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Abstrakt 

 
Bakalárska práca analyzuje starostlivosť o zamestnancov vo firme 

INVENTI. Cieľom je zhodnotiť a identifikovať možné problémy a 

následne navrhnúť vhodné riešenia. Teoretická časť obsahuje 

informácie z odbornej literatúry z oblasti ľudských zdrojov. 

Praktická časť je zameraná na firmu INVENTI. Pomocou dotazníkového 

prieskumu je zistená starostlivosť o zamestnancov vo firme. Po 

vyhodnodení dotazníkového prieskumu sú následne urobené návrhy na 

zlepšenie starostlivosti o zamestnancov. 
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Starostlivosť o zamestnancov, zamestnávateľ, zamestnanec, 

zamestnanecké výhody, pracovná doba a prostredie, vzdelávanie a 

rozvoj zamestnancov. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
The bachelor thesis analyzes the care for the employees in the 

company INVENTI. The aim is to evaluate and identify possible 

problems and propose appropriate solutions. The theoretical part 

contains information from the literature in the field of human re- 

sources. The practical part is focused on the company INVENTI. 

With the help of a questionnaire survey, the care of employees in 

the company is determined. After evaluating the questionnaire sur- 

vey, suggestions are made to improve employee care. 
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ÚVOD 

 
Starostlivosť o zamestnancov je oblasť, ktorá je viac a viac 

dôležitá. Významnou zložkou každej firmy sú zamestnanci, ktorí sú 

dostatočne kvalifikovaní, motivovaní a kvalitní. Aby si firmy 

týchto zamestnancov udržali je potrebné si ich vážiť a riadne sa o 

nich starať. Taktiež je potrebné ukázať aj potencionálnym 

zamestnancom, že ich zamestnanci sú pre firmu to najdôležitejšie. 

V dnešnej dobe firmy sú si vedomé toho, ako ľahko môžu o svojho 

kvalitného zamestnanca prísť, preto svojim zamestnancom ponúkajú 

čoraz viac benefitov. 

Každý zamestnanec potrebuje vedieť, že jeho práca je zmysluplná, 

preto by zamestnávatelia mali dbať aj na komunikáciu a zisťovať, 

čo je pre zamestnanca dôležité. Je dôležité, aby každý zamestnanec 

sa v práci cítil príjemne a bol spokojný, preto je potrebné dbať 

aj na pracovné prostredie, rozvrhnutie pracovnej doby a iné. 

Cieľom bakalárskej práce zhodnotiť starostlivosť o zamestnancov vo 

firme INVENTI, identifikovať možné problémy a navrhnúť vhodné 

riešenia. 

V teoretickej časti je vysvetlená starostlivosť o zamestatnov na 

základe odbornej literatúry, ale taktiež aj na základe informácii 

zo Zákonníka práce. 

Praktická časť je zameraná na firmu INVENTI, kde bolo úlohou 

zistiť aké zamestnanecké výhody firma ponúka a ako veľmi sú 

zamestnanci s ponúkanými benefitmi spokojní. Na základe analýzy 

zamesnaneckých výhod sú navrhnuté vhodné opatrenia, ktoré sú 

zamerané na udržanie ale takisto aj na prilákanie zamestnancov. 



 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČASŤ 



 7  

1 STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

 
„Pracovníci sú  najdôležitejším  zdrojom,  ktorý  má  organizácia 

k dispozícii a v trhovom prostredí sú spravidla aj najdrahším 

zdrojom, najmä pokiaľ ide o pracovníkov kvalifikovaných“ (Koubek 

2010, s. 343). Každý zamestnávateľ by si mal byť vedomý toho, že 

dokáže byť prosperujúci len vtedy, keď má kvalitný a lojálny 

personál. 

Halík (2008, s. 45) popisuje lojálnosť zamestnancov ako vernosť, 

ak majú súhlasný postoj, sú úprimní a takisto aj čestní, čo by 

nemalo chýbať žiadnému zamestnancovi. Niekedy lojálnosť môže byť 

aj negatívna a to vtedy, keď je zamestnanec podliezavý. 

Zamestnávatelia by svojim zamestnancom mali zabezpečiť čo 

najlepšie podmienky, ktoré pre nich predstavujú určitú formu 

motivácie, a taktiež vedú k spokojnosti zamestnancov. 

Pojem Starostlivosť o zamestnancov sa v odbornej literatúre líší a 

zatiaľ neexistuje jednotná definícia, ktorá by vysvetľovala, čo 

všetko sa za starostlivosť o zamestnancov považuje. 

Podľa Šikýřa (2016, s. 146) starostlivosť o zamestnancov vyjadruje 

starosť  zamestnávateľa   o   pracovné   podmienky   zamestnancov 

k vykonávaniu zjednanej práce a dosahovanie požadovaného výkonu. 

Podľa tejto definície nemôžeme očakávať od naších pracovníkov 

požadované výsledky, ak nebudeme dbať na spokojnosť a pohodlie 

zamestnancov. 

Koubek (2007, s. 343) rozďeluje starostlivosť o zamestnancov do 

troch skupín: 

a) „povinná starostlivosť o pracovníkov, ktorá je daná zákonmi, 

predpismi a kolektivnými zmluvami vyššej, nadpodnikovej 

úrovni, 

b) zmluvná starostlivosť o pracovníkov, ktorá je daná 

kolektivnými zmluvami uzavrenými na úrovni organizácie, 

c) dobrovolňá starostlivosť o pracovníkov, ktorá je výrazom 

personálnej politiky zamestnávateľa, výrazom jeho úsilia o 

získanie konkurenčnej výhody na trhu práce“. 

 

 

1.1 Povinná starostlivosť o 

zamestnancov 

Ak hovoríme o povinnej starostlivosti, tá je pre všetkých 

zamestnávateľov  rovnaká,  pretože  ju  zaručuje  Uśtava  Českej 
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republiky, uśtavný zaḱon č. 1/1993 Sb., uśtavný zaḱon č. 2/1993 

Sb., zaḱon č. 262/2006 Sb. a Listina zaḱladnićh prav́ a svobod. 

Poďla Šikýřa (2016, s. 146) povinná starostlivosť o zamestnancov 

zahrňuje: 

 Pracovné podmienky zamestnancov, čiže vytváranie pracovných 

podmienok, ktoré umožňujú bezpečný výkon práce. 

 Odborný rozvoj zamestnancov, čiže zaškolenie a zaučenie 

zamestnancov, odborná prax absolventov škôl, prehlbovanie i 

zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. 

 Stravovanie zamestnancov, jedná sa o umožnenie stravovania 

zamestnancov v každej jednej zmene, to znamená poskytovanie 

času a vytváranie priestoru ku stravovaniu zamestnancov behom 

prestávok v práci na jedlo a oddych. 

 Zvláštne pracovné podmienky niektorých zamestnancov, to 

znamená, že zamestávatelia su povinní zabezpečiť zvýšenú 

ochranu zamestnancom, ktorí majú zdravotné postihnutie, 

zamestnankyniam a mladistvým zamestnancom (zamestnanci mladší 

ako 18 rokov). 

 

 

1.2 Dobrovoľná starostlivosť o 

zamestnancov 

Čo sa týka zmluvnej starostlivosti o zamestnancov, jej podmienky 

sú zakotvené v kolektívnej zmluve, ktorá sa uzatvára medzi 

odborovou organizáciou a zamestnávateľom. Odborová organizácia 

slúži k obhajovaniu záujmov zamestnancov a taktiež aj k ochrane 

práv zamestnancov. Táto organizácia vzniká podľa článku 27 Listiny 

základných práv a slobôd. 

„Starostlivosť o pracovníkov je vedľa odmeňovania tou oblasťou 

perosnálnej práce, ktorá je najčastejšie pracovníkmi či 

potencionálnými pracovníkmi používaná k porovnávaniu organizácie  

s organizaciami inými“ (Koubek 2007, s. 344). Platí, že úspešnosť 

firmy je priamoúmerná spokojnosti zamestnancov, takže čím viac sa 

zamestnávatelia o svojich zamestnanov starajú, tým viac je 

zamestnanec motivovaný k vykonávaniu svojej práce. 
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2 PRACOVNÁ DOBA A PRACOVNÝ REŽIM 

 
„Pracovná doba determinuje časovú využiteľnosť pracovníka, ale i 

jeho voľný čas, teda jeho životný spôsob a životnú úroveň, 

ovplyvňuje uspokojovanie jeho mimopracovných potrieb, jeho 

zdravie, reprodukciu jeho pracovných schopností a mnoho ďalších“ 

(Koubek 2007, s. 344) Jedná sa teda o dobu, kedy na základe zmluvy 

je zamestnanec k dispozícii svojmu zamestnávateľovi, koná svoju 

prácu, ale taktiež aj dodržiava všetky povinnosti. 

 

 

2.1 Dĺžka pracovnej doby 

Zákonník práce (§ 79/1 a 2) uvádza dĺžku stanovenej týždennej 

pracovnej doby na 40 hodín týždenne, u zamestnancov: 

a) pracujúcich v podzemí pri ťažbe uhlia, rúd a nerudných 

surovín, v dolnej výstabe a na banských pracoviskách 

geologického prieskumu 37,5 hodín týždenne. 

b) s trojzmenným a nepretržitým pracovným režimom 37,5 hodín 

týždenne. 

c) s dvojzmenným pracovným režimom 38,75 hodín týždenne. 

 

 

2.2 Rozvrhnutie pracovnej doby 

„Pracovnú dobu rozvhruje zamestnávateľ, ktorý určuje začiatky a 

konce smien. Zmenou je časť týždennej pracovnej doby bez práce 

nadčas, ktorou je zamestnanec povinný na základe dopredu 

stanoveného rozvrhu smien odpracovať“ (Šikýř 2016, s. 152) 

Zákonník práce (§ 81) ustanovuje, že pracovná doba sa rozvrhuje 

väčšinou do päťdňového pracovného týždňa. Keď sa rozvrhuje 

pracovná doba, zamestnávateľ je povinný prihliadať k tomu, aby 

toto rozvrhnutie nebolo v rozpore z hľadiska bezpečnej a zdraviu 

neohrozujúce práce. 

Zákonník práce (§ 83) uvádza, že dĺžka zmeny nesmie presiahnúť 12 

hodín. 

Čo sa týka rozvrhnutia pracovnej doby, poznáme rovnomerné, 

nerovnomerné a pružné rozvrhnutie pracovnej doby. 
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2.2.1 Rovnomerné rozvrhnutie pracovnej doby 

Podľa Šikýřa (2016, s. 153) rovnomerné rozvrhnutie pracovnej doby 

(§ 78 odst. 1 písm.1/zákonníka práce) je rozvrhnutie, keď 

zamestnanec má na každý týždeň totožný počet hodín, taký, ktorý 

zodpovedá stanovenej týždennej pracovnej dobe, prípadne to môže 

byť kratšia pracovná doba, alebo zamestnanec odpracuje v každom 

týždni stále rovnaký počet hodín, ktorý zodpovedá stanovenej 

týždennej pracovnej dobe, prípadne kratšej pracovnej dobe. 

 

 

2.2.2 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovnej doby 

Šikýř (2016, s. 153) uvádza, že nerovnomerné rozvrhnutie pracovnej 

doby vychádza taktiež zo zákonníka práce (§ 78) a je to také 

rozvrhnutie, keď zamestnanec má na každý týždeň rozlišný počet 

hodín, môže odpracovať viac alebo menej než zodpovedá stanovenej 

týždennej pracovnej dobe, poprípade kratšej pracovnej dobe, alebo 

zamestnanec odpracuje v každom týždni rôzny počet hodín, odpracuje 

viac alebo menej než zodpovedá stanovenej týždennej pracovnej 

dobe, môže odpracovať aj kratšiu pracovnú dobu pod tou podmienkou, 

že v stanovenom vyrovnávacom období (najviac 26 týždňov po sebe 

idúcich; len kolektívna zmluva môže toto obdobie vymedziť najviac 

na 52 týždňov po sebe idúcich) sa priemerná týždenná pracovná doba 

musí vyrovnať so stanovenou týždennou pracovnou dobou alebo 

skrátenou pracovnou dobou. 

 

 

2.2.3 Flexibilné pracovné režimy 

Koubek (2007, s. 347) tvrdí, že v prípade flexibility, ktorá sa 

týka umiestnenia pracovnej doby ide o takzvanú pružnú alebo kĺzavú 

pracovnú dobu, keď si zamestnanec v časových intervaloch, ktoré 

stanovuje jeho organizácia sám zvolí kedy začne pracovať a kedy 

skončí. Avšak často je medzi týmito časovými úsekmi vyhradený čas, 

kedy je zamestnanec povinný byť prítomný vo firme. Organizácia 

určuje dennú prevádzkovú dobu, v rámci ktorej pracovník odpracuje 

svoju zmenu. Varianty predstavujú pružný pracovný deň (je to 

vtedy, keď pracovník je povinný odpracovať bežnú pracovnú dobu 

behom jedného dňa, ale môže si vybrať kedy začne pracovať) a 

pružný pracovný týždeň (zamestnanec je povinný pri rovnomernej 

pracovnej doby odpracovať normálnu týždennú pracovnú dobu behom 

týždňa, poprípade, ak má nerovnomernú pracovnú dobu musí dodržať 

priemernú týždennú dĺžku pracovnej doby behom stanoveného časového 

obdobia; aj tu si sám zvolí kedy začne pracovať a takisto kedy 

skončí, podstatné je udržať dohodnutú pracovnú dobu. 
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Koubek (2007, s. 347) rozdeľuje zvláštne prípady pružných 

pracovných režimov na: 

a) Zdieľanie pracovného miesta (job sharing). Je to vtedy, keď 

dve alebo viac osôb uzavrie s organizáciou zmluvu, na základe 

ktorej budú spoločne odvádzať prácu na vopred určenom 

pracovnom mieste. Keďže si sami medzi sebou rozdeľujú odmenu 

za prácu, musia sa vedieť dohodnúť kto a kedy pracuje. Na 

základe toho, ako sa medzi sebou dohodnú je možné uplatniť 

flexibilitu nie len podľa dĺžky pracovnej doby, ale takisto 

aj podľa jej umiestnenia. 

b) Dištančné práce sú takou formou pracovného režimu, kedy 

zamestnanec väčšinou nedochádza na určité pracovisko, ale 

pracuje napríklad z domu a s organizáciou, ktorá ho 

zamestnáva je najčastejšie prepojený telefónom a taktiež 

pomocou počítačovej siete. Pri tomto spôsobe práce existuje 

mnoho variant. Zamestnanec je napríklad povinný byť 

zastihnuteľný kedykoľvek v priebehu normálnej pracovnej doby 

alebo len v určitom časovom úseku, prípadne ešte môže byť 

dohodnuté dochádzanie na pracovisko v určitom dni alebo 

týždni. Avšak tento spôsob nie je rovnaký ako tradičná práca 

z domu, keď sa nestanovia žiadne podmienky, kedy zamestnanec 

má byť dostupný, prípadne podmienky, ktoré sa týkajú 

pracovnej doby (kedy začne svoju prácu a kedy ju skončí) a 

ide v podstate o odvádzanie práce, kedy je množstvo práce buď 

na dohode alebo je určované pracovníkom podľa jeho 

momentálnych možností. 

Koubek (2007, s. 348-351) zhodnotil výhody a nevýhody odlišných 

pracovných režimov následovne: 

a) Nadčasová práca – je možné ju využívať operatívne bez 

predchadzajucého oznámenia alebo s oznámením tesne predtým 

ako je potrebná. Je vhodné ju využiť vtedy, ak na istý čas je 

potrebné zvýšiť práce a máme dostatočný personál. Čo sa týka 

nákladov nie je příliš efektívna, je potrebné uhradiť 

príplatky za prácu nadčas. To môže viesť k tomu, že si 

pracovníci budú šetriť prácu, pretože dostanú za ňu viac ak 

ju spravia v nadčase. Pri tejto práci si zamestnanci zarobia 

viac, ale z hľadiska zdravia to nie je najlepšia alternatíva. 

b) Práca na zmeny – Tento typ práce poskytuje konkurenčnú 

výhodu, ak uskutočnenie zákazky je prioritou, pomáha urýchliť 

dodržanie termínov. Avšak pracovníci tento typ práce radi 

nemajú a tak na zmenovú prevádzku je ťažšie ich získať. 

Pohodlné to taktiež nie je ani pre vedúcich pracovníkov, 

ktorí majú na starosti kontrolu práce. Tiež je horší kontakt 

administratívy organizácie so zmenovými pracovníkmi. Ani 

tento typ práce pre zdravie pracovníka nie je najlepší a 

často sa stáva, že ohrozuje aj jeho rodinný život. 
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c) Skrátená pracovná doba (čiastočný uväzok) – Je užitočná ak 

chceme zakryť potreby práce v čase špičky, užitočná je aj 

vtedy, ak pre plný úväzok nie je dosť práce, to sa obvykle 

stáva v malých organizáciach alebo u špecializovaných 

činností. Na druhej strane pri skrátenej pracovnej dobe 

pracovníci nemajú dostatočne vybudovaný vzťah k svojej 

organizácii. Síce tento typ práce poskytuje pracovníkovi viac 

voľného času, avšak znamená aj menší príjem a rovnakú dĺžku 

mimopracovnej doby viazanej (to znamená čas, ktorý pracovník 

musí vynaložiť na to, aby sa dostavil na pracovisko, 

predovšetkým čas strávený dochádzaním medzi miestom bydliska 

a miestom pracoviska) ako u plného úväzku. 

d) Zmluva na ročný počet pracovných (odpracovaných) hodín – 

Pomáha pokryť kolísajúcu potrebu práce behom roka z vlastných 

zdrojov, pomáha ušetriť náklady na mzdy, pretože príplatok za 

prácu nadčas sa neumožňuje. Výhoda pre zamestnanca spočíva v 

tom, že si môže načasovať koľko odpracuje behom roku, na 

druhej strane to znamená nižší príjem, keďže príplatky za 

prácu nadčas sa nevyplácajú a v obdobiach, kedy je pracovník 

vyťažený prácou viac, môže byť ohrozené jeho zdravie, 

starostlivosť o deti, domácnosť a tak ďalej. 

e) Pružná pracovná doba – Mnoho pracovníkov považuje tento typ 

pracovnej doby za veľkú motiváciu a je ľahké to zaviesť. 

Výhoda pre zamestnanca spočíva v tom, že aj keď príde neskôr 

do práce, nie je za to nijak postihovaný, taktiež je možné, 

aby si zariadil niektoré osobné záležitosti bez toho, aby si 

musel požiadať o uvoľnenie z práce a oceňujú to hlavne ženy, 

ktoré majú malé deti. Pre zamestnávateľa môže predstavovať 

nevýhodu práve to, že zamestnanci nemusia byť na pracovisku 

práve vtedy, ak sú potrební. Neodporúča sa zavádzať tento typ 

pracovnej doby tam, kde je potrebné pracovať v skupine alebo 

tam, kde práca jednotlivých pracovníkov na seba nadväzuje. 

Tento typ práce môže viesť k uponáhľanosti. 

f) Zdieľanie pracovného miesta - To môže prilákať pracovníkov, 

ktorí sú skúsení a takých, ktorí chcú pracovať menej než je 

plná pracovná doba a mať určitú možnosť disponovať voľnejšie 

so svojím časom, čiže je to vhodné pre tých, ktorí chcú mať 

určitú slobodu. Tento typ práce umožňuje pracovníkovi, aby si 

voľne usporiadal svoju pracovnú dobu a takisto aj disponovať 

časom. Avšak nie každému vyhovuje to, že pracovníci, ktorí 

zdieľajú pracovné miesto uzatvárajú zmluvu spoločne a takisto 

spoločne sa zaväzujú, že zabezpečia prácu na tomto mieste. 

Nie všetci myslia na to, že si budú musieť odpracovať svoju 

vlastnú pracovnú neschopnosť kvôli ochoreniu alebo úrazu, ale 

taktiež aj svoju dovolenku. Organizácie málokedy do zmluvy 

dávajú klauzulu, ktorá rešpektuje to, že by pracovník nemusel 
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byť nútený k tomu, že si bude musieť pracovnú neschopnosť 

alebo dovolenku nadpracovávať. 

Šikýř (2016, s. 155) opisuje zdieľanie pracovného miesta 

následovne – „je to situácia, kedy zamestnávateľ uzatvára pracovnú 

zmluvu na jedno pracovné miesto s dvoma alebo viacerými 

zamestnancami a títo zamestnanci si sami rozdeľujú dojednanú 

prácu, takisto si sami rozvrhujú pracovnú dobu a tak majú 

zamestnanci za všetko spoločnú zodpovednosť.”  Ďalej Šikýř  (2016, 

s. 155) uvádza, že v tomto režime zamestnanci spolu zdieľajú: 

● Pracovnú náplň – zamestnanci si rozdeľujú úlohy, povinnosti, 

právomoc a zodpovedajú za pracovné miesto. S každým 

zamestnancom sa uzatvára pracovná zmluva na rovnaký druh 

práce s kratšou pracovnou dobou. Na každého zamestnanca 

nemusí pripadať rovnaké množstvo pracovnej doby. Všetko je na 

vzájomnej dohode na základe potrieb zamestnávateľa a možnosti 

pracovníkov. Zamestnávateľ môže využívať takisto dohody o 

prácach, ktoré sa vykonávajú mimo pracovný pomer (čiže dohody 

o pracovnej činnosti alebo dohody o prevedení práce), ktoré 

predstavujú ešte flexibilnejšie pracovnoprávne vzťahy, ako u 

pracovného pomeru. 

● Pracovnú dobu – stanovená pracovná doba, spravidla 

predstavuje 40 hodín týždenne, ktorá odpovedá jednému 

pracovnému miestu, čiže jednej pracovnej zmluve sa rozvrhuje 

medzi viacerých zamestnancov 

● Odmena za prácu – mzda, ktorá zodpovedá jednému pracovnému 

miestu, respektive jednej pracovnej zmluve sa rozdeľuje medzi 

zamestnancov podľa toho, kto koľko odpracoval. 

Koubek (2007, s. 349-350) tvrdí, že zamestnávateľ môže efektívne 

zabezpečiť požadovanú prácu a pracovníci sú schopní spojiť 

pracovný život s osobným. Problém, ktorý môže u zamestnancov 

nastať je ten, že sa nemusia vedieť dohodnúť na prerozdelení 

dojednanej práce alebo rozvrhnutí pracovnej doby. 

Ďalší typ pracovného režimu sú dištančné práce, Šikýř (2016, s. 

155-156) to zhrnul tak, že je to situácia, kedy zamestnanec 

odpracuje väčšinu pracovnej doby mimo pracoviska svojho 

zamestnávateľa, môže to byť napríklad práca z domu, od zákazníka a 

tak ďalej. Tento typ práce súvisí tým, že sa rozvíjajú informačné 

a komunikačné technológie, vďaka ktorým sa zamestnanec spája so 

zamestnávateľom, spolupracovníkmi a obchodnými partnermi. 

Zamestnávateľovi to umožňuje znížiť náklady na prevádzku, zvýšiť 

produktivitu práce a zlepšiť využitie zamestnancov aj keď musia 

riešiť nejaké organizačné, technické alebo aj pracovnoprávne 

problémy dištančnej práce naraz. Pracovníci vďaka tomu typu práce 

môžu znížiť cestovné náklady, získať viac času a takisto spojiť 

osobný a pracovný život, aj keď musia súčasne riešiť zvládnutie 

organizácie vlastnej práce, rozvhrnutie pracovnej doby a podobne. 



 14  

3 PRACOVNÉ PROSTREDIE 

 
„Pracovné prostredie tvorí súhrn všetkých materiálnych podmienok 

pracovnej činnosti (stroje a zariadenia, manipulačné prostriedky, 

osobné ochranné prostriedky, ostatné vybavenia pracoviska, 

suroviny a materiál, stavebné riešenie), ktoré spolu s ďalšími 

podmienkami (technológie, organizácie práce, spoločenskými 

podmienkami práce) vytvára faktory – fyzikálne, chemické, 

biologické, sociálne psychologické a ďalšie – ovplyvňujúce 

pracovníka v priebehu pracovného procesu.“ (Koubek 2007, s. 353) 

Taktiež Koubek (2007, s. 353) vysvetľuje, že skladba a úroveň 

pracovného prostredia pôsobí ako na pracovnú pohodu, tak aj na 

výkon či zdravotný stav zamestnancov. Pri náročnej adaptácii na 

nepriaznivé   pracovné   prostredie   dochádza   u   pracovníka   

k nespokojnosti alebo aj odporu, ktorá sa spravidla odráža aj     

v jeho  vzťahu  ku  svojmu  zamestnávateľovi.  Personálne  práce  

v súvislosti s pracovným prostredím sa sústreďujú hlavne na 

priestorové riešenia pracoviska, fyzikálne podmienky práce a 

sociálne psychologické podmienky práce. 

 

 

3.1 Priestorové riešenia a farebná 

úprava pracoviska 

Kocianová (2010, s. 179) podobne ako Koubek uvádza, že pracovné 

prostredie nemusí mať jednotný význam. Môžeme ho definovať ako 

súhrn všetkých materiálnych podmienok pracovnej činnosti, jedná sa 

o stroje a zariadenia, manipulačné prostriedky, osobné ochranné 

prostrieky alebo napríklad aj suroviny a materiál. 

Koubek (2007, s. 353) vysvetľuje, že ak hovoríme o priestorovom 

riešení pracoviska, musíme pracovníkovi zaistiť: 

a) Vhodnú pracovnú polohu (je nutná kompenzácia jednostrannej 

záťaže striedaním polôh. 

b) Optimálne zorné podmienky pre prácu v závislosti na zrakové 

náročnosti práce a to napríklad prispôsobením výšky pracovnej 

plochy. 

c) Vhodnú výšku pracovnej plochy, ktorá je prispôsobená postave 

zamestnanca (je vhodné mať variabilnú nastaviteľnú výšku 

pracovnej plochy a takisto aj sedadla). 

d) Optimálne pohybové priestory pre prácu rúk (manipulačný 

priestor), ale aj pre prácu nôh sú dôležité pre umiestnenie 

jednotlivých prvkov vybavenia pracoviska, avšak musí sa pri 

tom dohliadať aj na frekvenciu používania týchto prvkov. 
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Najdôležitejšie je to, aby si pracovníci navzájom neprekážali 

a aby sa nevyrušovali. Takisto je potrebné rozmiestniť prvky 

pracoviska tak, aby bolo stabilné a aby boli vytvorené 

podmienky pre pohybové návyky. Tiež to musí byť zaistené 

maximálne ekonomicky a je potrebné aby to bolo možné 

kontrolovať zrakom. 

e) Pohodlný prístup na pracovisku, čiže na prístupových cestách 

nesmú byť žiadne překážky. 

Vždy je najhlavnejšie dbať na bezpečnosť pri práci a ochranu 

zdravia pracovníka. 

Šikýř (2016, s. 156) tvrdí, že farebná úprava pracoviska súvisí   

s použitím farieb na pracovisku a majú rôznorodé funkcie a to 

bezpečnostnú, tá označuje a signalizuje nebezpečenstvo, 

orientačnú, tá slúži na to, aby upútala pozornosť, psychologickú, 

ktorá ovplyvňuje psychiku, ale takisto môže mať aj funkciu 

estetickú, ktorá slúži na zlepšenie prostredia. Medzi bezpečnostné 

farby, ktoré majú špecifický bezpečnostný význam patrí červená 

farba, tú používame pri zákazoch (nebezpečné chovanie), ohlasuje 

nebezpečenstvo (zastaviť prácu, prerušiť prácu, bezpečnostná 

poistka, opustiť priestor), vecné prostriedky požiarnej ochrany, a 

bezpečnostné požiarne zariadenia (označenia a umiestnenia), ďalej 

medzi bezpečnostné farby patrí žltá, oranžová, zelenožltá – 

značka, ktorá predstavuje výstrahu (čiže buď opatrný, priprav sa, 

over si), modrá farba nám niečo prikazuje (určité chovanie alebo 

postup, môže aj vyjadrovať to, že má pracovník použiť ochranné 

pracovné prostriedky), zelená – oznamenie núdzového východu, 

značka prvej pomoci (označenie dverí, východov, ciest, zariadení, 

vybavenia), bezpečia (návrat k bežnému stavu). 

 

 

3.2 Fyzikálne podmienky práce 

Koubek (2007, s. 353) interpretuje, že tieto podmienky práce je 

možné merať, patri medzi ne: 

a) Pracovné ovzdušie - je tvorené teplotou, vlhkosťou, 

rýchlosťou prúdenia a čistotou vzduchu. Je dôležité, aby 

pracovník mal zaistenú tepelnú rovnováhu, čiže stav, pri 

ktorom okolie odoberá ľudskému telu toľko tepla, koľko práve 

produkuje a tým sa telesná teplota udržuje v rovnakej výške. 

Tepelná produkcia závisí aj na tom, ako sa pracovník fyzicky 

namáha, koľko váži a meria. Je potrebné zaistiť aj primeranú 

vlhkosť, pretože napríklad nadmerná vlhkosť zhoršuje pracovné 

prostredie a porušuje tepelnú rovnováhu pracovníka, na druhej 

strane nízka vlhkosť vedie k vysychaniu slizníc, nervozite 

ale aj podráždenosti. Je potrebné, aby hodnoty znečistenia 
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pracovného ovzdušia  boli  prísne  a pravidelne kontrolované 

a taktiež nemôžu presahovať prípustné limity. 

b) Osvetlenie – tu sa sleduje hlavne osvetlenosť, čiže koľko je 

svetla na danej ploche, aká je rovnomernosť osvetlenia, takže 

pomer  medzi  najnižšou  a najvyššou  hodnotou  osvetlenosti 

v priestore, možnosť vzniku oslnenia, kam smeruje osvetlenie 

(určované potrebou plastického vnemu objektu a snahou 

zabrániť oslnenie) a nakoniec aj farba osvetlenia, tá sa 

sleduje u umelého osvetlenia. 

c) Hluk – definuje sa ako zvuk, ktorý človek vníma nepríjemne, 

rušivo alebo má naňho škodlivý účinok. Za nebezpečenstvo 

hluku sa považuje to, že pôsobí skryto a má nepriaznivé 

účinky pre ľudský organizmus. Základné charakteristiky hluku 

sú jeho hladina v decibeloch (dB) a kmitočet v hertzoch (Hz). 

Hluk rovnakej hladiny s vysokým kmitočtom je rušivejší ako 

hluk, ktorý má nízky kmitočet, preto sa obe hodnoty posudzujú 

v kombinácii. Škodlivosť hluku závisí na tom, ako dlho 

pôsobí, na subjektívnej odolnosti zamestnanca k hluku, ale aj 

na tom, či ide o hluk trvalý alebo len občasný. Ak ide       

o duševnú prácu ten istý zvyk ruší viac než pri fyzickej 

práci. 

d) Farebná úprava – pri farebnom riešení farieb je potrebné 

rešpektovať to, o akú prácu sa jedná, tvar ale taktiež aj 

veľkosť a polohu priestoru, to aké tepelné pomery na 

pracovisku sú, ale aj osvetlenosť či pohlavie – muži 

spravidlá viac obľubujú studené farby, kým ženy skôr teplé 

farby, je vhodné prihliadať aj na vek (mladí ľudia preferujú 

sýte farby v teplých tónoch, starší uprednostňujú tlmené 

farby, ktoré majú studené tóny). Ak sa jedná o duševnú prácu, 

ktorá si vyžaduje kľud a sústredenie je vhodné použiť farbu 

studených odtieňov. U práce, ktorá je monotónna je vhodné 

použiť odtiene teplej farby. V miestnostiach, ktoré sú 

situované na južnej strane s nadbytkom svetla je vhodné 

použiť studené farby, ktoré klamlivo ochladzujú priestor, 

naopak v miestnostiach, ktoré sú orientované na sever je 

vhodné použiť teplé farby. 

 

 

3.3 Sociálne psychologické podmienky 

práce 

Podľa Koubka (2007, s. 354-355) sociálne psychologické podmienky 

práce súvisia s tým, či je človek stále v kontakte s ďalšími 

pracovníkmi alebo či pracuje osaamote. Niektoré práce alebo úlohy 

si vyžadujú to, aby boli pracovníci neustále súčinní a v kontakte, 
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iné zas vyžadujú súčinnosť len niekedy a ďalšie práce môže 

vykonávať nezávisle na ostatných. Niektorým zamestnancom nevadí, 

či pracovný priestor zdieľa s ostatnými pracovníkmi, avšak u 

niektorých pracovníkov by to mohlo výrazne znížiť ich pracovný 

výkon a podávajú väčší výkon keď sú sami. Je akési pravidlo, že 

duševné práce si vyžadujú to, aby pracovník nebol nikým a ničím 

rušený, zatiaľ čo pri fyzických prácach zdieľanie pracovného 

priestoru pri práci až tak neruší. Je však potrebné počítať s tým, 

že človek je tvor spoločenský a potrebuje kontakt s inými ľuďmi a 

priveľa izolácie u niektorých zamestnancov môže vyvolávať 

psychickú nepohodu, čo môže viesť k zhoršeniu výkonu v práci. Je 

potrebné myslieť na medziľudské vzťahy na pracovisku, pretože ich 

kvalita vytvára spoločenskú atmosféru, ktorá ovplyvňuje náladu 

pracovníka a jeho výkon. Keď vytvárame pracoviská a pracovné 

skupiny mali by sme prihliadať na všetky tieto okolnosti. 



 18  

4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

PRI PRÁCI 

Dvořáková (2012, s. 193) uvádza, že bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci je záležitosť, ktorá sa týka medzinárodného záujmu a 

tiež je súčasťou ako sociálnej, tak aj zdravotnej politiky, 

politiky životného prostretia a celkovej hospodárskej politiky 

štátu. Táto oblasť tvorí jednu z najdôležitejších oblasti 

sociálnej politiky Európskej únie. 

„Zamestnávateľovi je uložená povinnosť vykonávať opatrenia, 

ktorých cieľom je odstrániť príčiny ohrozenia života a zdravia 

pracovníka a vytvoriť bezpečné pracovné podmienky. Táto jeho 

povinnosť je kontrolovateľná.“ (Koubek 2007, s. 355) 

Šikýř (2016, s. 158) uvádza, že cieľom BOZP je to, aby sme 

predišli ohrozeniu života a zdravia pracovníkov pri práci. Za 

riziko, ktoré ohrozuje životy a zdravie pracovníkov pri práci 

považujeme vznik akejkoľvek ujmy na živote alebo zdravi 

pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu. Taktiež pri práci môže 

vzniknúť pracovný úraz alebo choroba z povolania, ktorú považujeme 

takisto za ujmu na živote alebo zdravi pracovníka. 

Zákonník práce (§ 101 až § 108) obsahuje základnú právnu úpravu 

BOZP, ktorá upravuje predchádzanie ohrozenia života a zdravia pri 

práci, práva a povinnosti pracovníkov a povinnosti zamestnávateľa. 

Tento zákonník práce obsahuje ďalšie zákony a vykonávacie právne 

predpisy, patria tam nariadenia vlády a vyhlášky ministerstiev. 

 

 

4.1 Pracovné úrazy a choroby z 

povolania 

Zákonník práce (§ 271k) uvádza, že pracovným úrazom je poškodenie 

zdravia alebo smrť zamestnanca, ak k tomu došlo nezávisle na vôli 

zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších 

vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti     

s plnením pracovných úloh. 

Šikýř (2016, s. 158) uvádza, že plnenie pracovných úloh znamená 

vykonávať pracovné povinnosti, inú činnosť, ktorá je vykonávaná na 

príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej 

cesty. Ďalej uvádza, že za pracovný úraz sa považuje tiež úraz, 

ktorý zamestnanec utrpel, keď musel splniť pracovné ulohy. 

Šikýř (2016, s. 158) tvrdí, že za pracovný úraz nepovažujeme to, 

keď sa niečo zamestnancovi prihodí na ceste do práce alebo na 
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ceste z práce, to je cesta z miesta zamestnancovho 

bydliska(ubytovania) do miesta vstupu do objektu zamestnávateľa 

alebo na iné miesto určené k plneniu pracovných úloh a späť. 

Zákonník práce (§ 105) upravuje povinnosti zamestnávateľa pri 

pracovných úrazoch a chorobách z povolania takto: 

● Objasniť príčiny a okolnosti vzniku pracovného úrazu, a to za 

účasti postihnutého zamestnanca, pokiaľ to jeho zdravotný 

stav dovoľuje, prípadnych svedkov a za účasti odborovej 

organizácie a zástupcu pre oblasť BOZP a bez vážnych dôvodov 

nemeniť stav na mieste úrazu do doby objasnenia príčin a 

okolnosti vzniku pracovného úrazu. 

● Viesť v knihe úrazov evidenciu o všetkých pracovných úrazoch, 

aj keď im nebola spôsobená pracovná neschopnosť alebo bola 

spôsobená pracovná neschopnosť nepresahujúca 3 kalendárne 

dni. 

● Vyhotoviť záznamy a viesť dokumentáciu o všetkých pracovných 

úrazoch, ktorých  následkom  došlo  k zraneniu  zamestnanca  

s pracovnou neschopnosťou dlhšou ako 3 kalendarne dni  alebo 

k úmrtí zamestnanca. 

● Ohlásiť pracovný úraz a zaslať záznam o pracovnom úraze 

stanoveným orgánom a inštitúciám. 

● Prijímať opatrenia proti opakovaniu pracovných úrazov. 

Šikýř (2016, s. 159) uvádza, že choroby z povolania sú uvedené    

v zvláštnom právnom predpise a podľa tohto predpisu sú choroby    

z povolania choroby, ktoré vznikajú, ak na zamestnanca pôsobia 

rôzne nepriaznivé chemické, fyzikálne, biologické alebo iné 

škodlivé vplyvy. Za chorobu z povolania rozumieme tiež akútnu 

otravu, ktorá vznikne nepriaznivým pôsobením chemických látok. 

Povinnosťou zamestnávateľa je to, aby viedol evidenciu 

zamestnancov, u ktorých bola uznaná choroba z povolania, ktorá 

vznikla na jeho pracoviskách a uplatniť také opatrenia, aby 

odstránil alebo minimalizoval rizikové faktory, pri ktorých vzniká 

choroba z povolania. 

 

 

4.2 Predchádzanie ohrozeniu života a 

zdravia pri práci 

Zákonník práce (§ 101 a 102) uvádza, že zamestnávateľ je povinný 

zabezpečiť BOZP s ohľadom na rizika možného ohrozenia života a 

zdravia zamestnancov, ktoré sa týkajú výkonu práce. 

Šikýř (2016, s. 159-160) vysvetľuje, že starostlivosť o bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci je neodlučiteľnou a rovnocennou 
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súčasťou pracovných povinnosti vedúcich zamestnancov na všetkých 

stupňoch riadenia v rozsahu pracovných miest, ktoré zastávajú. 

Zamestnávateľ je povinný zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a to sa vzťahuje na všetky fyzické 

osoby, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na určitom 

pracovisku. Žiadny zamestnávateľ nemôže prenášať náklady, ktoré sa 

spájajú so zaistením BOZP na svojho zamestnanca, je povinný to 

uhradiť zamestnávateľ. Zákonník práce (§ 102) uvádza, že 

zamestnávateľ je povinný vytvárať bezpečné a zdravie neohrozujúce 

pracovné podmienky vhodnou organizáciou bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a prijímaním opatrení k predchádzaniu rizika. 

Prevenciou  rizík  sa  rozumejú  všetky  opatrenia  vyplývajúce   

z právnych a ostatných predpisov k zaisteniu BOZP a z opatrení 

zamestnávateľa, ktorého cieľom je predchádzať rizikám, odstraňovať 

riziká a minimalizovať pôsobenie neodstrániteľných rizík. 

Pri prijímaní a vykonávaní technických, organizačných a iných 

opatrení k prevencií rizík je zamestnávateľ povinný vychádzať zo 

všeobecných preventívnych zásad: 

● Obmedzovať vznik rizík. 

● Ostráňovať riziká v zdroji ich pôvodu. 

● Prispôsobovať  pracovné  podmienky  potrebám  zamestnancov   

s cieľom obmedziť pôsobenie negatívnych vplyvov práce na ich 

zdravie. 

● Nahradzovať fyzicky namáhavé práce novými technologickými a 

pracovnými postupmi. 

● Nahradzovať nebezpečné technológie, výrobné a pracovné 

prostriedky, suroviny a materiály menej nebezpečnými alebo 

menej rizikovými. 

● Obmedzovať počet zamestnancov vystavených pôsobeniu 

rizikových faktorov pracovných podmienok prekračujúce 

najvyššie hygienické limity a ďalšie riziká na najnižší počet 

nutný pre zaistenie prevádzky. 

● Plánovať pri vykonávaní prevencie rizík s využitím techniky, 

organizácie práce, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov a 

vplyvu pracovného prostredia. 

● Uprednostňovať prostriedky kolektívnej ochrany pred 

prostriedkami individuálnej ochrany. 

● Vykonávať opatrenia smerujúce k obmedzovaniu úniku škodlivín 

zo strojov a zariadení. 

● Udeľovať vhodné pokyny k zaisteniu BOZP. 

Podľa Šikýřa (2016, s. 160), keď nie je zamestnávateľ schopný 

odstrániť možné riziká alebo dostatočne obmedziť prostriedky 

kolektívnej ochrany, má povinnosť poskytnúť zamestnancom osobné 
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ochranné pracovné prostriedky, ktoré pomáhajú pracovníkom chrániť 

sa pred možným rizikom, nesmú poškodiť zdravie zamestnanca, tiež 

je nutné zaistiť, aby neohrozovali výkon práce a musia spĺňať 

určité požiadavky, ktoré sú stanovené zvláštnym predpisom. 

 

 

4.3 Povinnosti zamestnávateľa, práva a 

povinnosti zamestnancov 

Podľa zákonníka práce (§ 103) je zamestnávateľ povinný hlavne: 

● Nepripustiť, aby zamestnanci vykonávali zakázané práce a 

práce, ktorých náročnosť nezodpovedá ich schopnostiam a 

zdravotnej spôsobilosti. 

● Informovať zamestnanca o tom, do akej kategórie bola nimi 

vykonávaná práca zaradená, kategorizáciu práce upravuje 

zvláštny právny predpis. 

● zabezpečiť, aby prácu v prípadoch ustanovených zvláštnym 

predpisom vykonávali len zamestnanci, ktorí majú platný 

zdravotný preukaz, ktorí sa podrobili osobitnému očkovaniu 

alebo majú doklad o odolnosti voči nákaze. 

● Zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa vykonavajúci 

práce na jeho pracoviskách obdržali pred ich zahájením vhodné 

a primerané informácie, pokyny k zaisteniu BOZP, informácie o 

prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiaru, 

poskytnutiu prvej pomoci a evakuácii fyzických osob v prípade 

mimoriadných udalostí. 

● Zaistiť zamestnancom poskytnutie prvej pomoci. 

● Nepoužívať taký spôsob odmeňovania práce, pri ktorom sú 

zamestnanci vystavení zvýšenému nebezpečiu újmy na zdraví, a 

ktorého použitie by viedlo pri zvyšovaní pracovných výsledkov 

k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia zamestnancov. 

● Zaistiť zamestnancom školenie o právnych a ostatných 

predpisoch k zaisteniu BOZP, ktoré doplňuje ich odborné 

predpoklady a požiadavky pre výkon práce, ktoré sa týkajú 

nimi vykonávané práce a vzťahujú sa k rizikám, s ktorými môže 

zamestnanec prísť do styku na pracovisku, na ktorom je práca 

vykonávaná a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich 

dodržiavanie. Školenie je zamestnávateľ povinný zaistiť: 

1.) Pri nástupe zamestnanca do práce. 

2.) Pri zmene pracovného zaradenia. 

3.) Pri zmene druhu práce. 
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4.) Pri zavedení novej technológie alebo zmeny výrobných a 

pracovných prostriedkov alebo zmeny pracovných a 

technologických postupov. 

5.)  V prípadoch, ktoré majú alebo môžu mať podstatný vplyv 

na BOZP. Zamestnávateľ je povinný určiť obsah a počet 

školení, spôsob overovania znalosti zamestnancov a 

vedenia dokumentácie o vykonaní školenia. 

Zamestnanec (§ 106 Zákonníka práce) má právo a povinnosti podieľať 

sa na vytváraní bezpečného a zdravie neohrozujucého pracovného 

prostredia, tým že uplatňuje stanovené a zamestnávateľom prijaté 

opatrenia. Zamestnanec má právo: 

● Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rovnako 

aj na informácie o rizikách jeho práce a opatreniach na 

ochranu pred ich pôsobením. 

● Odmietnúť vykonávať prácu, o ktorej ma dôvodne za to, že 

bezprostredne a závažným spôsobom ohrozuje jeho život alebo 

zdravie, prípadne život alebo zdravie iných fyzických osôb, 

toto odmietnutie zamestnávateľ nemôže považovať za nesplnenie 

povinnosti zamestnanca. 

Zamestnanec (§ 106 Zákonníka práce) je povinný hlavne: 

● Podľa svojich možnosti dbať o svoju bezpečnosť o zdravie a aj 

o bezpečnosť a zdravie fyzických osôb, ktorých sa 

bezprostredne dotýka jeho jednanie, prípadne opomenutie pri 

práci. 

● Zúčastniť sa školení zaisťovaných zamestnávateľom a školení, 

ktoré sú zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

● Dodržiavať právne a ostatné predpisy a pokyny zamestnávateľa 

k zaisteniu BOZP, s ktorými bol riadne zoznamený a riadiť sa 

zásadami bezpečného chovania na pracovisku a informáciami 

zamestnávateľa. 

● Dodržiavať pri práci stanovené pracovné postupy, používať 

stanovené pracovné prostriedky, dopravné prostriedky, osobné 

ochranné prostriedky a ochranné zariadenia a svojvoľne ich 

nemeniť a nevyradzovať z prevádzky. 

● Nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné návykové látky 

na pracoviskách zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo 

týchto pracovísk, nevstupovať pod ich vplyvom na pracovisko 

zamestnávateľa a nefajčiť na pracoviskách a v iných 

priestoroch, kde sú účinkom fajčenia vystavení tiež 

nefajčiari. Zákaz požívania alkoholických nápojov sa 

nevzťahuje na zamestnancov, ktorí pracujú v nepriaznivých 

mikroklimatických podmienok, pokiaľ požívajú pivo so zníženým 

obsahom alkoholu, a na zamestnancov, u ktorých požívanie 
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týchto nápojov je súčasťou plnenia pracovných úloh alebo je s 

plnením týchto úloh zvyčajne spojené. 

● Oznamovať svojmu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi 

nedostatky a závady na pracovisku, ktoré ohrozujú alebo by 

bezprostredne a závažným spôsobom mohli ohroziť bezpečnosť 

alebo zdravie pracovníkov pri práci, najmä hroziace vznik 

mimoriadnej udalosti alebo nedostatky organizačných opatrení 

alebo poruchy technických zariadení a ochranných systémov 

určených na ich zamedzenie. 



 24  

5 VZDELÁVANIE A ROZVOJ 

PRACOVNÍKOV 

Armstrong (2015, s. 144) interpretuje, že je potrebné uvedomiť si, 

že je správne a nutné dať svojim zamestnancom príležitosť na to, 

aby sa mohli vzdelávať a takisto aj rozvíjať. Vďaka tejto 

príležistosti si zamestnanci osvovujú znalosti a schopnosti, ktoré 

potrebujú k úspešnému vykonávaniu práce a k rozvoju svojho 

potenciálu. 

Tureckiová (2004, s. 89) uvádza, že hlavný zdroj rozvoja 

zamestnancov pri zdokonaľovaní, rozšírovaní, prehĺbovaní profesnej 

spôsobilosti  je   podnikové   vzdelanie.  Tým   prispievajú   aj 

k výkonnosti firmy ako celku. 

Šikýř (2016, s. 138) uvádza, že cieľom vzdelávania zamestnancov je 

systematické vytváranie, prehlbovanie a rozšírovanie znalosti a 

schopnosti zamestnancov, ktoré slúžia na to, aby mohol pracovník 

vykonávať prácu, na ktorej sa vopred dohodol so svojím 

zamestnávateľom a takisto je cieľom dosiahnúť určitý výkon 

zamestnanca. Ak hovoríme o systematickom vzdelávaní je to také, 

pri ktorom pracovníka pripravíme na zmeny, ktoré v budúcnosti môžu 

nastať pri určitých požiadavkach jednotlivých pracovných miest ale 

aj celej organizácie. Organizácia je vysoko konkurenčne schopná, 

ak zamestnáva pracovníkov, ktorí sú pripravení na zmenu a berú to 

ako motiváciu, keď sú schopní zmenu prijať ako príležitosť. 

Podľa Vodáka (2011, s. 81-83) je nutné, aby vzdelávanie 

zamestnancov bolo tvorené systematicky a má vychádzať z celkovej 

podnikovej stratégie ak nemá byť neefektívne a nepravidelné. 

Podnikové vzdelávanie vykonávajú vnútorní odborníci alebo vlastné 

školiace centrum, prípadne rôzne vonkajšie inštitúcie či už 

verejné alebo podnikateľské subjekty. Podnikové vzdelávanie sa 

skladá zo 4 fáz: 

● identifikovanie potrieb a definícia cieľov vzdelávania, 

● plánovanie vzdelávania zamestnancov, 

● realizovanie vzdelávacieho procesu, 

● hodnotenie výsledkov vzdelávania. 

V prvej fáze sa podľa Vodáka (2011, s. 85) analyzujú potreby 

vzdelávania, zhromažďujú sa informácie o súčasnom stave znalosti a 

schopnosti zamestnancov, taktiež informácie o výkonnosti 

jednotlivcoch, tíme a podniku, a tak sa porovnajú získané údaje   

s úrovňou, ktorú požadujeme. Za výsledok analýzy sa považuje 

zistenie nedostatkov, ktoré sa časom odstránia formou vzdelávania. 

Potom je vypracovaný návrh na vhodný vzdelávací program. V druhej 
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fáze Vodák (2011, s. 96-97) uvádza, že plánovanie zamestnancov má 

tri fázy a to: 

1. prípravná fáza – v tej je zahrnutá špecifikácia potrieb, 

analýza účastníkov a stanovenie cieľa vzdelávacieho projektu; 

2. realizačná fáza – v tejto fáze sa vyvíjajú a spracovávajú 

jednotlivé   etapy   vzdelávacieho   projektu   a   dochádza 

k realizácii, v ktorej sa stanovia úlohy a poradie tém; 

3. zdokonaľovacia fáza – v tejto fáze sa priebežne hodnotia 

jednotlivé  etapy  vzdelávacieho  programu  a  posudzujú  sa 

s cieľom, ktorý si určili na začiatku. 

Po plánovaní sa začína realizovanie vzdelávacieho procesu, kde sa 

zaoberajú konkrétnymi vzdelávacími aktivitami. Posledná fáza je 

veľmi dôležitá, zisťujeme ako veľmi účinný bol vzdelávací program. 

 

 

5.1 Odborný rozvoj 

Šikýř (2016, s. 138-139) uvádza, že odborné vzdelávanie 

pracovníkov väčšinou zahŕňa: 

● zaškolenie – je to fáza, keď sa pracovník adaptuje a začína 

orientovať, osvojuje si znalosti a schopnosti, ktoré 

potrebuje k vykonávaniu svojej práce v novej organizácii, 

prípadne na novom pracovnom mieste; 

● doškolenie – jedná sa o prehĺbovanie kvalifikácie, každý 

zamestnanec si priebežne osvojuje svoje znalosti pri 

meniacich sa požiadavkách v jeho práci, aby bol schopný ju 

naďalej vykonávať, napríklad personalista sa priebežne 

vzdeláva pri zmene určitých predpisoch; 

● preškolenie – jedná sa o rekvalifikáciu, kedy si zamestnanec 

osvojuje nové znalosti a schopnosti, aby mohol vykonávať aj 

niečo iné ako doterajšiu prácu, napríklad ak personalistu 

prepustia z dôvodu nadbytočnosti, motivuje ho to 

rekvalifikovať sa v oblasti mzdového účtovníctva a časom môže 

začať sám podnikať v tejto oblasti; 

● rozvoj – jedná sa o rozšírenie kvalifikácie, ak zamestnanec 

túži po tom, aby sa mohol viac uplatniť v organizácii ale aj 

mimo nej osvojuje si svoje znalosti a schopnosti nad rámec 

požiadaviek vo svojej súčasnej práci. 

 

 

5.2 Personálny rozvoj 

Koubek (2007,  s. 357) uvádza, že  vzdelávaním a vytváraním 

podmienok na vzdelávanie  svojich  zamestnancov, zamestnávateľ 
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zvyšuje ich motiváciu, spokojnosť so zamestnávateľom, ale aj 

napríklad puto so svojou organizáciou a podobne, a tým zvyšuje 

atraktivitu zamestnania v určitej organizácii. Týmto sa ľahšie 

získavajů noví zamestnanci a znižuje fluktuácia zamestnancov.     

K personálnemu rozvoju patrí aj kariéra zamestnancov. Spoločnosť 

by mala aj tejto oblasti venovať dostatočnú pozornosť. Všetci 

zamestnanci by mali byť informovaní aké majú možnosti kariéry     

v ich organizácii a zamestnávatelia by mali svojim zamestnancom 

poskytovať jasnú perspektívu personálneho rozvoja. Taktiež by sa 

mala spoločnosť dostatočne venovať plánom kariéry a plánom 

následníctva. 
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6 SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRACOVNÍKOM 

NA PRACOVISKU 

Podľa Koubka (2007, s. 357-358) patrí medzi najdôležitejšie 

služby, ktoré zamestnávateľ poskytuje svojim pracovníkom: 

a) Stravovanie zamestnancov – je to nie len služba, ale takisto 

má vplyv aj na pracovný výkon zamestnanca. Jedná sa takisto o 

povinnosť zamestnávateľa, kvalita a štruktúra jedla môže byť 

kontrolovaná vonkajšími orgánmi, prípadne odborovými orgánmi. 

Väčšinou zamestnávateľ na jedlo prispieva, ale takisto je 

možné poskytnúť bezplatné stravovanie. 

b) Zariadenia, ktoré slúžia na osobnú hygienu, oddych a 

ukladanie osobných veci zamestnanca – rozumieme tým záchody, 

umyvárne, odpočivacie miestnosti, šatne, parkoviská a 

podobne. Tieto služby sú povinné zo zákona a musia spĺňať 

určité normy, ale takisto aj ukazujú, ako veľmi sa 

zamestnávateľ stará o svojich zamestnancov. 

c) Zdravotné služby – vlastné zdravotnícke zariadenia zvyknú mať 

len väčšie organizácie, ale je povinnosť, aby každý 

zamestnávateľ zaistil určitý rozsah zdravotných služieb. 

Medzi hlavné úlohy zdravotných služieb organizácie patrí: 

● Rozpoznávať a vyhodnocovať nebezpečie, ktoré ohrozujú 

zdravie na pracovisku. 

● Poskytnúť poradenstvo v oblasti technologického a 

organizačného projektovania práce súvisiace so vzťahom 

k ochrane zdravia. 

● Sledovať  zdravotný  stav  zamestnancov  v súvislosti  

s prácou. 

● Poskytnúť pracovnú rehabilitáciu. 

● Zorganizovať prvú pomoc. 

● Vykonávať preventívne lekárske prehliadky. 

● Zaistiť priebežnú lekársku starostlivosť. 

d) Poskytovanie ochranných pracovných pomôcok a pracovných 

odevov – väčšinou ide o dobrovoľnú službu zamestnávateľa, 

avšak veľa zamestnávateľov poskytuje jednotné pracovné 

oblečenie s logom firmy. Nejedná sa len o starostlivosť o 

zamestnancov, ale vďaka tomu, môžeme ľahšie kontrolovať pohyb 

a prácu zamestnancov, a to hlavne na pohyblivých 

pracoviskách, napríklad na stavbe. Taktiež ide o určitú 

reklamu firmy. Čo sa týka ochranných pomôcok, zamestnanec má 
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na ne nárok v závislosti na druhu práce a poskytujú sa mu 

priamo. 

e) Zaisťovanie dopravy do práce – táto služba je skôr 

poskytovaná zamestnancom v zahraničí, môže to mať pozitívny 

dopad aj na výkon zamestnanca, keďže sa znižuje únava, ktorá 

je zapríčinená jeho nepohodlím a časovou náročnosťou do práce 

a rozširuje sa voľný čas zamestnanca 

f) Poradenské služby týkajúce sa pracovných záležitosti 

zamestnanca – jedná sa o služby zamerané na vzdelávanie, 

kariéru, ale napríklad aj na právne záležitosti 
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7 OSTATNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ 

PRACOVNÍKOM A ICH RODINÁM 

Koubek (2007, s. 359) tvrdí že, ide najmä o sociálne služby, ktoré 

sa považujú za benefity, respektive za zamestnanecké výhody firmy. 

Patrí sem: 

● Služby, ktoré sú spojené s využitím voľného času – tieto 

služby sa neposkytujú len zamestnancom ale takisto aj ich 

rodinným príslušníkom a jedná sa o šport, kultúru, rekreáciu, 

cestovanie a podobne. Taktiež sa môžu poskytovať vo forme 

peňažného príspevku, čiže sa celkovo alebo čiastočne uhradia. 

Ak hovoríme o tejto zamestnaneckej výhode, tak zamestnanec 

môže poskytnúť príspevok na dovolenku alebo pre svojich 

zamestnancov na voľnočasové aktivity vytvárajú či už dielne 

alebo počítačové kluby. 

● Služby na zlepšovanie životných podmienok zamestnancov – 

hovoríme teda o bývaní, jasliach, materskej škole, rôzne 

pôžičky ale aj poistenie či príspevky na ne. 

● Poradenské služby – nejde len o služby týkajúce sa pracovných 

záležitosti, ale taktiež firma môže poskytovať služby 

právnika, psychológa alebo lekára pre súkromné účely. 

Dědina (2005, s. 238) uvádza, že ak chceme aby zamestnanecké 

výhody motivovali zamestnancov a zvýšovali ich spokojnosť, musí sa 

firma zaujímať, ktoré benefity zamestnanci preferujú. 
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8 PREDSTAVENIE FIRMY INVENTI 

 
Praktická časť tejto bakalárskej práce sa zaoberá starostlivosťou 

o zamestnancov vo firme Inventi, jej cieľom je identifikovať možné 

problémy a následne navrhnúť vhodné zmeny na prilákanie a udržanie 

zamestnancov. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná na 

základe externých zdrojov, ale takisto aj na základe interných 

zdrojov a dotazníka vyplneného zamestnancami firmy INVENTI. 

 

 

8.1 Podnikanie firmy 

Podľa webových stránok Cocuma.cz je firma INVENTI na trhu od roku 

2011 a dnes v nej pracuje okolo 200 ľudí, je to technologická a 

konzultačná softvérová firma. Tvoria riešenie na mieru pre veľké a 

stredné firmy, ale takisto sa venujú aj startupom, ktoré rozbehnú 

a podporujú. Zaoberajú sa vývojom softvéru a mobilných aplikácii 

vrátane analýzy, dizajnu, testingu, DevOps a agilného riešenia. 

Ich pobočky môžeme nájsť v Prahe alebo v Plzni. Majú svojich ľudí 

ako v centrále tak aj u klientov, je to firma, ktorá ponúka 

zázemie pre ľudí, nápady a projekty. V súčasnosti sa zameriavajú 

hlavne na vývoj vlastných služieb a produktov a taktiež aj na 

zakladanie technologických startupov s ich víziou, ktorá podporuje 

ľudský potenciál a tvorí budúcnosť. Cieľom tejto firmy je to, aby 

boli jednotkou medzi technologickými spoločnosťami, ktorá ľudí 

priťahuje svojou atmosférou, ale aj obsahom práce a výzvami, ktoré 

budú rozvíjať aj tých najskúsenejších profesionálov. Pre túto 

firmu je charakteristická neformálna atmosféra, všetci zamestnanci 

si tam medzi sebou tykajú a to vrátane majiteľov firmy. Veľa 

pracovníkov pracuje na projektoch u rôznych klientov, preto aby 

mohli udržiavať firmu pohromade a každý z nich sa cítil ako 

plnohodnotný zamestnanec INVENTI je potrebné udržiavať túto 

atmosféru aj naďalej. 

V súčasnej dobe sa rodí nové INVENTI, ich víziou je naďalej 

podporovať ľudí a ich potenciál a tak tvoriť ich budúcnosť. Avšak 

aby boli fér, museli nastať iné zmeny. Toto obdobie je pre nich 

obdobím zmien, tvoria novú víziu a dolaďujú stratégie. Pripravujú 

sa na ďalšiu úroveň podnikania pridať viac rozumového pohľadu a 

zvýšiť efektivitu toho, čomu sa venujú. 

Ich organizačná zmena prechádza zmenami a vytvorili kompetenčný 

model, ktorý sa zameriava na podporu jednotlivých ľudí. Lepšími 

slovami povedané, už to nie je tak, že o ľudí na určitom projekte 

sa stará len projekt líder, ale napríklad na to, aby sa Javisti 

naďalej rozvíjali dozerá líder Java kompetencie, na testing dozerá 

líder Testing kompetencie a podobne. Ich cieľom je podporiť 

http://www.cocuma.cz/
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vlastné INVENTI projekty. Pripravujú vlastné produkty, ako sú 

napríklad robotické poradenstvo alebo testovacie nástroje. 
 

Medzi ich dlhodobých partnerov podľa patrí napríklad: ČSOB, 

FISCHER, HOMECREDIT, MONETA, SANOFI, globalpayments, Česká 

Spořitelna, OPENMATICS, T-mobile, e-on, O2, KB, bezrealitky.cz, 

České dráhy, EHG, CETIN, Hypoteční banka, SIEMENS, ADASTRA, 

EUROWAG. 

 

 

8.2 Vývoj počtu zamestnancov 

Vývoj počtu zamestnancov vo firme INVENTI je sledovaný v rokoch 

2011-2019 a to vždy k poslednému dňu daného roku (interné zdroje 

INVENTI): 

● Rok 2011 - počet zamestnancov: 6, v tomto čase boli ešte pod 

značkou Artin a získali prvé zákazky. 

● Rok 2012 - počet zamestnancov: 15, vtedy rozšírili portfólio 

zákazníkov a ich rady, takisto sa presťahovali už do väčších 

priestorov. 

● Rok 2013 - počet zamestnancov: 35, v tomto roku začali rásť a 

rozbiehať ich prvé startupy. 

● Rok 2014 - počet zamestnancov: 57, vyhrali veľkú zákazku na 

outsourcing celého testingu a na konci roku rozšírili svoje 

priestory. 

● Rok 2015 - počet zamestnancov: 78, vyhrali ďalšiu veľkú 

zákazku na outsourcing, jedná sa o portálový vývoj pre 

významnú banku. 

● Rok 2016 - počet zamestnancov: 156, počet zamestnancov sa 

zdvojnásobil a tak boli nútení opäť rozšíriť svoje priestory. 

● Rok 2017 - počet zamestnancov: 170, opäť rozšírili svoje 

portfólio o ďalšie zaujímavé projekty, zároveň začali 

pripravovať koncept “INVENTI garáže” pre tími, ktoré chcú 

rozbehnúť vlastný projekt. 

● Rok 2018 - počet zamestnancov: 200, vytvárajú 

● novú víziu INVENTI 2.0 a menia spôsob fungovania firmy. 

● Rok 2019 - počet zamestnancov: 213. 

Tabulka 1: Vývoj počtu zamestnancov 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 

zamestnancov 

 
6 

 
15 

 
35 

 
57 

 
78 

 
156 

 
170 

 
200 

 
213 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných zdrojov 
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Obrázok 1: Vývoj počtu zamestnancov 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných zdrojov 

 

 

8.3 Organizačná štruktúra a 

predstavenie jednotlivých pracovísk 

V súčasnej dobe je v INVENTI 213 ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú 

na projektoch, v tom sú zahrnutí aj subdodávatelia. Počet ľudí, 

ktorí sú priamo pod firmou INVENTI je 177. Momentálne má firma 

INVENTI troch spolumajiteľov, patrí medzi nich zakladateľ Jan 

Kaštura, projektový manažér Petr Háka a obchodný riaditeľ Marek 

Mach. Pracoviská v INVENTI môžeme rozdeliť následovne: 

 

 

 

Obrázok 2: Oddelenia firmy INVENTI 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných zdrojov 
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IT oddelenie je jednoznačne najväčšie oddelenie firmy INVENTI, 

pracujú v nej IT pracovníci, ktorí sú rozdelení podľa toho, akej 

technológií sa venujú, ľudia ktorí sa venujú od testingu až po 

mobilný vývoj, časť z tohto oddelenia sú externí pracovníci, ktorí 

sa venujú nastavovaniu rôznych prístupov a tlačiarni. Túto službu 

si INVENTI kupuje, ďalšie oddelenie je delivery management sú to 

manažéri, ktorých povinnosťou je dohliadať na to, aby všetky 

projekty dopadli dobre, ľudia, ktorí majú presah, čiže sú to 

technicky a manažérsky zdatní ľudia. Obchodné oddelenie sa skladá 

z piatich ľudí, business development sa skladá z dvoch ľudí, 

marketing oddelenie majú na starosti taktiež dvaja ľudia, HR 

oddelenie sa skladá zo šiestich ľudí, finančné oddelenie vedú 

štyria ľudia a v neposlednom rade majú v INVENTI back office a 

front office, kde sa radí prevažne recepcia. 
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9 STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

VO FIRME 

Táto kapitola analyzuje existujúci stav starostlivosti o 

zamestnancov vo firme INVENTI, a to na základe interných zdrojov. 

Na získanie potrebných informácii bol použitý dotazníkový prieskum 

v elektronickej podobe a taktiež dva osobné rozhovory. 

 

 

9.1 Pracovná doba a pracovné prostredie 

Firma INVENTI chce pre svojich zamestnancov len to najlepšie, a to 

sa odzrkadľuje aj v pracovnej dobe. Pracovníci majú flexibilnú 

pracovnú dobu, je na nich kedy prídu a kedy skončia, ideálne je, 

ak tam sú medzi 10 až 15 hodinou, kedy sa riešia najdôležitejšie 

veci, je potrebné, aby zamestnanec mal odpracovaných 8 hodín 

denne, čiže 40 hodín týždenne ako stanovuje zákon. Ak hovoríme o 

prestávkach, tie sú určené zo zákona, ale v tomto sú takisto 

benevolentní a každý si ich určuje sám, keď mu to najviac 

vyhovuje. Firma INVENTI taktiež povoľuje prácu z domu a veľa ľudí 

pracuje remote. Pracovné prostredie je už na prvý pohľad príjemne, 

v ktorom dominujú ich farby a to fialová, zelená a biela, sídlia v 

nových budovách. Aby mali zamestnanci dostatočný komfort aj z 

hľadiska teploty, v zime sú priestory dostatočne vytápané 

radiatormi a v letných mesiacoch sa pracovníci môžu spoľahnúť na 

klimatizáciu. Pracovníci nesedia v openoffice, ale sú rozdelení do 

kancelárii pre tri až štyri osoby alebo do kancelárii pre osem až 

desať ľudí. 

 

 

9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci 

INVENTI využívajú službu Prevent na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Služba Prevent má na 

starosti to, aby išlo všetko podľa zákona, ďalšie ich služby: 

a) plnenie povinnosti zamestnávateľa v prevencii rizík, 

b) spracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie BOZP, 

c) školenie a informovanie zamestnancov, 

d) preventívne kontrolovanie pracovísk, 

e) plnenie ďalších úloh zamestnávateľa v bezpečnosti práce a 

požiarnej ochrany, 

f) lekárske prehliadky. 
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Obrázok 3: BOZP firmy INVENTI 

Zdroj: www.prevent.cz 

 

 

9.3 Zaškolenie a adaptácia zamestnancov 

Firma INVENTI dbá o to, aby sa zamestnanec u nich cítil hneď od 

prvej chvíle príjemne. Každý pracovník ma nejakého tímlídra, ktorý 

sa o neho stará. 

Každý na začiatku dostane nástupný plán, kde má spísané ako bude 

prebiehať jeho prvý deň, kto sa oňho bude starať a taktiež aj plán 

na nasledujúce tri mesiace. Taktiež dostane rozvojový plán, ktorý 

zamestnanca nasmeruje, kam by sa mal dostať za nasledujúce 

obdobie. Následne zamestnanec pravidelne dostáva spätné väzby, 

ktoré mu poskytuje jeho nadriadený a taktiež aj niekto z HR. Po 

skončení skúšobnej doby prebehne ďalšia oficialnejšia spätná 

väzba, po tomto období zamestnanec dostáva spätnú väzbu každých 

šesť mesiacov. 

Adaptácia zamestnancov prebieha následovne. V prvý deň, keď 

pracovník nastúpi do práce, trávi s ním čas HR a IT support a 

spravia mu onboarding školenie, to znamená, že mu ukážu všetky 

systémy, ktoré používajú, ukážu mu ako firma funguje, spíšu 

pracovnú zmluvu, urobia vstupnú prehliadku, nastavia mu počítač a 

vytvoria elektronický podpis. U každého zamestnanca prebieha 

onboarding zvlášť. 

Raz za dva mesiace prebieha welcome day, čiže všetkých nováčikov 

pozvu do zasadačky na približne štyri hodinovú akciu, kde im 

spravia celkovú prezentáciu o firme, na tejto akcii sa 

prestriedajú všetci šéfovia jednotlivých oddelení a približia čomu 

všetkému sa venujú. Taktiež na tieto akcie prichádzajú majitelia, 

aby sa nováčikom predstavili a taktiež aj aby sa navzájom 

spoznali. 

 

 

9.4 Zamestnanecké výhody 

“Tvoj posun ako najväčší benefit”, aj takto znie jedno z hesiel 

INVENTI. Vďaka INVENTI si môžeš vyskúšať mnoho projektov a tak si 

vybrať kariérnu cestu na základe toho, čo ťa baví. Nezáleží na tom 

na akej pozícii začínaš, možnosti je mnoho, podstatné je, aby sa 

každý našiel v tom, čo ho skutočne baví. 

http://www.prevent.cz/
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Medzi výhody, ktoré poskytujú všetkým zamestnancom patrí: 

- odmena za odporúčanie - každý zamestnanec dostáva odmenu za 

odporúčanie IT pracovníka, odvíja sa to od toho, ako veľmi 

skúseného pracovníka odporúčil, delí sa to následovne: 

- junior 20 000 Kč, 100% po skúšobnej dobe 

- medior 40 000 Kč, 50% po nástupe do práce a ďalších 50% 

po skúšobnej dobe 

- senior 60 000 Kč, 50% po nástupe do práce a ďalších 50% 

po skúšobnej dobe 

- výučba cudzích jazykov - anglický, nemecký, španielsky jazyk, 

vyučba prebieha buď individuálne alebo v skupinách 

- kurzy na Udemy - IT kurzy 

- 3 sick days 

- dovolenka 

- firemný tarif 

- Multisport/ActivePass 

- firemný notebook 

- spoločné akcie (teambuilding) 

- relax room 

- zľavy na vlak 

- Káva s Petrom/Honzom, čaj s Markom - jedná sa o stretnutie s 

majiteľmi, kde im môžu napríklad zdeliť svoje nápady 

- akadémie/kurzy - je to ako pre ľudí z INVENTI, tak aj pre 

verejnosť a navyše môžu získať certifikát, mnoho ľudí, ktorí 

momentálne pracujú v INVENTI šli najprv práve na tieto kurzy 

- občerstvenie na pracovisku 
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10 DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM MEDZI 

ZAMESTNANCAMI FIRMY 

Táto kapitola predstavuje výsledky dotazníkového prieskumu medzi 

zamestnancami firmy INVENTI vykonaného s cieľom zistiť názory 

zamestnancov na starostlivosť o zamestnancov vo firme. 

Dotazníkový prieskum bol vykonaný v apríli 2020. Použitý dotazník 

obsahoval 12 otázok zameraných na starostlivosť o zamestnancov vo 

firme. Dotazník byl rozoslaný 40 zamestnancom. Celkom bolo 

získaných 17 vyplnených dotazníkov. 

 

 

10.1 Respondenti dotazníkového prieskumu 

Respondenti dotazníkového prieskumu vo firme sú charakterizovaní 

podľa pohlavia, dĺžky pôsobnosti vo firme, vekovej kategórie, typu 

pracovného úväzku a oddelenia na akom vo firme pracujú. 

 

Otázka 1 – Pohlavie 

Táto otázka poslúžila na zistenie pomeru žien a mužov, ktorí 

dotazník vyplnili. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 13 (76%) 

mužov a 4 (24%) ženy. 

Obrázok 4: Pohlavie respondentov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

POHLAVIE 

Ženy 
24% 

Muži 
76% 
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Otázka 2 - Ako dlho pracujete vo firme INVENTI? 
 

Obrázok 5: Pôsobenie respondentov v INVENTI 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Z odpovedí respondentov je vidieť, že najväčšiu skupinu vo firme 

INVENTI tvoria zamestnanci, ktorí sú vo firme 1 až 3 a taktiež 

zamestnanci, ktorí sú vo firme mene jako 1 rok. Keďže firma 

INVENTI je na  trhu  7  rokov,  je pochopiteľné, že  zamestnanci  

v tejto firme väčšinou nie sú až tak dlho. 

 

 

Otázka 3 – Veková kategória 
 

Obrázok 6: Veková kategória respondentov 

Zdroj: vlasné spracovanie 

Viac ako 7 rokov 
6% 

4-7 rokov 
24% 

Menej než rok 
35% 

1-3 roky 
35% 

Menej než rok 1-3 roky 4-7 rokov Viac ako 7 rokov 

Veková kategória 
6% 

12% 

12% 

29% 

41% 

Menej ako 20 rokov 21 až 25 rokov 26 až 30 rokov 

31 až 35 rokov 36 až 42 rokov Viac ako 42 rokov 
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Najväčšiu skupinu zamestnancov tvoria ľudia od 31 až 35 rokov, po 

nej následuje skupina zamestnancov od 26 až 30 rokov a na ďalšom 

mieste skončila skupina respondentov, ktorí sú vo veku menej ako 

20 rokov, čo sú brigádnici a taktiež zamestnanci vo veku 21 až 25 

rokov. Zámer tejto otázky spočíval v tom, či má vek zamestnancov 

vplyv na výber zamestnaneckých výhod. 

 

 

Otázka 4 – Typ pracovného úväzku 

Respondenti odpovedali takto: 
 

Obrázok 7: Typ pracovného úväzku 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Ako môžeme vidieť, väčšina ľudí z firmy INVENTI je externý 

zamestnanec. Nie v každej firme má externý zamestnanec právo na 

využitie zamestnaneckých benefitov. Pre firmu INVENTI je určite 

veľké plus, že benefity poskytuje aj externým zamestnancom, čím 

zvyšuje konkurencieschopnosť firmy a tak je firma pre 

potencionálnych zamestnancov atraktívnejšia. 

Typ pracovného úväzku 

23% 

6% 

71% 

Plný pracovný pomer Skrátený pracovný pomer Externý zamestnanec 



 41  

Otázka 5 - Na akom oddelení vo firme INVENTI pracujete? 

Respondenti odpovedali takto: 
 

Obrázok 8: Na akom oddelení respondenti pracujú 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Kvôli vyťaženosti zamestnancov sa mi podarilo získať odpovede od 

respondentov len z vyššie uvedených oddelení. Je pochopiteľné, že 

najviac ľudí pracuje na IT oddeleni, keďže INVENTI je IT firma. 

Na akom oddelení v INVENTI pracujete? 

35% 

  53% 

6% 

6% 

IT HR Sales Iné 
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10.2 Výsledky dotazníkového prieskumu 

Táto kapitola vyhodnocuje odpovede respondentov, ktoré sa týkajú 

starostlivosti o zamestnancov vo firme. 

 

 

Otázka 6 – Pracovali by ste v INVENTI bez benefitov, 

ktoré ponúka? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

Obrázok 9: Pracovali by ste v INVENTI bez benefitov, ktoré ponúka? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 
Z obrázku č.9 môžeme vidieť, že až 88% respondentov pracujú vo 

firme nezávisle na tom, či im firma poskytuje určité zamestnanecké 

výhody. Keďže firma INVENTI sa nachádza v kraji, kde nie je vysoká 

nezamestnanosť, môžeme vydedukovať, že má oveľa väčšie kvality ako 

len zamestnanecké výhody. Firma INVENTI je dostatočne atraktívna 

aj pre potencionálných zamestnancov. 

Pracovali by ste v INVENTI bez benefitov, 
ktoré ponúka? 

12%    

88% 

Áno Nie 
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Otázka 7 - Vedeli ste pred nástupom do práce o 

benefitoch, ktoré firma ponúka? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

 

 

Obrázok 10: Vedeli ste pred nástupom do práce o benefitoch, ktoré 

firma ponúka? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Pri tejto otázke sú odpovede viacmenej vyrovnané. Cieľom tejto 

otázky je zistiť, či zamestnanecké výhody boli motiváciou uchádzať 

sa o prácu v tejto firme. Viac sa tomu budem venovať v otázke č. 

11. 

Vedeli ste pred nástupom do práce o 
benefitoch, ktoré firma ponúka? 

47% 

   53% 

Áno Nie 
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Otázka 8 - Uvažovali ste už niekedy o odchode z práce? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

 

 

Obrázok 11: Uvažovali ste už niekedy o odchode z práce? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Z odpovedí je vidieť, že viac ako polovica respondentov už niekedy 

zvážovala odchod z firmy. Je potrebné zistiť dôvod prečo a 

zaistiť, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. 

Uvažovali ste už niekedy o odchode z 
práce? 

41% 

  59% 

Áno Nie 
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Otázka 9 - Ak áno, zvažovali ste odísť aj kvôli 

nedostatkom v benefitoch? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

 

 

Obrázok 12: Zvažovali ste odísť aj kvôli nedostatkom v benefitoch? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Takmer všetci respondenti odpovedali rovnako a to záporne, čo je 

pre firmu dobré. Je vidno, že firma INVENTI sa o svojich 

zamesnancov stará a poskytuje im dostatok zamestnaneckých výhod, a 

tak takmer nikto zo zamestnancov neuvažuje o odchode z firmy kvôli 

nedostatku benefitov. 

Zvažovali ste odísť aj kvôli nedostatkom 
v benefitoch? 

   10% 

90% 

Áno Nie 
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Otázka 10 - Je pre Vás ponuka benefitov pred nástupom do 

práce dôležitá? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

Obrázok 13: Je pre Vás ponuka benefitov pred nástupom do práce 

dôležitá? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Z odpovedí vidíme, že väčšine uchádzačom o zamestnanie na 

benefitoch záleži. 

Je pre Vás ponuka benefitov pred 
nástupom do práce dôležitá? 

24% 

76% 

Áno Nie 
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Otázka 11 - Boli pre Vás benefity motivácou uchádzať sa 

o prácu v INVENTI ? 

Respondenti mali na výber možnosti áno a nie, odpovedali 

následovne: 

 

 

Obrázok 14: Boli pre Vás benefity motivácou uchádzať sa o prácu v 

INVENTI ? 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Z odpovedí je poznať, že zamestnanecké benefity sú pre 

zamestnancov dôležité, ale nie natoľko, aby sa uchádzali o miesto 

vo firme INVENTI. Ako je už vyššie spomenuté, firma INVENTI má aj 

iné kvality a zamestnanecké výhody považujú zamestnanci len ako 

príjemný bonus a chceli by byť súčasťou INVENTI aj bez aktuálných 

benefitov. 

Boli pre Vás benefity motivácou 
uchádzať sa o prácu v INVENTI ? 

12% 

88% 

Áno Nie 
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8 6 4 7 4 
13 

16 

Otázka č. 12 - Ktoré z benefitov považujete za 

najdôležitejšie? 

Respondenti si mohli vybrať viac odpovedí, odpovedali následovne: 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 2 

 
 
 

 

Ktoré z benefitov považujete za najdôležitejšie? 

 
 

Dog-friendly office 

Občerstvenie na pracovisku 

Výuka cudzích jazykov 

Teambuilding 

Odmena za doporučenie 

Firemný notebook 

Cafe s Honzom/Petrom, čaj s Markom 

Homeoffice/Flexibilná pracovná doba 

Kurzy/Akadémie 

Multisport/ActivePass 

Sick days 

 

Obrázok 15: Najdôležitejšie benefity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 
Z grafu môžeme vidieť, že najväčší benefit je pre zamestnancov 

práca z domu a takisto aj flexibilná pracovná doba. Táto 

zamestnanecká výhoda je dnes rozšírená už takmer vo všetkých 

firmách a zamestnanci ju čoraz viac a viac oceňujú. Veľmi dôležité 

sú pre zamestnancov kurzy a akadémie, čo je pochopiteľné, keďže 

každý zamestnanec by mal dbať na svoj rozvoj. V súčasnosti sú 

takisto čoraz viac a viac rozšírené takzvané sick days, čo je 

vidieť aj v tejto firme. Jedná sa o dni zdravotného voľna, keď si 

choroba nevyžaduje návštěvu lekára alebo pracovnú neschopnosť. 

Môžete ich použiť vtedy, keď sa necítite dobre. Väčšinou firmy 

ponúkajú tri až päť dní, firma INVENTI poskytuje tri sick days, čo 

zamestnanci veľmi oceňujú. Ako som už spomínala, pre zamestnancov 

je dôležité vzdelávanie a rozvoj, to môžeme opäť vidieť pri 

zamestnaneckých benefitoch. Z grafu je vidno, že výučba cudzích 

jazykov je pre zamestnancov veľmi dôležitá. V súčasnosti takmer 

každá firma ponúka Multisport kartu alebo kartu ActivePass, ktorá 

slúží na šport a relax. Tento benefit je takisto podstatný. 
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10.3 Zhrnutie dotazníkového prieskumu 

Z dotazníkového prieskumu bolo zistené, že zamestnanci sú vďační 

za zamestnanecké výhody, ktoré im firma INVENTI ponúka, avšak 

nevzbudilo to u nich väčší záujem o prácu. Zamestnanci skôr 

oceňujú ich kultúru, taktiež aj to, na čom v INVENTI pracujú, ale 

aj možnosť sebereálizácie a rozvoju. Z dotazníkového prieskumu je 

vidieť, že viac ako polovica respondentov už niekedy zvažovala 

odchod z tejto firmy. Je potrebné nájsť dôvod, prečo zamestnanci 

uvažovali nad týmto krokom, pretože kvoli nedostatku 

zamestnaneckých výhod to nebolo. 

V súčasnosti využíva prácu z domu čoraz viac ľudí, čo bolo 

potvrdené aj dotazníkovým prieskumom. Takmer všetci respondenti 

odpovedali, že najväčší benefit je pre nich homeoffice, prípadne 

flexibilná pracovná doba. V dnešnej dobe je stále veľký dopyt po 

kvalitných IT špecialistoch, preto v tejto sfére to nie je nič 

nové. Výhody tohto typu práce môže mať aj zamestnávateľ a to najmä 

v úspore nákladov. Zamestnanec tým výrazne ušetrí čas, ktorý by 

musel stráviť cestovaním do práce. Ďalší veľmi obľúbený benefit sú 

rôzne kurzy a akadémie, ktoré firma ponúka. Týmto si však dokáže 

prilákať aj veľa potencionálnych zamestnancov, ktorí len nevedeli 

ako a kde začať. Respondenti takisto oceňujú výučbu cudzích 

jazykov. V dnešnej dobe je minimálne jeden cudzí jazyk 

samozrejmosťou. Ak niekto nehovorí po anglicky môže to byť určitý 

náklad pre zamestnávateľa, preto ponúkajú aj v tejto podobe svoje 

zamestnanecké výhody. Nemali by sme zabúdať ani na sick days, 

pretože je to takisto jeden z najrozšírenejších a najdôležitejších 

benefitov, ktorý ocení nejeden zamestnanec. 

Zámerom bolo zistiť aj to, či pohlavie alebo vek má vplyv na výber 

a preferenciu benefitov. Tento dôkaz sa mi nepodarilo ničím 

preukazateľným podložiť, pretože pri výbere benefitov sa ženy a 

muži rozhodovali takmer rovnako. To platilo aj pri vekovej 

kategórii respondentov. Tu môžeme vidieť, že vek a pohlavie nehrá 

hlavnú rolu pri výbere a obľubenosti zamestnaneckých výhod. 
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11 NÁVRHY NA ZLEPŠENIE 

STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV 

VO FIRME 

Na základe analýzy starostlivosť o zamestnancov vo firme a 

výsledkov dotazníkového prieskumu medzi zamestnancami firmy boli 

vypracované návrhy na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov vo 

firme INVENTI. 

 

Návrh 1 – Pravildený prieskum zamestnaneckej spokojnosti 

Aby sme predišli vysokému odchodu zamestnancov z firmy je dôležité 

zistovať čo zamestnancom chýba a takisto to, ako veľmi sú spokojní 

s prácou, prípadne projektami, na ktorých pracujú. Tento prieskum 

sa môže vykonávať formou dotazníku, ale aj osobným rozhovorom. Mal 

by sa vykonávať pravidelne každé 3-6 mesiacov, aby sme včas 

eliminovali nespokojnosť zamestnancov. 

 

Návrh 2 – Odmena za podanie návrhu na zlepšenie 

Nie každý je ochotný prísť za svojím nadriadeným a povedať mu, čo 

by sa vo firme mohlo zlepšiť a s čím nie je spokojný. Nejeden 

zamestnanec môže mať z toho obavy. Avšak pre firmu je to veľmi 

dôležité, preto navrhujem, aby zamestnanci mali možnosť odmeny za 

podanie návrhu  na  to,  čo  sa  vo firmu môže  vylepšiť, či  už  

v peňažnej forme alebo vo zvýšení benefitov. 

 

Návrh 3 – Pravidelný tech talk 

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že zamestnanci o vzdelávanie 

stoja a je to pre nich jeden z najdôležitejších benefitov. Firme 

navrhujem, aby okrem kurzov a akadémii zaviedli pravidelný 

takzvaný tech talk. Jedná sa o prednášky a diskusie, kde sa 

zamestnanci oboznámia aký problém na jednotlivých projektoch 

riešia, čo sa im podarilo na tomto projekte dosiahnúť, prípadne čo 

sa naučili. Na tomto tech talku sa môže dať určitá téma, kde sa 

môžu zamestnanci zoznámiť napríklad s najnovšími technológiami vo 

svete alebo aktuálnymi IT informáciami. Samozrejme, malo by to byť 

v čase pracovnej doby a tak všetko aj preplatené. 
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Návrh 4 – Zadarmo občerstvenie na pracovisku 

Hoci zamestnanci INVENTI občerstvenie majú, musia si ho zakúpiť. 

Všetci zamestnanci ocenia, keď vidia, že sa firma o nich stará. 

Firme INVENTI navrhujem, aby zamestnanci za občerstvenie na 

pracovisku nemuseli platiť, zamestnanec tým takiež ušetrí peniaze. 
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ZÁVER 

 
V súčasnosti si každý zamestnávateľ uvedomuje, že pre firmu sú 

najdôležitejší kvalitní zamestnanci. Každý zamestnanec je viac 

motivovaný odvádzať svoju prácu najlepšie ako vie, keď vidí, že 

pre zamestnávateľa nie je len nástroj k úspešnej firme, ale 

patrične sa o neho stará. Žiadna firma nemôže byť 

konkurencieschopná, ak nemá lojálnych a schopných zamestnancov. 

Táto vlastnosť je jedna z najhodnotnejších a tiež ju môžeme 

označiť ako vrchol dôvery. Lojálny zamestnanec je vtedy, ak verí 

hodnotám spoločnosti, ale aj jej víziam, kultúre a tak ďalej. 

Všetko to začína u nadriadených, pretože to, ako sa správajú      

k svojim ľuďom sa odzrkadľuje v tom, ako sa správajú zamestnanci a 

samozrejme v tom, aký výkon podávajú. Každý zamestnávateľ by mal 

oceniť prácu svojich zamestnancov, takisto ich lojalitu a 

poskytnúť im podmienky, kde budú mať najlepšie nápady a pracovný 

výkon. Zamestnanec si okrem odmeňovania všíma aj to, ako sa firma 

o svojich zamestnancov stará, preto je dôležité tejto oblasti 

venovať dostatočnú pozornosť, pretože ľahko sa môže stať, že 

prestúpi do firmy, kde zamestnávateľom na svojich zamestnancoch 

záleži viac. 

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť starostlivosť o 

zamestnancov vo firme INVENTI, identifikovať možné problémy a 

následne navrhnúť vhodné riešenia. Prínosom tejto práce je návrh 

opatrení na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov v INVENTI so 

zameraním na prilákanie a udržovanie zamestnancov. 

Teotetická časť priblížuje problematiku starostlivosti o 

zamestnancov. Táto časť vychádza z odbornej literatúry, ktorá je 

uvedená nižšie. Hoci nie všetci autori majú jednotný názor na to, 

čo všetko patrí k starostlivosti o zamestnancov a čo nie, podarilo 

sa mi zistiť, ako dôležité je prihliadať na túto oblasť a venovať 

tomu veľkú pozornosť. 

Praktická časť je zameraná na predstavenie firmy, na to s čím 

podnikajú, ako sa časom vyvíjal počet zamestnancov, ale primárne 

na to, aké zamestnanecké výhody svojim zamestnancom ponúkajú. Na 

zistenie všetkých potrebných informácii ohľadom zamestnaneckých 

benefitov bol použitý dotazníkový prieskum v elektronickej podobe 

a taktiež dva osobné rozhovory. Cieľom dotazníkového prieskumu 

bolo zhodnotiť starostlivosť o zamestnancov a navrhnúť riešenie na 

prilákanie a udržanie zamestnancov. Z dotazníkového prieskumu 

jasne vyplýva, že zamestnanci sú so zamestnaneckými výhodami 

spokojní a taktiež ich aj oceňujú, ale nie je to dôvod, ktorý ich 

vo firme drží. Hoci určitá časť zamesnancov už niekedy zvažovala 

odchod z firmy, minimum zamestnancov uviedli ako dôvod zvažovania 

odchodu z práce benefity. Firma si dáva na spokojnosti svojich 

zamestnancov záležať, a tak im zo zamestnaneckých výhod nechýba 
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takmer nič, čo zvyšuje konkurencieschopnosť tejto firmy. 

Dotazníkový prieskum poukazuje na to, že okrem flexibilnej 

pracovnej doby a práce z domu, je najdôležitejším benefitom rozvoj 

a vzdelanie. Preto môj návrh na prilákanie a udržanie zamestnancov 

sa týka aj tejto oblasti. Viac ako polovica zamestnancov túži po 

tom, aby sa neustále zdokonaľovali, a preto si myslím, že by 

ocenili možnosť diskutovať o najnovších technológiach, projektoch 

a o tom, čo je v IT svete nové. To, aby sme zabezpečili stálu 

spokojnosť vo firme môžeme docieliť pravidelným prieskumom 

zamestnaneckej spokojnosti, ale takisto aj odmenou za to, ak 

niekto podá návrh na to, čo by chcel v tejto firme zlepšiť. 

Je potrebné sa o svojich zamestnancov starať a v dnešnej dobe by 

to už malo byť samozrejmosťou, ale ľudia sa uchádzajú o prácu     

z iných dôvodov ako sú len zamestnanecké výhody. Väčšinou je to 

firemná kultúra, ale aj samotná vízia firmy a zaujimavé projekty, 

na ktorých môžu pracovať. Na druhej strane, zamestnávateľ dosiahne 

lojálnosť zamestnancov práve tým, ak im dá najavo, že mu na 

svojich zamestnancoch záleži a chce pre nich len to najlepšie. 
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