by měla být prvním krokem ke zlepšení jeho momentálně 
velmi špatného personálního stavu. Ten se totiž promítá do všech stránek podnikání a 
již ničí pověst celého podniku. Nefunkční personální systém pak oslabuje celý podnik 
a jak se ukázalo u zkoumaného podniku, může způsobit problémy, které ohrozí jeho 
samotnou existenci a náklady na odstranění důsledků takto špatně fungujícího sys-
tému dosahují vysokých částek. 
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Příloha 1 

Množství práce: množství práce vykonané zaměstnancem v průběhu pracovního dne  

o  o  o  o  o  

Neplní minimální požadavky  Pracuje na minimum Množství vykonané práce je 
uspokojivé  Nadprůměrně výkonný   Špičkové množství vyko-

nané práce  

Přítomnost v práci: docházka a v dodržování pracovní doby  

o  o  o  o  o  

Časté neomluvené absence, 
pozdní příchody či obojí  

Nedbalá docházka, dochvil-
nost či obojí  

Obvykle přítomen a včas  Velmi přesný v dodržování 
docházky pracovní doby 

Vždy přítomen a přesný 
v dodržování pracovní 
doby, ochotný pracovat 
přesčas  

Ochota ke spolupráci: ochota pomáhat spolupracovníkům, zapojit se do společného úkolu  

o  o  o  o  o  

Odmítá pomáhat jiným, ne-
spolupracuje 

Jen neochotně poskytuje po-
moc 

Poskytuje pomoc a zapojuje 
se do společného úkolu, 
pouze v případě že je požá-
dán  

Ochotně pomáhá spolupra-
covníkům a řeší společné 
problémy, občasná vlastní 
iniciativa 

Iniciativní v pomoci 
ostatním, aktivní řešení 
společních problémů 

Znalost práce: informovanost o pracovních povinnostech, kterou by měl pracovník mít, aby podával dostatečný výkon  

o  o  o  o  o  

Špatně informován o pra-
covních povinnostech  

Nedostatečná znalost 
některých fází práce  

Středně informován, je 
schopen zodpovědět 
většinu otázek o práci  

Rozumí všem fázím práce  Mistrovsky zvládá 
všechny fáze práce  

Příjmení a jméno pracovníka: 
Pracovní zařazení/ Útvar:  
Příjmení a jméno hodnotitele: 
Hodnocení proběhlo ve dnech:  
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že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Kristýna Vachtlová 
V Praze dne: 15. 05. 2018 Podpis:  
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