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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma mezilidských vztahů na pracovišti. Cílem bakalářské 

práce je analýza pracovního prostředí a pracovních vztahů v podniku. Teoretická část je složena ze 

základních témat, které s tímto tématem souvisí. První kapitola teoretické části je zaměřena na 

podnikovou kulturu, pracovní vztahy a pracovní prostředí. Další důležitou kapitolu jsou sociální a 

psychologické patologie na pracovišti a v neposlední řadě je zde zařazena kapitola, která se zabývá 

zkvalitňováním těchto vztahů. Praktická část je zaměřena na analýzu pracovního prostředí a mezi-

lidských vztahů ve vybraném podniku. Analýza pracovních vztahů a pracovního prostředí je pro-

váděna na základě kvalitativního výzkumu, který poskytuje hlubší proniknutí do dané problemati-

ky.  Přínosem práce je zjištění nedostatků z vypracované analýzy a navržení doporučení pro jejich 

zlepšení, které zkoumanému podniku mohou případně pomoci. Podnik, který si zakládá na kvalit-

ních vztazích v podniku si vede dobře nejen uvnitř podniku, ale působí dobře i na širokou veřej-

nost.  

 

 

Klíčová slova 

Podniková kultura; pracovní prostředí; pracovní vztahy; konflikt; mobbing; komunikace; důvěra 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the topic of interpersonal relationships in the workplace. The 

aim of the bachelor thesis is to analyze the working environment and labor relations in the com-

pany. The theoretical part is composed of basic topics related to this topic. The first chapter of the 

theoretical part is focused on corporate culture, labor relations and work environment. Another 

important chapter is social and psychological pathology in the workplace, and last but not least, 

there is a chapter that deals with improving these relationships. The practical part is focused on 

the analysis of the working environment and interpersonal relationships in the selected company. 

The analysis of working relationships and the working environment is carried out on the basis of 

qualitative research, which provides a deeper insight into the issue. The benefit of the work is to 

identify shortcomings from the analysis and to propose recommendations for their improvement, 

which may help the researched company. A company that is based on quality relationships in the 

company is doing well not only within the company, but also works well for the general public. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Pracovníci, či zaměstnanci 

tvoří jádro celého podniku. Proto je důležité, aby byly vztahy na pracovišti kvalitní. 

 

Pokud fungují pracovní vztahy na pracovišti dobře, odráží se to na výkonnosti celého podniku. Na 

spokojenosti zaměstnanců a dobrých vztazích na pracovišti musí vedení podniku neustále praco-

vat, jelikož je to nekonečný a složitý proces. K tomu, aby byly pracovní vztahy na pracovišti kvalit-

ní, je zapotřebí zajištění kvalitního pracovního prostředí a aktivní komunikace s pracovníky.  

 

Cílem této bakalářské práce je posoudit současnou situaci ve zkoumaném podniku v oblasti pra-

covního prostředí a pracovních vztahů v podniku. Zjistit případné nedostatky, které se v podniku 

mohou vyskytnout a navrhnout doporučení, která by takovéto nedostatky mohla odstranit. Analý-

za pracovního prostředí bude zkoumána na základě zúčastněného pozorování. Pracovní vztahy 

budou analyzovány za pomocí polostrukturovaných rozhovorů s informanty, kteří ve zkoumaném 

podniku pracují.  

 

První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, která popisuje základní znaky etiky v podniku, 

pracovního prostředí a mezilidských vztahů na pracovišti. Teoretická část je dále zaměřena na 

psychologické patologie mezilidských vtahů a na následné zkvalitňování mezilidských vztahů na 

pracovišti.  

 

Druhou částí bakalářské práce je praktická část. V úvodu praktické části je představena společ-

nost, ve které proběhlo šetření. Jedná se o lokální obchod, který působí na trhu od roku 2009 a 

zabývá se prodejem zdravé výživy. V analyzovaném podniku pracují celkem čtyři pracovnice, které 

v podniku působí déle než jeden rok.  
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1 Podniková kultura, pracovní vztahy, pracovní 

prostředí 

1.1 Kultura a etika podniku 

Kultura firmy vychází z toho, jaké má společnost podnikatelské hodnoty. Kultura podniku předsta-

vuje to, jaké má vedení dlouhodobé představy, přístupy a hodnoty a sdílí je v rámci celé organiza-

ce. Firemní kultura je pro chod celého podniku velmi důležitá, jelikož zaručuje úspěšnost dané 

firmy na trhu. Firemní kultura odráží chování jednotlivých zaměstnanců, jejich jednání a vystupo-

vání. Tyto faktory vytváří atmosféru celého podniku. Firemní kultura je hlavním bodem celého 

podniku, jelikož odráží jeho postavení a tvář na trhu pro celou veřejnost. Zároveň je firemní kultu-

ra vysoce závislá na pracovním prostředí, ve kterém je podnik řízen, uvádí Toth (2011, s. 37-38). 

 

Úrovně a typy kultury podle Cejthamra a Dědiny (2010, s. 254)  

 

Úrovně 

 

1) Úroveň zvaná artefakty – pro okolí nejviditelnější ukazatel. Důležité je, jak vypadá pracov-

ní prostředí, zda je čisté, hezky uspořádané. Jaké má podnik zázemí v oblasti technologie. 

Jak se členové skupiny vyjadřují a v neposlední řadě je vypovídající chování jednotlivých 

členů skupiny. 

2) Hodnoty – to jakým způsobem jedinec přijme kulturu firmy, se dále odráží na jeho indivi-

duálním chování. Odráží se to pak na jeho chování během řešení úkolů, nebo vzniklých 

problémů. 

3) Základní předpoklady – pokud zaměstnanci přijmou kulturu firmy a řešení funguje, je toto 

chování bráno za zaručené, jelikož již jedinci dokáží reagovat podle etických norem firmy 

podvědomě. Základem je tedy naučená reakce. 

 

Typy kultury v podniku 

 

• Silová kultura – je uplatňována v malých podnicích, jelikož zde nepanuje příliš velká byro-

kracie. Efektivita podniku je založena spíše na důvěře, empatii a komunikaci. 

• Úlohová kultura – s tímto typem kultury je možné se setkat například v oblasti financí ne-

bo výroby. Zde je důležité, aby zaměstnanci jednali logicky a racionálně. Většinou je sku-

pina zaměstnanců pod dohledem takzvaných junior manažerů. 

• Úkolová – tato kultura se váže na práce, které jsou založeny na projektech. Podle této kul-

tury se podnik snaží spojovat vhodné uchazeče a zdroje. 

• Osobní kultura – tento typ kultury je například využíván u prací v oblasti lékařství nebo 

obhájců.  
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Cejthamr a Dědina (2010, s. 256) uvádí, že kultura je velký pojem, který je třeba znázornit do ná-

sledující sítě, která obsahuje jednotlivé prvky, jež mají mezi sebou významný vztah. 

 
Obrázek 1- Kulturní síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Cejthamr a Dědina (2010, s. 256) 

 

 

Zvyklosti – nejen, jakým způsobem se chovají zaměstnanci vůči druhým zaměstnancům, ale také 

jaké mají vztahy s lidmi mimo pracovní prostředí. 

Rituály – události, kde se snaží podnik sdělovat podstatné věci ať už formálním, či neformálním 

způsobem. 

Ceremoniály – firemní akce a oslavy. 

Historky – mýty, úspěchy i selhání, které mezi sebou zaměstnanci probírají 

Symboly – to, co charakterizuje daný podnik a jakým způsobem se prezentuje. Spadá sem napří-

klad logo firmy, jaké firma vlastní auta, nebo jak má vybavené pracovní prostředí. 

Mocenské struktury – většinou zaměstnanci, kteří jsou na manažerské funkci, nebo jsou 

v podniku dlouho. Jedná se o vlivné jedince ve firmě. 

Kontrolní systémy – systémy, které hodnotí a odměňují, zhodnocují například kvalitu poskytova-

ných služeb. 

Organizační struktury – zaměřují se na důležité vztahy a činnosti na pracovišti. 

 

Krymláková (2009, s. 33) tvrdí, že „Podnikatelská etika jako aplikovaná normativní etika integruje 

moderní poznatky oborů a poznání reality s etickými a morálními standardy a zásadami s cílem 

soustavného zlepšování etické úrovně podnikání a veškerých aktivit. Jedná se o jednu 

z nejdynamičtěji a nejprogresivněji se rozvíjející oblast s maximálním postupem do tržních podmí-

nek.“ 
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Podle Armstronga (2007, s. 89) je správné, že podniky mnohem častěji zpracovávají a zveřejňují 

soustavy hodnot podniku a morální kodexy podniku. V etických kodexech jsou obsaženy jednotli-

vé principy chování, které firma uplatňuje v rámci vztahů se svými partnery, tedy se svými zákaz-

níky, pracovníky a akcionáři, dodavateli a tak dále. Tento kodex dále zahrnuje morální normy, kte-

ré se očekávají od pracovníků firmy. Tyto kodexy se týkají například důvěrnosti, zdraví a bezpeč-

nosti, znečišťování, nebo dokonce politické činnosti. 

 

Personalisté ve firmě mohou více přispět k většímu povědomí o etických otázkách tím, že: 

 

• Budou pořádat školení, kde obeznámí zaměstnance o přemýšlení nad hodnotami fir-

my a etikou společnosti obecně. 

• Budou přispívat do podnikové strategie, tím že budou poukazovat právě na poslání 

firmy a jejích hodnot. 

• Mohou být svým vystupováním vzorem pro ostatní tím, že budou vystupovat napří-

klad slušně, nebo budou zacházet ke všem stejným měřítkem. 

 

V řízení lidských zdrojů jsou důležitá morální a etická pravidla. Jestliže má například firma korektní 

vztahy na pracovišti, pozitivní přístup ke vzdělávání a manažeři firmy se rozhodují na základě etic-

kých principů, roste tím kvalita produktů a služeb, roste kvalitnější produktivita práce a kvalitní 

pracovní prostředí. To tedy znamená, že etika podniku se dále promítne do firmy s kvalitními 

předpoklady, která má jasně vymezená pravidla k chování na pracovišti a jednání se zaměstnan-

cem. 

 

Krymláková (2009, s. 36) uvádí, že pokud podnik jedná eticky, přináší velký užitek nejen sobě, ale 

také celé místní i globální společnosti. Podnik, který jedná eticky je celospolečensky přínosný. 

Podnikatelské prostředí, které funguje na etických principech, vede vztahy s novými zahraničními 

investory, má ve svém podniku spokojené zaměstnance a snaží se vytvářet kvalitní životní pro-

středí přináší velký užitek celé společnosti. 

 

Vojtík (2008, s. 18) se zamýšlí na rozdíl od Krymlákové nad etikou v souvislosti se ziskem a tvrdí, že 

si velmi často člověk představí pod pojmem podnikání právě honbu za ziskem. Tímto tvrzením se 

tedy může zdát, že etika a podnikání jsou dvě odlišné věci, které spolu vůbec nesouvisí. Je dobré si 

uvědomit, že každý krok v podnikání s sebou také nese etický dopad na firmu.  

Úkolem etiky v podnikatelské sféře je zdůrazňovat, že v podnikatelské činnosti by se měly uplat-

ňovat stejné hodnoty, jako v okolní společnosti. 

 

1.2 Pracovní vztahy 

Armstrong (2007, s. 193) tvrdí, že je velký rozdíl mezi zaměstnaneckým vztahem a pracovním 

vztahem. Tyto termíny jsou často brány jako synonyma, i když tomu tak není. Zaměstnanci, jsou 

lidé, kteří pracují na základě pracovní smlouvy v organizaci. Tito pracovníci tvoří pouhou část or-
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ganizace. Dalšími pracovníky podniku jsou i lidé, kteří zde pro podnik pracují, ale na základě jiné 

smlouvy, nebo dohody. Například podle dohody o provedení práce.  

Na pracovníky, kteří pracují stejně jako zaměstnanci v podniku se vztahují stejné předpisy.  

 

Termín zaměstnanecký vztah charakterizuje vzájemné spojení, které existuje mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci či vůbec mezi pracovníky na pracovišti. Je to jakási paralela příbuzenského vztahu. 

Vztahy na pracovišti mohou mít formální podobu, například podobu pracovní nebo jiné smlouvy 

nebo nějakých procedurálních dohod. Nebo mohou být neformální, v podobě psychologické 

smlouvy, která vyjadřuje jisté předpoklady a očekávání toho, co manažeři a zaměstnavatel musejí 

nabídnout a jsou ochotni splnit. Mohou mít individuální rozměr, který se týká vztahů mezi ma-

nagementem a odbory, sdruženími pracovníků nebo členy společných konzultativních institucí, ja-

ko jsou podnikové rady.“ (Armstrong, 2007, s. 193) 

 

Podle Totha (2010, s. 352) jsou zaměstnanecké vztahy ovlivňovány jednotlivými personálními čin-

nostmi v podniku. Personálními činnostmi je myšleno například plánování, rozmisťování pracovní-

ků, rozvoj pracovníků, hodnocení a další. Tyto jednotlivé oblasti mohou zaměstnanci, nebo za-

městnavateli uškodit, pokud jsou prováděny špatně. Pokud jsou tyto činnosti naopak prováděny 

bezchybně, vyžadují tedy kvalitní pracovní vztahy, aby byla kvalitní komunikace v rámci podniku, 

aby zaměstnanci mohli využít pomoci formou firemního poradenství a mohli se například podílet 

na rozhodování a stanovení cílů, a hlavně aby mohly být řešeny různé druhy konfliktů ve firmě, 

které mnohdy mohou vyžadovat speciální opatření. 

 

Cílem pěstovaní kvalitních vztahů na pracovišti je utvoření prostředí, které zaměstnance při práci 

nerozptyluje, a kde zaměstnanci budou schopni využít svého pracovního potenciálu a přispívat tím 

kladně k činnostem podniku. K utvoření takového prostředí je zapotřebí určitým způsobem for-

movat zaměstnanecké vztahy. 

 

Formování zaměstnaneckých vztahů podle Totha (2010, s. 352) 

 

• Komunikace: Schopnost, jak nejlépe informovat zaměstnance o přístupech vedení a o dal-

ším dění v podniku a dále se dozvědět jejich názory a případné návrhy. 

• Kooperace rozhodnutí: Jak by se měli zaměstnanci angažovat do rozhodování firmy a její-

ho řízení. 

• Pomoc a podpora zaměstnanců: Jak řešit například úpravu pracovní dobry a jaké pora-

denství poskytovat. 

• Konflikt a disciplína: Ve smyslu, jak řešit problémy, které ve firmě nastanou, a případná 

opatření, jak postupovat dále za těchto okolností. 

• Kolektivní vyjednávání a vztahy s odbory: Rozhodnutí, která vychází při kolektivním vy-

jednávání s odbory respektují zákony a současně přizpůsobují se specifiku organizace. 

 

Člověk je přirozeně vybízen k adaptaci na různé sociální situace, k těmto adaptacím se řadí i pra-

covní zařazení. Nadřízení po svých zaměstnancích vyžadují chování podle daných pravidel, ale také 

po nich vyžadují přirozenost ve vystupování. Za přirozené chování člověka je považováno takové 



 11 

chování, které je nenucené a pro daného jedince běžné. Někdy ale tato vyžadovaná přirozenost 

vede k problémům, které jsou za hranicemi běžného přizpůsobení pracovního procesu, a které 

následně může vést až k teroru. 

Jakým způsobem se má chovat jedinec ve firmě, je dáno v první řadě podnikovou kulturou, ale 

v neposlední řadě také obecnými sociálně-kulturními aspekty, mezi které řadíme sociální hodnoty 

a sociální normy, tvrdí Hubinková (2008, s. 207-208). 

 

 Dělení pracovních vztahů 

Šikýř (2014, s. 143) rozděluje pracovní vztahy na: 

 

Formální pracovní vztahy: Pracovní vztahy jsou označovány spíše jako pracovněprávní vztahy, 

jsou upravované pracovněprávními předpisy a spojované s úkonem závislé práce. Tyto formální 

pracovní vztahy dále rozdělujeme na individuální a kolektivní pracovněprávní vztahy. Individuální 

pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v dané organizaci. Kolektivní 

pracovněprávní vztahy vznikají mezi odborovými institucemi a zaměstnavateli podniku. Vztahy 

mezi zaměstnanci v organizaci mají také jistou formální povahu, která je dána právě právními a 

vnitřními předpisy. Jedná se o vztahy především mezi nadřízeným a podřízeným, nebo vztahy za-

městnanců k vlastníkům, či dodavatelům, tedy k dalším zainteresovaným stranám. 

 

Neformální pracovní vztahy: Jedná se o pracovní vztahy, které vznikají přirozeně mezi jednotli-

vými zaměstnanci na pracovišti, ale také mimo organizaci. 

 

Koubek (2001, s. 306-307) na rozdíl od Šikýře rozděluje jednotlivé skupiny pracovních vztahů více 

podrobněji: 

 

• Pracovní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – tyto vztahy jsou upravovány 

především zákoníkem práce, pracovní či kolektivní smlouvou. 

• Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnaneckým sdružením – hájí práva svých členů, jsou 

upravovány normami, které vymezují práva člena. 

• Kolektivní pracovní vztahy – jsou nejčastěji upravovány normami dle zákona 

• Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným – tyto vztahy jsou upravované pracovním a orga-

nizačním řádem podniku, jsou dále upravovány pracovní smlouvou. Dále pak mohou být 

upravovány dalšími předpisy podniku. 

• Vztahy k zákazníkům a veřejnosti – záleží na organizaci, jaké zvláštní pravidla si nastaví. 

Například pracovní řád. 

• Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci – tyto vztahy jsou upravovány pracovním 

řádem, nebo organizačním řádem. Jde především o organizační vyváženost, omezit ne-

zdravou soutěživost, a naopak posílit soutěživost, která je žádoucí. 

• Vztahy mezi spolupracovníky – jedná se o neformální pracovní vztahy. Tyto vztahy nejsou 

upravovány žádnými předpisy, některé organizace ale usilují o to, dát i této skupině pra-

covních vztahů nějaký formální rámec. Jde především o běžné, sociální vztahy, které jsou 

dále členěny na horizontální a vertikální rovinu. 
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 Pracovní vztahy v malém podniku 

V malých podnicích se podle Koubka (2003, s. 190-191, 201) mnohdy setkáváme s tím, že zaměst-

navatele často jako své podřízené přijímají do podniku své přátelé, nebo příbuzné. Je to tím, že 

podnikatel věří a doufá, že se s těmito lidmi nebude střetávat v konfliktech, a že tím, že tyto osoby 

podnikatele znají a mají k němu určitý osobní vztah, budou pracovat na plno. Má to ale veliký do-

pad na atmosféru v podniku a pracovní vztahy. Například příbuzný majitele, je více v centru dění 

než pracovník, se kterým žádný osobní vztah nadřízený nemá. Vedoucí podniku by tedy měl na 

všechny pracovníky nahlížet a chovat se k nim stejným způsobem. Mnohdy je brán negativně i jev, 

kdy nadřízený si se svým příbuzným, či známým tyká, zatímco ostatní pracovníci si s nadřízeným 

vykají. Tento jev se dá řešit dvěma způsoby. Prvním způsobem je to, že si všichni v podniku tykají, 

nezávisle na tom, zda je pracovník příbuzný, či není. Druhým způsobem je oboustranné vykání. 

 

Jestliže se podnikatel rozhodne zaměstnat své příbuzné, či známé, je třeba dodržovat jednotlivá 

pravidla, která mohou pomoci k příznivému fungování podniku. 

 

• Je velice nezbytné zaměstnat příbuzného, nebo přítele, který splňuje stejná kritéria jako 

další uchazeči o práci. Tedy na každého stejným měřítkem bez ohledu na to, zda s ním 

nadřízený má, nebo nemá osobní vztah. 

• Nenechat své příbuzné, či přátele rozhodovat v jednotlivých rozhodnutích v souvislosti 

s firmou. 

• Snažit se, aby na pracovišti nevznikly domněnky o tom, zda nadřízený upřednostňuje své 

známé. 

• Nepřihlížet k osobním vztahům v souvislosti s obsazováním jednotlivých funkcí ve firmě, 

ale přihlížet na základě stanovených kritérií pro danou činnost. 

 

 

V malém podniku vznikají podle Koubka (2003, s. 190-191, 201) vztahy mezi: 

 

• Zaměstnancem a vedoucím podniku, tento vztah je upravený zákoníkem práce a nejčastě-

ji pracovní smlouvou. 

• Dále vznikají vztahy mezi pracovníky a nadřízenými, také upravované pracovní smlouvou a 

dalšími předpisy tykající se oblasti práce.  

• V podniku vznikají vztahy se zákazníky, tedy s veřejností podniku. Tyto vztahy jsou také 

upravovány zvláštními nebo všeobecnými pravidly. 

• Dále pracovní skupiny, které v podniku vznikají a jsou mnohdy upravovány pracovním řá-

dem, nebo jinými zvláštními předpisy. V této oblasti je důležité zharmonizovat dané sku-

piny a omezit nežádoucí soutěživost mezi jednotlivými pracovníky. 

• Vztahy mezi spolupracovníky, jsou velice důležité pro příjemnou atmosféru v podniku. 

Jedná se o vztahy, které nejsou upravovány zvláštními předpisy, jelikož se jedná o nefor-

mální vztahy. Většina podniků se snaží o to, aby těmto neformálním vztahům utvořili čás-

tečný formální rámec pomocí interních předpisů ve firmě. 
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1.3 Pracovní prostředí 

„Pracovním prostředím rozumíme soubor činitelů působících na činnost člověka v určitém prostoru 

nebo soubor podmínek, za jakých se uskutečňuje pracovní proces. Tyto činitele např. světlo, hluk 

mikroklimatické podmínky, pracovní prostředky, osobní pomůcky apod., mají být v souladu zejmé-

na s fyziologickými, hygienickými, psychologickými a estetickými požadavky pracovníků“ (Pugne-

rová, 2006, s. 15) 

 

Maturkanič (2010, s. 18) tvrdí, že člověk je uzpůsoben k životu v sociálním prostředí. Lidé už po 

několik generací žijí společně a tvoří určité kulturní prostředí, které spojuje jednotlivce 

v konkrétním systému. Člověka ovlivňují společenské vztahy, společenské činnosti, společenské 

vědomí a společenské instituce ať už v ekonomické, výrobní, sociální, duchovní nebo dokonce 

v politické sféře. 

 

Pro kvalitní pracovní prostředí je bezmezně nutné vytváření příjemného a bezpečného prostředí, 

které souvisí podle Martina Šikýře (2012, s. 171-172) s problémy jako: 

 

• jakým způsobem je pracoviště situováno 

• jak je pracoviště barevně upraveno 

• jaké jsou mikroklimatické podmínky na pracovišti 

• jakým způsobe je pracoviště osvětleno 

• hluk na pracovišti 

 

Hlavní požadavky na pracovní prostředí stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. 

K zabezpečení základních podmínek je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracovní prostředí bylo 

prostorově zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo podle zákona hygienickým a zdravotním 

předpisům. 

Pracovní prostředí včetně chodeb, schodišť a jiných prostor, musí mít přesně stanovené rozměry a 

přesně stanovený povrch. Je nutno držet prostory, které jsou vybaveny zařízením pro konkrétně 

vykonávanou činnost.  

Osvětlení je také důležitou složkou pro příznivé pracovní prostředí. Denní světlo je, pokud možno 

nejlepší možností.  

Pracoviště z hlediska hygienické stránky musí být vybaveno prostory pro hygienu, šatny, prostory 

pro stravování a odkládání osobních věcí.  

Z hlediska bezpečnosti musí být pracovní prostředí vybaveno řadou únikových východů, podnik 

musí mít základní zdravotní vybavení pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro zavolání od-

borné pomoci. 

 

Pokud pracovní prostředí není dostatečně uzpůsobeno to znamená, že na pracovišti jsou určité 

negativní jevy v podobě například fyzikálních faktorů (rozruch, hluk), nebo biologických faktorů 
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(viry, plísně), nebo když je ovlivňována fyzická, či psychická zátěž jedince, je vedoucí povinen tyto 

nepříznivé faktory odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich výskyt. 

 

Koubek (2001, s. 151-152) člení pracovní prostředí na prostorové řešení pracoviště a na fyzikální 

podmínky práce. 

 

 

Rozdělení prostorového řešení pracoviště 

 

• Vhodná výška pracovní plochy – vhodná výška musí být přizpůsobena výšce postavy pra-

covníka, tak aby například byla nastavitelná variabilně výška sedadla atd. 

• Vhodná pracovní poloha – pracovník musí mít dostatek prostoru, aby mohl vykonávat 

svou práci dobře a zároveň se v prostředí cítil příjemně. 

• Optimální zorné podmínky – zejména pro práce, které se týkají zrakové náročnosti.  

 

Fyzikální podmínky práce člení na tyto faktory 

 

• Ovzduší – jaká je teplota vzduchu a vlhkost v prostředí, ve kterém zaměstnanec pracuje. 

Vlhkost vzduchu na pracovišti by měla být přiměřená, jelikož nadbytečná vlhkost 

v místnosti porušuje tepelnou rovnováhu u zaměstnanců. Naopak nedostatek vlhkosti ve-

de k tomu, že u jedince dochází k vysychání sliznic, tím je pak pracovník podrážděný a 

nervózní. 

• Osvětlení – Koubek na rozdíl od Šikýře sleduje množství osvětlení na pracovišti, jeho rov-

noměrnost, směr osvětlení a barvu osvětlení u umělého světla. 

• Hluk – zde se hluk posuzuje z hlediska škodlivosti na pracovníka. Záleží na tom, jak je jedi-

nec odolný proti hluku, zda je hluk jen dočasný, nebo se opakuje, jestli hladina hluku ko-

lísá, nebo ne. Hluk je více nepříznivý pro práce, které nejsou vykonávané fyzicky, ale du-

ševně. 

• Barevná úprava pracoviště – barevnost pracoviště neslouží jen k estetickým účinkům, 

slouží dále ke zlepšování světelných podmínek, nebo také k psychologickému ovlivňování 

na pracovníka. Při řešení barevnosti interiéru, je třeba dbát na pohlaví pracovníka, na věk, 

dále je důležité uvažovat druh práce, velikost a tvar místnosti. Jedná-li se o práce, kde je 

zapotřebí aby byli pracovníci v klidu a v plné soustředěnosti, je dobré volit studené barvy. 

U prací, které jsou jednotvárné se doporučují barvy, které jsou v teplých odstínech. U pro-

storů, kde působí umělé světlo, je vhodné používat syté barvy, naopak je vhodné používat 

světlé barvy u interiérů, kde světlé barvy zlepšují odrazivost denního světla. 

• Sociálně psychologické podmínky práce – toto členění souvisí s tím, zda pracovník pracu-

je sám, či v kolektivu dalších pracovníků. U fyzických prací, nevadí a je naopak vhodné, aby 

zaměstnanec nepracoval izolovaně. U prací, které jsou duchovní, pracovník potřebuje vět-

ší koncentraci tím pádem je žádoucí, aby měl na práci dostatečný klid a pracoval sám. Dá-

le je ale zmiňováno, že nadbytečná izolace jedince od kolektivu nemá po delší době pozi-

tivní vliv na jedince a pracovník se postupem času může cítit psychicky špatně 
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1.4 Odměňování pracovníků 

Důležité je, aby vedení bralo v potaz i činnosti, které pracovník do podniku vkládá. Brát tedy 

v potaz to, jaké má pracovník znalosti, jeho snahu a ochotu. Je důležité, aby podnik správně volil 

způsob odměňování svých pracovníků, tedy zvolil vhodnou mzdovou formu. Nejprve vedení musí 

rozhodnout, zda bude své pracovníky platit za odpracované hodiny, nebo za jejich výkon a případ-

ně další zásluhy, které pracovník pro podnik dělá. Vedení si dále musí ujasnit, zda bude odměňo-

vat pracovníky na základě individuálního, týmového, nebo celopodnikového výkonu. 

Odměňování je složka, kterou vedení musí neustále kontrolovat a brát v potaz. 

 

Odměňování na základě individuality 

Takovéto odměňování je vhodné v případě, kdy je snadné a možné měřit práci u daného pracov-

níka. Tato metoda se používá spíše u manuálních prací. 

 

Skupinové odměňování 

Využívá se tehdy, když je obtížné stanovit přesný výkon jednotlivce. Takovéto odměňování bude 

vhodné u práce v týmu. V týmu, kde skupina pracovníků funguje jako celek a svými schopnostmi 

se navzájem doplňují.  

 

Odměňování na základě celého podniku 

Většina menších podniků odměňuje své zaměstnance na základě tohoto typu odměňování. Od-

měňování pracovníků v tomto případě závisí na tom, jak se podniku z finančního hlediska daří. 

Výhodou je pocit sounáležitosti všech pracovníků v podniku, pracovníci mají větší touhu klást ná-

vrhy na zlepšení prodeje. 

 

Nejlepší systém odměňování 

 

• Systém musí být nejprve po dlouhém racionálním uvážení vhodně zvolen tak, aby vyhovo-

val celému podniku. 

• Systém, který bude nastaven, musí vyhovovat všem pracovníkům bez ohledu na to, na ja-

ké pracovní pozici se nachází. 

• Systém musí být zaváděn a dále rozvíjen pouze při účasti všech pracovníků, nebo pracov-

níků, kteří jsou předními představiteli firmy. 

Koubek (2003, s. 169-174) 

 

Transparentnost vyplácení mezd 

 

Vedení podniku podle Džurdženikové (2018) má mnohdy obavy z toho, že transparentnost 

v oblasti vyplácení mezd zaměstnancům vzbudí v podnicích dohady a konflikty mezi spolupracov-

níky. Takový přístup ale autorka hodnotí jako špatný, jelikož je toho názoru, že by měl v podnicích 

být jasný a průhledný systém financování, aby pracovníci byli více motivovaní a ochotni podávat 

stejný výkon, jako pracovníci, kteří jsou za svůj výkon hodnoceni lépe. 
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2 Sociální a psychologické patologie 

v mezilidských vztazích 

2.1 Diskriminace 

Pojem diskriminace znamená nezdravé hodnocení, nebo posuzování jedince podle pohlaví, ná-

rodnosti, duchovnímu vyznání, věku, sexuální orientaci apod. Je to tedy špatné a nesprávné odli-

šování jedinců ne podle jejich schopností, ale na základě určitých předsudků.  

V dnešní době existuje také pojem pozitivní diskriminace. Pozitivní diskriminace znamená, že se 

na základě nařízení určí daná diskriminovaná skupina a záměrně se v jistých ohledech zvýhodní. 

Dopady na tento efekt nejsou vždy pozitivní a v tomto směru velice záleží na tom, o jakou diskri-

minovanou skupinu se jedná. (Hubinková, 2008, s.210) 

 

Krymláková (2009, s.143, 145) uvádí, že diskriminace je nepříznivý jev, který brání jedincům, či 

skupinám v realizaci nejen v pracovním životě, ale především v životě osobním. Osoba, která dis-

kriminuje ostatní se dopouští porušení lidských práv a svobod vůči druhé osobě. Není správné od-

lišovat lidi na dobré a zlé a používat takovéto vyhrazené ukazatele, které diskriminovaní nemohou 

ovlivnit. 

 

S diskriminací se nemusejí lidé setkat pouze v průběhu výkonu práce, ale již před vstupem do za-

městnání. Hovoříme o diskriminačních inzerátech, které jsou prováděny tak, aby byly uzpůsobeny 

pouze ženám, nebo pouze mužům. Dále pak při příjímacích pohovorech, kde se setkáváme 

s otázkami, které se týkají počtu dětí, věku, či otázkami o rodinnému stavu. 

 

Jestliže se v podniku vyskytují etnické menšiny, je dobré provádět analýzu pracovní síly v podniku, 

která slouží k tomu, aby měl podnik přehled o tom, zda jsou tito členi etnických skupin zastoupeni 

v kvalifikovaných skupinách a nejsou situovány pouze na určitých zaměstnáních, nebo útvarech 

daného podniku. Je velmi užitečné, aby podnik monitoroval proces získávaní a výběru zaměstnan-

ců, protože mnohdy v této oblasti jsou uplatňovány předsudky a diskriminace. 

 

Monitorování etnických skupin by mělo zajistit výsledky, které ukazují zda: 

• Zda nejsou tito pracovníci na některých pozicích nadměrně zastoupení, či naopak. 

• Zkoumání, o jaké pracovní pozice mají tito příslušnici zájem, a zda jsou na tyto pozice při-

jímáni. 

• Zda jsou příslušníci etnických skupin více z organizací propouštěni nežli ostatní zaměst-

nanci. 

• Zda existují další nepoměry v podílech zaměstnanců etnických skupin. (Armstrong, 2007, 

s.703) 
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2.2 Sexuální obtěžování 

Vzhledem k tomu, že v praktické části sexuální obtěžování není aktuální, jelikož ve zkouma-

ném podniku pracují jen ženy, budou zde uvedeny alespoň základní znaky, které s tématem sexu-

álního obtěžování souvisí. 

 

Tato problematika je velice obtížná na řešení uvádí Armstrong (2007, s. 706). Jako první problém 

je, že mnohdy může být velká potíž s objasněním celého případu. Mnohdy sexuální obtěžování je 

těžko prokazatelná záležitost, pokud k tomu není dostatek svědků. Ti, kterých se to přímo týká, 

tedy účastníci, mají mnohdy tendenci si nechávat tuto situaci pro sebe. Pak se z této komplikova-

né situace může stát tvrzení proti tvrzení. Osoba, která v tomto případě obtěžuje oběť, používá 

v případě řešení obranné odpovědi. Typicky používá obrannou větu, že k ničemu v žádném přípa-

dě nedošlo a druhá obranná odpověď je, že si za to ta daná oběť může sama, protože k tomu pa-

chatele vyprovokovala.  Za této situace, každý, kdo tento problém posuzuje, musí zastat nestran-

nou pozici, zbavit se jakýchkoliv tendencí k preferování výroků od muže, či ženy.  

 

Druhý problém je to, že oběť sexuálního obtěžování nechce příslušné kroky řešení tohoto problé-

mu podstupovat. Oběti mají mnohdy pocit, že nebudou pochopeny, nebo že je spolupracovníci po 

zveřejnění tohoto problému odsoudí, bez zřetelu na to, jestli jsou právě oni obětmi, či ne. 

Poslední problém je možná nejvíce obtížný. Situace sexuálního obtěžování nastává tehdy, když je 

sexuální obtěžování součástí firemní kultury. Tedy způsobem života ve firmě. 

 

Venglářová (2011, s. 123–125) uvádí, že obvyklou obětí sexuálního obtěžování jsou ženy do věku 

třiceti let. Naopak pachatelem většinou bývá muž, který je ve věku průměrem 45 let. Pachatel je 

většinou ženatý a má svou rodinu, hledá jakési zpestření jeho života. Bývá to většinou dominantní 

jedinec, který vidí ženy podřadně.  

 

2.3 Mobbing 

Mobbing se nejčastěji vyskytuje mezi pracovníky, kteří jsou na stejné pracovní úrovni. Jedná se o 

situace, kdy je na jednoho pracovníka vyvíjen cílený psychický nátlak od jednoho, nebo více za-

městnanců v opakovaném časovém intervalu. Vzhledem k tomu, že se na pracovišti setkává mno-

ho lidí různých povah, dochází postupem času k neidylickému pracovnímu prostředí, právě kvůli 

napětí a stresu. Nejvíce se tato problematika šikany objevuje v podnicích, kde je nastaven byro-

kratický systém řízení a kde jsou pracovní pozice uspořádány hierarchicky. V pracích, kde se dbá 

na předpisy a odměňování na základě určité kvalifikace pracovníka. 

 

Pachatele mobbingu můžeme řadit do dvou kategorií. První kategorií je přímo samotný aktér šika-

ny a do druhé kategorie se řadí spoluúčastníci. Spoluúčastníci mobbingu dále členíme na aktivní a 

pasivní členy. 
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• Aktivní spoluúčastník: Člověk, který se zapojuje do akcí mobbingu se samotným aktérem, 

podporuje celou situaci svými činy. 

• Pasivní spoluúčastník: Pracovník ví, co se na pracovišti děje, přehlíží celou vzniklou situaci 

a dělá jako by bylo vše v pořádku. 

 

Těžko se dá specifikovat rysy samotného aktéra, jelikož se mobbing projevuje na každém praco-

višti odlišně. Většinou se jedná o lidi, kteří mají problém se svým životem, ať už kariérním, či 

osobním. Aktéři mobbingu jsou většinou lidé, kteří nemají smysl pro empatii, jsou sobečtí a své 

slabé stránky se snaží dokonale maskovat, protože touží po dominanci, autoritě a bojí se konku-

rence.  

Stejně jako samotný aktér se oběť také nedá stoprocentně charakterizovat, jelikož tato nežádoucí 

situace může postihnout každého. Jsou případy, kde ale toto riziko, že situace mobbingu nastane 

je vyšší. U pracovníků, kteří se od „normálu“ liší například barvou pleti, nebo vynikají jinými dispo-

zicemi ať už tělesnými, tak mentálními, také u nových pracovníků je toto riziko podstatně vyšší. 

(Bargel, 2010, s. 85-94) 

 

2.4 Konflikt 

Konflikt je nedílnou součástí pro každého jedince jak v osobním životě, tak i v životě pracovním. 

Klíčovou dovedností každého manažera je zvládat právě tyto konflikty a konfliktní situace. Konflik-

ty pramení z rozdílných názorů a konflikt jako takový by neměl být vnímán negativně, jelikož patří 

k životu každého jedince tvrdí Bednář (2015, s. 13-17). 

 

Stejně tak Plamínek (2011, s. 100) hodnotí konflikt z velké části pozitivně. Tvrdí, že „Konflikty jsou 

jakýmsi palivem do motoru vývoje. Motorem vývoje je potom řešení konfliktů, přičemž je důležité, 

jak toto řešení vypadá. Pokud systém konflikty neobsahuje, nutně musí začít – dříve nebo později-

stagnovat. Chybí mu vnitřní důvody ke změně, čímž se časem dostane do konfliktu se svým mění-

cím se okolím.“ 

 

Rozčlenění zdrojů konfliktů do následujících skupin podle Koubka (2001, s. 315-317) 

 

• V osobnosti a sociálním chování jedinců – v této skupině jde zejména o lidi, které mají 

chronické problémy.  Jsou to zaujatí nesnášenlivci, osoby, které mají velice negativní vzta-

hy k ostatním lidem v životě. Většinou tito jedinci mají problémy se zákonem, nedodržují 

žádná pravidla slušnosti. Většinou na pracoviště přináší zvyky, které ostatní pracovníky 

obtěžují. 

• Nedorozumění – s touto škatulkou se setkává většina firem. Jde především o špatnou 

komunikaci, nedostatečné předávání informací v podniku, nebo špatně formulované in-

formace, které přijímatel informace není schopen správně porozumět. 

• V nedostatcích personální práce – příčinou těchto problémů mohou spočívat již při přijí-

mání nevhodných zaměstnanců do podniku, dále pak nevhodné zařazení pracovníka na 
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určitou pracovní pozici, nedostatky v hodnocení zaměstnanců, nedostatky při zadávání 

pracovních činností apod. 

• Styl vedení lidí v organizaci – jestliže převažuje direktivní styl nad demokratickým stylem, 

nerespektování lidských práv zaměstnanců, opomíjení jejich zájmů a cílů, nerespektování 

zaměstnanců. 

• Ve změnách techniky a technologie, organizace práce a organizačních struktur – nevčas-

né informování o změnách. Změny se provádí bez ohledu na názory zaměstnanců. Nedů-

kladné vysvětlování následných změn ve firmě vede k tomu, že klesá výkonost pracovníků. 

• V umístění pracoviště a pracovních podmínkách – konflikty vznikají v souvislosti s tím, že 

například je od sebe daleko sklad materiálu a sklad, kde jsou náhradní díly. Dále pak vzni-

kají konflikty v pracovním prostředí, kde jedinec nemá dostatek soukromí, nebo naopak je 

příliš izolován od ostatních.  

• V příčinách nacházejících se mimo organizaci – mnohdy se stává, že konflikty, které vzni-

kají mimo pracoviště vyprovokují konflikty dále na pracovišti. Jsou to příčiny, které vznikají 

u pracovníků v osobním životě, tedy jejich současná životní situace, zdraví, problémy 

v rodině. 

 

 Průběh konfliktu 

1) Konflikt pramení z nějakého konkrétního důvodu, takzvaného spouštěče. Záleží na tom, o 

jaký druh konfliktu se jedná a z čeho vyplívá. Spouštěčem bývá většinou to, že lidé na pra-

covišti mají k různým situacím protichůdné názory a emoce. 

2) To, že se na pracovišti děje něco nezdravého, je možné posoudit z toho, zda je v podniku 

vysoká fluktuace, nebo zda si pracovníci řádně předávají informace a nedochází tak 

k chybám při práci, zda se nešíří fámy a pomluvy.  

3) Fáze střetu se děje tehdy, když je konflikt otevřeně vysloven. Účastníci konfliktu mají pro-

tichůdné názory a nedovedou se navzájem respektovat. 

4) Vedení se snaží zklidnit danou situaci a obnovit schůdné řešení pro obě strany. 

(Venglářová, 2011, s. 95) 
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3 Zkvalitňování vztahů na pracovišti 

Podle Koubka (2001, s. 306-307) je dobré dodržovat určité zásady k vytváření kvalitních pracov-

ních vztahů. Uvádí například následující:   

 

1) Zaměstnavatel a vedoucí pracovník by měli dodržovat zásady, které stanoví zákon a 

smlouvy a pravidla, která jsou ve firmě daná. 

2) Dbát na to, aby zaměstnanec dodržoval předpisy organizace ke svým spolupracovníkům a 

zákazníkům nejen v pracovní době, ale i ve svém volném čase. 

3) Jednat s respektem k zaměstnancům, jako k rovným osobám vůči zaměstnavateli ve všech 

oblastech. Nejlépe dodržování podmínek pro to, aby se zaměstnanec mohl z části podílet 

na rozhodování v podniku.  

4) Podnik musí neustále zlepšovat své pracovní vztahy a rozvíjet je. Pokud v podniku začne 

vše dokonale fungovat, tak by i tak podnik neměl přestávat pracovní vztahy dále rozvíjet. 

5) Zaměstnavatel by se měl zajímat o sociální život svých pracovníků, o jejich životní situaci. 

V případě nouze pracovníkovi podat pomocnou ruku. 

6) Velmi důležitou složkou je informovanost o událostech ve firmě. Pracovníci musí mí pře-

hled o tom, co se v podniku děje. 

7) V neposlední řade podnik musí klást důraz na prevenci proti nepříznivým jevům 

v podniku, jako je například diskriminace, mobbing a další patologie.  

3.1 Komunikace 

„Potřeby a cíle jak pracovníků, tak managementu jsou z dlouhodobého hlediska ve všech organiza-

cích stejné. Představy a cíle manažerů a pracovníků mohou být všechny vhodně sladěny a mohou 

vytvořit jednotný koncepční rámec. Všechny názorové odlišnosti mezi managementem a pracovní-

ky jsou způsobeny nedorozuměními plynoucími z nedostatečné fungující komunikace. 

Řešením kolektivních sporů, je zlepšení komunikace“ (Armstrong, 2007, s. 661) 

 

Komunikace je velice důležitá složka pro pěstování zdravých vztahů na pracovišti. Pro pracovníky a 

zároveň pro vedoucí práce jsou důležité informace o podniku, o tom, jaké výrobky a služby nabízí 

na trh a v neposlední řadě o jeho okolí. Komunikační systémy se snaží o to, aby byly informace 

rozšířeny tak, aby nedocházelo ke špatnému rozhodování. Komunikace je tak nedílnou součástí 

v oblasti personálního managementu. Toth rozděluje postupy komunikace na systém komunikace 

shora a systém komunikace zdola. 

 

Komunikace shora 

 

informace které přicházejí shora, tedy od vedoucích k zaměstnancům podniku. 

Informace se přesouvají z jednotlivých sekcí podniku hierarchicky směrem dolů. Za účelem infor-

movat a ovlivnit co nejvíce lidí v podniku. Zaměstnanci od svých nadřízených získávají tedy infor-

mace o podniku, nařízení a úkoly, které zaměstnanci mají plnit. Zaměstnanci tím také získávají od 

vedoucích následnou zpětnou vazbu.  
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Nejběžnějšími formami komunikace shora jsou: 

 

• Ukládání úkolů: jedná se o takzvané delegování, které může být písemné, nebo ústní. Zá-

leží na tom, jak obtížné je zadání úkolu. 

• Podnikové publikace: firemní noviny a časopisy pomocí již zaměstnanci přijímají informa-

ce o dění ve firmě. V těchto publikacích jsou často vykreslené cíle podniku, tím pádem se 

zaměstnanci mohou předem připravit na nějaké nové zadané úkoly shora. 

• Informační brožury: informace podávané buď elektronickou, nebo tištěnou podobou. 

Nejčastěji mají propagační obsah. Tato brožura je zejména vhodná pro nové zaměstnance 

podniku. Mnohdy tyto brožury obsahují například pracovní řád podniku a stanovy. 

• Bulletiny pro zaměstnance: aktuální informace, které se často vyvěsí na veřejnou nástěn-

ku ve firmě. Jedná se o informace o například volných místech v podniku. 

• Nahrané vzkazy: tento typ komunikace se využívá ve větších firmách a spíše v zahraničí. 

Podnik má vlastní televizní program, který je vysílán například v jídelně, dostanou se tak 

informace ke všem. 

• Zprávy pro zaměstnance: preferováno je osobní setkání. Jednou ročně se například udělá 

firemní setkání, kde zaměstnanci mohou klást své otázky přímo a jsou ihned informování, 

popřípadě mohou mít následné připomínky. 

 

Komunikace zdola 

 

V tomto typu komunikace se zaměstnanci na nižších pozicích snaží přesvědčit a ovlivnit zaměst-

nance na hierarchicky vyšší pozici. K nejběžnějším komunikačním postupům patří například: 

 

• Tichá pošta: je velmi důležité naslouchat a projevovat empatii vůči druhým. Jedině takto 

se získají informace od druhých, jelikož k těmto komunikačním kanálům dochází 

v neformální sféře.  

• Vnitropodnikový systém podávání stížností: Je to postup, který je formalizovaný. Jedná 

se o většinou písemné stížnosti, které má na starosti personální útvar ve firmě.  Je důleži-

té udržovat anonymitu. 

• Organizované diskuzní kroužky: sejdou se zaměstnanci se svými nadřízenými a diskutuje 

se o daných problémech. Velice záleží na vedoucích práce, jak tento kroužek zorganizují, 

zda formálně, nebo neformálně. 

• Systémy předkládání návrhů: jedná se v tomto případě o formální metodu. Získávají se 

návrhy od zaměstnanců k případnému zlepšení firmy. Podle Totha by měli být následně 

finančně ohodnoceni ti, kteří návrh předložily. Zde je velmi důležité, zda podnik podporuje 

pracovníky v tomto způsobu komunikace, či nepodporuje. 

• Průzkumy mínění, názory, postoje zaměstnanců: zaměstnanci se více podílejí na efektiv-

nosti podniku, jelikož se jedná o soubor informací, které se navzájem doplňují. (Toth, 

2010, s. 353-355) 

 

Podle Armstronga (2007, s. 663-664) strategie komunikace uvnitř podniku musí být založena na 

analýze, která vychází ze tří bodů. 
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• Na tom, co chce management sdělit svým podřízeným. Management by se měl snažit 

předat informace, které se týkají plánů, zlepšení a inovace firmy. Zároveň podnik musí ne-

chávat otevřený prostor pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a zdůraznit jaké výhody ze 

spolupráce budou zaměstnanci těžit. 

• Na tom, co chtějí podřízení slyšet. Zde je velmi důležité, aby management věděl, jaká jsou 

přání zaměstnanců a co chtějí pracovníci slyšet, aby tím dokázal vhodně přizpůsobit ko-

munikační strategii. Nejčastěji zaměstnance zajímají změny práce na směny, přesčasy, 

plány firmy, jistota práce, pracovní ohodnocení. 

• Zaměřování se na problémy za pomocí analýzy. Základem analýzy jsou zkoumány specific-

ké případy zaměstnanců. Podnik analyzuje, kde vznikl problém z nedostatku komunikace. 

Cílem analýzy je zjištění problému, kdy a jak vznikl, v jakých ohledech došlo k chybě a na-

vrhnout řešení, podle kterého by se situace znova neměla opakovat. 

 

Podle Mikulaštíka (2010, s. 119) si zaměstnanci pod pojmem komunikace představují přístup 

k informacím, chtějí mít možnost komunikace s nadřízenými, preferují komunikaci tváří v tvář.  

Komunikace může mít jak standartní formu, která je založena na poradách, ročních zasedáních, 

tak nestandartní formu, která je založena na neformálních rozhovorech v organizaci, tedy na po-

mluvách.  

 

Standardizovaná komunikace má danou strukturu. Většinou má vedení na poradě připravené bo-

dy k tomu, co by se mělo projednat a účastníci mají předem přehled o tom, co se bude řešit. 

Nestandardizovaná komunikace je nepřipravená strukturovaně, je vyvolaná emocemi. Je založená 

na tom, že si účastníci kladou otázky. Je brána stejně příznivě, jako standardizovaná komunikace, 

jelikož to, co si lidé šeptají je založeno na důvěře, která je pro fungování v podniku velmi důležitá. 

Mnohdy některé informace, které vyplují napovrch neformální cestou, jsou pro podnik mnohem 

užitečnější. 

 

3.2 Delegování 

Je třeba si ujasnit, že zadávání úkolů a delegování je velký rozdíl. Delegování především znamená 

ponechání určitých kompetencí ze strany vedení na pracovníkovi. Delegování musí mít jasně vy-

mezené cíle a mantinely, ale způsob samotného provedení cílů je přenecháno právě na pracovní-

kovi, který si dokáže poradit sám. Aby vedení dokázalo své pracovníky správně delegovat, je zapo-

třebí aby vedení podniku svým pracovníkům důvěřovalo a nechalo jim v pověřených kompeten-

cích volnou ruku. To, že vedení podniku nechává určité pravomoci na svých pracovnících a dokáže 

je správně delegovat zajišťuje úspěch oběma zúčastněným stranám. Pracovníci budou více moti-

vovaní a bude jim kladen větší prostor na seberealizaci. Vedení podniku může získat nové nápady 

od pracovníků, na které by samo nepřišlo. 

 

Delegování velmi často brání nedůvěra vedení ve své pracovníky. Vedení podniku si často myslí, že 

práci dokáží nejlépe odvést samo a v takovýchto případech vedení zadává pracovníkům jen krát-



 23 

kodobé úkoly, které jsou jednoduché, stereotypní a pro pracovníky nudné. Takovýto přístup vede 

k tomu, že pracovníci nejsou motivovaní a ochotní podávat větší výkon. Urban (2013, s. 47-48) 
 
Kdy a jak delegovat uvádí Armstrong (2008, s. 67-69) 
 
Delegovat je vhodné ve chvíli, kdy manažer nezvládá více práce, než sám dokáže efektivně vyko-
návat. Při možnosti delegování je manažer schopen soustředit se jen na prvořadé věci a přenechat 
druhořadé kompetence na zaměstnancích, které se tímto zároveň rozvíjí. 
 
Je důležité přenechávat určité kompetence pracovníkům, kteří jsou na danou problematiku speci-
alizováni, nebo je dobré se alespoň přesvědčit, že pracovník, kterému jsou tyto kompetence pře-
nechány o dané problematice ví, rozumí jí a umí ji vykonávat. 
 
Než začne manažer delegovat je žádoucí, aby pověřené pracovníky, kterým bude zadávat úkoly 
byli obeznámeni s body uvedenými níže. 
 

• Z jakého důvodu je zadanou práci potřeba udělat 

• Jaké výsledky a výkon se od pracovníků očekává 

• Určit konkrétní termín, do kterého mají práci udělat 

• Jaké mají pravomoci v oblasti rozhodování, případně jaké problémy mají nahlašovat 

• Jaké informace o dokončení zadaného úkolu mají předkládat 

• Navrhnutí vedení a sledování při práci 

• Jaké prostředky budou mít k dispozici při hledání informací 

 

3.3 Zpětná vazba 

Zpětná vazba je jakési dávání najevo příjemce, že ví, o čem mluvčí jedná, že dané informace bere 

v potaz a náležitě s nimi bude v souladu s tím pracovat. Zpětná vazba je důležitá protože, poskytu-

je informace o dané věci a zároveň poskytuje návrhy pro řešení, která by mohla mluvčímu pomoci 

v rozhodování.  

 

Efektivní zpětná vazba by měla zahrnovat následující body. 

 

• Musí být stručná a jasná, zaměřena na fakta a kritéria, která jsou objektivní. 

• Měla by využívat příklady, tedy názorná. 

• Vyzdvihování silných stránek a návrhy pro možnosti vývoje. 

• Měla by podporovat důvěru a dále jí rozvíjet. 

• Sdělována tak, aby neranila druhého. Tedy snažit se empaticky jednat. 

• Zohlednění možností příjemce, která jsou reálná. 

• Zaměřit se na změny, především pozitivní.  

 

Při přijímání zpětné vazby, by příjemce měl naslouchat a projevit porozumění, vyjasnit si nesrov-

nalosti a souvislosti. Zjistit si čas, na následné zpracování zpětné vazby, aby příjemce nejednal 

v afektu, ale uvážlivě.  

Uvádí se, že zpětná vazba by měla být celkově spíše pozitivní, jelikož je to impuls ke kladnému 

motivačnímu efektu. V praxi se ale mnohdy děje to, že jsou pracovníci neustále kritizováni, je tedy 
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jasné, že v takovýchto případech k žádnému motivačnímu efektu s vysokou pravděpodobností 

nedojde. Pokud ale opravdu dojde k chybě, kterou pracovník udělá, není dobré se takovým kon-

verzacím vyhýbat a musí následovat tzv. negativní zpětná vazba. 

 

Při podávání negativní zpětné vazby by se mělo dbát na následující body. 

 

• Manažer, který pracovníkovi poskytuje negativní zpětnou vazbu, by se měl zaměřit na 

způsobu sdělení. Měl by kombinovat pozitivní věci s negativními, aby příjemce neměl po-

cit, že se na něj valí vlna kritiky. Snažit se tedy o vyvážený, ale objektivní přístup. 

• Konkrétně odůvodnit chyby, kterých se pracovník dopustil, nezobecňovat situaci. 

• Připravit se na konfrontaci ze strany zaměstnance, schopnost věcně argumentovat. 

• Chovat se zároveň jako kouč, klást otázky a přimět zaměstnance k reakci. Zda souhlasí, či 

nesouhlasí s danou kritikou, jaké by navrhnul řešení, zda se mu takovéto situace dějí opa-

kovaně či nikoliv. Dát pracovníkovi zkrátka prostor. 

• Nakonec je důležité uzavřít konverzaci s tím, že si obě strany porozuměli a dohodli se na 

následujících opatřeních, které zaručí, že se podobná situace nebude v budoucnu opako-

vat. (Tureckiová, 2007, s. 66-69) 

 

Fairweather (2009, s. 96) tvrdí, že zpětná vazba musí být také především jednoduchá. Myslí tím 

to, že pokud se nadřízenému líbí určité chování, nebo výsledky daného pracovníka, má ho zkrátka 

pochválit. Pokud vidí pravý opak, je třeba ho hned upozornit na danou chybu a stejně jako uvádí 

Tureckiová, je třeba ho koučovat, ne kritizovat. 

 

Kontrola úkolů  

 

Hlavním záměrem kontroly je podle Urbana (2013, s. 51) včasné zjištění vzniklých nedostatků a 

případné návrhy pro jejich odstranění. Důležité je, aby vedení zaměstnance co nejdříve na vzniklé 

chyby upozornilo a dalo jim možnost k tomu, aby tuto situaci napravili. Postup, kterým se pracov-

níci snaží napravit vzniklé chyby musí vedení průběžně sledovat. To, že vedení své pracovníky kon-

troluje a neustále dává pracovníkům zpětnou vazbu pracovníky motivuje. Hlavní je, aby kontrola 

jednak probíhala průběžně, aby se tedy zaměřovala se na pracovní postupy a výsledky práce a dá-

le probíhala také v závěrečné fázi zadaného úkolu.  

 

Při provádění kontroly dochází podle Urbana (2013, s. 51) k následujícím chybám. 

 

• Vedení provádí kontrolu svých pracovníků velmi často, což v pracovnících vyvolává pocit 

nedůvěry.  

• Vedení provádí kontrolu nedostatečně a nepravidelně, to naopak vede k tomu, že pracov-

níci nejsou příliš motivování a nepodávají silný výkon při práci. 
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3.4 Zvládání konfliktních lidí a konfliktu 

„Existují lidé, kteří mají vyšší konfliktní potenciál než jiní – ať už z důvodu své predispozice, nebo 

proto, že tak byli vychováni. Lidé cholerického zaměření produkují konflikty jako reakce na streso-

vou zátěž, aniž by tím chtěli poškozovat své okolí. Některé jiné typy mohou být ke konfliktu vypro-

vokovány a když se to podaří, chovají se nadměrně destruktivně, rovněž aniž by tím chtěly záměrně 

vytvářet škodu nebo kohokoli poškozovat.“ (Bednář a kolektiv, 2013, s.97) 

 

Medlíková (2007, s. 29) tvrdí, že reakce jedinců na konflikt vychází z genetické výbavy. Charakteri-

zuje tyto reakce třemi U, tedy útok, úprk a únik. Člověk tak jedná, pokud se dostane do složité si-

tuace.  

V pracovním spektru se používají pojmy jako pasivní, manipulativní a asertivní chování. 

 

• Pasivní chování: jedinec se neřídí podle sebe a přizpůsobuje se okolí, posléze toho lituje 

• Manipulativní chování: za pomocí agrese, nebo citového vydírání chce jedinec přimět 

protivníka podle jeho potřeb 

• Asertivní chování: konverzace mezi dvěma jedinci probíhá jasně a srozumitelně. Obě 

strany si navzájem porozumí a navzájem se vyslechnou.   

 

Jak již bylo zmíněno, konflikt je součástí lidské přirozenosti, proto se nelze v praxi konfliktům zcela 

vyhnout. Každý jedinec přistupuje ke konfliktům individuálně. Některý jedinec ke konfliktům při-

stupuje více ochotně, někdo méně. Jsou ale také jedinci, kteří se vyloženě děsí konfliktů a záměr-

ně před nimi utíkají. Pokud jedinec utíká z konfliktní situace, ničemu nepomůže, jelikož si konflikt 

nese dále s sebou a většinou se tento konflikt více nabaluje.  

Je dobré balancovat extrémní hranice mezi chováním člověka, který se stává obětí konfliktu a 

chováním jedince, který jde do konfliktu s vervou.  

Je velmi důležité, aby průběh konfliktu, který ve firmě vznikl zůstal nadále uvnitř firmy a nedostal 

se ven. Pokud konflikt, který se odehrává v podniku začne poškozovat i vztahy se zákazníky, či do-

davateli, stává se konflikt velice nebezpečným i bez ohledu na to, jak závažný samotný impuls pro 

jeho příčinu byl. Bednář (2015, s. 21-24) 

 

Plamínek (2011, s. 104) představuje základní pravidla, která je třeba dodržovat při zvládání kon-

fliktních lidí, které jsou uvedeny níže. 

 

• V první řadě je dobré konkrétně definovat daný problém. Je nutné uvědomit si, že lidi 

změnit nelze, lze pouze změnit přístup k těmto lidem a odstraňovat případné nesnáze. 

• Abychom zjistili, zda problém není v nás, je nutné položit si následující otázky.  

Vadí mi toto chování i u ostatních? Mají s dotyčným konfliktním člověkem problémy i dru-

zí, nebo jenom já? Pokud tedy jedinec zjistí, že je chyba na jeho straně, tak je dobré, aby 

pracoval sám na sobě a svůj přístup k ostatním změnil. Pokud se ale dotyčný ujistí, že není 

chyba na jeho straně nýbrž tedy na konfliktní osobě, je dobré, aby konfliktní osoba měla 

povědomí o tom, že jedná v nepořádku. Člověk, který ale ví o svém konfliktním jednání, 

není vždy schopen toto jednání napravit. Pokud tedy nemá zájem o společnou debatu, 
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která by jeho chování více identifikovala a pomohla mu k napravení situace, je možné, že 

své konfliktní chování zamýšlí záměrně. 

• V této fázi je dobré, zaměřit se na příčiny, které způsobují chování konfliktního jedince. 

Někdy je možné se těmto příčinám přizpůsobit a minimalizovat je, nebo v nejlepším pří-

padě úplně odstranit. Plamínek uvádí ve své knize několik příkladů ohledně nejčastějších 

příčin z praxe a jak se k nim zachovat. Například pokud konfliktní člověk nechce spolupra-

covat a bagatelizuje týmovou práci, je dobré ho nějakým způsobem motivovat a v dané 

práci ho zorientovat. 

 

3.5 Důvěra a empatie 

Důvěra neboli spolehnutí se na druhého je pro zaměstnance velmi důležitá. Důvěra se nejlépe bu-

duje, pokud se manažeři firmy chovají ke svému okolí a svým zaměstnancům čestně a spravedlivě. 

Důvěryhodný manažer splní v praxi, co hlásá. Naopak manažer, který na veřejnosti vyzdvihuje své 

zaměstnance a ve skutečnosti se k nim nechová, tak jak hlásá budí v zaměstnancích nedůvěru.  

K tomu, aby zaměstnanci důvěřovali svým nadřízeným je třeba, aby manažeři jednali čestně a 

spravedlivě, je třeba aby lidé ve firmě byli informování jednotlivě ale zároveň jako jeden celek. 

K důvěře se pojí spravedlnost, která se dělí na distribuční a procedurální. 

 

• Distribuční: týká se odměn, které zaměstnanci dostávají za odvedenou práci. Zaměstnanci 

mají pak pocit, že dostali to, co jim bylo předem slíbeno za splněnou práci. 

• Procedurální: týká se toho, jak se manažeři ve svých postupech rozhodují a jak jsou řízeny 

postupy v personální sféře. Management dále bere v potaz názory a potřeby zaměstnan-

ců. Zaměstnanci mají k manažerům větší důvěru, pokud ví, že jsou tyto postupy dělány 

spravedlivě, nediskriminačně a zásadově. 

 (Armstrong, 2007, s. 199) 

 

 Podle Kühlingera (2007, s. 75-76) existují tři fáze budování důvěry 

 

1) Komunikovat s ostatními jasně a srozumitelně je pro důvěru velice důležitá složka. Je žá-

doucí sdělovat podrobné informace a následně druhého vyzvat ke zpětné vazbě. Ukazovat 

druhému empatii a zájem o jeho názory.  

2) Pro důvěru je velmi důležitá pravdivá a upřímná komunikace. Komunikovat, tak aby ko-

munikace pro druhého byla čitelná a sdělení jasné. Vytvářet zpětnou vazbu, a tím posky-

tovat informace o příčinách svého konání. 

3) Důvěřovat ostatním a tím ukázat, že mohou důvěřovat i oni nám. 

 

Mikulaštík (2010, s. 67) zdůrazňuje, že se na důvěře musí neustále pracovat. Jestliže si jedinec 

jednou důvěru u druhého získá, neznamená to, že jí má napořád. Nejdůležitější je budovat vztah 

na pravdivých informacích, které druhému chce komunikátor sdělit. 
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Tureckiová (2007, s. 86) uvádí, že je mnohdy empatie v praxi brána za slabošství, přitom je velice 

důležité, aby se lidé ať už v práci, tak v soukromí navzájem respektovali a ctili své názory. Tím, že 

je jedinec schopný ostatní přijímat takové jací jsou a naslouchat jim, ukazuje stabilitu jeho osob-

nosti. 

Pokud je jedinec schopný vcítit se do druhého a je ochoten přijímat názory a postoje partnera, 

utužuje to vztah mezi nimi, buduje se důvěra a může se vytvořit prostor, kde oba budou schopni 

vytvářet nápady a pracovat na společných cílech. Pokud jsou lidé zvyklí na konverzaci, která je 

otevřená a empatická, jsou schopni více důvěřovat a přijímají sdělení, kterým je věří. Shrnutím je 

tedy to, že důvěra a empatie jdou ruku v ruce k sobě. 

 

Nejčastější příčiny, které přispívají ke ztrátě důvěry  

 

Podle Tureckiové (2007, s. 86) nejčastěji příčiny ztráty důvěry jsou v důsledku toho, že se nedodr-

žují předem dohodnuté sliby, panuje neupřímnost a nadřízení nejsou ochotni vést nějakou kon-

struktivní konverzaci se zaměstnanci. 

 

Další příčiny 

 

• Pokud se v podniku často mění cíle a názory, jsou zaměstnanci zmatení a neví co mají na-

dále očekávat. Jsou v nejistotě. 

• Jestliže podnik nedává svým zaměstnancům jasné a konkrétní informace, například o pro-

pouštění zaměstnanců a snaží se celou tuto věc slovně obalit jinak, tedy mlživě. 

• Pokud management vytvoří určitá pravidla, podle kterých by se měla firma řídit a sám ta-

kovýchto pravidel nedodržuje, ale očekává, že zaměstnanci tyto pravidla dodržovat bu-

dou. 

• Nedůvěryhodně také působí situace, kdy vedení opakovaně oddaluje komunikaci se za-

městnanci. 

• Vedení, které má časté sklony přenechávat odpovědnost na jiných. 

• Upřednostňování konkrétních osob, nebo získávání ostatních pomocí manipulace pro své 

osobní zájmy.  
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4 Představení společnosti 

Podnik XY, který je v této práci analyzován si nepřeje být jmenován, proto bude označován „pod-

nikem XY“.  Jedná se o lokální obchod, který se zaměřuje na prodej zdravých surovin. Jde o ka-

menný obchod, který se nachází v Praze a působí na trhu od roku 2009.  

 

Hlavním konceptem obchodu je prodej zdravých surovin v bio kvalitě a vytvoření přátelského a 

rodinného prostředí pro zákazníky. Podnik XY se liší od velkých obchodů s potravinami svým servi-

sem k zákazníkům a odlišností sortimentu. Preferuje sortiment převážně od českých farmářů a 

pečlivě si vybírá kvalitní, ověřené zdroje. Obchod nabízí potraviny, které nesou na svém obalu tak-

zvané Biologo, nebo Biozebru, případně obojí. Potraviny, které nesou tyto certifikace, musí 

splňovat velice přísná kritéria, které stanovuje zákon. 

 
Obrázek 2- Logo EU pro ekologickou produkci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: www.kez.cz/loga-eu-a-cr 

 
Obrázek 3 – Logo pro produkt ekologického zemědělství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zdroj: www.kez.cz/loga-eu-a-cr 

 

Od roku 2014 se obchod svým sortimentem rozrostl o částečný prodej bez obalu a o prodej ekolo-

gické drogerie. Vzhledem k tomuto rozšíření získal řadu nových zákazníků. 
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Provoz obchodu 

 

Otevírací doba obchodu XY je od 9:00 do 19:00 každý všední den. Směny pracovníků jsou celo-

denní, nebo půldenní. Půldenní směny se dělí na dopolední a odpolední. Dopolední směna začíná 

v 9:00 a končí ve 14:00. Odpolední směna začíná ve 14:00 a končí v 19:00. Směny si pracovníci volí 

mezi sebou podle toho, jak se navzájem dohodnou. Na každé směně je pouze jedna pracovnice. 

 

Přístup k zákazníkům 

 

Podnik si zakládá na klientele tvořené především dlouhodobými zákazníky. Těmto zákazníkům je 

poskytnuta ke každému nákupu sleva ve výši 5 %. Dlouhodobý zákazník, je takový zákazník, který 

nakupuje v obchodě minimálně jednou týdně a navštěvuje podnik pravidelně, jeho průměrná tý-

denní útrata za nákup je 1500 Kč. Tyto zákazníky si podnik eviduje v databázi podle příjmení. Pra-

covníci v podniku jsou vedeni k tomu, aby udržovali s těmito zákazníky přátelské vztahy, které za-

jišťují zákazníkům větší komfort a služby, díky nimž se zákazník cítí dobře.  

 

Vedení 

 

Vedoucí obchodu má vystudovaný obor potravinářství a potravinářská chemie. Do roku 2005 pra-

covala jako výživový poradce v nejmenované firmě. V roce 2005 ukončila své zaměstnání z důvodu 

cestování. Od roku 2006 do roku 2007 cestovala po Asii a poměrnou část svého cestování strávila 

na Srí Lance, kde se seznámila s Ajurvédskou medicínou. Vzhledem k jejím zkušenostem 

s potravinami, prací s lidmi a zájmem o Ajurvédskou medicínu se rozhodla pro založení vlastního 

obchodu se zdravou výživou. 

 

Kompetence vedoucí 

 

- obstarávání objednávek   

- udržování vztahů s dodavateli a zákazníky 

- školení, vedení a kontrola brigádníků  

- samotný prodej  

 

Zaměstnanci  

 

Vedení podniku zaměstnává pracovníky, se kterými vede dlouhodobé přátelské vztahy. Většina 

pracovníků se tedy s vedoucí znala již dříve před tím, než v obchodu začala pracovat. 

Malé podniky jsou typické právě tím, že si zaměstnavatelé často přijímají do podniku příbuzné, či 

přátelé, jak již zmiňuje ve své knize Koubek (2003). Všechny pracovnice mají smlouvu o provedení 

práce. Pracovnice jsou placeny od hodiny fixní sazbou, kterou si předem sjednaly s vedoucí podni-

ku.   
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Tři pracovnice mají jinou stálou práci a do podniku XY jezdí vypomáhat majitelce kvůli tomu, že se 

již dlouho znají a chtějí majitelce pomoci. Jedna pracovnice studuje a práce v podniku XY je pro ni 

přivýdělkem právě ke studiu. Tato pracovnice se s vedoucí jako jediná neznala dříve, než zde zača-

la pracovat. 

 

Náplň práce brigádníků 

 

- prodej a komunikace se zákazníky 

- vybírání peněz z bankomatu k placení zboží, které přichází v pracovní době 

- příjem zboží 

- vybalování zboží 

- naceňování zboží 

- reklamace 

- úklid a údržba uvnitř obchodu a před obchodem 

- kontrola expirací u produktů 

- evidování objednávek  

 

Pracovní vztahy v podniku XY 

 

Pracovní vztahy v obchodě jsou neformální a nejsou korigovány žádnými předpisy, ani organizač-

ním řádem, proto se podnik řadí mezi silovou kulturu, která je popsána v teoretické části. Šikýř 

(2014) Vztahy v obchodě mezi pracovníky jsou založeny na vzájemné důvěře. Pracovníci si napří-

klad nenechávají spropitné z prodeje pro sebe jednotlivě, ale ukládají jej do společné zaměstna-

necké kasy, ze které se následně hradí případně vzniklá manka, nebo jiné škody vzniklé při prodeji. 

Pokud jedné pracovnici po směně chybí peníze v kase, zaplatí tuto náhradu právě ze společné ka-

sy. Velká důvěra je i ze strany zaměstnavatelky, která pracovníky nechává, aby si sami počítali od-

pracované hodiny a následně si vybírali peníze k výplatě z karty, která je jim na prodejně volně 

přístupná. 

 

Předávání informací mezi zaměstnanci  

 

Vzhledem k tomu, že se pracovnice mnohdy nepotkávají osobně, protože si většina brigádnic volí 

celodenní směnu, komunikují mezi sebou prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp, předávají si 

informace ohledně toho, co ten den stihli, kolik peněz je v obchodě k dispozici nebo o případných 

změnách ohledně směn. Tento typ komunikace není zcela běžný. Dále funguje v obchodě předá-

vání informací pomocí tabule, na kterou se píší změny v objednávkách pro zákazníky. 

 

Předávání informací mezi zaměstnanci a vedením 

 

Komunikace mezi vedením a zaměstnanci je řízena taktéž přes mobilní aplikaci WhatsApp. Pra-

covníci podávají skrze tuto aplikaci informace o vzniklých objednávkách od zákazníků, ohledně 

toho, kolik je na prodejně peněz, zda je zapotřebí vybrat peníze navíc kvůli placení závazků. Paní 
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vedoucí chodí do obchodu přibližně jednou do týdne, aby zkontrolovala chod podniku a předala 

podrobnější informace brigádníkům. 

 

 

Etika podniku 

 

Obchod je postaven na pozitivním přístupu k lidem a přírodě a je částečně zaměřen na bezobalový 

prodej z ekologického hlediska. Prodej bez obalu nezatěžuje přírodu a je zároveň ekonomicky do-

stupnější pro zákazníky. Část sortimentu je tedy vyhrazena právě na tento prodej. Podnik XY na-

kupuje od dodavatelů produkty, které jsou ve velkém balení, nebo ve vratných obalech. Prodej 

bez obalu spočívá v tom, že zákazník přijde se svým vlastním obalem, například se svou miskou, 

sáčkem nebo jinou nádobou. Zákazník si do svého obalu následně může vybírat suroviny, které 

mu zaměstnanci obchodu zváží a prodají. Obchod se snaží minimalizovat množství odpadu, které 

vyprodukuje. To znamená, že když přijde zboží, které je zabaleno v krabicích, zaměstnanci uchova-

jí právě tyto krabice pro zákazníky, kteří si zapomněli tašku na nákup a nechtějí si kupovat novou. 

Tímto způsobem se odpad použije k dalšímu užitku.  

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci sdílí podobné názory na životní prostředí, jsou pro podnik sa-

mozřejmostí zvyklosti, jako třídění odpadu, úklid před obchodem nebo používání ekologické dro-

gerie. Tyto společné názory mají příznivý vliv na chod celého podniku. 

 

Rozvoj pracovníků 

 

Pracovníci musí disponovat podrobnými znalostmi v oblasti zdravé výživy, aby dokázali se zákazní-

ky správně komunikovat a případně v této oblasti zákazníkům poradit. Znalosti pracovníků jsou 

získávány skrze doporučenou literaturu od vedení. Pracovníci získávají znalosti o zdravé výživě 

samostudiem.  

 

Pracovní prostředí 

 

Pracovní prostředí v obchodě je uspořádáno a vybaveno tak, aby splňovalo normy a předpisy sta-

novené zákonem. 
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5 Cíl a metodika práce 

Cílem této bakalářské práce je analýza současného pracovního prostředí a pracovních vztahů 

v podniku. Na základě kvalitativního výzkumu bude zjištěna současná situace, odhaleny případné 

negativní jevy a navržena doporučení pro jejich částečné, nebo úplné odstranění. Výsledek této 

práce může firmě pomoci k vylepšení současné situace v podniku, jelikož mezilidské vztahy na 

pracovišti jsou pro chod celého podniku velmi důležité. 

5.1 Metodika práce 

 Výzkumné otázky  

Na základě cíle práce byly stanoveny následující výzkumné otázky, které byly v průběhu šetření 

upravovány do současné podoby, protože jsme vycházeli z reakcí informantů, co je pro ně stěžej-

ní. 

 

1) Jakým způsobem působí na pracovníky pracovní prostředí? 

2) Jakým způsobem podnik udržuje vztahy se zákazníky? 

3) Jakým způsobem vedení plní své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům? 

4) Jaké jsou mezilidské vztahy na pracovišti? 

 

 Technika sběru dat 

Pro splnění cíle práce jsme se rozhodli pro kvalitativní výzkum. Tento způsob šetření byl vybrán 

z důvodu nízkého počtu pracovníků v podniku a kvůli hlubšímu proniknutí do dané problematiky. 

Kvalitativní výzkum poskytuje hlubší a konkrétnější náhled na danou problematiku. Základními 

předpoklady pro takovéto výzkumné šetření je, aby dotazující pokládal otázky, na které informanti 

odpoví samovolně, bez jakéhokoliv navazování ze strany dotazujícího. Informanti mají takto větší 

prostor k vyjádření a k zamyšlení nad danou otázkou. (Čadová, 2019)  

 

Výzkumné šetření bylo prováděno prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru s informanty. 

Cílem bylo, aby dotazující pokládal otázky, na které informanti odpoví samovolně, bez jakéhokoliv 

navazování ze strany dotazujícího. Informanti měli takto větší prostor k vyjádření a k zamyšlení 

nad danou otázkou. Zároveň bylo vhodné držet se daného tématu, proto byla předem připravena 

osnova otázek (schéma). Schéma rozhovoru je v příloze č. 1 

  

Vzhledem k tomu, že cílem práce je také zhodnocení pracovního prostředí, tak bylo použito pozo-

rování, které bylo zaměřeno na velikost pracovní plochy, osvětlení, hluk a vybavení interiéru. Po-

zorovací schéma je uvedeno v příloze č. 2. Tyto faktory jsou velmi důležité pro kvalitně a efektivně 

vykonávanou práci, jelikož pracovní prostředí má velký vliv na psychiku zaměstnanců uvádí Kou-

bek (2001).  
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 Výzkumný vzorek 

Pracovnice si nepřály být jmenovány. Vzhledem k ochraně osobních údajů jsou v této práci ozna-

čeny jako informant 1,2,3,4. Ve zkrácené verzi tedy I1, I2, I3, I4. 

 

Rozhovory probíhaly se všemi pracovníky podniku, tudíž se nejedná o náhodný výběr, ale o zá-

měrný. Rozhovor byl veden se čtyřmi informanty ve věkovém rozmezí 23-49 let. Informantkami 

byly ženy, které v podniku XY brigádně vedoucí vypomáhají.  

 

Všechny informantky v podniku XY pracují déle než dva roky, což je velmi důležitá informace, kte-

rá je pro kvalitativní výzkum klíčová, jelikož všechny informantky se navzájem dobře znají a jistým 

způsobem dokáží do hloubky reflektovat a posuzovat dané jevy, které se zde mezi pracovníky vy-

skytují.  

 

Pozorování prostorů podniku XY bylo umožněno na základě souhlasu od vedení. Bylo tedy umož-

něno strávení jednoho dne v podniku s pracovnicí, která měla v podniku XY odpolední směnu.  

 Průběh výzkumného šetření 

Rozhovory probíhaly jednotlivě, tak aby u toho jiný pracovník nebyl přítomen. Rozhovory se ode-

hrávaly u informantek doma, tedy mimo pracovní prostředí. Informantky si samy vybraly místo 

konání rozhovoru, jelikož bylo považováno za důležité, aby se cítily komfortně. Na otázky měly 

možnost zodpovídat samovolně, protože otázky byly pokládány tak, aby se informantky cítily 

uvolněně. Informantky během rozhovoru neměly žádné výhrady k otázkám, odpovídaly na ně 

otevřeně a srozumitelně i vzhledem k tomu, že se mnohdy jednalo o otázky, které pro mnohé nej-

sou na zodpovězení jednoduché. Všem informantkám byly pokládány stejné otázky. 

 

Doba rozhovoru byla s každou informantkou jiná. V průměru každý rozhovor trval 40 minut. Roz-

hovory byly nahrávány, konkrétně do aplikace Diktafon. Hotové rozhovory byly následně přepiso-

vány do souboru Word, pro větší přehlednost a jednodušší zpracování. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o audionahrávku bylo zapotřebí získat od informantů souhlas o tom, že rozhovory směly 

být nahrávány. Tímto opatřením byly zachovány práva informantů na ochranu osobnosti. Vojtíšek 

(2012, s. 40). Rozhovory s informantkami probíhaly v průběhu února roku 2020. 

 

Pozorování v podniku probíhalo za přítomnosti jedné z pracovnic podniku XY. Pozorování trvalo 

přibližně dvě hodiny, jednalo se o zúčastněné pozorování. Zkoumaní podniku XY bylo soustředěno 

na faktory, které ovlivňují chod práce. Těmito faktory jsou velikost, osvětlení, barevnost, hluk, vy-

bavení. Pozorování v podniku XY probíhalo 23. 2. 2020. 
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 Třídění a čištění získaných dat 

„U kvalitativních výzkumů nelze data jednoduše tabelovat a převádět do číselných symbolů. Spíše 

jde o to, jak sesbíraný materiál bude prezentován, aby zachytil podstatu sledovaných jevů.“ Vojtí-

šek (2012, s. 40) 

 

Ke třídění a čištění získaných dat bylo využito techniky selektivního protokolu, která zachycuje 

pouze stěžejní, předem definované informace. Dodatečně, pro přehlednost, bylo V příloze č. 2. 

využito techniky celkové transkripce.   
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6 Rozhovory s informanty 

Vzhledem k tomu, že odpovědi informantek byly obsahově velmi rozsáhlé, bylo zapotřebí tyto od-

povědi pro názornost více zkonkretizovat, tak aby původní vyjádření zůstala zachovaná.  

 

6.1 Výstupy z rozhovorů 

V této kapitole jsou uvedeny odpovědi informantek na jednotlivé otázky a následné zhodnocení 

daných odpovědí. 

 

1) Jak hodnotíte pracovní prostředí v podniku? 

 

I1.   Podnik na ní působí rodinně a příjemně. Nevyhovuje ji stísněný prostor při práci. 

I2.   Podnik hodnotí kladně, jelikož je vhodně vybaven zařízením pro personál. Nevyhovuje 

jí stísněný prostor při práci 

I3.   Podnik ji přijde moderně vybaven. Nevyhovuje jí stísněný prostor při práci 

I4.  Podnik hodnotí kladně. Působí na ní čistě a moderně. 

  

Informantky hodnotí pracovní prostředí kladně. První tři informantky mají výhrady ke stísněnému 

prostoru při práci. Prodejna měří 40 m2. Velká část prodejny je vybavena regály a lednicemi. Místo 

za pokladnou je k manipulaci se zbožím opravdu stísněné. 

Pracovníci zde mají zajištěny základní fyziologické podmínky a podmínky bezpečí, které jsou pro 

spokojenost pracovníků klíčové.  

 
2) Jak se můžete v této práci kariérně, či osobně rozvíjet? 

 

I1.   Prostor k osobní, či karierní realizaci zde nemá. Majitelka si nenechá zasahovat do 

chodu podniku. Zároveň mzda, kterou dostává jí nemotivuje k tomu, aby se zde realizova-

la. 

I2.   V této práci se osobně rozvíjí v oblasti potravin. Znalosti, které v podniku ohledně po-

travin získala, praktikuje v osobním životě. 

I3.   Kariérně se zde rozvíjet dle informantky nelze. V osobním životě využívá znalosti oh-

ledně potravin a zkušenosti ohledně komunikace s cizími lidmi. 

I4.    Práce v obchodě jí baví a neustále se učí něčemu novému v oblasti potravin a záro-

veň v oblasti řízení obchodu. 

 

Většina pracovnic odpověděla, že se osobně rozvíjí v oblasti potravin. Vedoucí si zakládá na tom, 

aby pracovnice, které v obchodě vypomáhají měly široký přehled o surovinách a dokázaly tak po-

radit zákazníkům. Každé pracovnici tedy koupila dvě knihy k samostudiu, které jim poskytují pře-

hled o potravinách, které zákazníkům nabízejí. 
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3) Jak je podle Vás podnik veden z etického hlediska? 

 

I1.   Podnik jde příkladem společnosti v rámci ekologie. Udržuje kladné vztahy 

k zákazníkům. 

I2.  Podnik udržuje korektní vztahy se zákazníky. Zřídka se stane, že vedoucí neplatí včas 

své závazky vůči dodavatelům a zaměstnanci musí tyto problémy s dodavateli řešit, proto-

že majitelka není vždy k dispozici. 

I3.  Hodnotí negativně placení závazků vůči dodavatelům. 

I4.  Podnik udržuje dobré vztahy se zákazníky. Majitelka občas neplatí závazky vůči doda-

vatelům a zřídka i zaměstnancům. 

 

Z výpovědí informantek je patrné, že obchod má problémy s financováním závazků, konkrétně 

včasné placení dodavatelům a občas i pracovníkům. Vedoucí, která je na mateřské dovolené a vě-

nuje se dalším soukromým aktivitám není k dispozici v obchodě a nechává brigádnice takovéto 

obtížné situace řešit. Pracovnice hospodaří s penězi v rámci obchodu samostatně. Vybírají samy 

peníze z bankomatu, aby zaplatily přišlé zboží. Kartu obchodu mají neustále k dispozici. Tyto kom-

petence, které mají brigádnice na starost, pro ně mohou být motivující, jelikož se mohou v mnoha 

činnostech realizovat. 
 

4) Jak se podle Vás chovají zaměstnanci podniku k zákazníkům? 

 

I1.   Zaměstnanci se chovají velmi kladně ke svým zákazníkům, především k těm dlouho-

dobým.  Většina dlouhodobých zákazníků je se zaměstnanci a vedoucí v přátelském vzta-

hu. 

I2.   Zaměstnanci udržují velmi kladně vztahy s dlouhodobými zákazníky, kteří jsou servi-

sem dost zhýčkaní a mnohdy více troufalí, což informantka nehodnotí příliš pozitivně. 

I3.   Dlouhodobí zákazníci mají přednost před ostatními ohledně objednávek a slev. Infor-

mantce se upřednostňování stálých zákazníků nelíbí. 

I4.   Zaměstnanci se snaží vyhovět vstříc všem svým zákazníkům, především dlouhodobým. 

Informantka se s mnoha dlouhodobými zákazníky baví na přátelské úrovni. 

 

Obchod XY je založen na udržování vztahů s dlouhodobými zákazníky. Tito zákazníci v obchodě 

utratí nejvíce peněz a podnik na nich stojí. Dlouhodobým zákazníkům jsou poskytovány slevy na 

nákupy, aby si vedoucí takovéto zákazníky udržela.  

 

5) Jsou podle Vás v podniku respektována všechna náboženství, sexuální orientace, či etnic-

ký původ? 

 

I1.   Takovéto věci jsou v podniku respektovány. Vedení i ostatní zaměstnanci respektují 

odlišné názory a přizpůsobují konverzaci ohledně citlivých témat v přítomnosti osoby, kte-

rá je jiného vyznání. 

I2.   Informantka vyznává určitý druh náboženství a nikdy se necítila být indisponovaná. 

Naopak oceňuje gesta ze strany vedoucí, která její náboženství bere v úvahu a nezatěžuje 

jí zbytečnými úkony. 
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I3.   V obchodě jsou zaměstnanci i vedoucí otevřené komunikaci o těchto „odlišnostech“. 

Vzájemně se pracovníci respektují.  

I4.   Nikdy neměla pocit, že by byl v obchodě problém s diskriminací. 

 

  

Vzhledem k tomu, že jedna pracovnice vyznává určitý druh náboženství, bylo důležité zahrnout do 

výzkumného šetření právě tuto otázku. Všechny informantky odpověděli, že diskriminace 

v podniku XY není. Všechny informantky uvedly, že se navzájem respektují, což zajišťuje pracovní-

kům pocit sounáležitosti a přijetí. 

 

6) Jak hodnotíte svou vedoucí? Jaký s ní máte vztah? 

 

I1.   Vztah s vedoucí má přátelský. Vedoucí chybí empatie a schopnost sdělování negativní 

zpětné vazby. Vedoucí je naopak ve věcech ohledně práce s penězi vysoce tolerantní. 

I2.   Vztah k vedoucí má přátelský. Líbí se jí, že vedoucí svou práci dělá hlavně ze zájmu, ne 

pro peníze. 

I3.   Líbí se jí přátelský přístup ze strany vedení. Informantka má pocit, že vedoucí upřed-

nostňuje zaměstnance, se kterými se zná již dlouho. 

I4.   Vedoucí je její nejlepší dlouholetá kamarádka. Přijde jí ale, že majitelka neumí podni-

kat a myslet jako obchodník. Většinu úkolů nechává na pracovnících obchodu. 

 

Vedoucí obchodu vytváří v obchodě přátelské zázemí, zaměstnává pracovníky, se kterými se dlou-

ho zná a vede obchod rodinným stylem. Pouze jedna informantka se s vedoucí poznala až tehdy, 

když zde začala pracovat.  

 

7) Jakým způsobem funguje komunikace mezi zaměstnanci a vedením? Jakým způsobem 

jsou úkoly ze strany vedení zadávány? 

 

I1.   Systém komunikace ji přijde zmatečný, většinou dochází k nedorozuměním kvůli to-

mu, že zde nefunguje přímá komunikace. Vedoucí zadává úkoly všeobecně a rázně. Zadá 

pracovníkům úkol a dále se nestará o průběhu jeho provedení. 

I2.   Majitelka zadává mnoho úkonů přes zprávy, nebo telefonicky. Upřednostnila by 

osobní kontakt. 

I3.   Vedoucí není k dispozici a úkony zadává telefonicky v pracovní době, kdy má pracov-

ník plno jiných povinností. Úkoly jsou zadávány nesystematicky a zmatečně. 

I4.   Nelíbí se jí zadávání úkolů telefonicky. Hodně povinností přehazuje na pracovníky, 

kteří tyto věci nemají v kompetencích. Majitelka nerespektuje délku pracovní doby a za-

dává úkoly, které je třeba dělat i po pracovní době. 

 

Vzhledem k tomu, že majitelka není k dispozici v obchodě, využívá jako komunikační prostředek 

mobilní telefon. Úkoly majitelka obchodu nezadává dopředu, zadává je během pracovní doby ob-

chodu a podle výpovědi I4 mnohdy i po pracovní době.  

 

8) Jakým způsobem reaguje vedoucí na Vaše podněty a připomínky? 

 

I1.   Reakce jsou nepřiměřené a spíše negativní. Na návrhy, nebo připomínky nereaguje. 

I2.   Majitelka si raději chod podniku vede sama, nenechá si do chodu zasahovat. Pokud se 

jedná o potřebu zaměstnance, vždy vyhoví. 
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I3   Majitelka vyslechne veškeré názory. Některé návrhy nebere v potaz, jelikož si ráda o 

všem rozhodne sama. 

I4.   Vedoucí si nenechá do chodu podniku mluvit. Vedoucí nedává příležitost ke zpětné 

vazbě ze strany pracovníků. 

 

Vedoucí obchodu rozhoduje o chodu a činnostmi s ním spojené sama. Vedoucí má brigádnice 

v obchodě pouze k výpomoci.  

 

9) Jak hodnotíte způsob odměňování zaměstnanců ze strany vedoucí? Cítíte se být ohodno-

cena spravedlivě? 

 

I1.   Není ohodnocena práce, kterou dělá pracovnice navíc. Vedoucí obchodu přidává více 

povinností. Za stejné peníze, které byly sjednány na začátku dělá pracovnice mnohem více 

práce. 

I2.   Dělá mnohem více práce, než s majitelkou sjednala na počátku a není za to platově 

ohodnocena. Již se stalo, že informantka nedostala peníze, jelikož majitelka musela splatit 

nejprve dluhy. 

I3.   Nespravedlivé ohodnocování. Majitelka odměňuje pracovníky, se kterými udržuje 

dlouho přátelství jinak než ostatní. Nikdy nevyhověla informantce v rámci zvýšení mzdy. 

I4.   Cítí se být ohodnocena spravedlivě. Majitelka hradí k její fixní mzdě také benzín, jeli-

kož informantka dojíždí přes celou Prahu. 

Vedoucí obchodu XY oceňuje brigádníky fixní sazbou, která je dána od počátku nastoupení do prá-

ce. Sazba se nemění i s přibývajícími činnostmi, které vedoucí pracovníkům zadává.  

Z výpovědi I3 je patrné, že zde vzniká upřednostňování pracovnic, které jsou vedoucí blízké. I4 

uvádí, že jí vedoucí dále k fixní mzdě přispívá určitou částkou na benzin, což dokazuje, že vedoucí 

minimálně jednu pracovnici ohodnocuje jinak nežli ostatní. 

 

10)  Jakým způsobem Vám vedoucí dává zpětnou vazbu? 

 

I1.   Majitelka dává spíše negativní zpětnou vazbu, protože věci, které jsou provedeny 

správně bere majitelka jako samozřejmost. 

I2.   Majitelka umí pochválit, když se něco povede. Kritiku ale majitelka podávat neumí, 

vždy jí podá velmi nerozvážně a afektovaně. 

I3.   Vedoucí dává spíše negativní zpětnou vazbu. Majitelka se snaží nacházet spíše chyby 

nežli pozitiva. 

I4.   Vedoucí podává spíše negativní zpětnou vazbu. Majitelka ji upozorňuje na chyby i 

před zákazníky. 

 

Vedení podniku zpětnou vazbu podává špatně, jelikož podává častěji negativní zpětnou vazbu. 

Vedení by mělo zpětnou vazbu balancovat pozitivními informacemi, aby pracovníci nebyli demoti-

vovaní. 

 

11)  Měla jste někdy konflikt s vedoucí? Jak probíhal? 

 

I1.    Ano měla, několikrát. Průběh nebyl příjemný, jelikož nešlo o konstruktivní debatu. 

Konflikt neměl žádné řešení, vždy skončil odchodem majitelky z obchodu.  
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I2.   Vyloženě konflikt s vedoucí neměla. Vždy se jednalo o malé nedorozumění, které se 

vždy vyjasnilo. 

I3.   Ano měla. Konflikt nebyl příjemný, jelikož se ho majitelka snažila tahat do osobní ro-

viny a snažila se informantku citově vydírat. Konflikt nikdy nebyl vyřešen, vždy se přešel a 

dál se k němu ani jedna strana nevracela. 

I4.   Ano měla. S vedoucí je v konfliktu informantka velmi často. Konflikty pramení 

z rozdílných názorů. Konflikt se vždy vyústí v nepříjemnou hádku a vedoucí raději odejde. 

 

Většina informantek měla s vedoucí konflikt, který nikdy nebyl zvládnut a vyjasněn. Vzhledem 

k tomu, že si vedení neudržuje odstup a udržuje si vztahy v obchodě přátelsky, je možné, že si 

k sobě navzájem obě strany dovolí víc, než kdyby byly ve formálním vztahu. 

 

12) Zažila jste na pracovišti nějaký druh šikany? 

 

I1. Šikanu na pracovišti nezažila. 

I2. Šikanu na pracovišti nezažila. 

I3. Šikanu na pracovišti nezažila. 

I4. Šikanu na pracovišti nezažila. 

 

Žádná z informantek nezažila v obchodě XY šikanu. 

 
13) Jak všeobecně zvládáte konflikty a konfliktní lidi? Jak konfliktům předcházíte? 

 

I1.   Konflikty nezvládá dobře. Předchází jim tak, že když se jí něco nelíbí, řekne to rovnou. 

I2.   Konflikty umí zvládat. Má ráda lidi kolem sebe, i když mají rozdílný názor. K tomuto 

přijetí dospěla kvůli své víře. Předchází konfliktům tak, že při konfliktní situaci raději 

ustoupí.  

I3.   Konflikty nezvládá dobře. Předchází jím tak, že se snaží dávat otázky druhé straně, aby 

vše bylo předem vyjasněné a ke konfliktu nedošlo. 

I4.   Konflikty nezvládá dobře. Konfliktům se snaží předcházet tak, že s každým mluví naro-

vinu a upřímně. 

Většina informantek nezvládá konflikty dobře a každá se zároveň snaží konfliktům předcházet ji-

ným způsobem. Jediná I2 má celkově jiný přístup ke konfliktům a k lidem, protože je takto vedena 

náboženstvím, které vyznává. Konflikty zvládají negativně, jelikož s nimi neumí správně pracovat. 

 

14) Jakým způsobem funguje v podniku komunikace mezi spolupracovníky? 

I1.   Chybí jí systém, který v podniku není daný. Nedostatečné předávání informací skrze 

mobilní telefon. 

I2.   Komunikace funguje dobře, když není informantce něco jasné, tak zavolá kolegyni. 

I3.   Komunikace je zmatečná, nestačí jí předávání informací skrze mobilní telefon. Pomohl 

by jí osobní kontakt 

I4.   Nedostatečná komunikace vedena skrze mobilní telefon. Pokud je něco nejasného, in-

formantky si navzájem volají. 

Komunikace v podniku XY nefunguje osobně. Pracovnice si raději volí celodenní směnu, kde se 

mezi sebou ani nepotkají, protože každá zde pracuje v jiný den. Komunikují tedy skrze mobilní 
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aplikaci WhatsApp. V obchodě je k dispozici mazací tabule, která slouží k drobným vzkazům pro 

nastávající směnu. 

 

 

14) Co si myslíte o důvěře mezi pracovníky? Je pro Vás důvěra důležitá? 

 

I1.   Důvěra je pro ni velmi důležitá a cítí velkou důvěru ve své zaměstnance.  

I2.   Důvěra je pro ni velmi důležitá, především pro podnik, kde se pracuje s penězi. Cítí 

velkou důvěru i ze strany majitelky obchodu. 

I3.   Důvěra je pro ni velmi důležitá. Má důvěru jen v některé pracovníky. 

I4.   Důvěra je pro ni velmi důležitá. Má důvěru ve všechny pracovníky obchodu i vedoucí. 

Důvěra v tomto obchodě je velmi klíčová, především ze strany zaměstnavatelky. Vedoucí obchodu 

umožňuje personálu, aby si samy pracovnice počítaly odpracované hodiny a následně si samy bra-

ly výplatu. Vedoucí pracovnicím udělala kopii své platební karty, aby mohly samovolně vybírat 

z bankomatu peníze a následně za ně platily závazky obchodu. Tento princip chování je velice ne-

standartní. 

15) Jaká je práce v týmu? Vznikají mezi pracovníky konflikty? 

 

I1.   Práce v týmu jí zde přijde dobrá, protože se pracovnice navzájem doplňují svými          

schopnostmi. Konflikty mezi pracovníky nevznikají, jelikož nejasnosti si mezi sebou vždy 

vysvětlí.    

I2.   Tým v obchodě funguje dobře, jelikož každá pracovnice umí něco jiného. Konflikty 

mezi pracovníky nezažila 

I3.   Práce v týmu ji přijde dostačující, zlepšila by pouze komunikaci. 

I4.   Tým funguje dobře, zapracovala by na komunikaci a větší aktivitě ze strany vedoucí. 

Konflikty vznikají spíše mezi vedením a zaměstnanci. 

Tým je sestaven čtyřmi členy, z nichž všechny pracovnice jsou ženy v různém věku. Tým obchodu 

je sestaven především ze známých paní vedoucí. 

 

6.2 Výstupy z pozorování 

Velikost pracovní plochy 

 

Obchod je rozdělen do čtyř místností. Celková výměra obchodu je 62 m2 

 

• Prodejna: místnost měří 40 m2. V prodejně se nachází regály pro umístění zboží, dvě led-

nice a pult pro obsluhování zákazníků. Prodejna je doplněna malým koutkem pro děti. Ve-

likost pracovní plochy za pokladnou měří přibližně 1x3 metrů.  

• Zázemí: místnost měří 12 m2. V zázemí se nachází palety určené pro nevybalené zboží, re-

gály určené na zboží, které se nevejde na prodejnu a speciální regály určené na doplnění 

potravin k prodeji bez obalu.  
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Zázemí je doplněné o malou kuchyň, která je vybavena kávovarem, mikrovlnou troubou, 

rychlovarnou konvicí a skřínkou, která slouží k uskladnění nádobí a příborů pro zaměst-

nance. 

• Toaleta: místnost měří 3 m2. Toaleta je dále vybavena poličkami na mycí prostředky a 

umyvadlem.  

• Technická místnost: místnost měří 7 m2. Technická místnost slouží k uskladnění vratných 

obalů, krabic od zboží a uklízecích pomůcek. 

 

Obchod je vhodně rozložen. Je příhodné, že pracovníci mají v podniku své zázemí, kde si během 

polední pauzy mohou stravovat, a kde si mohou odkládat osobní věci. Hygienické faktory podnik 

XY dodržuje správně, jelikož má vyhrazenou zvláštní technickou místnost, kde uskladňuje obaly a 

jiné odpady, tak aby tyto věci nebyly v kontaktu s potravinami. V souvislosti s hygienickými faktory 

zde mají zaměstnanci k dispozici toaletu. Z hlediska bezpečnosti práce vede z obchodu únikový 

východ z technické místnosti. Obchod je také vybaven základní lékárničkou. Celkově pracovní pro-

středí působí příjemně a čistě. Je vidět, že se zde dodržují základní hygienická opatření. 

Jediný nedostatek spatřuji ve stísněném prostoru v prodejně za pokladnou, kde pracovnice nemají 

mnoho místa na vybalování zboží a další činnosti, které během práce vykonávají.  

 

Osvětlení 

 

Z velké části je obchod prosvícený denním světlem, jelikož jedna strana obchodu je vybavena vel-

kou skleněnou výlohou. Obchod je dále doplněn umělým světlem nad celou prodejnou a dovyba-

ven dalšími světly, která jsou speciálně umístěna nad prodejním pultem, pečivem a nad lednička-

mi, pro lepší přehlednost nejen zaměstnancům, ale také zákazníkům. Barva světel je studeně bílá, 

světla nejsou příliš ostrá a zajišťují dostatečnou přehlednost při práci a pohybu osob po prodejní 

ploše.  

 

Barevnost  

 

Obchod je vymalován do světlých barev. Prodejní část je vymalovaná do světle zelené barvy a 

ostatní místnosti jsou vymalovány do barvy bílé. Jelikož se pracovnice potřebují v obchodě plně 

soustředit, mimo jiné například i na práci s penězi, je interiér vymalován do světlých a studených 

barev. Toto opatření podporuje bdělost a soustředěnost pracovnic při práci, jak ve své knize uvádí 

Koubek (2001). 

 

Hluk 

 

Obchod se nachází na hlavní silnici vedle autobusové zastávky. Je zde velká koncentrace lidí a aut, 

která mnohdy narušuje soustředěnost při práci. Vzhledem k tomu, že se obchod nachází ve 

starém domě, který nebyl nijak renovován, zdi domu nejsou odhlučněny. Hluk je zde nepříjemný, 

až pokud jsou do obchodu otevřeny dveře. Tento faktor nehodnotím jako zásadní problém, jelikož 

se nejedná o nijak psychicky náročnou práci, ke které by pracovník potřeboval maximálně tiché 

prostředí, aby byl schopen se neustále soustředit. 
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6.3 Shrnutí výstupů a návrhy pro zlepšení v podniku XY 

Na základě vyhodnocení rozhovorů s jednotlivými informantky bylo třeba vztáhnout se 

k výzkumným otázkám a dospět k následujícím závěrům.  

 

1) Jakým způsobem působí na pracovníky pracovní prostředí? 

 

Z informací obdržených prostřednictvím rozhovorů vyplývá, že pracovní prostředí podniku brigád-

níkům vyhovuje, avšak jedno negativum spatřují v nedostatečné velikosti pracovní plochy.  

Pracovní plocha by mohla být velikostně více uzpůsobena zaměstnancům, aby mohli lépe vykoná-

vat zadanou práci. Velikost pracovní plochy za pokladnou je velká přibližně 1x3 metrů, což je ne-

dostačující, jelikož manipulace se zbožím je podle informantů velmi obtížná a malé rozměry místa 

za kasou ztěžují práci zaměstnankyň. 

 

Doporučení: 

• Tato pracovní plocha by se měla zvětšit alespoň o jeden metr čtvereční.  

• Pokud by se podniku v budoucnosti dařilo, tak by bylo příhodné, kdyby našlo větší prosto-

ry pro podnik XY. Takovéto opatření ale zcela závisí na rozhodnutí a finančních možnos-

tech vedení. 
 

2) Jakým způsobem podnik udržuje vztahy se zákazníky? 

 

Podnik přistupuje vhodně ke svým zákazníkům a daří se mu udržovat stálou klientelu.  

 

Doporučení: 

• Pro větší efektivitu by bylo dobré, zavést více osobních konzultací ohledně zdravé výživy s 

majitelkou, které by zaměstnancům umožnily širší znalosti. Vedoucí by se tedy mohla více 

zapojit do vysvětlování a obeznámení zdravé stravy prostřednictvím školení alespoň jed-

nou ročně. Na tomto školení by pracovníci byli obeznámeni s novými trendy v oblasti 

zdravé výživy.  

 

Během výzkumu bylo zjištěno, že úskalím blízkých vztahů se zákazníky je, že mohou mnohdy vzni-

kat na úkor profesionality. Jedna z informantek uvedla, že se dozvěděla od zákaznice, že jedna 

pracovnice před ní pomlouvala druhou pracovnici. K takovýmto nedopatřením by nemělo dochá-

zet. 

 

Doporučení: 

• Bylo by dobré, aby pracovníci jednali před zákazníky profesionálněji a zdrželi se osobních 

názorů a názorů na chod podniku.  
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3) Jakým způsobem vedení plní své závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům? 

 

Z rozhovorů s informanty je patrné, že podnik má občasné problémy s placením svých závazků 

vůči dodavatelům. Problémy vzniklé s tím následně řeší zaměstnanci, nikoliv vedoucí podniku.  

 

Doporučení 

• Vzhledem k tomu, že pracovníci zde pracují brigádně a nemají příslušné kompetence 

k tomu tyto závazky vyřizovat by bylo příhodné, kdyby vedoucí tyto vzniklé nepříjemnosti 

řešila sama za sebe a nepřenechávala tyto povinnosti brigádníkům.  

 

Závazky spojené s placením brigádníků jsou v mnoha ohledech hodnoceny jako nedostatečné. 

Vedoucí obchodu neplatí všechny své pracovníky stejnou sazbou, ačkoliv vykonávají všichni stej-

nou práci. Vedoucí obchodu ohodnocuje některé brigádníky vyšší sazbou z neznámých důvodů, 

ačkoliv podnik XY uplatňuje odměňování pracovníků na základě celého podniku. Tato problemati-

ka je již uvedena v teoretické části na základě literatury od Koubka (2003).  Kvůli těmto opatřením 

vznikají v podniku domněnky ze strany pracovníků, kteří se pak cítí být ohodnoceny nespravedlivě.  

 

Džurdženiková (2018) je toho názoru, že je vhodné, aby pracovníci navzájem věděli o svých od-

měnách, jelikož je to motivuje. V podniku XY pracovnice o odměnách mezi sebou navzájem ví a 

v tomto případě nejsou motivované ty, které mají nižší mzdu, aniž by věděli proč. 

 

Doporučení 

• Vedení by ke svým zaměstnancům mělo přistupovat stejným měřítkem, tedy tak aby se na 

pracovišti navzájem zaměstnanci nepodezřívali a tím nenarušovali chod podniku.  

• Je důležité, aby vedoucí vzniklé otázky ze strany pracovníků ohledně navýšení mzdy aktiv-

ně řešila a konzultovala a tyto situace nezamlčovala, jak již bylo uvedeno z výpovědi in-

formantky 3.  

• Vedoucí by své zaměstnance měla hodnotit stálou fixní mzdou a dále jim přidělila určité 

procento z prodeje. Toto opatření zaručí spravedlivé ohodnocování všech zaměstnanců. 

Zaměstnanci budou také při práci více motivováni a ochotni podávat lepší výkon. 

 

4) Jaké jsou mezilidské vztahy na pracovišti? 

 

Vedoucí podniku vytváří přátelské a rodinné prostředí. Vedoucí podniku udržuje se svými podří-

zenými neformální vztah, především proto, že zaměstnává své přátelé. Tento neformální obou-

stranný vztah je hodnocen informanty pozitivně. Vedoucí podniku neudržuje příliš velký osobní 

kontakt s pracovníky, jelikož se na pracovišti nachází velmi zřídka. Vedení přenechává na brigádní-

cích velkou zodpovědnost, ale do chodu podniku si zasahovat nenechá.  

Vztahy mezi pracovníky jsou vedeny také neformálním stylem, což nevidím jako značný problém, 

jelikož jsou všichni na stejné pozici. 
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Doporučení: 

• Vzhledem k tomu, že brigádníci dělají více práce, která zahrnuje platbu dodavatelům, vyři-

zování vzniklých nesrovnalostí s dodavateli, nebo reklamace by vedoucí mohla být více 

otevřená návrhům ze strany pracovníků, a tím zvyšovat jejich motivaci při práci.  

• Vedení podniku by si mělo více osvojit základní pravidla delegování. Vedení by mělo obe-

známit pracovníky s přidělováním určitých kompetencí více podrobně. Tyto kroky jsou 

popsány v teoretické části podle Armstronga (2008). 

 

Konflikty   

 

Podle výzkumného šetření je patrné, že konflikty na pracovišti vznikají především s vedoucím 

podniku, nikoliv mezi pracovníky. Konflikt se většinou týká nedorozumění, což signalizuje špatnou 

komunikaci v podniku, či špatně formulovanou informaci. 

Průběh konfliktu informantky popisují tak, že neobsahuje fakta a je mnohdy zatažen do osobní 

roviny. Vedoucí obchodu se podle informantů řešení konfliktů vyhýbá a vždy raději odejde, než 

aby konflikt řešila a snažila se mít tuto situaci pod kontrolou. 

 

Doporučení 

• V souvislosti s touto problematikou je příhodné, aby se vedeni osvojilo základní principy 

kvalitní komunikace.  Paní vedoucí by se měla zaměřit na systém podávání informací 

v podniku. 

 

Komunikace  

 

Komunikace na pracovišti je výrazným problémem, který byl ve výzkumném šetření zjištěn. Za-

městnanci s vedením a mezi sebou komunikují skrze zprávy, kde si veškeré informace předávají. 

 

Vedoucí zadává úkoly skrze zprávy, nebo skrze hovory prostřednictvím mobilního telefonu.  

Zadávání úkolů skrze telefon ze strany vedení je pro zaměstnance nedostatečným faktorem. Prá-

ce, která je jim zadávána je často skrze zprávy nepřehledná. Pracovníci podniku často práci nepo-

chopí tak, jak je dané sdělení původně myšleno a potřebovali by větší prostor pro otázky, tento 

prostor ze strany vedoucí není umožněn. Vedoucí podniku často úkoly pro pracovníky nemá pře-

dem promyšlené a v pracovní době pracovníkům zadává nové úkoly, které zaměstnanci nestačí 

zaregistrovat.  

 

Doporučení 

• Vedoucí podniku by měla navštěvovat obchod pravidelně během směn a zadávat úkoly 

pracovníkům na místě, kde by pracovníci měli větší prostor pro otázky a jejich následné 

zodpovězení.  

• Vedoucí by měla zadávat práci najednou, rozhodně ne po částech během pracovní doby, 

kdy v podniku není přítomna a komunikuje se zaměstnanci skrze telefon. 

• Vedení by jednou za čtvrtletí mělo například pořádat organizované diskuzní kroužky, kde 

budou přítomni všichni zaměstnanci. Na tomto sezení by byly probrány jednotlivé kroky, 
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které se podnik v dohledné době chystá udělat, obeznámení pracovníků s vzniklými nedo-

statky a případnými zlepšení podniku. V rámci tohoto sezení by byl umožněn prostor pro 

zaměstnance, kteří by zhodnotili současnou situaci, podávali připomínky a navrhovali do-

poručení pro zlepšení chodu tak, aby se při práci cítili komfortně a zároveň neohrožovali 

provoz podniku. Důležité je, aby jednotlivá sezení měli standardizovanou komunikaci, kte-

rá je založená na struktuře. Tímto by nedocházelo k nepřipraveným argumentům, které 

většinou pramení z nezvládnutých emocí, jak je již popsáno v teoretické části na základě 

poznatků z knihy od Mikulaštíka (2010), 

 

• Komunikaci mezi pracovníky by bylo dobré zlepšit pomocí společného diáře v podniku. Do 

tohoto diáře by se psaly všechny úkoly, které má pracovník na směně stihnout. Tento diář 

by pomáhal dále k zápisům ohledně již provedených činností, aby jiný pracovník měl pře-

hled o tom, co již hotové je, a kdy se tomu tak stalo.  

 

Zpětná vazba 

Vzhledem k tomu, že negativní zpětná vazba se podle výpovědí informantek často na pracovišti ze 

strany vedoucí objevuje, je třeba aby se vedoucí především zaměřila na níže uvedená doporučení.  

 

Doporučení 

• Vedení by se mělo zaměřit na způsob sdělení zpětné vazby. Je důležité, aby majitelka 

kombinovala pozitivní věci s negativními a tím vyvažovala celkový přístup k pracovníkům.  

• Vždy je dobré, aby při podávání zpětné vazby vedení konkrétně uvádělo chyby, kterých se 

pracovníci dopouští. 

• Vedení by si mělo z části osvojit roli kouče, který své zaměstnance poslouchá, klade jim 

otázky a dává jim prostor k vyjádření.  

• Vedoucí podniku by se měla při podávání zpětné vazby zaměřit na pozitivní změny a ná-

sledně dávala prostor pracovníkům pro případné otázky.  

• V neposlední řadě je velmi důležité, aby zpětná vazba byla vždy zakončena tím, že si obě 

strany vyjasní, zda si porozuměly, aby se podobná nežádoucí situace neobjevovala v bu-

doucnu znova. 

 

Důvěra 

Zaměstnanci i vedení k sobě přistupují s respektem a důvěrou. Nicméně ze strany vedoucí je dů-

věra k pracovníkům nepřiměřená. Vzhledem k tomu, že pracovníkům dovoluje, aby si sami brali 

výplaty, nebo sami vybírali peníze z bankomatu je hodnoceno spíše nezodpovědně. 

 

Doporučení 

• Důvěru by vedoucí ke svým zaměstnancům měla projevovat jinými gesty. Měla by napří-

klad vzbuzovat zájem o jejich návrhy, či připomínky. Měla by klást větší důraz na jejich 

náměty, a především by měla přistupovat ke každému pracovníkovi stejně a bez rozdílu.  

• Podle Kühlingera (2007), kterého zmiňuji v teoretické části, je velmi důležitá komunikace 

právě pro budování důvěry, proto je důležité, aby podnik investoval velkou část své ener-
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gie právě pro zlepšení komunikace, protože v té má podstatné mezery, které ovlivňují 

chod celého podniku. 

• Vedoucí by ke svým pracovníkům měla přistupovat spravedlivě především z distribučního 

hlediska, které se týká odměňování, a aby si zároveň osvojila základní techniky při delego-

vání kompetencí na pracovníky.  

 

Tyto návrhy změn jsou určeny především pro vedení podniku, které v oblasti personálního řízení 

nejedná v mnoha případech zcela správně. Tyto doporučení by mohly zlepšit pracovní podmínky 

v podniku XY, a následně zvýšit efektivitu prodeje. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjištění stavu současného pracovního prostředí, pracovních vztahů na 

pracovišti a odhalení negativních vlivů, které mají dopad na celý podnik. Přínosem práce bylo zjiš-

tění nedostatků v podniku za pomocí vypracované analýzy a navržení následných doporučení pro 

zlepšení. 

 

Kvalitní mezilidské vztahy na pracovišti jsou vysoce důležitým faktorem, který ovlivňuje efektivní 

fungovaní celého podniku, toto tvrzení si analyzovaná firma uvědomuje. Ale i přesto, že se snaží 

například vytvářet příjemné a přátelské prostředí pro své pracovníky, to zcela nestačí. 

V analyzovaném podniku byly zjištěny zásadní nedostatky, které brání kvalitnímu fungování mezi-

lidských vztahů na pracovišti.  

 

Teoretická část byla zaměřena na popis stěžejních informací mezilidských vztahů na pracovišti. 

Teoretická část popisovala etiku podniku, pracovní prostředí a pracovní vztahy, které jsou spojené 

s patologickými jevy na pracovišti a následným zlepšováním těchto personálních nedostatků.  

 

Výzkumná část v praktické části se skládala ze zúčastněného pozorování podniku XY a polostruk-

turovaných rozhovorů s informanty. Na základě kvalitativního výzkumu byly prováděny rozhovory 

se čtyřmi informantkami, které pracují ve zkoumaném podniku všechny na stejné pozici, tudíž vý-

běr informantek nebyl náhodný. Na základě odpovědí, které byly od informantek získány byly vy-

vozeny závěry a k nim byly vydány příslušné doporučení pro podnik XY.  

   

Mezilidské vztahy v podniku XY jsou poznamenány značnými mezerami především v oblasti ko-

munikace. Tyto nedostatky by mohly být vzhledem k navrženým změnám zlepšeny, a mohly by být 

přínosem pro podnik XY, pokud bude chtít těmto návrhům věnovat pozornost.  

 

Tato práce otevírá možnosti dalšího zkoumání mezilidských a pracovních vztahů na pracovišti ne-

jen v podniku XY, ale zejména i v jiných, podobně fungujících podnicích a firmách obdobného roz-

sahu. Zajímavé by bylo sledovat vývoj mezilidských vztahů na pracovišti po implementaci doporu-

čení, navržených v praktické části této práce, a dále opracovávat a tvarovat etiku a politiku podni-

ku. Z dlouhodobého hlediska by pak bylo možno tato doporučení unifikovat a částečně využít i 

v jiných segmentech výroby a prodeje jiných podniků malého a středního rozsahu.  
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Příloha č. 1 
 

1) Jak hodnotíte pracovní prostředí v podniku? 

I1: Pracovní prostředí hodnotí velmi pozitivně v tom smyslu, že na ní obchod působí rodinně a pří-

jemně. Velikost prodejny jí ale nevyhovuje. Nelíbí se jí, že prostor při práci je velmi stísněný. Oce-

nila by, kdyby prostor za pokladnou byl větší. Oceňuje, že zázemí pro zaměstnance je doplněno 

například kávovarem. Vyhovuje jí, že obchod je čistý a vhodně vymalovaný.  

I2: Informantka hodnotí pracovní prostředí kladně ohledně zařízení a vybavení pro personál. Ne-

gativně hodnotí velikost prostorů za pokladnou, která jí přijde stísněná. 

I3: Pracovní prostředí na ni působí velmi pozitivně, jelikož je obchod moderně vybaven. Když při-

jde nové zboží k vybalení, tak není v obchodě prostor k jeho uskladnění. Zboží pak překáží za-

městnancům při práci. Tuto situaci by vyřešily větší prostory prodejny.  

I4: Pracovní prostředí by hodnotila pozitivně. Obchod je hezky vybaven, vhodně vymalován a udr-

žován v čistotě. Líbí se jí zázemí pro zaměstnance, které je vybaveno moderním zařízením. 

 
2) Jak se můžete v této práci kariérně, či osobně rozvíjet? 

I1: Prostor k osobní realizaci zde moc nevidí, jelikož si podle ní majitelka nenechá mluvit do řízení 

podniku a o věcech s řízením podniku spojené. Zároveň mzda, za kterou majitelka odměňuje své 

zaměstnance nedostačuje k tomu, aby pracovník byl motivován k seberealizaci. 

I2: Vzdělává se neustále ohledně potravin. Informace ohledně potravin čerpá z knihy, kterou jí 

poskytla vedoucí obchodu. Tyto znalosti využívá i v osobním životě.  

I3: Kariérně se podle informantky zde nedá velmi rozvíjet, nicméně ji přijde příhodné, že majitelka 

poskytuje široké informace o surovinách, tyto informace využívá i v osobním životě. Práce 

v obchodě jí v osobním životě pomohla dále s komunikací s cizími lidmi, jelikož práce v obchodě 

zahrnuje především komunikaci se zákazníkem. 

I4: Vzhledem k tomu, že ji práce baví, tak se neustále učí novým věcem v oblasti potravin a záro-

veň v oblasti řízení obchodu. Kdyby majitelka byla více otevřená jejím návrhům, tak by měla určitě 

mnohem více zájem se zde realizovat. 

 
3) Jak je podle Vás podnik veden z etického hlediska? 

I1: Podnik je veden z etického hlediska velmi kladně, jelikož jde příkladem společnosti v rámci eko-

logického směru a udržuje kladné vztahy k zákazníkům. 

I2: Podnik udržuje korektní vztahy se zákazníky a s dodavateli. Zřídka se stane, že vedoucí neplatí 

včas své závazky a nechává velkou zodpovědnost na pracovnících, aby s dodavateli a firmami jed-

nali o tom, že obchod nemá z čeho platit své závazky a zda je možné domluvit se na pozdější plat-

bě. Zaměstnanci tyto problémy řeší především proto, že to po nich vedoucí vyžaduje. Vedoucí ne-

ní mnohdy k dispozici v obchodě. 

I3: Z etického hlediska je obchod řízen průměrně, jelikož se mnohdy stává, že nejsou peníze na 

zaplacení určitých závazků k dodavatelům. Informantce vadí, že tyto vzniklé problémy musí řešit 

za vedoucí sami pracovníci. 

I4: Podnik podle ní udržuje dobré vztahy se zákazníky, jen občas majitelka neplatí včas své závazky 

vůči dodavatelům. To informantce velmi vadí, jelikož takové nepříjemnosti musí vyřizovat brigád-
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níci, i když by je měla vyřizovat majitelka sama. 

 
4) Jak se podle Vás chovají zaměstnanci podniku k zákazníkům?  

I1: Zaměstnanci se chovají k zákazníkům velmi kladně. Obchod je založen především na udržování 

dlouhodobých, stálých zákazníků. Obchod je založen na přátelské, domácí atmosféře. Mnoho stá-

lých zákazníků si s obsluhou obchodu a majitelkou tyká.  

I2: Přijde jí, že obchod si velmi kladně udržuje vztahy s dlouhodobými zákazníky. Někdy jsou dlou-

hodobí zákazníci až moc troufalí a myslí si, že jsou doma a dovolují si k zaměstnancům více. To se 

informantce moc nelíbí. 

I3: Zaměstnanci se chovají k zákazníkům velmi dobře. Některé dlouhodobé zákaznice mají 

v obchodu větší přednost před ostatními ohledně objednávek, to jediné ji nepřijde férové. 

I4: Zaměstnanci se chovají podle ní velmi dobře k zákazníkům, snaží se jim vyhovět co nejvíc vstříc, 

někdy až moc. Informantka se osobně snaží bavit s dlouhodobými zákazníky na přátelské rovině. 

 

 
5) Jsou podle Vás v podniku respektována všechna náboženství, sexuální orientace, či etnic-

ký původ? 

I1: Takovéto věci se v podniku respektují. I2 vyznává určitý druh náboženství a I1 nemá pocit, že 

by na ní v obchodě bylo někdy nahlíženo jinak. Naopak ji přijde, že vedení a ostatní zaměstnanci 

respektují její odlišné názory a přizpůsobují konverzaci v její přítomnosti.  

I2: Informantka vyznává určitý druh náboženství a nikdy neměla pocit, že je nějak diskriminována 

ze strany pracovníků, či vedoucí. Naopak ji přijde, že některé věci, které informantka kvůli své víře 

neuznává vedoucí bere v potaz a nezatěžuje ji s nimi. Informantka Vánoce neslaví, vedoucí ji nikdy 

nenutila, aby zákazníkům přála hezké svátky, nebo aby dělala v obchodě Vánoční výzdobu jako 

ostatní pracovnice. 

I3: Ano jsou respektována. Líbí se jí, že I2 je otevřená ke konverzaci o jejím náboženství a tím 

ostatní pracovníci lépe chápou co je jí příjemné a co není. Nikdy neměla pocit, že by tu byl některý 

pracovník diskriminován. 

I4: Ano jsou, nikdy nebyl problém s diskriminací vůči druhé osobě.  

 

 
6) Jak hodnotíte svou vedoucí? Jaký s ní máte vztah? 

I1: Vztah k vedoucí má přátelský. Zároveň cítí z vedoucí silnou dominanci, což ji někdy přijde jako 

velký problém, protože se jí občas bojí cokoliv sdělit. Vedoucí chybí empatie a postrádá schopnost 

sdělování negativních informací. Na druhou stranu ji přijde, že je vedoucí velmi tolerantní ohledně 

vzniklých mank, které následně zaměstnanci neplatí sami, ale platí je ze společného fondu. 

I2: Vztah k vedoucí má přátelský. Líbí se jí na vedoucí to, že obchod nedělá jen pro peníze, ale také 

z toho důvodu, že se vyzná v tom, co dělá a neprodává nic, čím by si nebyla jistá.  

I3: Vztah k vedoucí hodnotí kladně. Líbí se jí, že vedoucí vede přátelský přístup k zaměstnancům a 

vytváří rodinné a přátelské zázemí. Informantka má pocit, že vedoucí upřednostňuje pracovníky, 

kteří vedou s vedoucí dlouholeté přátelství.  

I4: Vedoucí je její nejlepší kamarádka a znají se velmi dlouho. Ohledně obchodu ji přijde, že maji-
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telka moc neumí řídit obchod, jelikož hodně věcí přenechává pracovníkům, ale zároveň si do niče-

ho nenechá mluvit.  

 
7) Jakým způsobem funguje komunikace mezi zaměstnanci a vedením? Jakým způsobem 

jsou úkoly ze strany vedení zadávány? 

Systém komunikace ji přijde velmi zmatený. Přímá komunikace zde funguje velmi zřídka a kvůli 

tomu dochází k mnohým nedorozuměním. Vedoucí úkoly zaměstnancům neumí zadávat konkrét-

ně. Všeobecně zavelí, co všechno zaměstnanci musí udělat a už se nestará o to, jakým způsobem 

zaměstnanci zadání provedou. Přijde jí, že pokud si zaměstnanec nedokáže poradit v některých 

zadáních od vedoucích sám, vedoucí začne ihned útočit slovy: Tohle máte umět. Takové jednání 

se informantce nelíbí. 

I2: Komunikace je podle ní v pořádku. Jediné negativum vidí v tom, že majitelka zaměstnancům 

zadává příliš mnoho úkolu přes zprávy, a to jí také někdy přijde zmatečné. Upřednostnila by, kdy-

by úkony od vedoucí byly zadávány osobně a s patřičným podrobným upřesněním.  

I3: Komunikace mezi vedením a zaměstnanci nehodnotí dobře. Vedoucí není často v obchodě 

k dispozici k tomu, aby zadávala úkoly osobně. Nevyhovuje jí, že v pracovní době vedoucí volá 

pracovníkům a zaměstnává je dalšími úkoly, které ale nejsou v jejich kompetencích. Úkoly jsou 

zadávány mnohdy velmi zmatečně a nesystematicky. 

I4: Vedoucí úkoly zadává mnohdy nesystematicky. Nelíbí se jí, že vše řeší přes mobilní telefon a 

věci, které by mohla řešit sama hází na zaměstnance. Majitelka nebere v potaz to, že pracovní do-

ba je pouze do 7 a zatěžuje pracovníky dalšími úkoly, které pracovnice nezvládají dodělat během 

této pracovní doby a jsou kvůli tomu na pracovišti mnohem déle. 

 

 

 
8) Jakým způsobem reaguje vedoucí na Vaše podněty a připomínky? 

I1: Reakce vedoucí jsou mnohdy nepřiměřené. Vedoucí reaguje většinou na připomínky velmi ne-

gativně. Všeobecně na veškeré návrhy, či připomínky moc nereaguje. 

I2: Podněty ohledně chodu obchodu majitelka nebere příliš v potaz, vše si udělá raději podle sebe. 

Naopak když se jedná o nějakou konkrétní potřebu zaměstnance, majitelka se snaží vždy vyhovět. 

I3: Vedoucí vždy vyslechne podněty a určité připomínky o chodu podniku, ne vždy je vezme 

v potaz. Většinou se rozhoduje sama a udělá si vše podle sebe.  

I4: Vedoucí si nenechá do ničeho mluvit. Pokud vyslechne nějaké argumenty o tom, co by se mělo 

změnit, tak si stejně udělá vše podle sebe. Zatěžuje tím chod obchodu a nedává prostor pro zpět-

nou vazbu se strany zaměstnanců. 

 
9) Jak hodnotíte způsob odměňování zaměstnanců ze strany vedoucí? Cítíte se být ohodno-

cena spravedlivě? 

I1: Přijde jí, že není ohodnocená práce, kterou dělá zaměstnanec navíc. Vedoucí neustále nakládá 

nové úkoly, které má zaměstnanec plnit, ale přitom za ně není odměňován. Práce, která je pře-

dem prezentována tak, že se jedná o pozici prodavače není zcela správná, jelikož zde pracovník 

zastává mnohem větší roli například, že vyřizuje reklamace, objednávky, údržbu atd… Vedoucí za-
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dává práci navíc v průběhu doby, kdy tam pracovník už nějakou dobu pracuje, ale nedostane za to 

zaplaceno. Za stejné peníze, které byly sjednány na začátku dělá mnohem více práce. 

I2: Odměňování jí nepřijde moc spravedlivé, jelikož dělá mnohem víc práce, než si předem 

s majitelkou domluvila za stejnou cenu. Zřídka se stalo, že nedostala zaplaceno, jelikož majitelka 

neměla peníze na výplaty, kvůli dluhům, které měla k dodavatelům. Vždy ale peníze nakonec do-

stala. 

I3: Způsob odměňování je nespravedlivý. Majitelka ohodnocuje jinak pracovníky, se kterými se zná 

už dlouho. Všechny pracovnice zastávají stejnou práci a myslí si, že by podle toho měli být stejně 

ohodnoceni. K takové tvrzení dospěla přímo od pracovnic, které se jí se svou mzdou svěřily. Jedné 

pracovnici platí k fixní mzdě benzin a druhé platí polovinu daně u další práce. Sama od sebe in-

formantka nemá zájem přinášet do podniku nové nápady, jelikož k tomu není dostatečně motivo-

vaná například i po finanční stránce. Informantka se již dvakrát své vedoucí ptala, zda by nemohla 

dostávat více peněz za odvedenou práci. Majitelka ji nikdy nevyhověla, vždy jí odpověděla, že si to 

musí promyslet, ale dále už informantce nedala o jejím rozhodnutí vědět a nechala to být. 

I4: Informantka se cítí být ohodnocena spravedlivě. Dohodla se s majitelkou na úhradu benzínu 

k její fixní mzdě, jelikož do ochodu dojíždí přes celou Prahu. 

 

 
10) Jakým způsobem Vám vedoucí dává zpětnou vazbu? 

I1: Podle informantky je zpětná vazba od vedoucí zvládána špatně. Udává většinou negativní 

zpětnou vazbu. Věci, které se povedou bere majitelka jako samozřejmost. Majitelka neumí po-

vzbudit. 

I2: Majitelka umí pochválit, když se něco povede. Jediné, co majitelka nezvládá je podávání kritiky. 

Kritiku majitelka vždy podává dost afektovaně a nerozvážně. 

I3: Vedoucí udává spíše negativní zpětnou vazbu nežli tu pozitivní. Neustále se snaží nacházet ně-

jaké chyby, které bezpochyby vznikají, ale je to tím, že pracovníci mají neustále více práce, které 

jim vedoucí zadává. 

I4: Zpětnou vazbu vedoucí podává spíše negativním stylem. Nemá ráda, když vedoucí chodí do 

obchodu v době, kdy má informantka směnu, jelikož jí neustále opravuje i před zákazníky.  

 

 
11) Měla jste někdy konflikt s vedoucí? Jak probíhal? 

I1: Ano měla, několikrát. Průběh konfliktu nebyl příjemný. Většinou konflikt probíhal hádkou, ne-

šlo o konstruktivní debatu, která by měla nějaké řešení. Konflikt vždy skončil tím, že vedoucí ode-

šla z obchodu a nechala věc být. 

I2: Vyloženě konflikt s vedoucí neměla. Občas nastane malé nedorozumění, ale to se vždy nakonec 

vyřeší. 

I3: Ano měla. Většinou se jednalo o konflikt ohledně toho, že potřebovala pokrýt směny navíc, 

které neměla informantka dopředu sjednané. Konflikt vedoucí začala tahat do osobní roviny, kdy 

se informantku snažila citově vydírat tím způsobem, že jí informantka nikdy nedokáže vyjít vstříc 

v těžkých chvílích. Majitelka si v krizových situacích mnohdy neuvědomuje, že obchod je její a je za 

něj zodpovědná především ona sama. Konflikt většinou nebyl nijak vyřešen, vždy se přešel a pak 
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už se na něj zapomnělo. 

I4: Ano měla. Velmi často se s vedoucí střetne v konfliktu. Konflikt většinou pramení z rozdílných 

názorů na chod podniku. Konflikt není většinou nijak vyřešen, jelikož vedoucí raději při konfliktu 

odejde. 

 
12) Zažila jste na pracovišti nějaký druh šikany? 

I1: Šikanu na pracovišti nezažila. 

I2: Šikanu na pracovišti nezažila. 

I3: Šikanu na pracovišti nezažila. 

I4: Šikanu na pracovišti nezažila. 

 
13) Jak všeobecně zvládáte konflikty a konfliktní lidi? Jak konfliktům předcházíte? 

I1: Konflikty nezvládá dobře, snaží se ale neustále pracovat na tom, aby je uměla přijímat a ná-

sledně řešit. Konfliktů předchází tak, že když se jí něco nelíbí, řekne to rovnou, aby později nedo-

cházelo k určité gradaci. 

I2: Konflikty zvládá dobře, jelikož má ráda ostatní lidi, kteří mají i třeba jiné názory. Její víra jí nau-

čila mít lidi kolem sebe především rád a brát je takoví jací jsou. Když se informantce nějaké chová-

ní nelíbí, raději ustoupí a nepřidává olej do ohně. Konfliktům předchází tak, že bere ostatní takoví, 

jací jsou a nebere si nic osobně. 

I3: Konflikty nezvládá dobře. Předchází jim tak, že se snaží co nejvíce klást otázky tomu druhému, 

aby vše bylo předem vyjasněné a konflikt nemusel nastat. Neustále se ale učí konflikty zvládat. 

I4: Konflikty nezvládá dobře, jelikož o sobě ví, že je bouřlivá povaha. Konfliktům se snaží předchá-

zet tak, že s každým mluví ihned napřímo a otevřeně. 

 
14) Jakým způsobem funguje v podniku komunikace mezi spolupracovníky? 

I1: V obchodě chybí daný systém, podle kterého by se informace mezi pracovníky předávali. Přijde 

jí nedostatečné, že si po směně napíší zaměstnankyně dvě zprávy, které mají toho druhého při-

pravit na druhý den. Více by jí pomohlo, kdyby se zaměstnankyně setkávali alespoň jednou týdně 

osobně a vše si řekly.  

I2: Komunikace mezi zaměstnanci funguje dobře. Když není informantce něco jasné, zavolá kole-

gyni, která ji vše vysvětlí. 

I3: Komunikace je velmi zmatečná. Nestačí, že se pracovníci domlouvají skrze sociální sítě, nebo si 

volají. Problém je v tom, že se zaměstnankyně často nepotkávají, protože většinou každá pracuje 

na celodenních směnách, kde je sama. Pomohlo by jí, kdyby mohli být alespoň dvě na jedné smě-

ně. 

I4: Komunikace mezi pracovníky funguje průměrně. Informace si předávají skrze zprávy, protože 

to podle informantky nijak jinak nejde. Ne vždy ale jde do zpráv zachytit veškeré informace za 

den, jelikož je všeho hodně. Pokud je jedné pracovnici něco nejasného, tak si vždy zavolají a da-

nou věc si vyjasní, to ale zdržuje od práce. 

 
15) Co si myslíte o důvěře mezi pracovníky? Je pro Vás důvěra důležitá? 
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I1: Důvěra je pro ni velmi důležitá a cítí velkou důvěru ve své zaměstnance. Nikdy neměla pocit, že 

by nemohla důvěřovat svým spolupracovníkům, ba naopak. Myslí si, že debaty, nebo určité věci, 

které jsou probírány na pracovišti se nedostanou ven. 

I2: Důvěra pro ni je velmi důležitá. V obchodu si podle ní zaměstnanci velmi důvěřují a je to potře-

ba, když v obchodu pracují s penězi. Majitelka k pracovníkům chová také velkou důvěru už jen tím, 

že pracovníkům dovoluje, aby manipulovali s jejími penězi a brali si sami výplaty. 

I3: Důvěra je pro ni důležitá. Některým pracovnicím věří a některým ne. Doneslo se k ní jednou 

skrze zákaznici, že jedna pracovnice pomlouvala tu druhou. Přijde ji nemístné bavit se se zákazníky 

o pracovnících. 

I4: Důvěra mezi pracovníky v obchodě, kde se pracuje s penězi je pro informantku důležitá. Důvě-

ru ve své pracovníky má, jelikož mezi sebou mluví otevřeně. 

 

 
16) Jaká je práce v týmu?  Vznikají mezi pracovníky konflikty? 

I1: Práce v týmu jí zde přijde dobrá, jelikož se každá zaměstnankyně doplňuje svými schopnostmi, 

protože každá je odlišná. Zároveň velké mínus vidí v oblasti komunikace, která jí přijde v této práci 

velmi klíčová. Konflikty mezi pracovníky nevznikají vůbec, jelikož nejasnosti, které mezi sebou mají 

si vyjasní skrze zprávy. 

I2: Tým v obchodě funguje dobře. Každá z pracovnic umí něco jiného a tím se navzájem doplňují. 

Nikdy neměla konflikt s některým z pracovníků. 

I3: Práce v týmu ji přijde dostatečná. Chybí ji ale lepší komunikace, která podle ni je v obchodě 

podprůměrná. 

I4: Tým funguje celkem dobře, chtělo by to jen zapracovat na vzájemné komunikaci, která zde ne-

ní dobře stanovená. Vedoucí by měla být aktivnější a zapojovat se více do chodu podniku. Konflik-

ty zažila vždy jen s vedoucí. S nikým z pracovníků nepřišla vyloženě do konfliktu, spíše se jednalo o 

jisté nejasnosti, které se následně vysvětlily. 

 
 
  



 58 

Příloha č. 2 

Pozorování podniku XY 

 
- Celková výměra podniku je 62 m2 

- Počet místností podniku: 4 

Prodejna:  
- Velikost: 40 m2, velikost za pokladnou: 1x3 metrů 

- Vybavení: Regály na zboží, lednice na zboží, pult pro obsluhu zákazníků, koutek pro děti.  

- Barva interiéru: světle zelená 

- Osvětlení: převážně denní světlo z velké výlohy, doplněno umělými světli nad prodejním 

pultem a celým obchodem. Barva žárovek je bílá a studená. 

Zázemí: 
- Velikost: 12 m2 

- Vybavení: Palety na zboží, regály k uskladnění zboží, regály k uskladnění zboží bez obalu, 

kuchyň pro zaměstnance, lednice, mikrovlnka, konvice, nádobí. 

- Barevnost: Bílá 

- Osvětlení: Bílá studená 

Toaleta:  
- Velikost: 3 m2 

- Vybavení: Poličky, umyvadlo, čistící prostředky 

- Barevnost: Bílá 

- Osvětlení: Bílá studená 

Technická místnost: 
- Velikost: 7 m2 

- Vybavení: prostor pro odpadky, krabice od zboží, uklízecí pomůcky. 

- Barevnost: Bílá 

- Osvětlení: Bílá studená 

 

Hluk: Z venku je hluk, pokud jsou do obchodu otevřeny hlavní dveře. Obchod se nachází u hlavní 

silnice a přímo na autobusové zastávce. Budova není odhlučněna, jedná se totiž o starý dům.  
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 

práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Vendula Matějková 

V Praze dne: 28. 04. 2020 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


