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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma získávání, retenci a motivaci zaměstnanců 

ve společnosti. Cílem práce je vyhodnocení změn procesů nabírání zaměstnanců, a 

jaké důsledky to mělo pro motivaci a retenci zaměstnanců. V teoretické části jsou 

vysvětleny základní pojmy vztahující se k tomuto tématu. V praktické části se zaměřuji 

na popis a vyhodnocení rozhovorů nejdříve s vedoucím pracovníkem HR oddělení a 

potom se 6 zaměstnanci. Přínosem práce by mělo být zjištění případných nedostatků 

a navržení možných vylepšení. 
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Abstract 

This bachelor project is focused on employee hiring, retention and employee 

motivation within a company. The aim of this project is to evaluate the changes  

in hiring process and how this affects the employees´s retention and their motivation. 

The theoretical part firstly provides the basic definitions connected with this topic. The 

practical part firstly explain and valuate the interview with the HR head worker and 

then with another six employees. Benefit from this project should  

be detection of potential imperfections and recommendation of possible 

improvements.  
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Úvod 

Tématem této práce je získání a retence zaměstnanců ve firmě. K tomu, aby firma 

správně fungovala a byla úspěšná, potřebuje kvalifikované a oddané zaměstnance, 

jejichž získání je poměrně obtížný proces vzhledem k veliké konkurenci mezi firmami 

a nedostatku kvalitních pracovníků na trhu práce. 

Společnost si proto musí pečlivě připravit požadavky, které bude od uchazečů 

vyžadovat, dále je správným způsobem motivovat a dostatečně odměňovat.  

  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zhodnotit, jak se změnil proces náboru 

zaměstnanců a jaké důsledky to mělo pro motivaci a retenci zaměstnanců  

ve společnosti. Zjišťování změn budu provádět prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů nejdříve s vedoucím pracovníkem HR a následně se zaměstnanci 

společnosti. Ze získaných odpovědí navrhnu společnosti možná řešení 

problematických oblastí.  

 

Výzkum budu provádět ve společnosti, která na trhu působí již desátým rokem  

a působí na trhu internetového prodeje módního oblečení a doplňků. Zaměstnává více 

jak 500 pracovníků a velkou část zaměstnanců tvoří brigádníci. Společnost se od svého 

vzniku velmi rozrostla a to s sebou přineslo nemalé změny, které budou předmětem 

mého výzkumu.  

 

Přijetí, začlenění a rozvoj každého zaměstnance je pro zaměstnavatele 

nenahraditelnou investicí a spokojení zaměstnanci jsou pro firmu nejlepší reklamou.  
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Změna procesu náboru zaměstnanců 

„Průběh získávání zaměstnanců a vytvoření pracovních míst spočívá na základě analýz 

trhu práce, poptávky a nabídky. V první fázi musí personální manažer formulovat a 

definovat znalosti na základě potřeb podniku. Definice dovedností, které jsou 

požadovány, spočívá v kriteriálním nároku na požadované místo ve firmě či 

organizaci.“  (Toth, 2011, s. 245)  

1.1 Získávání zaměstnanců  

Získávání a výběr zaměstnanců je nejdůležitější částí pro úspěšnost a dobré 

fungování firmy. V podstatě rozhoduje o tom, zda cíle firmy budou realizovány, zdali 

má firma dostatečně kvalifikované a potřebné pracovníky, také rozhoduje  

o úspěšnosti a konkurenceschopnosti společnosti. (Koubek, 2009, s. 126) 

 

Pokud si dá firma záležet na kvalitně provedeném náboru nových uchazečů  

a následném zaškolení, předpokládá se, že bude zaměstnanec podávat očekávaný 

výkon a podle toho se pak odvíjí způsob hodnocení zaměstnanců a to je dobrým 

základem pro motivaci zaměstnanců. (Pilařová, 2011, s. 56) 

 

Cílem získávání zaměstnanců je především získat dostačující počet vhodných  

a kvalifikovaných zaměstnanců, které firma potřebuje pro dosažení prosperity  

a daných cílů.  
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1.2  Proces získávání zaměstnanců 

Vystupují zde dvě strany. Prvním je zaměstnavatel, který shání pracovní sílu  

do své společnosti, a na druhé straně jsou potencionální zaměstnanci, kteří hledají 

zaměstnání a vybírají si mezi danými nabídkami od zaměstnavatelů. (Dvořáková, 2007, 

s. 134)  

 

Mezi hlavní kroky při procesu získávání zaměstnanců patří:  

 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

2. Popis pracovního místa a specifikace požadavků na pracovníky na daném 

místě 

3. Zvážení alternativ  

4. Výběr charakteristik popisu pracovního místa a profilu pracovníka na dané 

pozici 

5. Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů 

6. Volba metod získávání zaměstnanců 

7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů 

8. Formulace nabídky zaměstnání 

9. Uveřejnění nabídky 

10. Shromažďování dokumentů od uchazečů 

Obrázek 1 Model vztahů a podmínek při získávání pracovníků 
Zdroj: (Koubek, 2009, s. 127) 
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11. Předvýběr uchazečů 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběru (Kocianová, 

2010, s. 80) 

1.3  Výběr zaměstnanců 

Cílem výběru zaměstnanců je identifikovat a vybrat potencionální uchazeče, kteří 

budou odpovídat daným požadavkům na danou pozici. Práci budou odvádět pečlivě  

a důkladně. „Jedná se o proces porovnání, nakolik se shoduje profil uchazeče  

se specifikací požadavků pracovního místa nebo s požadovanými pracovními 

způsobilostmi, výběr se provádí při rozhodování o přijetí pracovníka z vnějších zdrojů 

i při interním rozhodnutí o povýšení, rozmístění a uvolnění.“ (Dvořáková, 2007, s. 138) 

 

Předvýběr se dělá na základě obdržených životopisů s přílohou. Je to tzv. předstupeň 

samotného výběru zaměstnanců. Hlavním cílem předvýběru je vybrat takové 

uchazeče, kteří z celé řady uchazečů nejvíce splňují podmínky na danou pozici. 

Předvýběr může probíhat ve formě krátkých telefonických rozhovorů, kde  

si personalisté zjišťují chybějící informace, které neobdrželi v zaslaných dokumentech. 

(Toth, 2011, s. 245)  

 

1. Vytvoření listu uchazečů 

2. Testování 

3. Vyhodnocení pořadí 

4. Hodnocení uchazečů  

 

Koubek (2001, s. 144) uvádí, že se uchazeči dělí do tří skupin: 

 

1. Velmi vhodní uchazeči, které určitě pozveme na osobní pohovor, popřípadě  

na více kol přijímacího pohovoru.  

2. Vhodní kandidáti, ti se pozvou na osobní pohovor pouze tehdy, když je 

nedostatek uchazečů v první skupině. Napíše se jim ovšem tzv. rezervační 

dopis.  

3. Nevhodní kandidáti, to jsou uchazeči, kteří bohužel daným požadavkům  

na pozici ve firmě nestačí, a pošle se jim zdvořilé odmítnutí.  
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Při vybírání zaměstnanců na danou pozici je důležité věnovat se pozitivnímu 

přístupu. Jelikož s pozitivním přístupem je větší možnost výběru schopných  

a motivovaných zaměstnanců.  

„Pozitivní přístup je rovněž východiskem úspěšného diversity managementu 

v organizaci, který usiluje o účinné využívání individuálních schopností a motivace 

jednotlivých zaměstnanců účelným vytvářením pracovních příležitostí a pracovních 

podmínek s ohledem na přirozenou různorodost zaměstnanců v organizaci“. (Šikýř, 

2016, s. 104) 

 

Existují 4 metody pro výběr zaměstnanců:  

1. Analýza dokumentů uchazečů 

2. Pohovor 

3. Testy pracovní způsobilosti  

4. Assessment centre (Kocianová, 2011, s. 98) 

 

Rozeberu pouze dvě z nich, a to pohovor a assessment centre, jelikož tyto dvě metody 

využiji ve své praktické části.  

 

Pohovor 

Existují 3 typy pohovoru a to:  

- Individuální pohovory, kde se jedná o pohovor mezi čtyřma očima. 

- Pohovorové panely, v kterých se zúčastní nejméně dvě osoby a uchazeč. 

- Výběrová komise, která je zastoupena více orgány společnosti a uchazeč.  

 

Účelem pohovoru je získat informace o uchazeči, díky kterým by byl uchazeč 

ideálním kandidátem na pracovní pozici oproti zbylým uchazečům. Během pohovoru 

lze posoudit, zda se dotyčný hodí organizaci a zda zapadne do kolektivu.  

Výběrový pohovor by měl hlavně odpovědět na tyto otázky:  

- Může uchazeč vykonávat danou práci?  

- Chce uchazeč vykonávat danou práci?  

- Jak zapadne uchazeč do organizace? (Armstrong, 2007, s. 370) 

 

Assessment centre  

AC je taková metoda výběru zaměstnanců, která umožňuje posoudit 

charakteristiky, které jsou vyžadovány. Můžeme posoudit například prezentační 
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dovednosti, týmovou spolupráci, samostatnost, prodejní a manažerské dovednosti  

aj. Zkouška nemá předem daný správný výsledek, záleží na úhlu pohledu uchazečů, 

které hodnotí alespoň 3 pozorovatelé firmy. (Toth, 2011, s. 255-256) 

1.4  Zdroje získávání zaměstnanců  

Ve chvíli, kdy je společnost rozhodnuta najmout určité množství kvalifikovaných 

zaměstnanců na danou pozici, se rozhoduje, zda bude nové uchazeče vybírat 

z vnějších nebo z vnitřních zdrojů. Celé vyhledávání pracovníků závisí na konkrétní 

situaci, na potřebách podniku a dané pozici.   

1.4.1 Vnitřní zdroje  

Pokud firma zvolí obsazování pozice z vnitřních zdrojů pracovníků na danou pozici, 

je to pro stávající zaměstnance velice motivující a společnost si tím zajišťuje klíčové 

zaměstnance.  Náklady na adaptaci zaměstnanců jsou pro firmu nižší. (Kocianová, 

2010, S. 82-83) 

 

Vnitřní zdroje získávání pracovníků mají určité výhody i nevýhody:  

 

Výhody Nevýhody 

- Znalost uchazeče 

- Pracovní postup pro 

zaměstnance 

- Posilování pocitu jistoty 

zaměstnání v organizaci  

- Pozitivní vliv na motivaci a 

loajalitu pracovníků 

- Znalost organizace  

- Nízké náklady na proces 

získávání pracovníků 

- Rychlejší obsazení místa  

- Udržení mzdové úrovně 

- Omezený výběr  

- Náklady na vzdělávání 

zaměstnanců 

- Zklamání a rivalita  

- Skupina může pracovníka, který byl 

povýšen, odmítat 

- „Peterův princip „ – Zaměstnanec 

na danou pozici již nestačí 

- Obsazení pracovního místa, 

ze kterého povýšil daný 

zaměstnanec 

 

Obrázek 2 Výhody a nevýhody vnitřních zdrojů pracovníků 

Zdroj: (Kocianová, 2010, s. 83) 
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Nástrojem získávání z vnitřních zdrojů:  

- Řízení následnictví – jde o identifikaci a řízený rozvoj zaměstnanců s vysokým 

pracovním potenciálem (talentů). 

- Interní výběrové řízení na uvolněná nebo nově vytvořená místa 

- Rozmístění zaměstnanců na pozicích ve firmě (Dvořáková, 2007, s. 137). 

1.4.2 Vnější zdroje  

Jestliže firma nemůže obsadit pozici z vnitřních zdrojů, musí použít vnější zdroje 

získávání zaměstnanců.  

 

Vnější zdroje získávání pracovníků jsou:  

 

- Nezaměstnané pracovní síly na trhu práce  

- Absolventi škol 

- Pracovníci jiných zaměstnání 

- Důchodci 

- Studenti 

- Ženy v domácnosti 

 

Vnější zdroje získávání zaměstnanců obsahují výhody i nevýhody:  

 

Výhody Nevýhody 

- Širší nabídka pracovníků na 

trhu práce  

- Lepší uznání na pracovišti 

- Velké pracovní nasazení u 

nového zaměstnance  

- Pracovník může firmě přinést 

nový rozhled, know-how 

- Vyšší náklady na proces získávání  

- Delší doba procesu 

- Vyšší mzdová úroveň  

- Zvyšuje se fluktuace  

- Delší adaptace ve firmě  

- Zátěž stálých zaměstnanců, kvůli 

zaučení nového pracovníka  

- Hrozba nepřijetí pracovníka do 

kolektivu 

- Stres zaměstnance kvůli 

přechodu na nové pracoviště 

Obrázek 3 Výhody a nevýhody vnějšího zdroje získávání zaměstnanců  

Zdroj: (Kocianová, 2010, s. 84) 
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1.5 Dokumenty potřebné k výběru pracovníka  

Nejvíce žádaným dokumentem je životopis, nebo také CV (Curriculum vitae). 

Uchazeč by v životopisu měl mít základní informace o sobě, popřípadě podrobně 

popsané pracovní zkušenosti.  

 

Personalista by měl v každém životopisu najít tyto informace:  

- Jméno a příjmení 

- Kontakt 

- Vzdělání 

- Pracovní zkušenosti 

- Dovednosti 

- Záliby 

 

Firma může požadovat po potencionálním uchazeči jeden z těchto tří typů CV:  

1. Volný životopis – struktura je pouze na uchazeči 

2. Polostrukturovaný životopis – uchazeč je zhruba informován, co by měl uvést.  

3. Strukturovaný životopis – uchazeč dostane jasné pokyny, co by měl v CV uvést. 

(Koubek, 2001, s. 136) 

 

Spolu s životopisem je velmi žádaný motivační dopis, kde uchazeč ve stručnosti 

píše, proč by si zaměstnavatel měl vybrat právě jeho před ostatními uchazeči. 

V neposlední řadě některé firmy vyžadují referenci od předchozích zaměstnavatelů, 

výpis z trestního rejstříku, nebo lékařské potvrzení, zda jste fyzicky nebo psychicky 

schopni práci vykonávat. Pokud se ucházíte o práci v mezinárodní či zahraniční firmě, 

dokumenty jsou vyžadovány v cizím jazyce, nejčastěji však v anglickém jazyce. (Toth, 

2011, s. 246) 

 

Při vybírání uchazeče se personalista věnuje zejména těmto informacím z životopisu:  

- Jak často uchazeč měnil vzdělávací instituce 

- Jak často uchazeč měnil zaměstnání 

- Zda ukončil zahájené studium 

- Jak dlouho uchazeč pracoval u jednotlivých zaměstnavatelů, popřípadě důvody 

ukončení 

- Zda byly mezi studiem časové mezery (Dvořáková, 2007, s. 139) 
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1.6 Metody získávání zaměstnanců  

Podle Koubka (2009, s. 135) výběr metod získávání zaměstnanců závisí především 

na výběru z vnitřních nebo vnějších zdrojů, poté na požadavcích na nového uchazeče, 

na dané situaci na pracovním trhu a jak moc spěcháme na obsazení pracovní pozice.  

 

Šikýř (2016, s. 96) uvádí, že se u vnitřních zdrojů používají především inzerce  

na internetu, místní vývěsce nebo nástěnce, rozesílání nabídky elektronickou poštou, 

doporučení současného zaměstnance nebo přímé oslovení vhodného zaměstnance 

v podniku. 

U vnějších zdrojů se zejména používají inzerce na internetu nebo v tisku, inzerce 

v rozhlase nebo v televizi, různé spolupráce například s personálními agenturami, 

školami nebo s úřady práce a v neposlední řadě oslovení vhodného zaměstnance  

v jiném podniku.  

 

Uvedeme si metody, které jsou používány nejčastěji:  

Uchazeči se nabízejí sami 

Pokud je firma známá svou prestižní prací a dobrým ohodnocením práce, uchazeči 

firmu kontaktují a nabízejí své schopnosti sami.  

Výhody: eliminace nákladů na inzerci  

Nevýhody: velké množství uchazečů nemá správnou představu o náplni práce, to má 

dopad na pracovníky HR oddělení, kteří jsou zaměstnaní jednáním s nevhodnými 

uchazeči a nemají možnost tzv. vzájemného porovnání schopností a kvalit vnějšího 

množství uchazečů, obzvláště, jestli danou pozici potřebují rychle obsadit. (Koubek, 

2009, s. 136) 

 

Doporučení současného pracovníka organizace  

K pasivní metodě získávání pracovníků je potřeba vytvořit informační předpoklady. 

Lze u toho použít různé stimulační odměny jako je například bonus pro zaměstnance, 

který přivede vhodného uchazeče. Tato metoda se používá často  

u odpovědnějších pracovních funkcí, kde nadřízení doporučují své podřízené nebo 

členy své rodiny. (Kocianová, 2010, 88)  

Výhody: Nízké náklady a především vhodní uchazeči jelikož stálý zaměstnanec zná 

firmu i osobu, kterou doporučuje svému zaměstnavateli.  

Nevýhody: Společnost nemá velký výběr uchazečů o danou pozici.  
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Přímé oslovení vyhlédnutého jedince 

Tato metoda se především týká nadřízených pozic, kde pracovníci musí sledovat 

své podřízené a po řádném sledování vhodné zaměstnance osloví. Zaměstnavatel  

si zjišťuje informace o potencionálních uchazečích i v konkurenčních firmách. Tato 

metoda se často používá u menších, začínajících firem. 

(Koubek, 2009, s. 137) 

Výhody: uchazeči jsou vhodní na danou pozici a ušetří se za inzerci.  

Nevýhody: špatné vztahy s konkurencí, kvůli přebrání jejich zaměstnanců.  

 

Vývěsky 

Vývěska by měla obsahovat veškeré důležité informace, které by zájemce o pozici 

měly informovat. Například o místě a času, kde se musí uchazeč v případě zájmu 

ohlásit, náplň práce nebo pracovní podmínky pro uchazeče.  Společnost poskytuje 

nabídku práce na místech, kde se pohybují všichni pracovníci, pokud chtějí volné místo 

obsadit někým z vnitřních zdrojů, nebo na místech, kde inzerci může najít  

i veřejnost. Pokud chce firma nové kvalifikované zaměstnance, tak tuto metodu 

nepoužijí.  Avšak pokud chce firma čerstvé absolventy, jsou vývěsky vhodná metoda 

získávání zaměstnanců. (Koubek, 2009, s. 137) 

Výhody: tato metoda je relativně účinná, jelikož uchazeči znají veškeré potřebné 

informace o přijetí zájemce o danou pozici. Náklady jsou pouze na vyvěšení dané 

inzerce.  

Nevýhody: Pouze malé množství potencionálních uchazečů.  

Letáky vkládané do poštovních schránek 

Pokud chceme, aby nabídku práce zaregistrovalo větší množství potencionálních 

uchazečů nežli u vývěsek, vložíme uchazečům leták s informacemi do schránky. Je to 

tedy účinnější metoda nežli vývěsky. (Koubek, 2009, s. 137) 

Výhody: jsou stejné jako u vývěsek.  

Nevýhody: Dražší metoda než vývěsky.  

 

Inzerování v médiích  

V současnosti je to standardní metoda získávání zaměstnanců. Jedná se zejména 

o inzerci v novinách, televizi či rádiích. Zaměstnavatel se může zaměřit pouze na 
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regiony nebo i území celého státu a jeho okolí. Inzerát by měl obsahovat zejména 

název pracovního místa, název organizace, charakteristiku pracovního místa, 

informace o nabízené pozici a termín pro přihlášení potencionálního 

uchazeče.(Kocianová, 201, s. 86) 

Výhody: rychlé oslovení velkého množství potencionálních uchazečů.  

Nevýhody: nákladovost inzerátu  

 

Inzerování na internetu (e-recruitment) 

 

Také se mu říká online recruitment. Tato varianta se skládá především z přilákání 

uchazečů, jejich třídění a následné klasifikování, kteří uchazeči jsou vhodní na danou 

pozici či nikoliv. E-recuitment pokrývá nejširší okruh potencionálních uchazečů,  

jelikož velké množství lidí hledá práci právě na internetových portálech či médiích. 

Příkladem internetového portálu zaměřeného na nabízení pracovních míst je Jobs.cz 

nebo fajn-brigády.cz.  

 

Výhody: Rychlejší a levnější varianta než tisková inzerce a vývěsky. Poskytuje uchazeči 

více informací o volném pracovním místě a umožňuje organizaci rychlejší  

a snadnější aktualizaci daných inzerátů. (Toth, 2011, s. 259-260) 

Nevýhody: Vyžaduje technickou gramotnost zaměstnanců a počítačové vybavení 

(Šikýř, 2012, s. 76) 

 

Po firmu je jednoznačně levnější využít vnitřní metodu získávání zaměstnanců, 

avšak vnější metoda získávání zaměstnanců přináší širší škálu výběru potencionálních 

zaměstnanců. V praxi však firma využívá kombinaci těchto dvou metod.  

1.7 Formulace nabídky zaměstnání  

Aby byla nabídka práce pro uchazeče zajímavá, měla by obsahovat tyto informace:  

 

- Název pracovního místa  

- Stručný popis práce na dané pozici  

- Místo, kde se práce vykonává  

- Adresa a název organizace  

- Požadavky na vzdělání, práci či kvalifikaci 

- Požadavky na věk uchazeče, jen pokud je to opravdu nutné  
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- Pracovní podmínky (mzda, odměny, výhody, pracovní doba) 

- Možnosti dalšího vzdělání a rozvoje jedince 

- Dokumenty požadované od uchazeče o zaměstnání 

- Pokyny pro uchazeče jak, kde a do kdy by se měl o zaměstnání ucházet. (Koubek 

2001, s. 138) 

 

„Největší nebezpečí, které mu je třeba se vyhnout, je nadhodnocení požadované 

kvalifikace a schopností. Žádat to nejlepší je zcela přirozené, ale stanovení 

nerealisticky vysokých požadavků na uchazeče zvyšuje problémy s jejich přilákáním 

 a vede k nespokojenosti mezi těmi, kteří byli vybrání, protože ti pak zjišťují, že se jejich 

talent a schopnosti nevyužívají. Podhodnocení požadavků může být stejně 

nebezpečné, ale dochází k němu méně často. Nejlepší je rozlišovat mezi těmito 

požadavky, které jsou podstatné, a těmi, které jsou žádoucí.“ (Armstrong, 2007, s. 345) 

 

Nabídku práce zveřejníme dle výběru metody získávání zaměstnanců. Při 

získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů uveřejníme nabídku na vývěsce, rozešleme 

e-mailem nebo na intranetu. Naopak při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů 

uveřejníme nabídku na internetu, v tisku, v rozhlase, nebo televizi. Jakou metodu 

získávání zaměstnanců vybereme, a tedy jakým způsobem uveřejníme nabídku práce, 

závisí na aktuální nabízené pracovní pozici. (Šikýř, 2016, s. 102) 
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2  Opatření pro retenci zaměstnanců 

2.1 Personální činnost 

K tomu, aby zaměstnanci neodcházeli ze společnosti, dopomáhá několik činností, 

které si uvedeme.  

1. Vytváření a analýza pracovních míst  

2. Personální plánování 

3. Získávání, výběr a následné přijímání pracovníků 

4. Hodnocení pracovníků 

5. Rozmisťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru 

6. Odměňování 

7. Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

8. Pracovní vztahy 

9. Péče o pracovníky 

10. Personální informační systém (Koubek, 2003, s. 20-21) 

 

V této kapitole si rozebereme pouze čtyři činnosti z tohoto seznamu, které budou 

použity v praktické části mé bakalářské práce.  

2.2 Adaptace pracovníků  

Pro každého zaměstnance je důležité jeho začlenění do nového kolektivu  

a zvládnutí nových pracovních postupů a organizačních pravidel ve společnosti. Tento 

krok zásadním způsobem ovlivní působení zaměstnance ve společnosti a jeho 

spokojenost v zaměstnání. (Vnoučková, 2013, s. 50) 

 

Adaptace probíhá v těchto rovinách: 

1. Pracovní adaptace – Zaměstnanec se postupně přizpůsobuje požadavkům 

nového zaměstnání a zjišťuje, zda tyto požadavky splňuje. 

2. Sociální adaptace – Začlenění nového zaměstnance do kolektivu i sociálního 

systému podniku. (Toth, 2011, s. 284)  
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2.3  Odměňování zaměstnanců  

„Odměňování zaměstnanců je jednou z nejstarších a nejzávažnějších personálních 

činností, která na sebe přitahuje mimořádnou pozornost jak zaměstnavatelů, tak 

zaměstnanců. Tím se stává jedním z ústředních bodů pro rozhodnutí o servání nebo 

opuštění pracovního místa“. (Vnoučková, 2013, s. 70)  

 

Pod pojmem odměňování zaměstnanců se skrývá především stanovení mzdy 

nebo platů za odvedenou práci a poskytování zaměstnaneckých výhod neboli 

benefitů. Odměňování se považuje za jednu z nejdůležitějších měřítek při motivaci 

zaměstnanců. (Dvořáková, 2007, s. 305)  

V posledních letech je však u zaměstnavatelů populárnější i nefinanční 

odměňování zaměstnanců, jako je například povýšení, pochvaly nebo zaměstnanecké 

benefity. Další jsou tzv. vnější odměny, což znamená, že se do odměňování zahrnují i 

věci, které nejsou samozřejmé, jako jsou například koberce v kanceláři, vybavení 

kanceláře nebo i vzdělávání poskytované organizací. Nemají hmotnou povahu, ale 

souvisejí se spokojeností zaměstnanců ve firmě a díky tomu má pracovník dobrou 

náladu a lépe se mu pracuje, tudíž je daná práce dobře  

a svědomitě odvedena.  

Všechny peněžní i nepeněžní odměny tvoří tzv. celkovou odměnu zaměstnance. 

(Koubek, 2009, 283-284) 

2.3.1 Faktory odměňování  

Kocianová uvádí, že existují dva faktory odměňování: 

Vnější mzdové faktory odměňování 

 

- Situace na trhu práce 

- Platné zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání v oblasti 

odměňování. 

Vnitřní mzdové faktory odměňování 

- Faktory související s úkoly a požadavky pracovního místa a jeho postavením 

v hierarchii funkcí organizace. 

- Výsledky práce a pracovní chování pracovníka, úroveň výkonu. 

- Pracovní podmínky na konkrétním pracovním místě či v organizaci jako celku. 



 20 

2.3.2  Složky odměňování 

Podle Armstronga (2007, s. 520) se celková odměna skládá ze dvou hlavních kategorií 

odměn: 

1. Transakční odměny – hmotné, hmatatelné odměny, což jsou peněžní odměny 

a zaměstnanecké výhody 

2. Relační (vztahové) odměny – nehmotné odměny týkajících se vzdělávání  

a rozvoje, zkušeností a zážitků z práce.  

 

Celková odměna zahrnuje všechny nástroje, které má organizace k dispozici a které 

mohou být využity k získávání, udržení, motivování a uspokojování pracovníků. 

Celkovou odměnu tvoří vše, čeho si pracovníci v zaměstnaneckém vztahu cení.  

Obrázek 4 Model celkové odměny 
Zdroj: Armstrong (2007, s. 522) 
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2.3.3 Mzdové formy  

„ Mzdové formy představují odlišné zásady a postupy stanovení mzdy“ (ŠIKÝŘ, 2016,  

s. 130)  

Mzdové formy vedou ke zlepšení pracovního výkonu a motivace zaměstnanců 

k provedení zadané práce. Jejich úkolem je především ocenit výsledky práce a určení 

a stanovení pobídkové (výkonové) formy. (DVOŘÁKOVÁ, 2012, s. 319)  

Není určeno, jakým způsobem by se mzdy ve firmě měly aplikovat. Zaměstnavatel 

sice může používat vlastní mzdové zásady, ale musí však dodržovat zásady, které jsou 

ustanoveny v zákoníku práce a v předpisech.  

2.3.4 Základní (samostatné) mzdové formy  

Časová mzda  
  

Jedná se o formu mzdy, kterou lze uplatnit u jakéhokoli druhu práce. Používá  

se většinou měsíčně nebo hodinově. Zaměstnanec, který je odměňován hodinovou 

tarifní sazbou, dostává mzdu za skutečně odpracované hodiny v měsíci. Zaměstnanec, 

který je odměňován měsíční tarifovou sazbou, dostává mzdu za odpracovaný celý 

měsíc, pokud se stane, že zaměstnanec celý měsíc neodpracoval, dostane pouze 

poměrnou část své měsíční mzdy.  

 

Mzdu poskytuje zaměstnavatel svému zaměstnanci za odvedenou práci.  

Používá se především, když zaměstnanec není schopen ovlivnit množství 

odvedené práce a v případě, že odvedená práce není měřitelná. (Dvořáková, 2012, 321) 

 

Tato mzda je často málo motivační, proto se k ní přidávají tyto dva způsoby její úpravy: 

- Uplatnění dvou nebo více mzdových tarifů podle stupně dosaženého výkonu. 

- Poskytování příplatku k časové mzdě, který je stanoven pomocí analytického 

hodnocení pracovního výsledku a chování při práci. (Toth, 2011, s. 306) 

Úkolová mzda  

 

Používá se při odměňování manuálních zaměstnanců ve výrobě. Tato forma  

je opakem formy časové. Zde množství odvedené práce z velké části závisí na výkonu 

zaměstnanců.  

Množství práce musí být stanoveno tak, aby bylo reálné práci v daném čase splnit. 

Tato mzda se považuje za velmi pobídkovou formu, jelikož závisí na skutečně 
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odvedené práci. Jsou tu ovšem i negativa, jako například: fyzické vypětí zaměstnance, 

špatně odvedená práce, nedodržování bezpečnostních předpisů. (Dvořáková, 2012,  

s. 321)  

2.3.5 Doplňkové (nesamostatné) mzdové tarify  

Provize  

 

Používá se především v obchodě a ve službách, kde mzda hlavně závisí na 

prodaném množství nebo poskytnutých službách. Provize může být určena buďto 

procentem z obratu, zisku, tržeb atd., nebo pevnou částkou za prodej daného množství 

nebo poskytnutí služeb.  

Provize má zaměstnance motivovat k lepšímu výkonu, jelikož je poskytována jako 

doplněk základní mzdy nebo jako pohyblivá složka k nejnižší zaručené mzdě 

k danému povolání. 

Je zde ovšem riziko, že zaměstnanec bude ve stresu, jelikož nemá jistotu měsíčního 

výdělku a nebude odvádět svou práci pečlivě a s radostí. Pak ve firmě hrozí větší riziko 

fluktuace. (Šikýř, 2016, s. 131) 

 

Prémie  

 

Prémie doplňují základní formy mzdy, časovou nebo úkolovou mzdu. Mohou  

se vyplácet jednorázově za odvedenou práci a věrnost firmě, nebo pravidelně za 

aktivitu ve firmě a kvalitně odvedenou práci ve firmě. (Šikýř, 2016, s. 131)  

Prémie jsou nástrojem k posílení zájmu zaměstnanců splnit stanovené úkoly a to 

znamená vyšší výkonnost zaměstnanců ve prospěch zaměstnavatele. (JUDr. Treybal 

Vladimír, 2008) 

 

Osobní ohodnocení 

 

Jedná se o jednu z mezd doplňkových. Osobní ohodnocení může stanovit pouze 

nadřízený zaměstnanec, který je pověřen odměňováním zaměstnance za jeho 

odvedenou práci. Obvykle se hodnocení určuje procentem ze mzdového tarifu. (Šikýř, 

2016, s. 131-132) 
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Účast na výsledcích  

 

Pokud zaměstnanec přispěje svou účastí, svou prací na výsledku hospodaření 

firmy, zaměstnavatel mu poskytne určitý finanční podíl z hospodářského výsledku. 

Zaměstnavatel se tak snaží své zaměstnance dostatečně motivovat k produktivitě, 

snaží se získat a stabilizovat věrné zaměstnance a dobré pracovní vztahy ve firmě. 

(Dvořáková, 2012, s. 324)  

 

Příplatky  

 

 „Mají tarifní povahu, tj. části pevné mzdy. Mohou být stanovené například procentem 

ze mzdového tarifu, průměrného výdělku nebo absolutní sazbou v Kč/hod“. 

(Dvořáková, 2011, s. 311) 

 

 Příplatky jsou poskytovány zaměstnanci v hlavních oblastech:  

 

1. Lokální příplatky – Jsou takové příplatky, které mají vyrovnat životní úroveň 

zaměstnance.  

2. Diety – Příplatky na služebních cestách na ubytování a stravování 

3. Příplatky za přesčasy – Mnoho zaměstnavatelů užívá příplatky za přesčasy 

zejména při svátcích a v neděli. Běžně se vyplácí 1,5 násobku běžné sazby.  

4. Směnové příplatky – Poskytují se zejména na nočních směnách a ranních 

směnách. Zaměstnanci pracující přes noc dostávají větší sazbu, než 

zaměstnanci pracující odpoledne.  

5. Příplatky za pohotovost – Poskytují se v případě, že zaměstnanec musí náhle 

do práce nebo kteří musejí být k dispozici, kdyby se něco stalo. (Kocianová, 

2010, s. 165)  

6. Práci ve svátek  

7. Práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 

Mohou být povinné příplatky (přesčas, práce ve svátek, o víkendu, ztížené prostředí, 

práce v noci, vedení skupiny nebo zastupování). Nebo mohou  

být nepovinné příplatky (doprava do zaměstnání, oděvní příplatky, ubytování aj.). 

(Koubek, 2004, s. 296) 
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2.4  Zaměstnanecké výhody (Benefity) 

Poskytování benefitů je v posledních letech zcela běžnou praxí. Benefity slouží 

především k motivaci zaměstnanců a získání si jejich loajality. Kromě mzdy je to velmi 

důležitá složka odměňování, která může velmi zásadně ovlivnit rozhodnutí 

zaměstnance při výběru nového zaměstnání.  (Berglová, 2017) 

 

Na rozdíl od předešlých forem odměňování, tato varianta není vázaná na 

odvedenou práci zaměstnance. Ovšem při jejich poskytování se přihlíží k pracovní 

pozici zaměstnance a jeho době účinnosti ve firmě. (Koubek, 2004, s. 298)  

 

Zaměstnanecké výhody jsou jedním ze způsobů, jak se zaměstnavatel snaží udržet 

si své stávající zaměstnance a snaží se je motivovat k vyšším pracovním výkonům.  

2.4.1 Druhy benefitů  

Benefity zahrnují velkou škálu služeb, požitků, zboží a sociální péči, kterou 

zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci jako odměnu za dobře provedenou 

práci. Mohou být buďto v peněžité formě nebo v podobě výhod peněžité hodnoty. 

(Dvořáková, 2012, s. 325) 

 

V současnosti se nejvíce využívají tyto benefity: 

1. Stravenky nebo levnější obědy  

2. Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 

3. Nadstandardní zdravotní péče 

4. Vstupenky do bazénů, posiloven, fitness center, lázní aj.  

5. Příspěvek na dopravu do zaměstnání a ubytování  

6. Školení, jazykové kurzy, poznávací zájezdy nebo vzdělávací pobyty 

7. Osobní rozvoj a vzdělávání  

8. Příspěvek na dovolenou nebo týden dovolené navíc  

9. Vitamíny a vakcíny proti chřipce  

10. Sick day 

11. Služební auto k soukromým účelům, telefon, notebook – v této variantě se 

musí určit, zda je to benefit nebo součást pracovní povinnosti. (Toth, 2011, 

s. 320) 
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Zaměstnavatel může poskytovat benefity buďto fixním systémem (zaměstnavatel 

poskytuje benefity pro všechny zaměstnance stejně, nechává rozhodnutí na nich, zda 

budou benefity čerpat, či nikoliv) nebo flexibilním systémem (tzv. Cafeteria – 

zaměstnanec může čerpat ze souboru nabízených benefitů, které  

se mu líbí). 

 

Kafeteria systém (Cafeteria systems) 

 

Tento systém poskytuje zaměstnanci individuální výběr čerpání benefitů, které 

jsou nepeněžní, a jedná se o nenárokovou odměnu ke mzdě. Nejčastěji se poskytují 

v určité struktuře, podle jednotlivých skupin zaměstnanců. Může se též poskytovat tak, 

že jádro benefitů je pro všechny stejné a liší se pouze variabilní složka benefitů. Toto 

je ovšem méně častá varianta.  

Tento systém odměňování je velmi efektivní, pružný a u zaměstnanců oblíbený.  Má 

ovšem pro zaměstnavatele jisté nevýhody, jako například vysoká finanční náročnost, 

evidence individuálních účtů, což vede ke zvýšení počtu zaměstnanců  

na personálním oddělení firmy. To je jedním z důvodů, proč tento způsob využívají 

převážně velké společnosti. (Toth, 2011, s. 322)  

2.5 Hodnocení zaměstnanců  

„Hodnocení zaměstnanců je nástroj řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje 

manažerům kontrolovat, usměrňovat a podněcovat zaměstnance v průběhu 

vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a realizace 

strategických cílů organizace. Podstatou hodnocení zaměstnanců je systematické 

získávání a poskytování hodnotící informace, zpětné vazby,  

o skutečném pracovním výkonu zaměstnanců“. (Šikýř, 2012, s. 115)  

Abychom zaměstnance hodnotili objektivně, je potřeba správně vybrat metodu 

hodnocení, zvážit podmínky a okolnosti typické pro firmu. Výsledky musí vždy 

odpovídat realitě a díky hodnocení by mělo docházet ke zlepšení efektivity pracovníků 

a jejich spokojenosti ve firmě. (Toth, 2011, s. 138)  

 

Hodnocení pracovníků může být realizováno: 

 

Průběžně – Jedná se o neformální hodnocení pracovníků, které je zaměřeno 

především na bezprostřední zpětnou vazbu od nadřízeného.  
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Příležitostně – Formální hodnocení, které se dělá především, když je nutná okamžitá 

potřeba.  

Systematicky -  Toto hodnocení probíhá pravidelně, nejčastěji jednou za rok nebo půl 

rok. Zaměstnavatel hodnotí své zaměstnance podle předem stanovených podmínek. 

(Kocianová, 2011, s. 146-147)  

2.5.1 Kritéria hodnocení  

Cílem hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců je podklad pro odměňování 

zaměstnanců. Pokud je cílem rozvoj pracovníků a jejich motivace, hodnotíme 

především chování zaměstnanců a jejich schopnosti. Nejčastěji však hodnocení 

zaměstnanců obsahuje obě dvě varianty. (Kocianová, 2012, s. 149)  

 

Šikýř (2012, s. 117) uvádí hodnotící rozhodující kritéria: 

- Výsledky (množství práce, kvalita, včasnost) 

- Chování (provedení práce, přístup k práci a přítomnost v práci) 

- Schopnosti (Způsobilost k práci) 

- Motivace (ochota k práci) 

- Podmínky (pracovní doba, prostředí atd.)  

2.5.2 Metody hodnocení  

Metody hodnocení odpovídají na otázku, JAK budeme zaměstnance hodnotit.  

 

Existuje mnoho metod hodnocení zaměstnanců, rozebereme si jenom tři z nich.  

 

Metoda 360° 

 

Tato metoda hodnocení poskytuje důležité podklady pro zaměstnance  

i zaměstnavatele. Zaměstnanci pomáhá uvědomit si, kde a jaké chyby dělá  

a zaměstnavatel získá informace o tom, jak je zaměstnanec vnímán kolektivem a jaké 

jsou jeho silné či slabé stránky a jeho rozvojové možnosti. (Zikmund, 2010) 
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Assessment centre (AC)  

 

Tuto metodu jsem již zmiňovala v předešlé kapitole. Jedná se o metodu, kterou 

můžeme použít k hodnocení jednotlivců i skupin, pomocí souboru metod, jako jsou 

například pozorování, dotazníky, strukturované rozhovory nebo zadávání úkolů 

jednotlivcům či skupinám pracovníků. Hodnotí se pracovní výkon a rozvojový potenciál 

zaměstnanců. Tato metoda je velice časově náročná a provádí ji alespoň dva hodnotící 

na jednoho pracovníka.  Podobné této metodě je i development centre, které je ale 

využíváno za účelem rozvoje zaměstnance. (Pilařová, 2011, s. 39) 

Hodnotící rozhovor  

 

Slouží především ke sdělení zpětné vazby zaměstnanci. Výsledky hodnocení slouží 

zaměstnavatelům především ke správnému výběru zaměstnanců, jejich následné 

odměňování a k formování dobrých pracovních vztahů. (Šikýř, 2012, s. 119)  

 

Rozhovor probíhá podle předem stanovených otázek, okruhu témat, předem 

daným způsobem vedení konverzace, způsobu formulace zpětné vazby atd. Hodnotící 

i hodnotitel musí být důkladně proškolen a seznámen se metodou hodnocení. Oba 

mají předem stanovený čas, na přípravu.  

Hodnocení má tři fáze:  

- Příprava na hodnotící rozhovor 

- Hodnotící rozhovor 

- Realizace a kontrola dohod a opatření, vyplývajících z hodnotícího rozhovoru 

(Pilařová, 2011, s. 73-75) 

Obrázek 5Metoda 360  
Zdroj: Armstrong, 2007, s. 433 
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2.6 Péče o zaměstnance  

„Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jejich úspěšnost a konkurenceschopnost 

je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, jejich pracovním 

chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli a že je tedy nutné jim 

věnovat náležitou péči“. (Koubek, 2004, s. 321) 

 

Péče o pracovníky se dělí do 3 skupin:  

 

1. Povinná péče o pracovníky, která je určena zákony, předpisy a kolektivními 

smlouvami 

2. Smluvní péče o pracovníky, je dána kolektivními smlouvami uzavřenými na 

úrovni organizace  

3. Dobrovolná péče o pracovníky je výrazem sociální politiky zaměstnavatele, 

výrazem jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce. (Koubek, 2004, 

s. 321) 

 

Zákoník práce, §224-247 uvádí povinnou péči o zaměstnance v České republice.  

Do tématu péče o zaměstnance se zařazuje několik témat, které si zmíníme,  

a některé z nich popíšu:  

- Pracovní doba a pracovní režim  

- Pracovní prostředí  

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví  

- Personální rozvoj pracovníků  

- Služby poskytované pracovníkům na pracovišti  

- Služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám  

- Péče o životní prostředí (Kocianová, 2011, s. 186-187)  

2.6.1 Pracovní doba a pracovní režim  

„Pracovní dobou se rozumí doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu 

práce podle pokynů zaměstnavatele“. (Dvořáková, 2012, s. 178)  
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Délka pracovní doby je zákonem stanovena týdně, což znamená 7 po sobě jdoucích 

dnů. Délka týdenní pracovní doby je stanovena na 40 hodin u běžných zaměstnání. 

Tato pracovní doba se používá u tzv. hlavních pracovních poměrů na plný úvazek.  

 

Zmíníme si důležité pojmy, které souvisí s pracovní dobou:  

 

Zkrácená pracovní doba za týden - zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít 

zkrácený pracovní poměr, což znamená místo 40 hodin týdně, například jen 20 hodin 

týdně a podle toho, dostává i množství práce na týden. Říká se tomu také kratší nebo 

částečný úvazek. Zaměstnanci přísluší odpovídající mzda dle úvazku.  

 

Práce přes čas – Je to práce vykonávaná na příkaz zaměstnavatele s jeho souhlasem 

nad rámec týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel práci přes čas může zaměstnanci 

nařídit pouze výjimečně, při vážných provozních podmínkách. Zaměstnancům, kteří 

pracují na zkrácený úvazek, zaměstnavatel nemůže práci přes čas nařídit, pouze se se 

zaměstnancem může domluvit. Lidem, kteří pracují přes čas, ze zákona náleží příplatek 

nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, pokud se se zaměstnancem nedomluvil 

zaměstnavatel jinak.  

 

Noční práce – Jedná se o práci, která je vykonávaná v době od 22:00 do 6:00. Za noční 

směnu zaměstnanci náleží příplatek ve výši alespoň 10% průměrného výdělku.  

Ti zaměstnanci, kteří pracují v noci, mají zvýšenou právní ochranu.  

 

Pracovní pohotovost - Taková práce, při které je zaměstnanec připraven kdykoliv,  

v pohotovosti vykonat práci buď na pracovišti, nebo po domluvě na jiném místě.  

V případě, že k pracovní pohotovosti nedojde, zaměstnanci se doba pracovní 

pohotovosti nezapočítává do pracovní doby. Naopak, když je zaměstnanec povolán 

během pracovní pohotovosti, doba se mu započítává do pracovní doby a náleží mu 

odměna ve výši alespoň 10% průměrného výdělku. (Šikýř, 2012, s. 156-159) 

 

Pracovní režim určuje délku a cyklus pracovních směn. Rozdělují se na:  

 

Přetržité provozy – dělí se na jednosměnný pracovní režim, při kterém může začínat 

 i končit práci v kteroukoliv denní hodinu. Dále se dělí na dvousměnný respektive 
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třísměnný pracovní režim, což znamenána, že se zaměstnanci střídají po dvou, nebo 

třech směnách během 24 hodin.  

 

Nepřetržité provozy – takový provoz, který vyžaduje výkon 24 hodin 7 dní v týdnu. 

Zaměstnanci se tu střídají většinou po dvou/třech směnách. 

 

Flexibilní pracovní režim – Jedná se o tzv. pružnou nebo také klouzavou pracovní dobu. 

Znamená to, že si zaměstnanec sám volí pracovní dobu. V kolik přijde do práce i v kolik 

odejde. V posledních letech je tato varianta u zaměstnavatelů nejoblíbenější. 

(Dvořáková, 2012, s. 178-182)   

2.6.2 Pracovní prostředí  

„Pracovní prostředí tvoří všechny fyzikální, chemické, biologické, sociální, kulturní  

a jiné činitele, které působí na zaměstnance (jejich zdraví, spokojenost, motivaci, 

schopnosti, výsledky a chování) v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a 

dosahování požadovaného výkonu“. (Šikýř, 2012, s. 171) 

 

Pokud zaměstnanec nemá jemu vyhovující podmínky, může být značně 

demotivován k práci a především nespokojen ve společnosti. Aby firma poskytovala 

zaměstnancům bezpečné, příjemné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, měla  

by se zaměřit na tyto podmínky:  

 

Prostorové řešení a barevná úprava pracoviště – Pro jednoho zaměstnance musí mít 

firma připravené pracovní místo o rozloze nejméně 2 𝑚 . Objemový prostor musí 

splňovat alespoň 12 𝑚  při práci vsedě, 15 𝑚  při práci ve stoje, nebo 18 𝑚   

při intenzivních činnostech svalstva. Všechny pozice by měly mít řádně vybavenou 

pracovní místnost, aby si mohli jak stoupnout, protáhnout se, tak se naopak posadit  

a odpočinout si.  Pracoviště by mělo odpovídat barvám, které v člověku evokují pocit 

tepla, dynamické a aktivní prostředí, jako je například barva červená, nebo žlutá. Jako 

neutrální barvy se považují bílá a černá, ty člověka nijak při práci neovlivňují. 

(Dvořáková, 2012, s. 185-186)  

 

Osvětlení – U osvětlení se zaměstnavatel musí zaměřit především na množství světla 

na pracovní ploše, jeho rovnoměrnost, možný vznik oslnění zaměstnance, správný 
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směr osvětlení pracovní plochy, a pokud je pracovní plocha osvětlena umělým 

světlem, tak na jeho barvu. (Koubek, 2004, s. 330)  

 

Hluk – Jestliže zaměstnanec pracuje v hluku nebo nepříjemném zvuku, může  

to negativně působit na organismus zaměstnance a poté na jeho efektivitu a motivaci 

při práci, což vede k horšímu výkonu práce. Hluk se značí v decibelech (dB). Pokud 

hranice decibelů překročí jistou hranici (80 dB), je zaměstnavatel povinen svým 

zaměstnancům zařídit ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu. (Šikýř, 2012, s. 

177) 

  

Mikroklimatické podmínky – Do těchto podmínek spadá teplota vzduchu, vlhkost  

a rychlost prodění a čistota vzduchu. Aby se zaměstnancům dobře pracovalo, musí být 

teplota vzduchu daná podle namáhavosti zaměstnání a také i vlhkost vzduchu. 

(Koubek, 2004, s. 330)  

 

Škodliviny v pracovním ovzduší – Za škodliviny ovzduší se považuje i prach, který může 

být velmi nebezpečný. Proto by se zaměstnavatele i zaměstnanci měli snažit prach na 

pracovišti minimalizovat. (Dvořáková, 2012, s. 188)  
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3 Opatření pro motivaci zaměstnanců   

3.1 Motivace  

„Motivaci lze charakterizovat jako soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly 

činnosti člověka, které usměrňují jeho jednání. Jako základní motivační síly (motivy) 

bývají vymezovány především potřeby, zájmy, postoje a hodnoty. Obecně platí,  

že k žádoucí, optimální úrovni výkonu vede přiměřená motivace. Pokud je člověk 

nedostatečně motivován, bývá výsledek činnosti málo uspokojivý.“ (Dvořáková, 2012, 

s. 23)  

Pokud chceme, aby úkoly motivovaly zaměstnance, tak musí být srozumitelně 

zadané a splnitelné. Daný zaměstnanec je musí též považovat za splnitelné a reálné. 

Je důležité motivaci přizpůsobovat každému zaměstnanci individuálně, podle jeho 

schopností a potřeb. (Plamínek, 2011, s. 70) 

 

  Plamínek (2011, s. 11) říká, že je velmi důležité, abychom dodrželi podstatu 

slova motivace a nepřiblížili se k významu  manipulace. Abychom tohoto dosáhli, 

musíme se snažit tvořit takové úkoly pro jedince, aby splňovaly jejich zájmy  

a potřeby. Pokud děláme úkol podle nás, bez toho, abychom mysleli na daného 

zaměstnance, jedná se spíše o manipulaci.  

Obrázek 6 Motivační pravidla  
Zdroj: (Plamínek, 2011, s. 73) 
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3.2 Typy motivace  

Existují dvě metody pracovní motivace. První z nich je, že se lidé motivují sami tím, 

že hledají nebo vykonávají práci, která naplňuje jejich potřeby, nebo od dané práce 

očekávají splnění svých cílů. Druhá varianta je, že lidé jsou motivováni druhými, 

například možností karierního růstu nebo odměny za odvedenou práci či slovní 

pochvalou.               

(Armstrong, 2007, s. 220) 

 

Vnitřní motivace – Řadí se sem faktory, jako samostatnost, nové schopnosti, viditelné 

výsledky a společenský význam. Vnitřní motivace spadá do 4. a 5. stupně Maslowovy 

hierarchie potřeb. Zaměstnavatel může  pracovníky podporovat ve vnitřní motivaci 

tím, že jim bude dávat různé druhy úkolů, zvyšováním samostatnosti a odpovědnosti 

na úkolech, ale především častější zpětnou vazbou za dobře odvedenou práci.  

 

Vnější motivace – Zaměstnanec jako motivaci dostane to, co si zaslouží  

za odvedenou práci. Nejčastěji je to finanční odměna, jako je mzda, prémie, bonusy,  

ale může to být i pochvala, osobní uznání nebo dokonce povýšení či zvýšení mzdy. 

(Urban, 2017, s. 15-16) 

 

Urban (2017, s. 16-17) rozděluje motivaci na hmotnou a nehmotnou, toto dělení 

vyplývá z motivace vnitřní a vnější:  

 

Hmotná motivace – Touto motivací jsou především peníze, které pracovník využije  

na uspokojení svých potřeb. Avšak motivační účinek zde klesá s rostoucím 

uspokojením potřeb.   

 

Nehmotná motivace - Spadají sem především pochvaly, povýšení, uznání a získání 

nových zkušeností. Tyto metody motivování bývají zaměstnavateli často 

podceňovány. V posledních letech zaměstnanci často stojí o možnost kariérního 

vzrůstu a seberealizace svých schopností.  

 

Zaměstnavatel může motivaci svých zaměstnanců podpořit například:  

- Poskytne pracovníkovi samostatnost při plnění rozmanitějších úkolů.  

- Snaží se zadávat pracovníkům práci, při které mohou získat nové zkušenosti. 
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- Upozorní pracovníky na to, proč jsou jejich úkoly důležité k dosažení cílů 

podniku.  

- Věří svým pracovníkům a důvěřuje jim, že danou práci vykonají pečlivě.  

- Za splnění dlouhodobých úkolů pracovníka osobně pochválí nebo mu 

poděkuje. (Urban, 2013, s. 67)  

3.3 Motivace a spokojenost s prací  

Aby byl zaměstnanec spokojený, musí být i správně motivován. Pracovitý 

zaměstnanec nemusí být vždy spokojený ve své práci a naopak nepříliš výkonní 

zaměstnanci mohou být v zaměstnání spokojení. Aby společnost dosáhla vyšší 

výkonosti zaměstnanců, musí zadat pracovníkům jasný cíl, bude-li cíl obtížný, musí 

společnost navýšit i odměnu. Pokud tak společnost neučiní, zaměstnancům klesne 

motivace a tím i spokojenost, což se pak může promítnout i na jejich výkonnosti. 

(Urban, 2013, s. 65) 

3.4 Teorie motivace pracovní činnosti 

Nejvlivnější teorie motivace jsou: 

1. Teorie instrumentality – Politika cukru a biče je prostředek, který slouží  

k dosažení toho, aby se lidé chovali tak, jak potřebujeme. 

2. Teorie zaměřené na obsah – Známé také jako teorie potřeb.  

3. Teorie zaměřené na proces – Zaměřují se na psychologické procesy ovlivňující 

motivaci.  

3.4.1 Teorie Instrumentality  

Tato teorie vychází z Taylorovy koncepce vědeckého řízení. Ta tvrdí,  

že zaměstnanec bude motivován pouze, když jeho odměny nebo tresty budou závislé 

na výkonu práce. Pokud zaměstnanec ví, že za splněnou práci bude odměněn, 

instrumentalita bude vysoká, avšak pokud to jisté není, nebo je firma ve finanční tísni, 

instrumentalita bude nízká. (Bělohlávek, 1996, s. 187) 

3.4.2 Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb)  

Maslowova hierarchie potřeb   

 

 Nejznámější teorie potřeb je Maslowova pyramida potřeb (1954). Uspořádal pět 

kategorií, od nejnižších k nejvyšším, které ovlivňují základní chování člověka.  
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Tato potřeba je založena na rozvoji motivace jedince. Maslow seřadil lidské 

potřeby do 8 úrovní, avšak pouze 5 z nich je hlavních:   

1. Fyziologické potřeby  

2. Potřeby bezpečí  

3. Afiliační (sociální) potřeby 

4. Potřeby uznání 

5. Potřeby seberealizace 

(Toth, 2011, s. 455-456) 

Aby mohl zaměstnavatel očekávat dostačující motivaci pro požadovaný výkon 

zaměstnance, musí nejprve uspokojit jeho potřeby na nižší úrovni, jako jsou například 

uspokojivý výdělek a dobré pracovní prostředí. Potom se zaměstnavatel může zaměřit 

na potřeby na vyšších úrovních, jako jsou odborný rozvoj a funkční postup. (Šikýř, 2016, 

s. 148) 

Teorie ERG 

 

Tato teorie rozšiřuje Maslowovu pyramidu potřeb. Alderfer všechny potřeby rozdělil 

pouze do 3 oblastí, kterými jsou:  

1. Existenční potřeby (E – Existency) 

- Mzda, zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky 

2. Vztahové potřeby (R – Relatedness) 

Obrázek Maslowova pyramida potřeb 
Zdroj: Hájek, 2013 
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- Pochopení, potvrzení, vliv 

3. Růstové potřeby (G – Growth)  

- Příležitosti k růstu (Kocianová, 2012, s. 29) 

 

McClellandova teorie manažerských potřeb  

 

Uvádí tři typy potřeb manažerů 

1. Potřeba sounáležitosti  

- přátelské, kooperativní vztahy se spolupracovníky 

2. Potřeba prosazení se a poziční vliv 

- významnější, dominantnější výstup před ostatními 

3. Úspěšné uplatnění  

- inovace, tvůrčí práce, potřeba rozhodovat 

 

McClellandova teorie souvisí pyramidou potřeb od Maslowa.  

- Sounáležitost koreluje s třetím stupněm pyramidy – potřeba sociální.  

- Potřeba prosazení se a poziční vliv koreluje s potřebou uznání – čtvrtá úroveň. 

- Úspěšné uplatnění koreluje s potřebou sebeaktualizace – pátá úroveň 

pyramidy. (Kocianová, 2011, s. 29) 

 

Maslowova teorie 

hierarchie potřeb 

Alderferova teorie ERG McClellandova teorie 

potřeb 

Vyšší teorie 

Potřeba sebeaktualizace 

Potřeba uznání 

 

Potřeba sociální 

(sounáležitosti) 

 

G (růst) Potřeba úspěchu 

Potřeba prosazení se 

R (vztahy) 

Potřeba úspěšného 

uplatnění 

Nižší potřeby  

Potřeba jistoty a bezpečí 

Potřeby fyziologické 

 

E (existence) 

Tabulka 1 Porovnání teorií založených na zkoumání potřeb 
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Herzbergova dvoufaktorová teorie  

 

Autor použil dvě skupiny faktorů, hygienické faktory a motivátory. Hygienické 

faktory (faktory nespokojenosti)nemají vliv na spokojenost jedince. Člověk si je 

neuvědomuje do té doby, dokud jsou v pořádku, jakmile začnou být negativní, jedinec 

začne být nespokojený. Zatímco motivátory (faktory motivační) ovlivňují pracovní 

spokojenost jedince negativně nebo pozitivně. (Kocianová, 2010, s. 30)  

 

Hygienické faktory  

Prevence pracovní nespokojenosti 

Motivátory  

Zajištění pracovní spokojenosti 

- Firemní politika  

- Kompetentnost nadřízených 

pracovníků 

- Vztahy s nadřízeným, 

spolupracovníky a podřízenými 

- Pracovní podmínky 

- Mzda 

- Jistota pracovního místa  

- BOZP 

- Pracovní úspěchy 

- Možnost odborného a kariérního 

růstu 

- Uznání 

- Odpovědnost 

- Osobní rozvoj 

 

 

     Vysoká Pracovní nespokojenost     0     Pracovní spokojenost Vysoká  

Tabulka 2 Interpretace Herzbergovy dvoufaktorové teorie  

Zdroj: Tureckiová, 2004, s. 61 

3.4.3 Teorie zaměřené na proces (kognitivní teorie)  

Tato teorie klade důraz především na psychologické procesy a síly, které ovlivňují 

motivaci. Pro manažery jsou teorie procesu výhodnější, než teorie potřeb, jsou 

realističtější pro metody motivování. Hlavní procesy jsou:  

 

1. Očekávání (expektační teorie) 

2. Dosahování cílů (teorie cíle) 

3. Pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti)  

(Armstrong, 2007, s. 224)  
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Vroomova teorie  

 

Vroom tuto teorii založil na tom, že když je odměna pro jedince zajímavá  

a přinese mu úspěchy nebo finanční odměny, bude vykonávat svoji práci intenzivněji, 

aby dosáhl dané odměny. Tedy jinak řečeno, jedinec je více motivován k usilovnému 

výkonu své činnosti, jestliže jsou podmínky splnitelné a snaha povede k jeho 

pozitivním výsledkům.   

Teorie obsahuje tři faktory:  

1. valence (hodnota) 

2. instrumentalita (pokud splníme jednu věc, povede to k věci druhé) 

3. expektace (očekávání)  

 

Teorii můžeme vyjádřit také vzorcem:   

(Kocianová, 2010, s. 31)  

 

Žádoucí výsledky mohou být například profesní rozvoj, vyšší plat nebo funkční 

postup. 

 

Porterův a Lawlerův model (1968) 

 

Rozvinuli Vroomovu teorii o dva faktory které vymezují úsilí vkládané lidmi do práce. 

Podle Armstronga (2007. s. 225) to jsou:  

 

1. hodnota odměny do takové míry, do jaké uspokojuje jejich potřeby a jistoty  

a jejich seberealizování. 

2. očekávání, že vynaložené úsilí jedince bude adekvátně ohodnoceno.  

 

Čím větší bude mít jedinec jistotu, že může odměnu získat, tím bude investovat více 

úsilí do vykonané práce. Ovšem pouze úsilí nestačí. Existují dvě složky, které dané úsilí 

doplňují:  

1. Schopnost – individuální charakteristiky  

2. Vnímání role – organizace a zaměstnanec by měli mít stejné představy o tom, co 

by měl jedinec v dané společnosti dělat. (Kocianová 2010, s. 32)  

 

 

MS = E x v 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 Metodika práce a její cíl  

4.1 Cíl práce  

Cílem této práce je zjistit, jak se změnil nábor zaměstnanců v  průběhu několika let 

a jaké důsledky to mělo na motivaci a retenci zaměstnanců ve společnosti a dále 

navrhnout firmě možná vylepšení stávající situace. Výsledek této práce může 

posloužit vedení společnosti jako podklad ke zvážení případných změn zavedeného 

systému náboru zaměstnanců a následné péče o ně. 

4.2 Metodika  

Teoretická část mé práce byla zpracována s pomocí odborné literatury  

a odborných článků na internetu. Využila jsem především literaturu týkající  

se personalistiky a řízení lidských zdrojů.  

 

V praktické části se budu věnovat vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů 

s respondenty. Tento druh rozhovoru se řadí do kvalitativních metod šetření, které 

slouží především ke zkoumání lidského chování, zkoumání organizací, jednotlivců  

či skupin. Charakteristickým rysem pro tuto metodu je zkoumání malé skupiny 

respondentů v jejich přirozeném prostředí.  

 

Mým prvním krokem byl rozhovor s vedoucím pracovníkem společnosti v HR 

oddělení, který mi poskytl interní informace o tom, jak ve společnosti probíhá nábor 

zaměstnanců a jak se o ně společnost následně stará. V druhé části praktické práce 

budu vyhodnocovat rozhovory se 6 respondenty, kteří jsou v přímém kontaktu  

se zákazníkem a mohou pozitivně ovlivnit úspěšnost firmy.  Výběr těchto respondentů 

nebyl náhodný, ale cílený, abych ze získaných podkladů mohla společnosti XY 

navrhnout optimální řešení zlepšení náboru pracovníků.  

 

Všechny pohovory proběhly v pracovním prostředí zaměstnanců a s každým 

respondentem byl rozhovor prováděn individuálně. Tím, že rozhovor  

byl polostrukturovaný, respondenti měli dostatek volnosti pro vyjádření svého názoru 

a zkušeností. Pokud nebyly respondentům položené otázky dostatečně jasné, snažila 

jsem se jim otázku popsat jiným způsobem tak, aby otázka měla stále stejný význam.  
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Tři ze šesti respondentů ve firmě pracují již několik let a ostatní tři respondenti 

nastoupili během posledních dvanácti měsíců. Sběr veškerých potřebných informací 

probíhal od ledna do půlky března 2019. 

 

Rozhovor probíhal v přátelské atmosféře a respondenti se nebáli na dotazy 

odpovědět například i negativně. Každý z rozhovorů trval přibližně 30 minut, odpovědi 

jsem si zaznamenávala do souboru v počítači. S každým respondentem proběhl 

rozhovor jednotlivě, žádná jiná osoba nebyla přítomna.   

 

Kandidáti si nepřejí být jmenovitě uváděni, proto je budu označovat jako 

respondent 1,2,3,4,5 a 6, dále jenom jako R1, R2, R3, R4, R5, R6.  

5 Představení společnosti  

Společnost XY, kterou jsem si vybrala a ve své práci analyzovala, si nepřeje  

být jmenována, proto ji budu dále uvádět jen jako „společnost XY“.  

Jedná se o internetový obchod, který je zaměřen především na módu, módní  

a bytové doplňky. Jako jeden z prvních internetových obchodů si založil výdejní místa 

po celé České republice i mimo ni s možností nákupu zboží i na výdejních místech bez 

nutností mít zboží objednané. Společnost XY na trhu působí od roku 2010 a má sídlo 

v hlavním městě Praze.  

Koncept společnosti je založen na internetové objednávce zboží zákazníkem, které 

si může nechat  zaslat  na výdejní místo nebo si zboží může nechat zaslat přepravní 

službou domů nebo na uvedenou adresu. Pokud si zákazník nechá zboží zaslat na 

výdejnu, může si ho tam pořádně prohlédnout a vyzkoušet a teprve potom se 

rozhodnout, zda si zboží koupí nebo ne. Další možností zakoupení zboží je zaslání 

objednávky přepravní službou až domů. V obou případech zákazník může zboží vrátit 

do 30 ti dnů bez udání důvodu. 

Společnost se od svého vzniku velmi rozrostla a zaměstnává více  než 500 

pracovníků. Velkou část zaměstnanců tvoří brigádníci.  
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5.1 Nábor zaměstnanců ve společnosti XY 

Procesy náboru a vývoj HR oddělení  

 

Od vzniku společnosti do současnosti prošel proces náboru zaměstnanců velkými 

změnami. V počátcích, kdy společnost patřila mezi menší či střední, měla snahu 

zaměstnat náboráře již s delší praxí v oblasti HR. Ušetřil se tím čas na zaškolení 

pracovníků a také to byla pro společnost ekonomicky výhodnější varianta.  

 

S rozvojem společnosti vznikla potřeba nabrat větší množství zaměstnanců 

najednou, proto byla oslovena agentura práce, jménem Index Nosluš, která zařídila vše 

potřebné. V této době nebyl tlak na společnost vytvářet samostatné HR oddělení a 

vzdělávat zaměstnance v této oblasti. Stačila pouze užší spolupráce několika 

vedoucích pracovníků s agenturou práce. Tito pracovníci shromažďovali informace  

o pracovních pozicích a předávali je pracovní agentuře. 

Nejen ekonomické důvody přiměly společnost začít vytvářet stálé HR oddělení 

s vyškolenými náboráři. Nyní má společnost dostatek schopných zaměstnanců,  

kteří nábor zvládají vlastními silami. 

Byly vypracovány popisy jednotlivých pracovních pozic včetně požadovaných 

schopností a dovedností, které by měli příslušní zaměstnanci splňovat,  

tzv. kompetenční modely. 

Díky těmto interním podkladům mají personalisté jasný přehled o tom, co kdo  

ve firmě konkrétně dělá, jaká je jeho náplň práce a jaké má kompetence. Společnost 

tyto podklady aktualizuje dle aktuální potřeby. 

 

Dále byly společností vypracovány postupy, jak mají probíhat pohovory s uchazeči 

formou osobního pohovoru, formou Assessment centre, byly určeny okruhy dotazů, 

které mají personalisté pokládat uchazečům při telefonickém screeningu. 

Jednotlivým formám pohovorů se více věnuji později. 

 

S vývojem situace na trhu práce se mění i využívané postupy náboru zaměstnanců. 

V současné době musí být společnost flexibilní, proto se ustupuje  

od přesně daného postupu pohovoru, tj. každý pohovor je trochu jiný, dodržuje  

se pouze základní linka vyplývající z popisu pracovní pozice. Stále více se využívá 

osobní pohovor. Samozřejmě záleží na pracovní pozici, kterou chce společnost 

obsadit.  
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U manažerských a vedoucích pozic je stále využívána metoda AC pohovoru, kdy  

je kromě uchazeče přítomen personalista, který se přímo účastní pohovoru nebo  

ho alespoň koordinuje a dále vedoucí oddělení.   

U nižších pracovních pozic může pohovor provádět i pracovník mzdového oddělení 

bez přítomnosti personalisty. U některých pozic (např. u pozic asistentek) může 

pohovoru předcházet zpracování zadaného úkolu – např. vypracování excelovské 

tabulky. 

 

V současnosti má společnost dostačující počet zaměstnanců, proto momentálně 

neprovádí žádné nové průzkumy o volných pozicích. 

Noví zaměstnanci se hledají pouze v případě odchodu stávajícího zaměstnance, nebo 

když vznikne potřeba navýšit stav zaměstnanců na některém z oddělení.  

  

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit volná pracovní místa – např. jedním z ukazatelů 

může být velký počet odpracovaných přesčasových hodin, zpětná vazba od 

nespokojených zaměstnanců nebo informace o plánovaných mateřských  

či rodičovský dovolených, dlouhodobé nemoci.  

Společnost pravidelně v tuto chvíli nesleduje ani jeden z výše uvedených ukazatelů, 

velmi často řeší vzniklou situaci operativně.  

Nejvíce využívaným zdrojem informací o volných pracovních místech ve společnosti 

jsou vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Personální pracovníci shromažďují 

veškeré informace o potřebných pracovních pozicích a na jejich základě sestavují 

nabídku pracovního místa (inzerát)a zveřejní ji na pracovních portálech, jako je 

například Jobs.cz, Práce.cz.  

 

S rozvojem sociálních sítí společnost začala kromě veřejných portálů využívat 

hlavně inzerci na vlastním kariérním webu a Facebooku. Facebookové skupiny jsou 

v posledních letech největším zdrojem uchazečů. 

Ke sběru žádostí o práci ze všech inzertních portálů i Facebooku společnost využívá 

speciální systém, kde jsou životopisy uchovávány na jednom místě, systém usnadňuje 

komunikaci s uchazeči, umožňuje posílání hromadných odpovědí, 

 je možné přidávat si k jednotlivým uchazečům různé poznámky. 

Níže uvádím možné znění inzerátu, kdy společnost hledala nového pracovníka do 

HR oddělení. 
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Obrázek 7 Příklad inzerátu společnosti  
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Požadované dokumenty od uchazečů  

 

Společnost po uchazečích požaduje především jejich životopis/CV, případně  

u vyšších pracovních pozic ještě motivační dopis. Životopis je pro personalistu 

důležitým zdrojem informací o uchazeči, o jeho předchozích zkušenostech, 

schopnostech a dovednostech a na jejich základě si může udělat první obrázek  

o tom, zda je uchazeč vhodným kandidátem na pracovní pozici. Pokud se jedná  

o práci na plný úvazek, společnost po zaměstnancích dále požaduje vstupní lékařskou 

prohlídku, kterou jim proplatí, pokud přinesou  daňový doklad. Při nástupu do 

zaměstnání je dále požadován zápočtový list od  předchozího zaměstnavatele nebo 

potvrzení od  Úřadu práce o evidenci uchazeče. Pokud je daný zaměstnanec 

studentem, společnost požaduje potvrzení o studiu. 

 

Práce s životopisy a telefonický screening 

 

Po uveřejnění nabídky zaměstnání nastává fáze třídění životopisů a následně 

výběru vhodných uchazečů. 

V první řadě jsou vyloučeny všechny životopisy, kde uchazeči nesplňují požadovaná 

kritéria na danou pozici. Těmto uchazečům společnost zasílá  e-mail, ve kterém  

jim sdělí, že nebyli vybráni a poděkuje jim za jejich zájem pracovat ve společnosti.  

Druhým krokem je výběr životopisů uchazečů, kteří jsou na hledanou pozici velmi 

vhodní nebo vhodní. 

Ke sdělení výsledku uchazečům společnost využívá metodu telefonického 

screeningu, kdy personalisté volají všem vybraným adeptům. Jedná se o krátký 

telefonický rozhovor, který předchází pozvání kandidáta na osobní pohovor.  

 

Personalista si při tomto rozhovoru může ověřit, jak daný jedinec reaguje v určitých 

situacích a také si může potvrdit, zda jeho sympatie k uchazeči získané z údajů 

v životopisu byly správné či nikoliv.  

Bohužel tato metoda má i své nevýhody, jako například může zradit technika, 

uchazeč bude v rušném prostředí nebo z různých důvodů nezvedne telefon. V tomto 

případě je uchazeč kontaktován e-mailem a je s ním domluven náhradní termín. 

Pokud je výsledek telefonického screeningu pozitivní, personalista pozve uchazeče  

k osobnímu pohovoru nebo AC. 
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Společnost vypracovala krátké přehledy otázek, které by personalista měl uchazeči 

položit. Není nutné položit všechny otázky, to záleží na rozhodnutí  

a zkušenostech personalisty.  

V obrázku č. 9 je uveden jeden vzorový přehled otázek pro pozici pracovníka na 

výdejním místě. 
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Obrázek 8 Telefonní screening 
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Osobní pohovor  

 

Osobní pohovor následuje po telefonním screeningu, kdy si personalista uchazeče 

o zaměstnání pozve na jednání. Přítomen je pouze uchazeč a většinou dva příslušní 

zaměstnanci. Dříve to byl vedoucí a HR specialista, nyní tuto roli zastane pouze area 

manažer nebo vedoucí daného oddělení.  

Personalista pokládá uchazeči otázky typu: 

 - Jak si tuto pozici představuje 

 - Proč by společnost měla vybrat zrovna jeho 

 - Jaké finanční ohodnocení by uchazeči vyhovovalo 

 - Jaké jsou jejich časové možnosti, kolik hodin týdně plánují  

   odpracovat (tato otázka přichází v úvahu, jedná-li se o  

   brigádníky) 

Odpovědi jsou posléze vyhodnoceny a uchazečům je oznámeno, zda budou přijati  

či nikoliv.  

 

Assessment Centrum  

 

Dříve se forma náboru AC využívala u všech pracovních pozic, nyní se využívá jen u 

vyšších pozic. 

Na jeden termín pohovoru personalisté pozvali 8-10 uchazečů a za společnost  

se pohovoru účastnil vedoucí příslušného oddělení hledajícího nového zaměstnance, 

v roli pozorovatele působil personalista nebo psycholog a v roli moderátora působil 

personalista nebo team leader. Celý pohovor se odehrával v rámci jednoho dne 

v jedné ze zasedacích místností společnosti. Zde uchazeči plnili různé modelové úkoly 

a probíhaly zde skupinové diskuze v souvislosti s řešením určité situace.  

Hlavním cílem AC bylo otestovat uchazeče, jejich schopnost pracovat v týmu nebo 

naopak pracovat na vedoucí pozici, jejich schopnost zvládat stresové situace  

a dle toho vybrat nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.  

 

Příklad dříve používaného AC pro výdejní místa je následující:  

 

Nejprve byl uchazečům představen celý tým hodnotitelů, dále byl sdělen účel 

sezení, a termín, kdy se dozví výsledky pohovoru.  
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Prvním z úkolů byl tzv. „Ice break“, jehož cílem bylo uvolnění atmosféry a zlepšení 

koncentrace uchazečů. Každý z uchazečů se musel představit ostatním a každý měl 

zmínit své tři dobré a tři špatné vlastnosti a uvést, co ho baví. Každý si musel napsat 

jmenovku a pod jméno napsat tři věci, které ho nejvíce charakterizují. Moderátor po 

představení uchazečů kladl ještě doplňující otázky, jako například: Jak by tě popsali tví 

kamarádi? Jak se snažíš pracovat na odstranění svých špatných vlastností?  

 

Druhý úkol se týkal celých týmů. Uchazeči se měli rozdělit do dvou skupin. Každá 

skupina dostala za úkol nachystat rychlou prezentaci dané společnosti. K dispozici 

měli internet, papír, tužky atd. Skupiny museli společnost XY představit 

potencionálnímu zájemci o spolupráci. Museli zjistit informace ohledně filozofie 

společnosti, hodnoty, které jsou pro společnost důležité, dále popsat princip výdejních 

míst, co společnost nabízí, jaké značky poskytuje nebo doplňkové služby.  

Cílem tohoto úkolu bylo poznat, jak rychle se uchazeči orientují na internetových 

stránkách společnosti, kdo je team leader, jak si uchazeči poradí jako skupina. Zároveň 

to byla pro uchazeče rekapitulace seznámení se se společností. Hodnotící zde mohl 

odhadnout, jak moc jsou uchazeči komunikativní.  

 

Dalším úkolem pro uchazeče bylo hraní rolí. Moderátor uchazečům rozdal lístečky 

s danou rolí, mohl to být například rozzlobený zákazník a zaměstnanec na výdejním 

místě. Uchazeči měli ve dvojících předvádět scénky podle toho, jaká role jim byla 

přidělena. Účelem tohoto úkolu bylo sledování konkrétních kompetencí v průběhu 

celé modelové situace. Po skončení tohoto úkolu měli uchazeči možnost si rozebrat 

všechny situace a klást dotazy personalistům.  

 

Následovala krátká pauza na občerstvení a oddych. 

Poslední úkolem AC sezení bylo individuální vyplnění zadaného dotazníku, které 

můžeme najít v příloze č. 1. 

 

Na základě údajů získaných z výše popsaných metod náboru zaměstnanců  

se personalisté po společné poradě rozhodli, kteří uchazeči splňují požadovaná 

kritéria pro danou pracovní pozici. Uchazečům bylo obratem sděleno, zda byli přijati či 

nikoliv. S uchazeči, kteří uspěli, byl dohodnut termín nástupu do zaměstnání.  
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Adaptace zaměstnanců  

 

Ve chvíli, kdy zaměstnanec nastoupí do zaměstnání, je velmi důležité jeho 

začlenění do kolektivu. Pokud se má zaměstnanec cítit pohodlně na své pracovní 

pozici, musí mu pomoci zaměstnavatel.  

Vedoucí pracovník daného oddělení si vezme nového kolegu do své péče, seznámí 

ho s kolegy a pracovním prostředím. Obeznámí ho s chodem daného oddělení a 

představí mu kolegu, který ho provede celým procesem zaučení. 

Společnost věnovala adaptaci nových zaměstnanců velkou pozornost, protože  

si byla vědoma toho, že tato fáze pracovního procesu může velkou měrou ovlivnit 

výkon pracovníka a kvalitu odvedené práce. Nezřídka se stávalo, že po krátké době 

zaměstnanec ukončil pracovní poměr z důvodu nedobrých vztahů na pracovišti,  

i když po pracovní stránce byl vlastně spokojen. 

A této situaci se společnost právě snažila předejít. 

5.2 Retence zaměstnanců – hygienické faktory 

Při zpracování tématu retence a motivace zaměstnanců jsem se snažila vycházet 

z Herbergerovy teorie motivace.  

Společnost zaměstnává několik set pracovníků na různých pracovních pozicích  

a z toho vyplývají i různé systémy jejich odměňování a spektrum poskytovaných 

bonusů. 

Dva hlavní směry jsou určeny druhem smlouvy, kterou společnost se zaměstnancem 

podepíše.   

První směr se týká zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti zaměstnáni na hlavní 

pracovní poměr. Mají stálou měsíční mzdu a většinou plný pracovní úvazek, tj. 40 hodin 

měsíčně. Dále jsou jim poskytovány různé benefity, jejichž množství je určeno 

zastávanou pracovní pozicí. 

Druhým směrem je uzavírání dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Tyto 

dohody jsou uzavírány s brigádníky, jejichž práce je odměňována hodinovou sazbou. 

Nezáleží tedy na tom, jestli zaměstnanec splní daný úkol nebo ne.  

Množství poskytovaných benefitů je oproti zaměstnancům na HPP výrazně 

omezeno. Detailnější popis jednotlivých benefitů uvádím dále v této kapitole. 

Nyní se budu podrobněji věnovat popisu systému hodnocení pracovníků na 

výdejních místech společnosti.  

 



 51 

Každý zaměstnanec výdejního místa má kromě mzdy za odpracované hodiny 

nárok na odměnu ve formě KPI. Tato odměna je dána pevně stanoveným procentem 

ze mzdy a je pro všechny zaměstnance stejná. Avšak nově stanovené podmínky tento 

systém velice omezily. Nyní má nárok na ohodnocení KPI pouze ten zaměstnanec, který 

měsíčně odpracuje nejméně 40 hodin na jednom výdejním místě.  

V následující tabulce je znázorněno, z jakých částí se tento systém skládá a jakou 

měrou se jednotlivé posuzované oblasti podílí na výši celkové odměny.   

 

Zákaznický servis – váha 

40% 

Práce v týmu –  

váha 30% 

Provoz výdejního místa - 

váha 30% 

- Kodex 

zákaznického 

přístupu 

- Vizuál prodejního 

místa 

- Marketingové akce 

- Efektivita směn 

- Předávání 

informací 

- Spolupráce 

s kolegy 

- Způsob 

komunikace 

- Loajalita ke 

společnosti 

- Vyřízení 

objednávky 

- Offline prodej 

- Úkoly 

- Interní systém 

 

Tabulka 3 Systém hodnocení KPI 

O výšce tohoto bonusu rozhodují především zákazníci a vedoucí daného výdejního 

místa. Zákazníci mohou ovlivnit chod výdejního místa, offline prodej  

a zpětnou vazbu na firmu. Vedoucí pracovník výdejního místa hodnotí, zda  

je zaměstnanec na své směně dostatečně pracovitý, posuzuje jeho chybovost  

a plnění zadaných úkolů. V případě, že nedošlo k žádnému problému, který  

by způsobil zaměstnanec nebo ho chybně vyřešil, vzniká nárok na odměnu v plné výši. 

V opačném případě se odměna poměrně snižuje.  

Odměnu ve formě KPI zaměstnanci většinou kvitují, protože výslednou částku 

odměny mohou ve velké míře sami ovlivnit svým přístupem k pracovním úkolům  

a přístupem k zákazníkům. Společnost však splnění nových podmínek zaměstnancům 

ztížila tím, že velmi omezila kapacitu pracovníků na směnách,  

což zaměstnance spíše demotivuje.  

Společnost v počátku svého působení na trhu poskytovala svým zaměstnancům 

poměrně velké množství benefitů: 

Pracovníkům na HPP: 
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- Zaměstnanecká sleva na nezlevněné zboží 

- Částečná úhrada jazykových kurzů  

- Dárkový poukaz k narozeninám či svátku zaměstnance v určité výši na zboží 

prodávané společností 

- Multisport karta opravňující ke vstupu do určitého řetězce fitness 

- Pracovní trička či mikiny, které si zaměstnanci mohli nechat 

- Při nástupu má zaměstnanec zákonný nárok na 20 dnů dovolené, ale za každý 

odpracovaný rok se výměra navyšuje. 

-  Občerstvení na pracovišti – káva, čaj 

- Každé pondělí hromadné snídaně (pouze pro zaměstnance v sídle společnosti) 

 

Pro brigádníky na DPP nebo DPČ: 

- Zaměstnanecká sleva na nezlevněné zboží 

- Dárkový poukaz k narozeninám či svátku zaměstnance v určité výši na zboží 

prodávané společností 

- Pracovní trička či mikiny, které si zaměstnanci mohli nechat 

- V případech DPČ Multisport karta 

- Flexibilní pracovní doba 

- Občerstvení na pracovišti – káva, čaj 

- Každé pondělí hromadné snídaně (pouze pro zaměstnance v sídle společnosti) 

 

Tento trend byl ovlivněn nejen rychlým rozvojem a nárůstem společnosti, ale i její 

ekonomickou situací. Společnost zásadně omezila počet poskytovaných benefitů 

všem zaměstnancům, což se negativně odrazilo na jejich spokojenosti a ochotě 

setrvávat ve společnosti. V souvislosti se zhoršením situace i v dalších oblastech péče 

o zaměstnance, docházelo k vyšší fluktuaci zaměstnanců. 

V současné době, kdy je velmi obtížné najít kvalitního zaměstnance,  

byla společnost nucena přistoupit k obměně poskytovaných benefitů a nyní kromě 

zaměstnanecké slevy a Multisport karty nabízí zaměstnancům na HPP ještě Sick days.  

Společnost si byla vědoma toho, že nejen výše platu a množství benefitů ovlivňuje 

pozitivní postoj zaměstnanců ke společnosti. Proto se snažila udržovat dobré nejen 

pracovní, ale i mezilidské vztahy na jednotlivých pracovištích a vytvářet příjemné 

pracovní prostředí. 
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Nárůst společnosti má negativní vliv i na komunikaci mezi jednotlivými odděleními 

společnosti. Důležité informace se nedostávají včas na správná oddělení a to je 

důvodem k nespokojenosti zaměstnanců. Nedostatečná informovanost zaměstnanců 

způsobuje jejich nervozitu a obavy o zaměstnání.  

5.3 Motivace zaměstnanců – motivátory  

I když společnost existuje na trhu již poměrně dlouho a proto by se mohlo zdát, 

že její systém motivace není třeba vylepšovat, stále se musí přizpůsobovat měnícím 

se podmínkám. K tomu potřebuje kvalitní zaměstnance a z tohoto důvodu by měla 

neustále pracovat na úpravách a vylepšení svého motivačního systému.  

Dříve se společnost zaměřovala především na spokojenost svých zaměstnanců  

a snažila se je motivovat nejen možností vzdělávat se, ale i osobní pochvalou  

či uznáním za dobře odvedenou práci. 

 

Společnost umožňovala svým zaměstnancům navštěvovat v pracovní době kurzy 

anglického jazyka, který se konal jednou týdně v sídle společnosti s lektorem. 

Zaměstnavatel na tento kurz přispíval, a proto zaměstnanci hradili pouze část 

kurzovného.  

 

Každé oddělení si jednou měsíčně organizovalo meeting, kde se rozebíraly novinky 

ve společnosti, analyzovaly se úspěchy či neúspěchy a vedoucí daného oddělení 

chválil úspěšné kroky zaměstnanců i celého týmu. Po probrání všech důležitých 

informací se meeting stal spíše neformální sešlostí, kde se mohli zaměstnanci lépe 

poznat a stmelovat kolektiv. Tento čas byl všem zaměstnancům proplacen jejich 

hodinovou mzdou a občerstvení se hradilo z rozpočtu daného oddělení.  

Nyní se meetingy ve společnosti konají pouze výjimečně, pouze když vedoucí 

pracovník potřebuje sdělit důležité informace svým podřízeným.   

 

V posledních letech se společnost zaměřila především na spokojenost zákazníků 

a kvůli této změně jsou zaměstnanci značně znevýhodněni.  

Například při rekonstrukci výdejního místa se společnost soustředila  

na vytvoření pěkné a prostorné prodejní části výdejny, ale zaměstnancům se tak 

výrazně zmenšil prostor zázemí a zhoršilo se i vytápění a odvětrání tohoto prostoru. To 

mělo za důsledek zhoršené pracovní prostředí, které se negativně odrazilo  

na náladě zaměstnanců. 
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6 Rozhovory s  respondenty  

Cílem těchto rozhovorů bylo získat od každého respondenta dostatek informací o 

tom, jak probíhal jejich nábor a zda jsou ve společnosti spokojeni nebo by chtěli něco 

změnit.  

   

Rozhovory jsem udělala se 6 respondenty, kteří pracují na jednom výdejním místě. 

Všem jsem položila 12 stejných otázek. Otázky byly rozděleny na část týkající se 

náboru zaměstnanců, dále na retenci a následně na motivaci zaměstnanců. Všichni se 

rozhovoru ochotně zúčastnili, úspěšnost je tedy 100%. 

Rozhovory s nimi probíhaly na pracovišti zaměstnanců společnosti v průběhu ledna až 

března roku 2019.  

 

Nejdříve bych ráda uvedla, že všichni dotazovaní jsou studenti, kteří nechtějí 

být v bakalářské práci jmenováni, proto rozhovory budou prezentovány anonymně.  

Pro zjednodušení budu dále v textu používat zkratky pro jednotlivé respondenty 

R1,R2,R3,R4,R5 a R6. 

Odpovědi všech respondentů jsem se snažila zjednodušit a uvést v krátkých větách při 

zachování původního významu.  

 

Dotazy položené respondentům byly následující:  

 

1. Od jakého roku ve společnosti pracujete?  

 

2. Jakým způsobem jste se dozvěděli o nabízené pracovní pozici?  

 

3. Jaké dokumenty po Vás společnost při žádosti o práci požadovala?  

 

4. Jak probíhal Váš pohovor? Proběhlo více kol? Kolik personalistů a dalších 

uchazečů se s Vámi pohovoru účastnilo? 

 

5. Po jaké době od pohovoru se s Vámi společnost spojila, aby Vám oznámila 

výsledek přijímacího pohovoru? 
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6. Vaše začlenění do kolektivu proběhlo bez potíží?  Cítili jste v tomto směru 

nějakou podporu společnosti?  

 

7. Jaké benefity Vám společnost poskytuje? O které benefity byste měli zájem?  

 

8. Co si myslíte o systému odměn ve formě KPI?  

 

9. Vyhovuje Vám pracovní prostředí? Změnili byste něco?  

 
10. Je pro Vás důležitější hmotná (peníze) nebo nehmotná motivace (povýšení, 

uznání). Motivuje Vás společnost dostatečně?  

 
11. Poskytuje Vám společnost možnost odborného či kariérního růstu?  

 

12. Pokud by Vám konkurence nabídla lepší pracovní podmínky, přijali byste je, 

nebo byste zůstali věrní společnosti?  
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7 Analýza rozhovorů a následné doporučení 

společnosti  

7.1 Analýza rozhovorů  

 

Níže uvádím odpovědi respondentů na jednotlivé otázky a moje zhodnocení 

odpovědí:  

 

1. Od jakého roku ve společnosti pracujete?  

 

R1. Ve společnosti pracuje od roku 2015. 

R2. Ve společnosti pracuje od září 2015. 

R3. Ve společnosti pracuje od února 2015. 

R4. Ve společnosti pracuje od listopadu 2018. 

R5. Ve společnosti pracuje od října 2018. 

R6. Ve společnosti pracuje od července 2018. 

 

První skupina tří respondentů ve společnosti působí již několik let a další tři 

respondenti nastoupili do společnosti v posledních 12 měsících. Respondenti byli 

takto vybráni záměrně, aby bylo možné porovnat, jak probíhal přijímací pohovor 

včetně péče o zaměstnance dříve a jak probíhá v současnosti.  

 

2. Jakým způsobem jste se dozvěděli o nabízené pracovní pozici?  

 

R1. Nabídku práce našel na internetových stránkách společnosti ve složce 

Volné pozice. 

R2. Nabídku dostal náhodou, hledal brigádu při studiu a rozeslal životopisy do 

více společností a jedna z nich byla právě tato. 

R3. Inzerát s nabídkou práce našel na pracovním portálu Jobs.cz. 

R4. O volné pozici se respondent dozvěděl na Facebooku společnosti v sekci 

Volná místa. 

R5. O práci se respondent dozvěděl od kamarádky a společnost znal z vlastní 

zkušenosti, pracovní nabídku našel na internetových stránkách společnosti. 
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R6. O pracovní pozici se respondent dozvěděl náhodou – bylo to na doporučení 

člena rodiny.  

 

Převažují odpovědi, kdy respondenti použili internetové stránky společnosti nebo 

veřejné portály nabídek práce. Protože společnost již v minulosti využívala pro svoji 

inzerci internet, neměla potřebu zásadně měnit svůj přístup. Internetové stránky 

doplnila o kariérní web a založila Facebook společnosti.    

 

3. Jaké dokumenty po Vás společnost při žádosti o práci požadovala?  

 

R1. Potřebným dokumentem k pohovoru byl pouze životopis. Po nástupu do 

zaměstnání byla nutná vstupní lékařská prohlídka. 

R2. Dokumenty potřebné k přijetí na pracovní pozici byl pouze životopis, 

později pak potvrzení o studiu. 

R3. Společnosti požadovala pouze životopis. 

R4. K žádosti o práci byl potřeba životopis. 

R5. K  přijetí do firmy po něm byl požadován jen životopis. 

R6. Při žádosti o práci zaslal stručný životopis s  motivačním dopisem. 

 

Protože životopis stále zůstává základním zdrojem informací o uchazečích a jsou 

v něm uvedeny všechny podstatné informace, společnost nepožadovala žádné jiné 

podklady. 

 

4. Jak probíhal přijímací pohovor? Proběhlo více kol? Kolik personalistů a dalších 

uchazečů se s Vámi pohovoru účastnilo?  

 

R1. Pohovor probíhal v sídle společnosti, kde bylo přítomno dalších  

10 uchazečů a dva personalisté. Pohovor se skládal z více částí. Respondent 

uvedl postup pohovoru AC metodou, která je detailněji popsána v kapitole 

5.1.  

R2. Na pohovoru bylo dalších 7 uchazečů a dva personalisté. Pohovor probíhal 

formou hry – opět byl uveden postup pohovoru AC metodou. Celý pohovor 

trval přibližně 2 hodiny.  
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R3. Uchazeč byl pozván na pohovor do sídla společnosti, kde byli přítomni ještě 

další 3 uchazeči a dvě osoby z  personálního oddělení společnosti. Opět byla 

použita metoda AC pohovoru. Celý pohovor trval hodinu a půl. 

R4. Uchazeč nemusel projít přijímacím pohovorem, byl přijat pouze na základě 

údajů z životopisu.  

R5. Na pohovor byl uchazeč pozván do sídla společnosti, jednání  

byla přítomna pouze personalistka. 

R6. Pohovor probíhal pouze s jedním dalším uchazečem a jedním 

personalistou. Byly mu kladeny otázky typu - proč se o tuto práci uchází, jaké 

mzdové ohodnocení by si uchazeč představoval, atd.  

Z těchto odpovědí je patrné, že se radikálně změnil přístup společnosti  

ke způsobu náboru zaměstnanců. Dříve byly běžně prováděny pohovory metodou 

AC, kdy personalisté měli možnost uchazeče více poznat a posoudit, zda jejich 

schopnosti a dovednosti odpovídají požadované pozici. Nevýhodou této metody 

byla časová i finanční náročnost. 

V současné době byla společnost nucena přistoupit k rychlejším formám náboru 

zaměstnanců, tj. více využívá metodu osobního pohovoru, v krajním případě stačí i 

telefonický rozhovor.  

Zvětšila se sice flexibilita společnosti ve vztahu k uchazečům, na druhou stranu  

se častěji stává, že přijatý pracovník nesplňuje očekávání společnosti a na 

příslušnou pozici se nehodí. 

5. Po jaké době od pohovoru se s Vámi společnost spojila, aby Vám oznámila 

výsledek přijímacího řízení? 

 

R1. Společnost se R1 ozvala obratem, zhruba jeden den po ukončení pohovoru. 

R2. Společnost se R3 ozvala přibližně za dva dny po pohovoru. 

R3. Společnost se ozvala do tří dnů s rozhodnutím o přijetí. 

R4. Žádný pohovor neproběhl, uchazeč byl přijat pouze na základě životopisu.   

R5. Přímo v den pohovoru personalista uchazeči oznámil, že byl přijat. 

R6. Hned po pohovoru bylo uchazeči oznámeno, že je na pracovní pozici přijat.  

 

Z těchto odpovědí jasně vyplývá, že společnost proces rozhodování personalistů  

o přijetí či nepřijetí uchazeče velmi zkrátila. Vzhledem k současné situaci na trhu práce 
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je potřeba reagovat pružně a flexibilně a lhůty na vyhodnocování údajů zbytečně 

neprodlužovat. 

Tento trend má bohužel i negativní stránky, nedostatek času může způsobit,  

že rozhodnutí personalistů je nesprávné a je vybrán ne zcela vhodný uchazeč.   

 

6. Vaše začlenění do kolektivu proběhlo bez potíží? Cítili jste v tomto směru 

nějakou podporu společnosti?  

 

R1. Začlenění do kolektivu na výdejním místě proběhlo bez problémů  

a bylo poměrně rychlé. R1 pomohl vedoucí daného výdejního místa. 

R2. Zařazení do kolektivu bylo zpočátku složitější, ale s pomocí kolegy se do 

kolektivu postupně začlenil. 

R3. Kolektiv uchazeče přijal dobře, velmi mu se vším pomohl vedoucí, vše mu 

vysvětlil a seznámil ho s chodem na pracovišti. 

R4. Zapojení do kolektivu bylo poměrně snadné, zaběhnuté pracovní procesy 

mu vysvětlil kolega, ale cestu k ostatním kolegům si musel najít sám. 

R5. Začlenění do kolektivu bylo bez potíží, kolektiv byl velmi milý.  

R6. Zařazení do kolektivu nebylo příliš snadné. R6 se musel začlenit do kolektivu 

sám a nebyl mu přidělen žádný kolega, který by mu vysvětlil pracovní 

postupy. 

 

Můžeme si všimnout, že společnost dříve pomáhala svým novým zaměstnancům  

se rychle začlenit do týmu a vysvětlit jim všechny zaběhnuté pracovní postupy. 

V průběhu času tato pomoc ze strany zaměstnavatele postupně opadala  

a zaměstnanci měli složitější start na nové pracovní pozici.  

Pro většinu lidí je důležité milé a přátelské přijetí do nového kolektivu. Cítí se pak 

uvolněnější, nejsou tak nervózní a proto i zvládnutí nových pracovních povinností  

je pro ně snadnější a rychlejší.  

 

7. Jaké benefity Vám společnost poskytuje? O které benefity  

      byste měli zájem?  

R1. Protože R1 pracuje ve společnosti na základě dohody o pracovní činnosti 

(DPČ), jsou mu poskytovány benefity ve formě multisport karty, 

zaměstnanecké slevy na zboží a občerstvení na pracovišti (káva/čaj). 
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Vzhledem k tomu, že R1 je studentem, využívá možnosti flexibilní pracovní 

doby. Myslí si, že nabízené benefity odpovídají jeho pracovní pozici  

a žádné další nepožaduje. 

R2. Se společností R2 podepsal dohodu o provedení práce (DPP), společnost mu 

poskytuje zaměstnaneckou slevu na nezlevněné zboží. Dříve společnost 

zdarma poskytovala pracovní trička a mikiny a jako dárek v den narozenin a 

svátku poukaz na určitou částku. Kávu a čaj na pracovišti společnost 

poskytuje stále. Po odpracování 300 hodin měl zaměstnanec ještě nárok na 

multisport kartu. Kdyby si  R2 mohl benefity vybrat, vybral by si příspěvek na 

stravování, multisport kartu pro všechny zaměstnance  

a případně finanční odměnu za splnění daného úkolu. 

R3. Společnost zaměstnanci poskytuje benefit ve formě zaměstnanecké slevy 

na nezlevněný sortiment a protože respondent pracuje na DPČ,  

má možnost využívat i multisport kartu. Dříve od společnosti dostával 

pracovní trička. R3 vnímá jako benefit i to, že společnost umožňuje flexibilní 

pracovní dobu. R3 by si vybral příspěvek na stravování, dále možnost 

jazykových kurzů či jiných vzdělávacích školení. Jako další benefit by ocenil 

větší slevu na zboží v den narozenin. 

R4. R4 ve společnosti pracuje na DPP, společnost mu tedy nabízí benefit  

ve formě zaměstnanecké slevy na prodávané zboží a kávu nebo čaj  

na pracovišti. Kdyby si mohl R4 vybrat další benefity, byl by to především 

příplatek na stravování, případně znovuzavedení dárkových poukazů  

k narozeninám nebo svátku. 

R5. Respondent pracuje na DPP, tj. firma poskytuje benefit pouze ve formě 

zaměstnanecké slevy na nezlevněné zboží jak v e-shopu, tak i na výdejních 

místech. Respondent je spokojen s poskytovanými benefity na své pracovní 

pozici a jiné neočekává.  

R6. Jelikož respondent ve firmě pracuje na DPP, zaměstnavatel mu poskytuje 

pouze zaměstnaneckou slevu na nezlevněné zboží. Respondent  

by preferoval příspěvek na stravování formou stravenek, případně zajištění 

stravování v restauracích v okolí. 

 

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že společnost v současné době omezila množství 

poskytovaných benefitů a jejich spektrum striktně rozlišuje podle druhu pracovní 

smlouvy. Pro všechny zaměstnance zůstala pouze zaměstnanecká sleva na zboží, dále 
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pro zaměstnance na HPP a DPČ možnost využití multisport karty. Dalším benefitem, 

který je ve společnosti využíván, je flexibilní pracovní doba a občerstvení ve formě kávy 

nebo čaje na pracovišti. Ostatní výše uvedené druhy benefitů  

byly zrušeny. Zaměstnanci to vnímají jako vývoj negativním směrem. 

 

8. Co si myslíte o systému odměn ve formě KPI a jeho nových úpravách? 

 

R1. Tento systém mu vyhovuje, KPI znamená možnost navýšit si mzdu. Ovšem 

nově upravené podmínky mu moc nevyhovují, protože musí odpracovat 

minimálně 40 hodin pouze na jednom výdejním místě a v současné době 

množství nabízených směn je velmi omezené a proto tato podmínka není 

vždy splnitelná.  

R2. Hodnotící systém KPI mu vyhovuje. Bere to jako motivaci pro zaměstnance, 

kteří si chtějí vydělat více peněz ke své hodinové mzdě. Nové úpravy jsou 

velmi omezující, avšak v současné situaci společnosti jsou pochopitelné.  

R3. Dříve mu systém KPI vyhovoval více, nyní je nárok velmi limitován 

odpracovanými hodinami na jedné výdejně. Podmínky v některých 

měsících nesplnil a nárok na KPI mu nevznikl. 

R4. Tato forma odměny se mu líbí, i když se občas stane, že udělá chybu, která 

se mu započítá do kritérií a výše odměny je nižší.  

R5. Je to dobrá možnost jak si navýšit mzdu. Občas je splnění všech podmínek 

velmi psychicky náročně, protože komunikace se zákazníky je v některých 

případech velmi těžká. Nyní je obtížné splnit počet odpracovaných hodin.  

R6. Systém KPI je pro zaměstnance společnosti výhodný. Za dobře odvedenou 

práci je finanční odměna. Proto se snaží svoji práci dělat pečlivě, ale tuto 

snahu negativně ovlivňují nově stanovené podmínky. I když svoji práci 

odvede svědomitě, nemá možnost splnit počet odpracovaných hodin  

a nárok na KPI mu nevznikne.  

 

Všichni respondenti hodnotí tento systém pozitivně, mají možnost navýšit  

si mzdu o určitou částku. Bohužel díky nové úpravě podmínek se ne vždy 

zaměstnancům podaří této odměny dosáhnout a to je demotivuje dělat svoji práci 

řádně a svědomitě.  
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9. Vyhovuje Vám pracovní prostředí? Změnili byste něco? 

 

Tuto otázku jsem respondentům položila, protože se společnost nyní ubírá 

směrem ke spokojenosti zákazníků na úkor spokojenosti zaměstnanců. 

R1. Postoj k pracovnímu prostředí se u R1 změnil, dříve byl spokojený více. Před 

rokem proběhla rekonstrukce výdejny, byl zvětšen prostor prodejny na úkor 

zázemí. To mělo za následek zmenšení pracovního prostoru a také posun 

pracovní plochy blíže ke kuchyni sousedícího fast foodu, ze které jsou často 

cítit výpary. Jako změnu by firmě určitě doporučil zlepšit odvětrání prostoru 

nebo změnit místo výdejny.  

R2. Je spokojený, vybavení i velikost výdejny mu vyhovuje. Výhradu má  

k odvětrání zázemí výdejny (viz odpověď R1). Také teplota na pracovišti  

je nevyhovující, buď velmi nízká, nebo velmi vysoká. Kromě výše uvedeného 

nemá R2 výhrady k pracovišti. 

R3. Respondent spokojen není, měl možnost srovnat prostředí s  jiným 

výdejním místem, kde byla vyhovující velikost zázemí i ostatní podmínky 

pro práci. Po rekonstrukci výdejny bylo zhoršeno pracovní prostředí,  

např. byla téměř zrušena kuchyňka, zmenšeno zázemí, je více cítit zápach 

z vedlejší restaurace.   

R4. R4 má stejné připomínky jako respondenti R1 a R2. Přivítal by lepší odvětrání 

prostoru, k ostatnímu nemá výhrady.  

R5. Pracovní prostředí mu v podstatě vyhovuje, má připomínky pouze k teplotě 

na pracovišti. 

R6. Na pracovním prostředí by R6 nic neměnil, je spokojený se současným 

stavem. 

 

Z uvedených odpovědí respondentů vyplývá, že většina z nich není s  pracovním 

místem zcela spokojena a mají k němu připomínky. Negativně na ně působí více 

faktorů, díky kterým se zaměstnanci necítí na pracovišti dobře a příjemně. 

 

10. Je pro Vás důležitější hmotná (peníze) nebo nehmotná motivace 

(povýšení, uznání). Motivuje Vás společnost dostatečně?  

 

R1. Pro respondenta R1 je důležitější hmotná motivace, je studentem a práci ve 

společnosti bere pouze jako zdroj finančních prostředků. Podle R1  
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se společnost v motivací svých zaměstnanců výrazně zhoršila a své 

zaměstnance tolik nemotivuje.  

R2. Pro R2 je stejně důležitá jak hmotná, tak i nehmotná motivace – finanční 

prostředky potřebuje, ale osobní rozvoj je také pro každého důležitý. 

Společnost se nyní na motivaci zaměstnanců moc nezaměřuje. 

R3. Váhy těchto motivací jsou pro R3 stejné, v životě jsou potřebné obě dvě. 

Dříve se snažila společnost své zaměstnance motivovat více, nežli 

v současné době.  

R4. Momentálně je pro R4 důležitější hmotná motivace, je studentem a musí  

si sám zabezpečit příjmy, nicméně po ukončení studia se bude snažit  

i o osobní rozvoj a kariérní postup. Myslí si, že by společnost měla své 

zaměstnance motivovat více.  

R5. Obě formy jsou pro R5 stejně důležité. Společnosti by doporučil, aby  

se snažila více své zaměstnance chválit, když splní zadané úkoly. Díky tomu 

se zaměstnanci cítí potřební a motivuje je to k lepším výkonům. 

R6. Protože je R6 studentem, preferuje především hmotnou motivaci, avšak 

velmi důležitý mu přijde i rozvoj jedince, možnost získávání nových 

zkušeností a možnost kariérního postupu. Ze strany zaměstnavatele 

nevnímá žádnou motivaci k lepšímu výkonu zaměstnanců. 

 

Můžeme si všimnout, že většina odpovědí je zaměřená na hmotnou motivaci. Dále  

se 3 respondenti shodli na tom, že pro ně jsou důležité obě formy motivace, protože 

hmotnou motivaci potřebují k zabezpečení běžných životních potřeb a nehmotnou 

k osobnímu rozvoji a růstu. Avšak z odpovědí je patrné, že se ve společnosti motivace 

zaměstnanců velmi zhoršila a že by se situace měla zlepšit. 

 

11. Poskytuje Vám společnost možnost vzdělávacích kurzů? Případně o jaké 

byste měl/a zájem?  

 

R1. Dříve zaměstnavatel poskytoval příspěvek na kurzy anglického jazyka,  

což v současné době již není. R1 by tuto výhodu znovu uvítal.  

R2. V poslední době společnost bohužel žádné školení ani příspěvky  

na jazykové kurzy neposkytuje. R2 by přivítal kurzy angličtiny pořádané 

zaměstnavatelem, často musí angličtinu používat a rád by se zdokonalil. 
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R3. Společnost dříve nabízela školení v rámci pracovní doby se zaměřením  

na zlepšení obsluhy zákazníků a příspěvek na kurzy anglického jazyka. 

Zájem o žádné další kurzy nemá.  

R4. Žádné možnosti vzdělávacích kurzů společnost neposkytuje. Respondent 

by uvítal kurzy v duchu „jak lépe komunikovat se zákazníky či jak lépe 

zvládat stres“. 

R5. O žádných vzdělávacích kurzech R5 neví, ale zajímaly by ho odborné kurzy 

z oblasti psychologie nebo komunikace se zákazníkem. 

R6. Společnost bohužel žádné kurzy neposkytuje, zajímaly by ho jazykové 

kurzy, nejen angličtina, ale také ruština. 

 

Jazykové kurzy by uvítali téměř všichni respondenti, cizí jazyk často používají ve své 

práci. Vzdělávat zaměstnance v oblasti komunikace se zákazníkem je pro 

zaměstnavatele přínosem, bohužel v současné situaci společnosti se žádné kurzy 

zaměstnancům neposkytují.  

12. Pokud by Vám konkurence nabídla lepší pracovní podmínky, přijala 

byste je nebo byste zůstala věrná společnosti? 

 

R1. Do budoucna  R1 ne plánuje pracovat v tomto oboru ani v této společnosti, 

pokud by tedy byla nabídka pro něj lákavá, určitě by ji přijal. 

R2. Po velkých změnách v chování společnosti ke svým zaměstnancům by R2 

nejspíš neváhal přejít ke konkurenci, kdyby nabízela lepší nebo hodně 

podobné podmínky. 

R3. Protože práci ve společnosti bere pouze jako brigádu a po ukončení studia 

se chce věnovat jinému oboru, pokud by dostal lepší nabídku, odešel by.   

R4. Kdyby R4 dostal nabídku od jiné společnosti, která by mu nabízela 

podmínky, které by více odpovídaly jeho představám, určitě by nabídku 

přijal. 

R5. Pokud by byly konkurencí respondentovi nabídnuty lepší podmínky,  

s největší pravděpodobností by odešel ke konkurenci a nebyl společnosti 

věrný.  

R6. Loajalita firmě by se odvíjela od pestrosti nabídky konkurence, která by 

musela obsahovat výhodné nabídky pro R6. 
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 Z odpovědí jasně vyplývá, že by většina zaměstnanců kvůli zásadním změnám  

v přístupu společnosti k zaměstnancům nabídku od konkurence přijala. Dříve by 

váhali, protože tuto práci dělali rádi a bavila je.  

7.2 Doporučení a návrhy společnosti  

Po vyhodnocení všech polostrukturovaných rozhovorů s respondenty jsem dospěla 
k níže uvedeným závěrům.  

Z informací, které jsem obdržela od vedoucího pracovníka HR oddělení, jasně 

vyplývá, že společnost změnila svůj přístup k náboru pracovníků a ne všechny změny 

měly pozitivní důsledek pro společnost a její zaměstnance.  

Postupem času společnost vytvořila HR oddělení a vypracovala interní postupy  

a předpisy pro nábor zaměstnanců, které byly po určitou dobu vyhovující a splňovaly 

očekávání společnosti. Společnost se od počátku správně zaměřila na internetové 

portály jako na médium pro inzerci volných pracovních míst. Rozvoj sociálních sítí  

a facebooku společnost přiměl zařadit nabídku práce i na své webové stránky  

a využívat facebookové skupiny, které v současnosti přinášejí nejvíce uchazečů. Proto 

bych společnosti doporučovala v tomto způsobu inzerce pokračovat a dále ho rozvíjet. 

Při náboru nových zaměstnanců společnost nejvíce využívala metodu Assessment 

Centre, kde byly prověřeny reakce uchazečů v různých situacích a teprve potom bylo 

rozhodnuto, zda uchazeč bude přijat či nikoliv. Bohužel potřeba být  

ve vztahu k novým uchazečům flexibilní, tuto časově náročnou metodu nepodporuje 

a nyní se dává přednost pouze osobnímu pohovoru či telefonickému screeningu,  

což může mít za následek chybný odhad uchazečových schopností a dovedností. 

Tento rozdíl je patrný i z odpovědí respondentů. V této oblasti bych společnosti 

doporučila vrátit se k metodě AC nejen u pozic vedoucích pracovníků. Výsledky těchto 

výběrových řízení měly větší vypovídací hodnotu a uchazeči byli lépe prověřeni ještě 

před nástupem do společnosti. Další možností může být např. poskytnutí delšího času 

personalistům pro posouzení údajů o uchazeči a pro jejich důkladné vyhodnocení. 

Ekonomická situace společnosti sice nyní nevyžaduje hromadné hledání nových 

zaměstnanců, ale myslím si, že i přesto by měla sledovat vývoj situace na trhu práce a 

tomu přizpůsobovat své interní předpisy a postupy pro nábor. 

V oblasti adaptace nových pracovníků do kolektivu má společnost v současné 

době značné rezervy. Z tohoto důvodu bych navrhovala adaptaci nepodceňovat  

a věnovat jí náležitou pozornost. Může ovlivnit následné působení zaměstnance ve 

společnosti a jeho spokojenost na pracovišti. V prvé řadě by měl vedoucí výdejního 
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místa zaměstnance stručně seznámit s chodem provozovny, vyjasnit si, co od něj 

očekává a přidělit mu kolegu, který mu bude všem pomáhat a zaučovat ho.    

Společnost své zaměstnance na výdejním místě odměňuje formou KPI,  

která zaměstnancům vyhovuje. Poslední úprava podmínek pro vznik nároku na tuto 

odměnu je pro zaměstnance často nesplnitelná a proto demotivující. Společnosti bych 

doporučila nové podmínky znovu přehodnotit. Navrhla bych například místo  

40 hodin pouze 30 hodin odpracovaných na všech výdejních místech, ne pouze  

na jednom. Tyto podmínky jsou již pro zaměstnance splnitelné i přes omezené 

množství nabízených směn.  

Poskytování benefitů společnost v posledních letech velmi omezila, jak pro 

pracovníky na hlavní pracovní poměr, tak i pro brigádníky. Snížení benefitů 

zaměstnanci vnímají negativně, proto bych rozšířila jejich nabídku. Jako základní 

balíček, který by mohl využít každý zaměstnanec společnosti, bych nechala stávající 

benefity, kterými jsou procentní sleva na nezlevněné zboží, multisport karta a pro 

zaměstnance na HPP tzv. sick days. Spektrum benefitů bych doplnila o příspěvek  

na stravování ve formě stravenek, větší procentní slevu na zboží v den narozenin  

a dárkový poukaz jako vánoční dárek. O tyto benefity by měli respondenti zájem  

a zvýšilo by to jejich motivaci a spokojenost.  

Poměrně velké nedostatky jsou v oblasti komunikace mezi jednotlivými 

odděleními společnosti. Oddělení si včas nepředávají důležité informace,  

které mohou ovlivnit působení zaměstnanců ve společnosti. Zavedla bych například 

interní komunikační systém, kam by se psaly všechny důležité informace a každý 

zaměstnanec by k nim měl přístup. Systém by mohl sloužit i k návrhům pracovníků na 

možná vylepšení na jejich pracovišti. 

V uplynulém roce společnost změnila celý koncept prodeje zboží s ohledem  

na větší spokojenost zákazníků. Došlo k úpravám výdejních míst, které většinou 

způsobily zhoršení pracovního prostředí pro zaměstnance. Dle odpovědí respondentů, 

došlo ke zmenšení zázemí, zhoršení vytápění a odvětrání. Jako řešení této situace se 

nabízí zavedení funkční klimatizace, lepší uspořádání skladového  

a kancelářského nábytku nebo nalezení lépe situovaného výdejního místa. Určitě bych 

společnosti doporučila věnovat těmto připomínkám více pozornosti. 

Stávající zaměstnanec znalý pracovních procesů i chodu společnosti je pro 

společnost důležitý, a proto by se měla snažit si tyto zaměstnance udržet. Myslím si, 

že by se společnost měla pokusit najít rozumnou cestu, která by odpovídala jejím 

ekonomickým možnostem a zároveň by zaměstnance dostatečně motivovala. Hmotná 
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motivace zaměstnanců je dle mého názoru dostačující, bylo by dobré se více zaměřit 

na vzdělání zaměstnanců formou jazykových kurzů, školení cílených  

na komunikaci a odborná školení pro rozvoj dané pozice. Další důležitou oblastí  

je pocit uznání a úspěchu pracovníků. Zaměstnanci nemají dostatečnou zpětnou 

vazbu k odvedené práci, proto doporučuji zavést pravidelné porady např. dvakrát za 

měsíc nebo jednou za týden, kdy vedoucí daného oddělení zhodnotí práci svých 

podřízených, upozorní na případné nedostatky a chyby nebo naopak pochválí 

zaměstnance za dobře splněné úkoly a poděkuje jim za jejich úsilí. Zaměstnanci pak 

vnímají podporu společnosti jako svůj úspěch a lépe odvádějí svoji práci.  

Společnost by se měla zamyslet nad tím, jaké zásadní podmínky se ve společnosti 

změnily a kvůli kterým zaměstnanci již nejsou ve společnosti tolik spokojeni jako dříve.  

 Má doporučení společnosti nepřináší žádné velké změny. Myslím si,  

že si společnost v začátcích svého působení na trhu vedla velmi dobře a měla by se 

k ověřeným metodám získávání, retence i motivace zaměstnanců s drobnými 

úpravami vrátit.  
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Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo zjištění změn v procesech náboru 

zaměstnanců a jejich dopad na retenci a motivaci zaměstnanců. Přínosem práce 

mělo být zjištění případných nedostatků a navržení možných vylepšení.  

V teoretické části jsem se zabývala popisem základních informací o procesech 

a metodách získávání a náboru zaměstnanců, jejich odměňování, hodnocení  

a motivací.  

Výzkum jsem provedla pomocí polostrukturovaných rozhovorů, nejdříve 

s vedoucím pracovníkem HR oddělení, který mi poskytl aktuální údaje o fungování 

společnosti a informace o změnách uskutečněných v posledních letech. Následně 

jsem provedla rozhovory se 6 respondenty pracujícími na stejném výdejním místě, 

abych mohla posoudit případné změny a nedostatky společnosti v průběhu 

zkoumaného období i z pohledu zaměstnanců. Na základě odpovědí všech 

dotazovaných jsem se snažila společnosti navrhnout možnosti úprav pro 

efektivnější nábor pracovníků a zvýšení jejich spokojenosti.  

 

Bohužel ze situace ve společnosti vyplývá, že 6 ze 6 respondentů necítí 

dostatečnou motivaci ani loajalitu k zaměstnavateli a přijali by nabídku práce od 

konkurence. Tato situace by měla být podnětem ke změnám ve zkoumaných 

oblastech.  

Pokud by společnost věnovala pozornost navrženým změnám, věřím,  

že by kvalita zaměstnanců a jejich následná spokojenost ve společnosti byla 

výrazně vyšší a snížila by se tím i fluktuace ve společnosti. 
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Příloha č. 1  

Dotazník pro výběrové řízení na pozici „obsluha 
výdejního místa“ ve společnosti XY 

 
Metoda: Assessment centrum 
Datum a místo: ……………………………………………… 
Jméno uchazeče: …………………………………………… 
Adresa: ………………………………………………………………… 
 
Vyplnění časových možností  

- Prosíme o vyplnění časových možností (pro nástup do zaměstnání) na 
následující období  

Časové možnosti 
Příklad: Datum: časové rozmezí (např.: 3. 3. 12-20)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sebereflexe z AC  

- Zhodnocení mého výkonu během AC  

 
1. Co se mi během AC podařilo?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Co se mi během AC nepodařilo? Udělal/a bych to jinak?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Co bylo pro mě nejsložitější?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Co mi přišlo naopak fajn?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Proč bych měla být na pozici vybrán zrovna já?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Doplňující otázky 
 

6. Proč se hlásím právě do společnosti XY?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nějaké rady a nápady pro zlepšení 

7. Napadá Tě nějaké zlepšení pro nás, společnost XY?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a místo …………………………………………………… 
Podpis uchazeče ……………………………………………… 
 
 
 
 

 
Velice si vážíme Tvého zájmu o práci ve společnosti XY a děkujeme za čas, který 
jsi nám věnoval/a. 
 

Teď už jen přejeme hodně štěstí! ;)  
Tým společnosti XY  

(Jména těch, co budou hodnotit)  
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