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Anotace 
 
Diplomová práce na téma Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci                       
v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. je zaměřená na problematiku efektivního řízení lidských 
zdrojů, komunikaci, která je hlavním spojem informací, a motivaci. Teoretická část této 
práce analyzuje teoretické poznatky a aplikuje je na konkrétní mezinárodní společnost 
SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., která se zabývá výrobou, montáží a servisem 
elektromotorů. Řeší aktuální problémy dané společnosti, týkající se optimalizace 
personálního řízení, komunikace, motivace a psychologie práce. Předmětem praktické části 
je vlastní analýza situace ve zkoumané společnosti. Je zde snaha vytyčit základní problémy 
v řízení lidských zdrojů, spojené s komunikací, motivací a na toto přímé napojení analýzy. 
V závěru této práce je vysloveno hodnocení a jsou shrnuty všechny poznatky a návrhy 
možných řešení, vhodné pro praktické využití v organizaci.  
 
Klí čová slova 
 
Řízení lidských zdrojů, personální řízení, manažerské řízení, analýza komunikace, 
motivace, potřeby, zaměstnanec, zaměstnavatel, vedení, náplň práce, zpětná vazba, 
kontrola, ocenění, informace, podniková kultura, formy odměňování, dotazník, otázky, 
odměna, doporučení, návrhy, náklady, výnosy. 
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Résumé 
 
The thesis on the subject of Influence of managerial management on communication                   
and motivation in SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. deals with the problems of effective 
management of human resources, communication, which is the main channel                              
for information sharing, and motivation. The theoretical part of my thesis concerns                      
the issues of current problems of the company related to optimization of personal 
management, communication, employee motivation and occupational psychology.                      
The thesis analyses theoretical knowledge and applies it on the specific case                             
of the international SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. company, which occupies itself                     
with manufacturing, installation and servicing of electric motors. The subject                             
of the practical part is the analysis of the situation in the company in question. It tries to 
define the major problems of human resources management, related to communication           
and motivation, and connect them directly to the above described analysis. The conclusion 
of the thesis includes evaluation and summary of all knowledge and suggestions                            
of possible improvements, suitable for practical application in the organization. 
 
Keywords 
 
Human resources management, personal management, managerial management, 
communication analysis, motivation, needs, employee, employer, management, job 
description, feedback, control, evaluation, information, company culture, remuneration, 
questionnaire, reward, recommendation, suggestion, cost, yield. 
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ÚVOD  
 

Téma Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci v SEW EURODRIVE CZ,                    

s. r. o. jsem si zvolila z těchto základních důvodů: Osobní zkušenost je nesdělitelná,                       

a tak právě tato firma, kde jsem působila 3 roky jako finanční účetní, je pro mne tím 

správným podnětem. V této firmě jsem byla součástí týmu, kde provozně personální 

problémy tohoto oddělení jsou  pro mne dostatečným zadáním pro tuto práci.  

    

Lidský faktor je jedním z nejdůležitějších provozních kapitálů podnikatelských subjektů. 

Motivace a vzdělávaní  zaměstnanců patří mezi hlavní prvky kvalitního řízení společnosti. 

Investice do lidského kapitálu (vzdělání, školení) je primární investicí pro perspektivu                 

a strategii rozvoje firmy.  

 

Motivace lidských zdrojů, jejich vzdělávání a rozvoj je celosvětové téma, z něhož vyplynul 

již velký proud zkušeností, vzorů i vědeckých prací. V historii lze hledat a ověřovat 

dopady přístupů řízení a rozvoje firem. Pan Tomáš Baťa je typickým představitelem 

nadčasového uvažování v tomto tématu u něhož již historie ověřila a zhodnotila dopady 

jeho podnikatelského ideového přístupu.  

 

Pro zpracování diplomové práce bylo použito zahraničních a domácích autorů.               

Bylo čerpáno z literatury pojednávající o lidském faktoru, jeho části pojednávají                          

o komunikaci, motivaci, psychologii práce a prožívání zaměstnanců jako lidských bytostí, 

tedy i z hlediska psychologického.  

      

Klíčovým cílem je identifikace klíčových problémů společnosti prostřednictvím analýzy 

vlivu řízení ekonomického manažera, jeho komunikace a motivace na  zaměstnance 

ekonomického oddělení, chod celé společnosti (komunikaci, motivaci, vztahy, 

ekonomickou situaci). Dále zhodnocení celopodnikového personálního řízení, politiky, 

interpersonální komunikace, informačních systémů, motivačních stimulů, rozvoje 

zaměstnanců a jejich spokojenosti a následná optimalizace řízení lidských zdrojů,                   

tj. zkvalitnění komunikace, propojení mezi středisky, motivace a zlepšení vztahů                         

mezi nadřízenými a podřízenými ve zkoumané společnosti jako celku. 
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Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž v první kapitole definuji lidský faktor, 

podkapitoly řeší jeho hlavní části jako psychologii vedení lidí (konflikty, asertivní chování) 

a pracovní klima. Druhá kapitola se zabývá komunikací, především jejím ozdravením.              

Do této kapitoly jsem zahrnula techniku aktivního naslouchání, umožňující řešení 

klíčového problému v hodnocené společnosti a podkapitolu o informačních systémech, 

zastřešující celopodnikovou komunikační síť. Třetí kapitola pojednává o motivaci 

zaměstnanců, která značně ovlivňuje produktivitu práce.  

 

Ve vlastním zpracování této práce vycházím z tříletých zkušeností na pozici finanční 

účetní v uvedené společnosti. Čtvrtý blok přestavuje danou společnost, její historii, 

organizační strukturu, předmět podnikání a popisuje aktuální situaci v dané společnosti 

v oblasti řízení, komunikace a motivace. 

 

Vlastní analýza osobnosti manažera, komunikace a motivace je zahrnuta do páté kapitoly, 

jež identifikuje a analyzuje klíčové problémy, týkající se konfliktů, vztahů                                 

mezi pracovníky, efektivní komunikace a motivace za strany manažera a zaměstnance.  

      

Výsledky řízení, komunikace a motivace, znázorněné v zodpovězených dotaznících,          

jsou zařazeny v šestém bloku práce. Tato část zhodnocuje analýzy a navrhuje konkrétní 

návrhy řešení a možná opatření.  

 

V rámci práce jsou stanoveny tyto hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1: Zkoumaný manažer ekonomického oddělení používá diktátorský   

                        (autokratický) styl řízení.  

 

Hypotéza č. 2: Současná neefektivní a neřízená komunikace uvnitř týmu ekonomického  

                        oddělení dává velký prostor pro negativní vyústění do stresového pole.  

 

Hypotéza č. 3: Prosperující společnost generuje neadekvátní fluktuaci                                              

                        ve svém ekonomickém oddělení. Vliv na tuto statistiku mají  skutečnosti                       

                        a výstupy z hypotéz č. 1 a 2.  
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Hypotéza č. 4: Ve společnosti je nedostačující personální periodická analýza celé     

                         konstrukce a řízení společnosti a přijmout  renomovaného personalistu. 

 

Hypotéza č. 5: V konstrukci řízení je nezbytné vymezení kompetencí  (pravomoci                        

                          a odpovědností). 

 

Hypotéza č. 6: Je nutné prověřit celkovou profesní a osobnostní způsobilost ekonoma                          

                        ve vztahu k řízení kolektivu a  případně odstranit používané nevhodné     

                        techniky jednání (aroganci, nátlak, agresi), demotivaci. 
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1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ Ů 

 

„Jsme přesvědčení o tom, že personální oddělení hrají klíčovou a každým dnem 

významnější roli při formování úspěchu organizace tvořených lidmi.“1 

 

S tímto názorem se ztotožňuji, myslím, že zaměstnanci jsou v podniku to nejcennější,                         

a proto by se k nim mělo přistupovat na pracovišti, jak z ekonomického hlediska                 

jako k výhodné investici, která se firmě vrátí, tak také z psychologického hlediska,               

tedy lidsky. Lidé jsou společným prvkem každé organizace. Přinášejí nové metody,            

významné pro rozvoj společností. Právě lidé vytvářejí tak cenné výrobky a služby,               

které rozhodují o blahobytu společnosti a o její životní úrovni. [22] 

 

Organizace může efektivně dosahovat svých cílů jen tehdy, podaří-li se jí shromáždit, 

propojit a využívat: 

� materiální zdroje (stroje a jiná zařízení, materiál a energie), 

� finanční zdroje, 

� lidské zdroje (lidský faktor). 

 

Podmnožinou řízení lidských zdrojů je personální řízení, skládající                                            

se z mnoha integrovaných aktivit liniových manažerů, kteří hledají širší souvislosti. [9, 11]  

      

Neustálé shromažďování a zajišťování koordinovaného působení těchto výše uvedených 

zdrojů je základním úkolem managementu. Řízení lidských zdrojů a neustálé 

zkvalitňování, a to především vzděláváním, je hlavním úkolem podnikového řízení. Jedná 

se o zvyšování těch znalostí, schopností, dovedností, postojů, morálních vlastností 

jednotlivců tak, aby byli schopni uspokojit potřeby a nároky dané organizace                              

a aby si současně dokázali udržet svou individuální integritu, osobní a sociální suverenitu. 

[12] 

 

                                                 
1 WERTHER, W., B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Praha: Victoria 
Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X. 
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1.1 Definice řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se týká člověka v pracovním procesu, tj. získáváním, formováním, 

fungováním, využíváním, jeho organizováním a propojováním jeho činností, výsledků          

jeho práce, pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, 

podniku a spolupracovníkům a především osobního uspokojení z vykonávané práce, 

personálního a sociálního rozvoje. Pro úspěšné vedení organizace je důležité si uvědomit 

hodnotu významu řízení lidských zdrojů, jež je jádrem celopodnikového řízení. 

 

Tímto řízením se rozumí schopnost jednat s lidmi a pochopit sociálně psychologické 

aspekty mezilidských interakcí. Tento obor se zabývá plánováním práce, řízením  lidského 

potenciálu, plánováním zaměstnaneckých míst, rolí, vzděláváním stávajících zaměstnanců, 

až po nastolení koncepce systémů odměn za odvedenou práci a  řízením, sociálně-

psychologickými hledisky jako motivace a koncepce kooperativního řízení 

spolupracovníků.  

 

Řízení lidského faktoru se zaměřuje na tyto hlavní činnosti: 

� plánování,  

� vedení,  

� motivování,  

� komunikování,  

� rozhodování,  

� kontrolování.  
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Tab. 1: Hlavní činnosti, plnící podmínky personální managementu 

Hlavní činnosti personálního řízení Podmínky splnění 
Plánování 
 

Jak jsou stanoveny cíle, jak jsou s cíly ztotožněni 
zaměstnanci a jak je plní. 

 
 
Vedení 

Kolik je spolupracovníkům poskytováno důvěry,  
jak volně se cítí při diskusích s nadřízeným                
o pracovních problémech, jak často jsou 
zaměstnanci dotazováni na své nápady                                
a jak využívají svůj potenciál. 

 
 
Motivování 

Jak často jsou používány podněty vyvolávající 
úzkost, hrozby, tresty, pokuty, kde se pociťuje 
odpovědnost za dosahování podnikových cílů,       
kolik existuje kooperativních pracovních týmů. 

 
 
Komunikování 

Jaký je obvyklý směr toků informací,                
jak je pociťována komunikace seshora, jak přesná                  
je komunikace nahoru, jak dobře znají nadřízení 
problémy svých pracovníků. 

 
 
Rozhodování 

Na jaké úrovni jsou činěna rozhodnutí, mohou                     
se spolupracovníci podílet na rozhodnutích,                 
která se týkají jejich práce, jak dalece přispívá 
proces rozhodování k motivaci. 

Kontrolování 
Kde je prováděn dozor, za jakým účelem                            
jsou používány ukazatelé výdajů, produktivity   
a kontroly. 

Zdroj: KOUBEK, J. R.zen. lidsk.ch zdroju. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 350 s.ISBN 80-85943-   
           01-8. Upraveno. 
 
Personální management řeší tyto problematické oblasti: 

� spolupráci mezi podřízenými a nadřízenými, 

� problémy autority, rolí nadřízených, 

� prevenci proti konfliktům a jejich regulaci, 

� neprůchodnou komunikaci a informace, 

� vztahy mezi skupinami, 

� důvěru jako základ spolupráce, 

� osobní a profesní rozvoj, 

� orientaci na cíl a výkon, 

� vývoj personálu a organizace, 

� motivaci, 

� efektivní hodnocení, 

� oboustrannou spokojenost na pracovišti. [9, 11] 

 

 „Lidské jednání je jen zčásti racionální, neboť podléhá také iracionálním emociogenním 

impulsům a vlivům nevědomých tendencí. Poměr lidí k práci je diferencovaný, většina          
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jich však práci chápe jako prostředek k dosahování různých osobních cílů. Rozhodující roli 

v postojích k práci pak u člověka hraje nejen výše výdělku, ale také spokojenost s prací             

a pracovním prostředím, která zahrnuje také sociální vztahy mezi pracujícími. Nové pojetí 

člověka ve spojení s humanizací práce pak vyžaduje od vedoucích pracovníků ohled                            

na základní sociální potřeby člověka, především na jeho důstojnost a uznání.“2 

 

1.2 Psychologie vedení lidí 

 

Přínos efektivního personálního řízení 

Personální řízení má vliv na ekonomickou oblast, a to na hospodářské výsledky a zisk 

společnosti. 

 

Cesta k efektivnímu personálnímu řízení: 

� zvýšení produktivity práce během normální pracovní doby,  

� snaha o snížení absence a zavádění programů, snižující výdaje za neodpracovanou 

dobu, 

� eliminace ztrátových časů pracovníků náležitým vymezením kompetencí a cílů  

práce (pracovního postupu), 

� minimalizace fluktuace pracovníků a s tím spojených nákladů prostřednictvím 

formování mezilidských vztahů a vytváření takové pracovní atmosféry,                      

která zvyšuje uspokojení pracovníků z vykonané práce, 

� přiměřené vzdělávání a rozvoj pracovníků a zlepšení jejich práce, následně vedoucí 

ke zvýšení kvality výrobků a služeb a snížení výrobních nákladů, 

� snížení plýtvání materiálem odstraněním špatných pracovních návyků, zlepšování 

přístupu k práci a odstranění nepříznivých pracovních podmínek, vedoucích                    

ke konfliktům mezi spolupracovníky a chybám při práci. 

� uzavírání pracovního poměru jen s těmi nejlepšími uchazeči o práci,                               

kteří jsou schopni za všech okolností vyvinout maximální úsilí a mají nejen žádoucí 

pracovní schopnosti, ale jsou připraveni je ještě dále rozvíjet, 

                                                 
2NAKONECNÝ., M. Sociální psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005. 287 s.   
  ISBN 80-247-0577-X. 
 
  



 

 18 
 

� uplatňování stimulujícího systému odměňování a poskytování zaměstnaneckých 

výhod jako faktoru vytvářejícího motivační klima ve společnosti, 

� podněcování pracovníků k prezentaci vlastních nápadů a návrhů řešení, 

� vhodné propojení činností pracovníků, organizace práce a vytváření pracovních 

týmů, vedoucích ke zvyšování produktivity práce, mnohdy i ke zvýšení 

individuálního výkonu a uspokojení pracovníků. 

� nezanedbatelný je i podíl personální práce na vytváření zdravých mezilidských 

vztahů v podniku, pozitivních vazeb zaměstnanců k podniku, ztotožňování 

individuálních a podnikových cílů atd. [9] 

 

Vedení prostřednictvím zpětné vazby může pomoci předejít nebo alespoň zmírnit možné 

konflikty na pracovišti. Zpětná vazba ověřuje účinek sdělení příjemcem, její pomocí lze 

zjistit, zda se komunikační záměr splnil svůj účel. Z tohoto důvodu by měla být 

komunikace specifická, otevřená, sledující svůj obsah a cíl a umožňovat rozvoj výkonu               

a vztahů. 

 

Následující pravidla zpětné vazby: 

� já-sdělení místo ty-sdělení podřízenému, 

� popis místo negativního hodnocení podřízeného, 

� sdělení detailní a specifické, 

� nekritizovat veřejně, 

� aktuální zpětná vazba na počátku vzniku problému. [8] 

 

1.2.1 Osobnost manažera 

Osobnost je osoba s jedinečnými psychickými, biologickými, sociálními vlastnostmi, 

znaky, projevy a specifickými rysy. Jedná se o ucelený souhrn vlastností, procesů, stavů, 

návyků a postojů. 

Temperament je barvou osobnosti, vrozenou složkou rysů osobnosti. Náleží sem vitalita, 

emocionalita, citová vzrušivost a prožívání, celkové ladění, osobní tempo, dynamika. 

Typologie osobnosti rozlišuje sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky. [17]   
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Vedoucí pracovník je průměrná osoba, jež se vyznačuje: 

� adekvátním vzděláním, 

� spolehlivostí při plnění povinností, 

� aktivitou a zapojením do společenského života, 

� společensko-ekonomických postavením. [12, 16] 

 

Osobnost manažera se projevuje svým stylem vedení. Pravý manažer používá manažerské 

techniky, které stále vyvíjí. Jde o více než aplikaci administrativně-organizačního 

charakteru, formují společnost celou svou osobností. Manažer je svým podřízeným 

příkladem svým podřízeným svou tvořivostí, inspiruje je, motivuje a probouzí v nich tvůrčí 

potenciál. V rámci pravidelné komunikace se zaměstnanci diskutuje a získává tak jejich 

důvěru. [16] 

 

Styl řízení  je závislý na: 

� osobnosti vedoucího, 

� konkrétní situaci, 

� reakcích podřízených, 

� konkrétním organizačním systému, 

� obecně převládajícím řízení.  [2] 

 

1.2.2 Efektivní vedení lidí 

Cílem řízení lidí je především rozvoj výkonnosti všech zaměstnanců, jednotlivců, týmů, 

směřující k dosahování vysokého výkonu. Kvalitní práce je účelná, smysluplná, pokud je 

bezchybná při vynaložení co nejnižších nákladů potřebných k dosažení výsledků,               

které uspokojí zaměstnance (motivace, seberealizace, vzájemné vztahy                                     

se spolupracovníky)  a následně také zákazníky. 

 

Vedení využívá na rozdíl od řízení více emocí, zaměřuje se na chování lidí tak,                                   

aby bylo dosaženo cílů společnosti. 
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Styl řízení je závislý na několika faktorech: 

� na osobnosti vedoucího, 

� na konkrétní situaci, 

� na reakcích podřízených, 

� na konkrétním organizačním systému, 

� na obecně převládajícím paradigmatu řízení. 

 

Tab. 2: Členění způsobů řízení manažera 

 
Styl manažerského řízení Projev způsobu řízení manažera 

 
Autoritativní 

Vedoucí se opírá o svoji formální autoritu.                     
Splnění příkazů se přísně vyžaduje bez diskusí. 

 
Demokratický 

Příkazy jsou předkládány jako návrhy, o kterých 
je možno diskutovat. Teprve po zvážení názorů 
ostatních, učiní  manažer rozhodnutí. Převládají 
přátelské vztahy. 

 
Liberalistický 

Převládá konvenční tón, v podstatě každý dělá,            
co uzná za vhodné bez dozoru. Nikomu není nic 
vytýkáno, nikdo není chválen. 

Zdroj: PALÁN, Z. Lidské zdroje – výkladový slovník. 1. vyd. Praha:  Academia, 2002. 280 s. ISBN 80-200- 
           0950-7. 
 
Efektivní vedoucí by měl mít tyto vlastnosti: 
 

� silný smysl pro odpovědnost, 

� vytrvalost při sledování cílů, 

� odvahu a originalitu při řešení problémů, 

� tendenci být ve společnosti iniciativní, 

� sebedůvěru, 

� ochotu akceptovat důsledky svých rozhodnutí a akcí, 

� schopnost snášet stresy, vznikající v mezilidských vztazích konflikty, 

� vyrovnanost, 

� schopnost řídit a hlavně vést lidi, 

� úctu a porozumění pro druhé, 

� znalosti, profesionalitu, 

� ochotu nést osobní odpovědnost, 

� ochotu podpořit člověka. 
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Vlastnosti neefektivního vedoucího: 

� neschopný rozdělit a zadat práci,  

� neschopný přijímat myšlenky podřízených, 

� nepoctivý, 

� neschopný úsudku, 

� nerozhodný, 

� nepružný, egocentrický, 

� neuctivý, 

� nedůvěřivý k druhým, 

� neochotný jednat, komunikovat, pasivní, 

� příliš kontrolující druhé. [13] 

 

1.2.3 Rozvoj spolupracovníků delegováním 

Delegování je velmi efektivní nástroj rozvoje zaměstnanců s vysokou mírou participace, 

jejich samostatnosti na rozhodování a využití jejich potenciálu. 

 

Zatížený manažer může využít techniku řízení delegováním tak, že: 

� Analyzuje okruh každodenních činností svých i zaměstnanců. 

� Vybere činnosti vhodné k delegování. 

� Najde své zaměstnance vhodné k delegování. 

� Svolá schůzku postupně s každým svým zaměstnancem. 

� Zjistí jejich stav pracovní náplně a jak se cítí vytíženi. 

� Zjistí, zda mají zájem o osobní a kariérní růst delegováním nové zajímavé práce. 

� Ukáže důvěru ve své zaměstnance. 

 

Výhodami delegování pro manažera je ulehčení své práce, získání důvěry zaměstnanců, 

vymezení a ujasnění pravomoci a odpovědnosti. Pro zaměstnance je prospěšný osobní                  

a kariérní růst, motivace, vložená důvěra manažerem, zpětná vazba a možnost vyššího 

ohodnocení. [3] 
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1.3 Řízení konfliktů 

Konflikt pochází z latinského slova conflictus, což v překladu znamená srážka, střetnutí. 

Odkazuje k slovesu fligo, jehož prvotní význam je udeřiti. 

Konflikt je střetnutí dvou nebo více protikladných sil, tendencí, cílů, motivů, snah atd. 

Je to taková situace, ve které dvě nebo více stran, které jsou na sobě závislé způsoby 

myšlení, cítění nebo chování, vnímají danou situaci, otázku, člověka či problém odlišně.  

 

Při zacházení v organizacích s konfliktem je důležité rozeznat, o jaký konflikt se jedná,  

aby bylo možné konfliktní situaci efektivně řešit.   

 

Konflikty dle zúčastněných osob: 

� Konflikty intrapsychický (vnitřní), k nimž dochází v rámci osobnosti (vnitřní 

osobní konflikty jedné osoby, motivy, poznatky). 

� Konflikty interpersonální (vnější), ke kterým dochází mezi dvěma a více jedinci,  

při střetnutí zájmů dvou a více kolegů. 

� Konflikty skupinové (uvnitř skupiny). 

� Meziskupinové konflikty (konflikty mezi dvěma skupinami). 

 

Konflikty dle psychologické charakteristiky: 

� konflikty představ (př.: jedna osoba vnímá věc vážně, druhý v humoru), 

� konflikty názorů (spojení určité představy s hodnotícím soudem při jakékoliv   

                                   události, př.: rozdílné hodnocení sportovního zápasu), 

� konflikty postojů (citově, emocionálně zabarvený názor, př.: „Mám/nemám ráda.“), 

� konflikty zájmů (je-li osoba motivována k nějaké činnosti, jde o zájem, př.: „Buď já   

                                  nebo Ty“). [10] 

  

Skutečný konflikt nikdy nemá pouze jednu psychologickou charakteristiku, ale skutečné 

konflikty jsou vždy smíšené (kombinace více charakteristik konfliktů). 

Na pracovišti může docházet ke konfliktům mezi podřízenými a nadřízenými,                    

kdy pracovník na nižším hierarchickém žebříčku se snadno dostává do frustrace a stává             

se demotivovaným. Při řešení konfliktů vedoucí nesmí používat moc, ale jen autoritu                      

jako nástroj vlivu a pokouší se o řešení dohodou, ve které nikdo neprohraje. [5, 10,12] 
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1.3.1 Analýza konfliktu 

I nezúčastněná osoba (nový manažer), která nezná historii a vazby mezi jednotlivými lidmi 

a útvary organizace, může pozorovat celou řadu signálů, které napovídají, že konflikt 

existuje a v jaké je fázi. 

 

Oblasti varovných signálů: 

� Vzájemná komunikace se zhoršuje, stupňuje se vzájemně neporozumění. 

� Dochází ke změně vztahů. 

� Začínají se upevňovat nefunkční vzorce chování. 

� Narůstá škodlivé chování k sobě navzájem. 

 

Zhoršování vzájemné komunikace 

První změny a signály počínajícího konfliktu jsou zjevné v oblasti komunikace. 

V důsledku narůstání množství negativních vzájemných interakcí (výměn informací)           

mezi jednotlivci, vzájemné komunikace postupně ubývá. Poslední fáze je ta, že účastníci 

spolu přeruší komunikaci. Ve vzájemné komunikaci lidé přestávají slyšet, co druhý řekl, 

slyší jen to, co zapadá do jejich negativního obrazu.  

 

Zhoršování vztahů 

Zvyšuje se napětí, mezi zúčastněnými narůstají nebezpečné postoje k sobě navzájem, 

z postoje „já jsem O. K. a ty jsi O. K.“ se lidé posunují do postoje „já jsem O. K.“, ale ty 

„ne“! Dochází k narůstání míry emocí, používají se silnější, emotivnější slova. Jakmile 

někteří jednotlivci neodpovídají vzájemnému postoji dotyčného, jsou okamžitě,                      

bez posouzení, odmítnuti. Ochota zabývat se a pochopit druhou stranu se postupně snižuje.  

 

Při zdravém postoji k lidem a jejich názorům jsou účastníci schopni připustit jiný názor                 

a přemýšlet o odlišném návrhu.  

 

Další fází může být škodlivé chování 

Postupně se skupina i jednotlivci přesouvají k destruktivnímu chování, které začíná                        

už ve čtvrté fázi. Pokud není konflikt řešen, může narůstat od nevědomé manipulace, 
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přehánění a omezené interpretace, až k nebezpečným mocenským hrám, vyhrožování                     

a úmyslnému upravování faktů, zadržování dokumentů a informací. 

 

Příčiny vzniku konfliktů 

Nejzákladnější příčinou konfliktů jsou rozdílné zájmy, potřeby jednotlivých lidí,                        

které mohou být zvládnuty, pokud mají o konstruktivní řešení zájem obě strany. Úrodná 

půda pro konflikty vzniká v okamžiku, kdy se rozdílné zájmy a potřeby jednotlivců, vedení                   

a organizace postaví do pozice „buď a nebo“ a nestanoví si možný kompromis. Jedním 

z důvodu vzniku konfliktů může být situace, kdy jsou vzájemné hranice obou stran příliš 

strnulé, když si vedoucí a zaměstnanci nevyměňují informace, pracovníci se vzájemně 

dlouhodobě nesetkávají nebo je málo kontaktů mezi členy oddělení a okolním světem. [5] 

 

Analýza konfliktu: 

1. samotná analýza konfliktu 

2. rozlišení na konflikt – vnitřní (interní) 

                                      - vnější (externí) 

 

Členění konfliktů na: 

� vztahové, 

� cílů, 

� zdrojů, 

� konflikty rozhodování (hodnocení). 

 

Stupně vnějších konfliktů: 

1. rozladěnost, 

2. diskuse, 

3. přerušení kontaktu, 

4. sociální expanze, 

5. vytvoření strategie, 

6. hrozba – sabotáž, 

7. porušení pravidel, 

8. pomsta. 
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9. válka. 

 

Čím dříve si manažer všimne uvedených fází konfliktů, tím dříve se konflikt vyřeší                     

a předejde poslední fázi hrozící války. 

 

Mezi hlavní zdroje konfliktů patří: 

� konflikty v osobnosti a sociálním chování jednotlivců,  

� konflikty, vznikající nedorozuměním (příčinou může být špatná komunikace, 

nedostatečné vysvětlení pracovních úkonů, povinností a pravidel, používání 

nevhodných forem informování pracovníků, nedostatečná kvalifikace zaměstnanců), 

� konflikty v nedostatcích personální práce, kde příčinou mohou být nedostatky              

ve výběru zaměstnanců, v hodnocení, v motivaci, nejasných pravidlech a kompetenci, 

� konflikty ve stylu vedení lidí v organizacích (nevhodný styl s převažujícími 

direktivními prvky, sklony k byrokracii, nedostatečné respektování lidských práv 

zaměstnanců, nedostatečná pozornost jejich zájmů a personální cílů, sociální 

povýšenost, neúměrné rozšiřování povinnosti zaměstnanců), 

� konflikty ve způsobu formování týmů (nedostatečné věnování pozornosti 

charakteristikám osobnosti zaměstnanců a vedoucích týmu), 

� změny techniky, technologie, organizace práce a organizačních struktur (prováděné        

bez ohledu na názory a postoje zaměstnanců, o záležitostech nejsou s dostatečným 

předstihem informováni),  

� v příčinách, souvisejících s životními podmínkami zaměstnance (se stávající životní 

situací jeho či jeho blízkých). [9] 

 

1.3.2 Řešení konfliktů 

 

Konflikt lze nejlépe vyřešit: 

� řešením bez emocí, 

� analýzou protivníka sporu, 

� analýzou vzájemného vztahu, 

� analýzou osobnosti, 

� správnou formou komunikace, 
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� shromážděním informací, 

� analýzou minulých souvisejících událostí a rozhovorů, 

� zjištěním informací z jiných zdrojů (od nezávislého okolí). [8] 

 

Při řízení konfliktů je nezbytné vypátrat důvody a kořeny problému, poté sebekriticky 

zhodnotit a uvědomit si výsledky a změnit své chování nebo napravit daný problém.  

 

Přijmutí okamžitého kárného řešení v případě: 

� úmyslného porušení pravidel společnosti, 

� ohrožení bezpečnosti práce a ostatních, 

� poklesu výkonu vzhledem k neproduktivnímu či rušivého chování, 

� negativního chování a zastavit jej hned v zárodku vzniku. 

 

Podniknutí usměrňujících kroků nebo školení v případě: 

� nedostatku kompetence při výkonu povolání, 

� nedostatku schopností při plnění nových úkolů a postupů, 

� nedostatku zkušenosti při používání zařízení, 

� nedostatečných výkonů, které jsou důsledkem špatného počátečního školení. 

 

Nejednat vůbec v případě: 

� samostatného výskytu problému, který nemá vážný dopad na pracovníka, 

společnost, 

� osobních malicherností bez vztahu k práci, 

� osobní nespokojenosti, která je zapříčiněna zaujatostí postiženého konfliktem. 

 

Kárná řešení udržují pracovníky ve správných mantinelech, umožňují jim pracovat  

produktivněji. 

Všechny problémy s podřízenými lze řešit za použití následujícího postupu.  

 

Postup při řešení konfliktů: 

� Zachovat věcný přístup a klid. 

� Zahájit řešení již při prvních příznacích, vznikajícího konfliktu. 
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� Převést spor na problém. 

� Omezit počet účastníků konfliktu. 

� Zahájit vyjednávání. 

� Možnost zapojení neutrálního prvku. 

� Aktivně vyhledávat pozitivní prvky a úspěchy. 

� Přijmout závěry jednání. [13] 

 

Řešení konfliktů spočívá v snaze o vytvoření týmu tak, aby pracovníci měli šanci 

z hlediska svých osobnostních charakteristik vytvořit mezi sebou pozitivní vztahy                          

a přátelský tým.  

V případě soukromých problémů zaměstnanců, by se organizace měla snažit, pokud                   

je to v jejich silách, pomoci zaměstnancům překonat jejich případnou složitou situaci. 

Vedoucí pracovníci by měli rozpoznat příčiny změněné nálady a chování                            

svého podřízeného, měli by vědět, jak na tuto situaci reagovat. 

Mnohé konflikty na pracovišti a individuální problémy zaměstnanců může odstranit                  

nebo zmírnit poradenská služba.  

Z hlediska manažera je vhodné vytvořit atmosféru otevřenosti a důvěry. Možnost sdělit  

své názory, připomínky, obavy, nespokojenost někomu, koho považujeme                                     

za kompetentního k odstranění či zmírnění problémů a být přitom pozorně vyslechnut, 

patří k velmi efektivním nástrojům eliminace konfliktů.  

 

Jedním z nejefektivnějších nástrojů prevence konfliktů a vytváření zdravých pracovních 

vztahů je fungující systém komunikace. 

Jedná se o přiměřenou a včasnou informovanost zaměstnanců o všem                                        

co se jich nějakým způsobem týká nebo co by je mohlo v organizaci zajímat. Ke zdravé 

komunikaci je nutné zajistit otevřenou vertikální i horizontální komunikaci, přispívající             

jak ke zlepšování vztahů pracovních, tak ke zpevnění vztahů sociálních. [9] 

1.3.3 Asertivní chování 

Soubor komunikativních dovedností (verbálních a neverbálních), umožňující takový 

způsob jednání, ve kterém dotyčná osoba dokáže prosadit své názory, zájmy a postoje,                          

aniž omezuje názory, zájmy a postoje těch, kteří s ním komunikují. Určitý kompromis 

mezi jednáním agresivním a pasivním.  [12] 
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Tab. 3: Rozdíly asertivního, pasivního a agresivního chování 

 

Chování 

 

Základní 

rys 

 

Způsoby 

 

Důvod 

 

Role 

 

Styl 

 

Možný 

důsledek 

 

Postoj 

 

 

Asertivní 

Přímé, 

otevřené, 

sebevědomé. 

Respektující 

sebe i 

druhého, 

kompromisy. 

Úcta k sobě 

i k druhým, 

odvaha, 

smysl             

pro fair 

play. 

 

 

„Sebe 

sama“. 

Na obou 

stranách 

výhra. 

Psychické 

zdraví. 

„Já mám 

svoji 

hodnotu,                   

i ty máš 

svoji 

hodnotu“. 

  

 

Pasivní 

Nadměrná 

přizpůsobivost 

požadavkům 

druhých. 

Bezbrannost, 

ustupování, 

neřešení 

problémů, 

vyhýbání se 

konfliktům. 

Závislost na 

druhých a 

jejich 

hodnocení. 

 

 

„Obětní 

beránek“. 

Vlastní 

prohra 

versus 

výhra 

druhých. 

Zneužívání 

druhými, 

stres 

z kontaktů, 

deprese, 

nemoc. 

„Ty jsi 

hodný 

člověk                   

a já 

nestojím     

za nic“. 

 

Agresivní 

(manipulativní) 

Prosazování 

se na úkor 

druhých. 

Obviňování 

okolí, 

nátlakové 

akce, 

moralizování. 

Skrytá 

potřeba 

zvýšení 

sebevědomí. 

 

 

„Diktátor“. 

Vlastní 

výhra 

na úkor 

druhého. 

Strach 

druhých 

a vzájemné 

odcizení se. 

„Já mám 

svoji 

hodnotu,  

ale ty jsi 

bezcenný. 

Zdroj: PAULÍNOVÁ, L. Psychologie pro Tebe. 3. vyd. Praha: Informatorium, 2008. 180 s. ISBN 978-                                

           80-7333-068-2. Upraveno. 

 

Důležitou složkou asertivního jednání je sociální percepce.  

 

Vysoká sociální percepce se vyznačuje těmito aspekty: 

� schopnost předvídat jednání jiných lidí, 

� všímavost detailů, 

� znalost přirozenosti člověka, 

� schopnost rozpoznat přetvářku a lež, 

� dovednost získat a přesvědčit lidi, 

� schopnost vcítit se do vnitřního stavu člověka a atmosféry společnosti. 

 

Schopnosti pracovníků pro zvládání konfliktů: 

� Snášet bez stresu i složitější mezilidské situace. 

� Jasně a přiměřeně vyjadřovat vlastní pocity. 

� Přijmout odmítnutí bez pocitu urážky. 

� Přijmout oprávněnou kritiku a vzít si z ní ponaučení. 



 

 29 
 

� Odmítnout nepravdivou a manipulativní kritiku. 

� Umět sám konstruktivně kritizovat, vyjádřit i přijmout kompliment. 

� Prosadit svoje požadavky. 

� Vědomě naslouchat druhému člověku. 

� Uzavírat dohody a kompromisy. 

� Spolupracovat s druhými lidmi k oboustranné spokojenosti. 

 

Techniky rozvoje asertivního chování: 

� Nebát se vyjádřit spontánně své pocity, co právě cítím. 

� Mimika má odrážet to, co cítíte. 

� Nemít strach, vyjádřit nesouhlas. 

� Dát jasně najevo souhlas. 

� Nemluvit obecně, ale konkrétně za sebe. 

� Dávat průchod radosti a přijímaní pochvaly. 

� Bebát se improvizovat. [13, 20] 

 

 

1.4 Pracovní klima 

Pracovní klima tvoří soubor všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje, 

zařízení, osobní prostředky, ostatní vybavení pracoviště, suroviny, materiál), související 

s dalšími podmínkami (technologií, organizací práce, společenskými podmínkami práce).  

Tyto podmínky vytváří fyzikální, chemické, biologické, sociálně psychologické faktory, 

ovlivňující zaměstnance v pracovním procesu. Fyzikální faktory na pracovišti by měly být 

uzpůsobeny tak, aby vyhovovali práci, zdraví dle platných předpisů. Jedná se především                    

o pracovní ovzduší, teplotu, osvětlení, hluk atd. Sociálně psychologické podmínky práce 

závisejí na tom, zda zaměstnanci pracují izolovaně nebo jsou-li v kontaktu s jinými 

pracovníky. Kvalita mezilidských vztahů vytváří příznivou či nepříznivou společenskou 

atmosféru, ovlivňující náladu, pracovní chování a výkon zaměstnanců. Pohoda                             

a spokojenost v práci a s prací se promítají do výkonu člověka, souvisí s jeho motivací, 

projevují se v kvalitě i kvantitě odváděné práce.  
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Zaměstnavatelé si ve větší míře uvědomují, že pro prosperitu své firmy a efektivitu výkonu 

svých zaměstnanců (tj. i snížení nákladových položek v poměru k zisku) je třeba 

zaměstnance motivovat a vážit si jejich hodnoty jako lidského kapitálu.  

Aby pracovník podával dobrý a očekávaný výkon a aby byla spokojenost na obou stranách, 

je třeba využívat kvalifikace, odborných znalostí a potenciálu pracovníka, zařadit                           

jej na správné pracovní místo ve firmě, oceňovat jeho práci tak, aby odměna měla               

pro pracovníka výrazný motivační charakter, uplatňovat diference v odměňování,                 

aby pracovníci při vzájemném srovnávání se na pracovišti, tyto rozdíly cítili.  

 

Manažer by měl nejen pracovníky hodnotit materiálně, ale také je chválit a průběžně                   

je informovat, aby měli zpětnou vazbu o svém výkonu nebo chování. Dále umožnit 

zaměstnanci i možnou perspektivu kariéry. Budou-li zaměstnanci takto motivovaní, stanou 

se pro ně náročné úkoly výzvou, budou proto tvořiví a budou pracovat nad očekávání 

dobře. Nálada (pohoda), v jaké tráví člověk v práci cca. 8 hodin a více, je důležitým 

ukazatelem "klimatu pracoviště“.  

 

Znalost klimatu pracoviště je pro manažera velmi důležitým faktorem který ovlivňuje 

řízení procesů a vedení lidí. Proto si zaměstnavatelé nechávají zpracovat v čase určité 

ankety, konají tzv. personální audit, k čemuž může sloužit dotazník kvality pracoviště 

zaměřený na základní faktory pracovní spokojenosti. Dále volný názorový dotazník, 

v němž mohou zaměstnanci kritizovat a oceňovat určitá obecně sledovaná témata                     

v celé firmě (např. silné a slabé stránky pracoviště, vnímané problémy a návrhy na jejich 

řešení atd.), čímž umožní zaměstnavateli zpětnou vazbu, možnou nápravu                         

a jejich eliminaci do budoucnosti. Popis chování vedoucího zaměstnance pro odvážné 

manažery, kteří se chtějí na sebe podívat očima svých podřízených. Zaměstnavatel                         

se tak dozví o spokojenosti svých podřízených a spolupracovníků s oceněním práce, péčí 

firmy o své zaměstnance, organizací práce, fyzickými podmínkami práce, vedoucími 

pracovníky (sociálním klimatem, charakterem a obsahem práce). [9] 
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2. KOMUNIKACE   

     

2.1 Definice komunikace 

 „P řenos informace, spojení. Sociální interakce mezi dvěma nebo více osobami,                  

při které dochází ke sdělování a výměně informací (ideí, vědomostí, dovedností apod.).             

Při komunikaci dochází ke sdělování, dorozumívání, předávání informací, výměně, event. 

konfrontaci názorů.“ 3 

 

Přenos informace v procesu komunikace 

Komunikace je chápaná jako zprostředkování sdělení prostřednictvím znaků a symbolů 

mezi vysílatelem a příjemcem. 

      

Odpovědnost za porozumění je přisuzována, jak příjemci, tak také vysílateli informace. 

 

MYSLET → ŘÍKAT→SLYŠET→ROZUMĚT INFORMACI [8] 

 

2.2 Způsoby komunikace 

 

2.2.1 Slovní komunikace 

Slovní (verbální) komunikace je nositelem myšlenek prostřednictvím řeči.  

 

Správnou komunikaci je možné se naučit, jedná se o komunikaci asertivní. Asertivní 

komunikace je správná přímá, jasná a přirozená komunikace, nezraňující                                  

svého posluchače. 

 

Zásady komunikace dle asertivního chování: 

� Nebát se otevřeně vyjadřovat vlastní pocity. 

� Dokázat druhému naslouchat, neskákat do řeči. 

� Umět požádat o laskavost. 

                                                 
3 PALÁN, Z. Lidské zdroje – výkladový slovník. 1. vyd. Praha:  Academia, 2002. 280 s. ISBN 80-200-0950-  

  7. 
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� Dokázat upřímně pochválit. 

� Vnímat a zajímat se o hovor druhého. 

� dokázat jasně říci „ne“, 

� umět konstruktivně kritizovat, 

� vyjadřovat nesouhlas i jiné záporné pocity, 

� být schopen druhému člověku vyjádřit sympatie, 

� dokázat přijmout kritiku bez výčitek, 

� umět se podělit o radost. [13] 

 

2.2.2 Mimoslovní komunikace 

 „Kdo má oči na koukání a uši na poslouchání, ten zjistí, že smrtelníci nemohou skrývat 

žádná tajemství. Čí rty mlčí, ten mluví konečky prstů, z pórů se mu dere prozrazení.“4 

 

Mimosmyslová (neverbální) komunikace umožňuje přijímat informace všemi smysly 

(sluch, zrak-mimika, gestikulace, čich, hmat, chuť). Mimosmyslová komunikace narozdíl 

od verbální prozradí skutečný záměr komunikátora, je intuitivní, více emocionální, 

umožňuje přístup k nevědomým obsahům prožívání. Mimika ukazuje momentální 

psychické rozpoložení osoby.  

 

Tab. 4: Složky neverbální komunikace 

 

Ukazatele komunikace 

Funkční stav 

neverbální 

komunikace 

Nefunkční stav 

neverbální 

komunikace 

 

Oční kontakty 

65 až 90 % z celkové                       

doby rozhovoru. 

 

Ojedinělé. 

Tón hlasu Vyjádření vstřícnosti a 

zájmu. 

Nezúčastněný nebo 

podrážděný. 

Držení těla Uvolněné. Spíše strnulé. 

Motorický neklid Absence. Častý, výrazný. 

Projevy rukou Přiměřená gestikulace. Neklid. 

                                                 
4 KLEIN, M., H., KRESSE, A. Psychologie, základ úspěchu v práci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 

2008. ISBN 978-80-247-2444-7. str. 84. 
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Projevy nohou Spíše klid. Výrazný neklid. 

Vztah mezi verbální                              

a neverbální složkou 

 

Převažuje soulad. 

 

Častý nesoulad. 

Potřeba komunikace 
 

Adekvátní. 

Nespokojenost s časem 

věnovaným komunikaci. 

 

Otevřená komunikace pocitů 

 

Vítaná oběma. 

Sdělování pouze 

negativních pocitů. 

Přítomnost generalizovaných 

výroků 

 

Ojediněle.  

 

Často. 

 

Pozitivní posilování 

Časté pochvaly a vzájemná 

ocenění. 

 

Ojediněle nebo absence. 

Humor Často. Ojediněle. 

Výroky snižující hodnotu 

druhého 

 

Absence nebo ojediněle. 

Časté osočování                            

a obviňování, připisování 

negativních úmyslů. 

 

 

Kontextová jasnost 

 

Jasný a srozumitelný obsah 

sdělení. 

„Zamlžená“ méně čitelná 

komunikace: partner 

přesně neví, o čem druhý 

ve skutečnosti hovoří. 

 

 

Charakter hovoru 

Vyváženost vstupů, 

schopnost setrvat u 

jednoho tématu. 

Výslechový dialog, 

ulpívání na tématu, 

komunikace zahlcená 

střídajícími tématy. 

Akceptace odlišných názorů Akceptace Neochota akceptovat. 

Zdroj: VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2000. 262 s.  
 
          ISBN 80-7178-291-2.  
 

Jistou pozornost neverbální komunikaci věnovali vědci Charles Darvin a Jan Evangelista 

Purkyně, kteří dokázali, že grimasy vyjadřují emoční stavy a pochody.                             

Dle jejich interpretace máme navěky v sobě zachyceny výrazy radosti, zlosti a dalších 

lidských pocitů a stavů. [17, 20]   

 

Neverbální komunikace má tyto složky: 

� výraz obličeje (mimické svaly sdělují emoce), 

� prostorová vzdálenost (přiblížení se ke komunikačnímu partnerovi dle osobní zóny 

dotyčného, 

� dotek, 
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� postoj, z něhož lze vyčíst harmonii, disharmonii mezi komunikujícími, 

� chůze a držení těla vyjadřující momentální psychický stav komunikačního partnera, 

� gesta, vyjadřující skutečné pocity, jsou většinou nevědomé, 

� pohled, považován za informační kanál komunikace, 

� řečová motorika, dynamika (intonace prozradí náladu), volba slov dokresluje slovní 

sdělení, 

� vnější vzhled (oblečení, účes, líčení), 

� osobní prostředí (osobní status, vybavení a zařízení). [13] 

 

 

2.3 Komunikační motivy 

 

Motivy komunikace: 

� informativní motiv komunikace (předání zprávy, oznámení, prohlášení), 

� instruktážní motiv komunikace (navádění, učení, instrukce), 

� přesvědčovací motiv komunikace (ovlivňování, manipulace), 

� zábavní motiv komunikace (pro zábavu, rozveselení, rozptýlení).  

 

Psychologie motivaci ke komunikaci dělí na motivaci ke komunikaci: 

� kognitivní, tzn. potřeba předat informaci,  

� sdružovací (navázání kontaktu), 

� sebepotvrzovací (utvrzování sebe samého), 

� adaptační (vede k sociální integritě), 

� existenciální motivace (komunikace pro udržení psychického zdraví). 

 

Faktory komunikace 

Kritická komunikace je vyšší úroveň komunikace pro získávání informací (zahrnuje interní 

hodnocení řečeného, pochybování, namítání, kritizování, nesouhlasení, vyvracení apod.). 

 

Empatická komunikace je způsob komunikace, kdy je komunikace ovlivněna především 

pocity odesílatele, ve sděleních je znát snaha o vcítění a pochopení, proč co bylo řečeno. 

Naslouchající je soucitným posluchačem a úroveň jeho empatie  je závislá                                  
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na jeho charakterových i temperamentových vlastnostech. Upřednostňováno                                   

je naslouchání, chápání, podporování, psychologický a intuitivní přístup, nikoliv 

interpretace. [20] 

 

Předpoklady dorozumění 

Aby si osoby rozuměli, musí mít určitou míru společných nebo alespoň obdobných 

zkušenosti se světem kolem sebe i v sebe.  

 

Tab. 5: Faktory ovlivňující komunikace 

Zdroj: VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 322 s.  
            ISBN 978-80-247-2614-4. 
 
 

2.4 Roviny komunikace 

Dle psychologa Friedmanna Schultze von Thuna, zabývajícího se komunikací,                        

se komunikace dělí do těchto rovin: 

� věcná rovina, 

� vztahová rovina, 

� rovina sebeprojevu, 

� rovina apelu. 

 

Hlavní myšlenka čtyř rovin zní, že ten, kdo vyslechne všechny signály na všech úrovních 

komunikace současně, má naději svému protějšku skutečně porozumět a správně                     

jeho sdělení dešifrovat. 

 

Věcná rovina vyjadřuje posluchači obsah řečeného. Tato rovina se prolíná s již řečenou 

úrovní vztahovou. 

Dopad 
Faktory  

Pozitivní Negativní 
Sociální 
vztahy  

Formální rozvinuté formální a pozitivní 
neformální vztahy.  Nevyjasněné formální vztahy. 

Sociální klima 
Založené na důvěře, otevřenosti, 
spolupráci.  Rivalita, strach, nedůvěra, nejistota. 

Situační čas Množství času pro komunikační proces. Nedostatek času. 
Situační 
prostor 

Umožňující přímou komunikaci z očí do 
očí. 

Rušivé vlivy zvyšující únavu                                
a nesoustředěnost. 

Komunikační 
média Média, která zajistí kvalitní přenos info. 

Média komplikují a deformují přenos 
info. 
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Vztahová úroveň poukazuje na způsob vysílání informace. Tato rovina prozrazuje skutečný 

záměr řečeného prostřednictvím řeči těla (výrazem v obličeji, mimikou, gestikulací, 

zabarvením hlasu). Pokud komunikující mají v rovině vztahů dobrý vztah s příjemcem 

hovoru, je snazší dosáhnout i shody obsahové.  

     

Rovina sebeprojevu ukazuje, co o sobě vysílatel prozrazuje. Vysílatel svým sdělením 

vědomě či nevědomě prozrazuje své duševní rozpoložení. I tato rovina je těsně propojena 

s předchozí rovinou, ukazuje účel hovoru, k čemu chce komunikátor posluchače přimět. 

[8] 

 

 

2.5 Zdravá komunikace 

Pro zdravou komunikaci je velmi důležité udržování pozornosti neboli schopnost eliminace 

všech komunikačních rušících šumů. Komunikace je složitý způsob součinnosti 

poslouchání a vnímání sdělení odesílatele zprostředkovaný mluvením, který vyžaduje                    

od posluchače komplexní reakci, založenou především na rozumu a emocích. Tento proces 

závisí na řadě faktorů, z nichž jsou nejdůležitější způsoby poslouchání a postoje příjemce 

k poslouchání i k odesílateli sdělení.  

Podstatou naslouchání je snaha přiblížit se ideálnímu stavu komunikačního procesu, 

s využitím emočních momentů i prvků neverbální komunikace a optimální poskytování 

zpětné vazby. Pro úspěšný přenos informací a pro předcházení nedorozumění, je potřeba  

si uvědomit,  co chce komunikátor přesně říci a snažit se sdělovat jednoznačné informace. 

[21] 

 

Zákony úspěšné komunikace: 

1. Není možné nekomunikovat (komunikace vyjadřuje duševní rozpoložení komunikátora,   

    ale i mlčení  něco vyjadřuje). 

2. Příjemce každé sdělení interpretuje dle vlastního vnímání (dekóduje, jak jej chápe). 

3. Je rozdíl mezi vyslanou a přijatou informací (srozumitelnost a jednoznačnost        

     vysloveného). 

4. Pokud je účinek komunikace jiný než záměr, nemá smysl druhému znovu   

    vysvětlovat, co bylo myšleno. 
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5. Kognitivní přizpůsobení (přizpůsobení se mluvě druhé straně). 

6. Zájem o druhého (pozorné naslouchání, trpělivost a angažovanost). 

7. Reciprocita (princip vzájemnosti, zdravě vyvážený dialog).  

8. Humor. [8, 20] 

 

Podmínky fungování komunikace: 

� Všichni znají své cíle. 

� Každý ví, co se od něj očekává. 

� Existují jednoznačná, všem známá a všemi dodržovaná pravidla hry. 

� Všichni znají postoje vedení v aktuálních záležitostech. 

� Každý má dostatek informací pro svou práci. 

� Vedení ví, jaké změny, v jakém pořadí bude podporovat. 

� Vedoucí znají předpoklady svých lidí, se kterými jsou schopni plnit úkoly. 

� Management podporuje formální i neformální pracovní vztahy. 

� Aktivity jsou dobře organizovány a koordinovány. 

� Pozitivní postoje a chování jsou odměňovány. 

� Existuje systém pravidelných zpětných vazeb na všech úrovních vedení. [5] 

 

Zásady srozumitelnosti pro verbální komunikaci: 

� jednoduchost (používání krátkých vět, konkrétní sdělení), 

� pořádek (vytvoření logické struktury, pořadí postupu, shrnutí), 

� stručnost a výstižnost (efektivní a účelné informace), 

� stimulace (informace řečena zábavnou formou, ale na úrovni). [8] 

 

2.5.1 Aktivní naslouchání 

Lidé si v reálném životě většinou naslouchají proto, aby odpověděli,                                                          

nikoli, aby si vzájemně porozuměli.  

Aktivní naslouchání, pocházející od Carla Rogerse a Thomase Gordona, jde                                   

dál než pasivní naslouchání, ukazuje tomu druhému: „Opravdu Tě poslouchám“.  

K tomu patří pozorný oční kontakt, kontrolní a zjišťovací otázky a parafrázování, stručné 

shrnutí řečeného vlastními slovy, umožňující kontrolu, zda bylo vyslovené pochopeno. 
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Vytváří nejen větší porozumění zúčastněných, ale také efektivnější komunikaci a pozitivní 

klima. [8] 

 

Myslitel Carl Rogers kladl v aktivním naslouchání důraz na: „Opravdovost naslouchání                       

do hloubky“, kdy naslouchající rezonuje i na několika – hypotetických – úrovních 

s mluvčím: „slyší osobní význam, který řeč pro mluvčího má, dokonce může slyšet                              

i význam, který je za vědomým významem hovořícího“.5 

Při nerespektování aktivního naslouchání může dojít ke komunikačním blokům,                             

kterým by se měl manažer snažit vyhnout. 

 

Realizace aktivního naslouchání vyjadřuje tyto postoje: 

� Slyším, co cítíš. 

� Chápu, jak právě věci vidíš. 

� Chápu Tě takového, jaký v téhle chvíli jsi. 

� Zajímám se o Tebe a o Tvůj názor, mám pochopení. 

� Nepociťuji přání Tě změnit. 

� Nevynáším nad Tebou soudy. 

� Nemusíš se obávat kritiky. 

 

Jedná se o tyto komunikační bloky: 

� Poroučet, nařizovat, vyžadovat. 

� Varovat, upomínat, hrozit. 

� Moralizovat, kázat. 

� Radit, dělat návrhy, předkládat řešení. 

� Přednášet, uvádět důvody. 

� Kritizovat, odsuzovat, vyčítat, oponovat. 

� Odbočovat. [8, 20] 

 

 

 

                                                 
5 VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, s. r. o., 2000. 262 s. ISBN 80-7178-   

   291-2. 
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2.5.2 Emočně inteligentní hovor  

 „Jednáte-li s lidmi, nezapomínejte, že nemluvíte s bytostmi logiky, nýbrž bytostmi emocí“.6 

 

Při komunikaci v emočně inteligentním hovoru se uplatňují tyto vlastnosti EQ: 

� Sebeuvědomění  –  Lidé se silným sebeuvědoměním si uvědomují své slabiny                        

                                      a nebojí se o nich hovořit. 

� Seberegulace  –  Jedná se o umění cílevědomého usměrňování svých reakcí. 

� Sebemotivace  –  Hybná síla vedoucí k dosahování výsledků kvůli výsledkům  

                                  samotným. 

� Sociální uvědomění  –  Jedná se o uvědomování si pocitů druhých lidí při vlastním   

                                            rozhodování. 

� Sociální dovednosti – Vcítění do druhých lidí (empatie). Schopnost pochopit  

                                          pocity, potřeby a perspektivy druhých a dle toho s nimi                              

                                          komunikovat a citlivě reagovat. 

� Motivace – Vnitřní schopnost dosahovat cílů s nadšením, umění vědomě navozovat  

emocionální stavy a přesvědčovat druhé a motivovat je                                    

tak k požadovanému výkonu  s cílem dosažení úspěchu. 

� Adaptibilita  –  Flexibilní reakce na překážky a vyrovnávání se s problémy. 

� Morální integrita  –  Spolehlivost, důvěra, jasné cíle. 

� Optimismus – Psychická odolnost vůči předchozím neúspěchům. 

 

Emoční inteligence se skládá ze sociálních dovedností jako uvědomování si emocí, 

vznikajících při společné práci členů skupiny, zvládání těchto emocí, řízení vztahů                       

jak uvnitř sebe, tak i zvenčí. [1]  

 

Umění naslouchat lze naučit pozorováním své mysli, snahou ji oddělit od vlastních 

myšlenek a pocitů. Zabývá-li se osoba chvíli více druhými než sama sebou, je schopna 

pochopit, co druhý cítí, jaké má pocity a tudíž i jeho chování. Při rozvoji dovednosti EQ 

v komunikaci stačí věnovat pozornost řeči těla, mimice, intonaci atd. Cílem je najít 

                                                 
6 BRADBERRY, T.; GREAVESOVÁ, J. Emoční inteligence v praxi. 1. vyd. Praha: Columbus, 2007. 182 s.  
   ISBN 978-80-7249-220-6. 
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rovnováhu mezi tím, co příjemce slyší, jak to bylo řečeno, a pocity vyzařující z obou stran 

hovořících. Hovor s EQ vede k relativně bezkonfliktním vztahům, konstruktivnímu řešení 

konfliktních situací, zpevnění komunikace, zvýšení motivace, zlepšení pracovního klimatu, 

vztahů  na pracovišti i  v soukromém životě. Manažeři, kteří postrádají tyto složky 

sociálních dovedností ve vedení, které je zaměřeno více na pracovníky než řízení, neuspějí.  

[21, 24]   

 

 

2.6 Informační systémy 

Při řízení všech aktivit potřebuje management vždy včasné a přesné informace. Podniky                 

v této oblasti začínají ve zvýšené míře využívat počítačový přenos informací, založený                     

na elektronické výměně dat a technologii čárových kódů, který zlepšuje jak rychlost,                    

tak přesnost přenosu informací. 

Je důležité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivity,                              

které se vyskytnou v souvislosti s jejich aktivitami, přenosu informací v rámci organizace. 

[6] 

Mezi informační systémy patří: 

účetnictví, statistika, plán a rozpočet, evidence, právní agenda, spisová služba, porady, 

interní rozhlas a kamerový systém. 

 

Informace lze uchovat ve formě: zápisu, kopie, archivace, zapamatování, zakódování. 

 

Úroveň a kvalita informačního systému hospodářské jednotky souvisí se: 

� strukturou, 

� propojeností (na externí prostředí mezi subsystémy), 

� technickou podporou, 

� lidským faktorem, 

� integrovaným informačním systémem. 

 

Typ a rozsah informačního systému souvisí s: 

�  typem činnosti podniku, 

�  jeho organizační strukturou a typem řízení, 
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� pravomocí, odpovědností, 

� ambicemi podniku do budoucna. 

 

 
Obr. 1: Koloběh informací a řízení  

Zdroj: HUNČOVÁ, M. Manažérské účetnictví. 2. vyd. Ostrava: MIRAGO, 2006. 125 s. ISBN 978-80-    
           86617-34-3. 
 
Řešení problémů s přenosem informací: 

V déle fungujících organizačních strukturách bývá 0 až 50 % informací informacemi 

zbytečnými. Je proto nutno občas informační systém vyčistit a odlehčit. Je třeba zjistit,      

kde vzniká hlavní problém napříč organizační strukturou (co je kým vyžadováno,                        

kam jaké informace plynou, v jaké formě). Následným krokem je vyhodnocení 

dispozičních oprávnění a jejich vztah k pravomocem a odpovědnosti. Takový rozbor                 

by měl vždy předcházet všem koncepčním úvahám o organizačním a informačním systému 

podniku a jeho úpravách. 

 

Pro podnik s rozvětvenými vnitřními i vnějšími vazbami a s ambicemi do budoucna musí 

informační systém zajistit kvalitní, komplexní a systémově uspořádané informace                        

o věcných i finančních tocích a dalších hospodářských veličinách. To vyžaduje dokonalý,     

do ostatních složek informačního systému integrovaný systém finančního                                 

a vnitropodnikového účetnictví. [6] 
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3. MOTIVACE 

 

3.1 Definice motivace 

„Motivace je proces iniciovaný výchozím motivačním stavem, v jehož obsahu se odráží 

nějaký deficit ve fyzickém či sociálním bytí jedince, a směřující k odstranění                         

tohoto deficitu, které je prožíváno jako určitý druh uspokojení.“7 

 

Abraham Maslow, známý se svou pyramidou potřeb, seřadil hierarchicky potřeby                         

dle priorit od nejnižší k nejvyšší. Při uspokojení nejnižších základních potřeb, člověk 

postupně touží naplnit výše postavené potřeby dle struktury pyramidy. Jejich upořádání               

od nejnižších k nejvyšším potřebám:  

� seberealizace,                     ↑ 

� pocit vlastní hodnoty              ↑ 

� sociální vztahy a uznání,        ↑ 

� důvěra a náklonnost,             ↑ 

� bezpečí a jistota.                  ↑ 

 

Tato myšlenka je velmi teoretická, v praxi neodpovídá realitě. Lidé mohou určitý pocit 

neuspokojené potřeby na chvíli překonat a tím pádem přeskočit dané uspořádání potřeb. 

 

     Friedrich Herzberg rozvinul teorii motivace: 

� vnitřní – Při vnitřní motivaci plní lidé úkoly sami od sebe. 

� vnější – Při vnější motivaci lidé plní úkoly kvůli nějaké výhodě nebo odměně 

(uznání, finanční odměna). 

 

Pokud se spolu snoubí talent, osobní záliby a činnost, člověk je schopen dosáhnout 

špičkových výkonů a nachází své „povolání". [8] 

 

 

 
                                                 
7 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2005. 287 s.   
   ISBN 80-247-0577-X.  
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Zásady motivace: 

� Být motivovaný. (Pouze motivovaný vedoucí motivuje ostatní. Nadšení 

v kombinaci s důvěrou inspiruje.) 

� Zeptat se, co druhé motivuje, zjišťujte a ověřujte. 

� Motivovat lidi můžete cca. z 50 %, zbytek motivace je na nich. 

� Informovat lidi. 

� Stanovit podnětné, ale realistické cíle.  

� Úspěch a pokrok motivuje.  

� Zacházejte s každým člověkem jako s osobností. 

� Být spravedlivý.  

� Nenadřazovat peníze nad všechno ostatní.  

� Vyjadřovat pozitivní zpětnou vazbu, vyjadřovat uznání. 

� Upozorňovat na to, co se nedaří (konstruktivní negativní zpětná vazba). [5] 

 

 

3.2 Vymezení motivace na pracovišti 

 

3.2.1 Stimulační systémy 

Aby zaměstnanci vykonávali své pracovní povinnosti s větším zaujetím, lépe spolu 

vycházeli, následně také komunikovali, je možné je k vyšším výkonům motivovat 

stimulačními systémy.  

 

Stimulační systémy: 

� zvyšování mezd podle zásluh,  

� úkolová práce,  

� výrobní příplatky,  

� provize,  

� křivky růstu,  

� odměny za znalosti,  

� nepeněžní stimulační odměny, 

� stimulační odměny pro vedoucí pracovníky. 
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Stimulační systémy a systémy podílů jsou způsobem odměňování za konkrétní výsledky. 

Spojují odměnu zaměstnance s jeho pracovním výkonem, podíly na zisku. Tyto formy 

odměňování jsou považovány za prostředky zvyšování produktivity. Odměňování formou 

podílů na zisku se zvažují podle účelu, rozsahu, pokrytí, mzdových norem a způsobu 

realizace. Zakládají se na rozdělení zisku ze zlepšených výsledků firmy                                        

mezi její zaměstnance (např. podíly z výroby). Tyto formy motivace pomáhají 

zaměstnavateli uvádět do vzájemného vztahu plat a výkon a současně zvyšovat pracovní 

nasazení.  

 

Aby byli zaměstnanci spokojeni a aby byla zajištěna produktivita práce společnosti,                 

je třeba s nimi neustále komunikovat a o všem je informovat.  [22] 

 

Zaměstnanci na pracovišti mají své potřeby rozdílně rozvinuté dle zaměření osobnosti                 

a mohou se měnit. 

 

Převod Maslowovy pyramidy do pracovního prostředí: 

� Pracovníci, toužící po bezpečí a jistotě, usilují více o jednoduchost, bezpečí                 

a jistotu a odmítají se učit a růst. Na druhou stranu však mohou usilovat o jistotu 

práce, a proto je tato motivace může vybičovat k osobnímu růstu.  

� Pracovníci, kteří jsou více motivováni sociálními vztahy a uznáním,                         

mají tendenci usilovat o prvenství ve skupině, vůdcovství. Tito lidé jsou na pracovišti 

rádi středem pozornosti a přebírají jako první nové trendy.  

� Pro zaměstnance, toužící po důvěře a náklonnosti, je udržení vztahů jejich největší 

prioritou, proto jsou velmi tolerantní.   

� Lidé na pracovišti, toužící po sebeúctě, se většinou ztotožňují s normami, pravidly                    

a hodnotami. Jsou velmi spolehliví, výkonní, ačkoli perfekcionisti. 

� Pracovníci s potřebou nezávislosti a odpovědnosti (s potřebou seberealizace) vidí 

v nezávislosti příležitost seberealizovat svá přání a dojít k vlastním cílům. 

 

Pokud manažer objeví nadání svých pracovníků, které je v souladu i s jeho pracovními 

požadavky (pracovní náplní pro dotyčného pracovníka), našel tak největší perspektivy              

na naplněný pracovní život. [8] 
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3.2.2 Efektivní hodnocení pracovníků 

Každá práce potřebuje určité dovednosti, nezbytné znalosti a vlastnosti, které jsou 

specifikované v jasně dané pracovní náplni.  

 

Skutečným záměrem systému hodnocení nejsou ani výtky, ani odměny, ale další rozvoj 

zaměstnanců. Při správném rozhovoru o hodnocení s podřízenými si podřízení vytvoří 

objektivní názor na svou práci. Povzbuzení i při nekladném hodnocení, povede k vyššímu 

výkonu a v budoucnu na sebe podřízení vezmou větší zodpovědnost.  

Při hodnocení by měl nadřízený zdůraznit i silné stránky zaměstnance, poukázat                        

sice na slabiny, ovšem s cílem odstranění nedostatků a zvýšení výkonů do budoucna. 

Manažer by měl být  sebekritický také sám k sobě a zamýšlet se, zda své pracovníky 

hodnotí objektivně.  

Po zjištění slabin pracovníků, následuje školení, vyhodnotí se jeho účinnost,                        

jaké přineslo výsledky. Je důležité, aby školení odpovídalo své kvalitě.  

 

Pro udržení vysoké motivační hladiny je nutné čtvrtletní hodnocení výkonnosti pracovníků 

a jejich interpersonálních vztahů. Nejdůležitější je zpětná vazba z tohoto hodnocení,                      

zda pracovník správně pochopil, co bylo případnou výtkou myšleno, zda byla informace   

od manažera druhou stranou správně pochopena a jaká byla její odezva. Úspěch a uznání 

jsou pro kvalifikovaného pracovníka klíčovými motivačními faktory. [19] 

 

Výše mzdy je závislá na náročnosti, odbornosti a specifické dovednosti. Pracovník, 

vykonávající kvalitní práci by měl být vysoce oceňován. [4] 

 

3.2.3 Výkon pracovníků 

 

Měření výkonu 

HR oddělení by mělo připravit všechny materiály, úkoly, poznámky a záznamy o plnění, 

úspěchy, události, zprávy, cokoliv týkající se výkonu a úspěchu.  
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Šetření výkonnosti 

Ve vhodný čas objasnit zaměstnancům účel šetření výkonnosti a typ hodnocení.  

Po vyhodnocení poskytnout zaměstnancům zpětnou vazbu o výsledcích šetření. 

 

Dohodnutí akčního plánu  

Celkový plán by měl být dohodnutý, měl by brát v úvahu pracovní povinnosti a hodnocení 

silných a slabých stránek. Plán musí být realistický.  

 

Porovnání s požadovanými kritérii 

Skutečný výkon je v porovnání s požadovaným dle výkonnostních kritérií a specifických 

podmínek. 

 

Diskuse o výsledcích  

Výsledky hodnocení by měly být oznámeny a projednány se zaměstnanci. Cílem šetření          

je nálezt řešení problémů a dosažení rovnováhy. Zpětná vazba by měla být vyřčena                         

v pozitivní atmosféře, protože to může mít vliv na budoucí výkon zaměstnance.                   

Dále účelem tohoto setkání zaměstnanců a jejich nadřízených je řešení problémů                        

a motivovace zaměstnance  k lepším výkonům. [31] 

 

 

Obr. 2: Propojené faktory motivace na pracovišti 

Zdroj: RŮŽIČKA, J. DrSc.  Motivace pracovního jednání. 2. vyd. Praha: VŠE, 1992. 170 s. ISBN 80-7079- 
           626-X. 
 
Motivace pracovního jednání se odráží ve výkonnosti pracovníka. Při vyšší motivaci  

zaměstnanci pracují usilovněji než lidé s motivací nižší. Zaměstnanec je motivovaný, 
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pokud  je znát, že opravdu svůj úkol zvládnout chce. K dosažení přiměřené produktivity 

musí být výkon uskutečněn odpovídajícími způsoby a technologií.  [15]  

 

 

3.3 Motivace založená na hmotné zainteresovanosti 

 

Systém zainteresovanosti dle pana Tomáše Bati založený na: 

� partnerství se zaměstnanci, 

� individuálních účtech zaměstnanců, 

� systému odměňování vázaném na kalkulaci, 

� pravidelném a rychlém vyhodnocování výsledků do odměn, 

� systému vnitropodnikových cen, 

� znalosti zaměstnanců svého úkolu několik dní předem (týdenní rozpis).                                            

 

Systém hmotné zainteresovanosti útvarů je možno vytvořit dle těchto zásad: 

� podle zásady maximálního překračování operativního plánu výroby, 

� podle zásady splnění operativního plánu výroby. [6] 

 

U zásady maximálního překračování operativního plánu výroby se předpokládá,                               

že jsou ve výrobním útvaru rezervy, které umožňují plán překročit.  

Při překročení plánu výroby se zlepšuje využití pracovních prostředků a živé práce, podíl 

fixních nákladů na jednotku klesá, a tak se dosahuje snížení vlastních nákladů.  

Pracovníci jsou tak zainteresováni mzdou na zvyšování individuálních výkonů. Mzda, 

prémie pracovníků mohou být závislá na splnění a překročení plánovaných normohodin                    

a i další její část na úspoře podniku. 

 

Pro možnost využití tohoto systému je nutné, aby účetní jednotka splňovala určité 

podmínky: 

� Relativně stálou strukturu a organizaci výrobního programu, 

� Praxí prověřené a vzájemně vyvážené technické normy spotřeby výrobních činitelů. 

� Reálný a progresivní operativní plán výroby, podložený prověřenými normami. 
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Zásada splnění operativního plánu výroby 

Při splnění plánu na 100 %, umožňuje plánovat velmi přesně s minimálními rezervami 

vzájemnou kooperaci mezi jednotlivými výrobními útvary, tím výrazně zkracovat 

průběžnou dobu výroby a snížit zásoby rozpracované výroby. Přiznání nároku na mzdy 

vzniká středisku až na základě odvedené výroby. To vede pracovníky k tomu, aby měli 

zájem o dokončování výroby podle plánu střediska jako celku.  

 

Aby odměna motivovala, musí se udržovat mezi zaměstnanci zdravá soutěživost, hodnotit 

individuální výsledky a odpovídajícím způsobem oceňovat ty nejlepší. Mimořádný přínos 

cílevědomého jednotlivce by měl být dalším krokem v jeho kariéře a měl by přinést 

odpovídající odměnu. [9, 15, 22] 

 

 

3.4 Výkon pracovníků 

Výkon pracovníků je výsledkem pracovní činnosti dosažený v daném čase. Stupeň plnění 

úkolů charakterizuje práci jedince, skupiny či organizace. Lze jej měřit objemem výroby, 

služeb za určitou dobu nebo produktivitou práce, podílem míry zhodnocení vstupů. 

Hodnocení pracovního výkonu lidí v organizaci by mělo vycházet ze systematického 

posuzování výkonu pracovníka, jeho charakteristik nebo potenciálu. Cílem a smyslem 

hodnocení je vyhodnotit stávající výkon, najít cesty, jak výkon v budoucnu zkvalitňovat, 

dobře nastavit plat i odměny, vyhodnotit možnosti povýšení, rozvoje pracovníka, 

nasměrovat motivaci. 

      

Hodnocení výkonu provádí manažeři denně, neformálně během příležitostných 

skupinových a týmových setkání a porad. Abychom ale mohli opravdu efektivně řídit 

pracovní výkony svých lidí, je nezbytné vytvořit také formální systém, formální rámec 

hodnocení. K tomu je nutné najít na pracovišti časový prostor pro pravidelnou diskusi                       

o pracovním výkonu a výsledku, pro stanovení potřeb vzdělávání a rozvoje, stanovení 

budoucích cílů, pro prodiskutování budoucího rozvoje kariéry, pro rozhodnutí o platu                      

a odměnách. Hodnotící rozhovory pomáhají zkvalitňovat komunikaci, budují vztahy                    

a motivují. [5, 12] 
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3.4.1 Výkonnost  

Výkonnost je souborem vlastností a dispozic pracovníků, které vedou ke splnění daných 

úkolů a povinností.  

     

Výkon ovlivňuje tyto faktory: 

� výkonnost,  

� ochota podávat výkon,  

� motivace,  

� zázemí pro výkon, 

� společenské podmínky, 

� osobnost pracovníků, 

� situační podmínky. 

 

Výkonnost se týká individuálního potencionálu daného pracovníka. Ochota podávat výkon 

vyplývá z individuální motivace.  

Pracovní rytmus se projevuje v přirozeném členění pracovní činnosti na určité celky                    

či etapy s poměrně přesně vymezenou dobou. Osobní tempo závisí na fyziologii každého 

pracovníka a projevuje se v nižší či vyšší dynamice jednotlivých pracovníků. Manuální 

práce klade nároky hlavně na nižší psychické funkce a na základní intelektové dovednosti. 

Bývá hlavně rutinního charakteru, narozdíl od práce převážně duševní, která                                 

je vykonávána většinou ve styku s lidmi. Zde je výkonnost pracovníků vysoce 

intelektualizovaná.  

 

Výkonnost negativně ovlivňuje také únava, projevující se dočasnými psychickými                              

a fyzickými změnami (sníženou pozorností, špatnou koordinací pohybů atd.). Únavu lze 

překonat ustavením vhodného režimu práce a střídáním fází odpočinku a aktivit                       

s přerušovanými přestávkami. 

 

K další psychické zátěži patří: 

� nepřiměřené úkoly a požadavky (vysoké nároky na pracovníky), 

� absolvent, vyrovnávající se s povinnostmi bez praktických zkušeností,  

� překážky a bariéry, omezující prostor pro rozhodování pracovníka, 
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� stres, rušivě působící na psychiku pracovníků, znemožňuje přirozený výkon, 

� frustrace, vznikající jako důsledek nemožnosti uspokojení důležitých potřeb v práci                       

a životě. [8, 14] 

 

3.4.2 Metoda řízení podle cílů (management by objectives – MBO) 

V systému orientovaném na výsledky je výkon pracovníků měřen porovnáváním                   

s předem odsouhlasenými cíli nebo klíčovými oblastmi požadovaných výsledků. Při řízení 

podle cílů je klíčovým prvkem zapojení lidí už ve stádiu stanovování cílů, aby do nich ti, 

kteří budou cíle naplňovat, měli možnost zasahovat. V podstatě je pomáhají stanovit             

nebo mají alespoň možnost se ke stanoveným cílům vyjádřit, upřesnit je a diskutovat                            

o nich.          

     

Pro hodnocení je nezbytné, aby manažeři dobře rozuměli povaze a rozsahu práce                      

svých pracovníků. Kromě toho není toto hodnocení zcela ideální formou hodnocení tam,                         

kde je práce proměnlivá nebo závisí na výsledcích jiných lidí. Dále musí být práce 

měřitelná. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 51 
 

4. POPIS SPOLEČNOSTI 

 

4.1 Představení společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

 

Vznik společnosti: 14. 7. 1997 

Sídlo společnosti: 

SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. Business Centrum Praha  

Lužná 591 160 00 Praha 6 – Vokovice, 
 DIČ: CZ-25120581  
 
Technické kanceláře: 
SEW EURODRIVE CZ s.r.o. 

Technická kancelář Brno 

Krenová 52 

602 00 Brno 

SEW EURODRIVE CZ s.r.o. 

Technická kancelář Hradec Králové 

Čechova 498 

502 02 Hradec Králové 

SEW EURODRIVE CZ s.r.o. 

Technická kancelář Klatovy 

Domažlická 800 

339 01 Klatovy 

Výrobní závod IG Plzeň 

SEW EURODRIVE CZ s.r.o. 

Zahradní 173/2 

326 00 Plzeň 

Zastoupení v SK: 

SEW EURODRIVE SK s.r.o. 

Rybničná 40 

835 54 Bratislava 

- Fakturácia  

- Servis 
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Firma SEW EURODRIVE je mezinárodně působící společností, která ve světě zaměstnává 

přes 12 000 zaměstnanců s ročním obratem 1 032 milionů €. Na českém trhu působí                       

od roku 1990, v současnosti má v Čechách šest poboček a tři servisní centra.                          

V ČR zaměstnává přes 100 zaměstnanců. Společnost má vedoucí světové postavení                     

v oblasti pohonů a udává směr v dalším vývoji a technickém zdokonalování převodovek, 

elektromotorů a frekvenčních měničů. 

Firma dnes působí nejen jako obchodní zastoupení německé matky v Bruchsalu,                               

ale disponuje také vlastní montáží, servisem a je schopna nabídnout i řešení pohonů na klíč 

tj. dodání komponent pohonu, programování, uvedení do provozu až po zaškolení 

obsluhy.  

Vzhledem ke stavebnicovému uspořádání a standardizaci stavebních komponent 

převodovek, motorů a frekvenčních měničů, je firma schopna uspokojit každý požadavek 

zákazníka na míru, přesně podle požadavků s dodáním. To společně s vysokou kvalitou 

firmě na českém trhu přineslo dominantní postavení.  

V České republice má firma SEW mimo hlavního zastoupení v Praze, také technické 

kanceláře v Brně, východních a západních Čechách. Na rozdíl od podobně působících 

firem pochází část produkce z montážního závodu v Praze. Toto vybavené pracoviště 

mimo montáže zajišťuje také spolu se servisní dílnou v plzeňském a olomouckém 

kraji nepřetržitý 24-hodinový servis.  

Plzeňské design centrum a výrobní závod disponuje kolektivem zkušených konstruktérů, 

kteří jsou schopni realizovat řešení pohonu přímo na míru. Tato individuální řešení 

společnost potom realizuje ve  výrobní hale v Plzni, kde disponuje obráběním, montáží, 

měřením a zkoušením speciálních převodovek.  

Firma dnes působí nejenom jako obchodní zastoupení německé matky, ale disponuje                     

také vlastní montáží, servisem a je schopna nabídnout a zajistit i řešení pohonů na klíč,                        

tj. dodání komponent pohonů, programování, uvedení do provozu až po zaškolení 

obsluhy.  [25] 

 

4.1.1 Podstata podnikání 

Hlavní činnost je zaměřená na nákup materiálu, polotovarů, jeho úprava (obrábění, 

montáž, instalace) a  jeho další prodej jako zboží (elektromotorů). 
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Jedná se především o prodej čelních, plochých, kuželových, šnekových a planetových 

převodovek s motory na střídavý proud, samostatných elektromotorů, brzdových motorů, 

mechanických variátorů s třecími koly nebo klínovými řemeny, frekvenčních měničů, 

servomotorů (střídavých synchronních motorů s regulací), průmyslových převodovek. [29] 

 

Činnost se týká: 

� výroby, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 

� výroby strojů a zařízení pro využití mechanické energie, 

� projektování elektrických zařízení, 

� přípravy a vypracování technických návrhů, 

� zámečnictví, 

� kovoobráběčství, 

� opravy pracovních strojů. 

 

Oborová klasifikace činností dle mezinárodní klasifikace CPV 2007: 

311000 – Výroba elektromotorů, generátorů a transformátorů, 

31110000-0 – Elektromotory, 

31155000-7 – Měniče, 

34311000-0 – Motory, 

42124100-5 – Části motorů nebo servomotorů, 

42142100-7 – Součásti převodových prvků, 

43600000-9 - Části strojů pro doly, lomy a stavebnictví. [25] 

 

Právní forma podnikání  

Společnost s ručením omezeným, s obchodním názvem SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

 [26] 
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4.1.2 Filosofie a cíl společnosti  

 

Filosofie společnosti 

Hlavním mottem je: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Firma SEW EURODRIVE                         

se celosvětově orientuje na zákazníka. V jedenácti výrobních závodech v Německu, 

Francii, USA, Číně, Brazílii a Finsku se vyrábějí veškeré potřebné komponenty,                             

z nichž se pak montují koncové výrobky, dimenzované už podle konkrétních potřeb 

zákazníků, v 64 montážních závodech po celé zeměkouli.  

 

Cíl společnosti 

Cílem skupiny SEW EURODRIVE je se stálým rozvojem a vysokou angažovaností                             

si i  do budoucna zajistit vedoucí postavení na trhu. Tento záměr mají podpořit rozsáhlé 

investice doma i v zahraničí. [28] 

 

4.1.3 Historie společnosti 

Historie úspěchu německého poválečného průmyslu je charakterizována podnikatelskými 

osobnostmi. Jednou z nich je Ernest Blicke, činorodá osobnost s podnikatelským duchem. 

 

Tab. 6: Chronologický vývoj ve společnost SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

Léta Chronologický vývoj ve společnost SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

1931 Založení továrny „Süddeutsche Elektromotoren-Werke“  
1945 Převzetí řízení podniku Ernstem Blicklem  
1960 Založení podniku SEW-USOCOME SA, Haguenau / Francie  
1965 Vývoj modulového systému (stavebnice) převodových motorů  
1968 Založení a výstavba zahraničních montážních závodů  
1972 Zakoupení skupiny firem Obermoser  
1975 Založení podniku SEW DO BRASIL Motores-Redutores LTDA., Sao Paulo / Brazílie  
1983 Založení podniku SEW EURODRIVE INC., Lyman / USA  

1987-89 Převzetí vedení skupiny SEW-EURODRIVE společníky Rainerem a Jürgenem Blicklem  
1989 Založení nadace SEW EURODRIVE Edeltrautem Blicklem  
1990 Získání většinového podílu v podniku Pfeffer & Partner Getriebebau GmbH 
1992 Založení podniku SEWEURODRIVE S.A., Forbach (Lotrinsko) / Francie  
1992 Tentýž rok začíná na českém trhu působit SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.  

Založení podniku SEW EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin / Čína  
Získání podílu v podniku Santasalo Ltd., Helsinki / Finsko  1994 
Restrukturalizace skupiny SEW EURODRIVE  

1999 Výstavba nového závodu na výrobu elektroniky a uvedení ho do provozu v Bruchsalu  
2000 Závod na výrobu elektroniky v Bruchsalu: vítěz soutěže o titul „Nejlepší továrna roku“  
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2001 
Vyznamenání titulem TOP 2001 ( technologicky orientované návštěvní a informační 
programy)  

2002 Z podniku Pfeffer & Partner, Östringen se stal SEW-EURODRIVE Östringen GmbH  
Dostavba centra „Ernst-Blickle-Innovation-Cente“ (inovační centrum Ernsta Blickleho) 
v Bruchsalu 2003 
SEW-EURODRIVE představuje energeticky úsporné motory s měděným rotorem  

2004 Dobudováno nové servisní kompetenční centrum) a evropské centrum náhradních dílů 
SEW-EURODRIVE představuje mechatronické řešení pohonů MOVIGEAR®  

2005 
SEW-EURODRIVE poprvé zaměstnává více než 10 000 pracovníků  
Dokončení akademie DriveAcademy (akademie pohonů) a uvedení jí do provozu  
Vzniká montážní závod SEW v Plzni na montáž IG speciálních převodovek  
SEW-EURODRIVE slaví 75. výročí existence a může se s nadějí dívat do budoucna  

2006 

Byl založen výrobní závod v čínském Shenyangu  

2007 
SEW-EURODRIVE investuje v mateřské spol. do nové výroby průmyslových 
převodovek 

 [27] 

 

4.1.4 Organizační struktura společnosti 

 Organizační struktura společnosti je rozdělena dle středisek na: 

� administrativu (recepční), 

�  personální oddělení (HR), 

� IT oddělení, 

� ekonomické oddělení (účetní, controlling), 

� obchodní oddělení, 

� oddělení produkce, 

� středisko prodeje (odbytu) – design centrum Plzeň (výrobní hala), 

� marketing, 

� logistiku (středisko objednávek), 

� sklady dle regionů (Praha, Hradec Králové, Brno, Klatovy, Plzeň, Jihlava), 

� servisní oddělení. 

 

Ekonomické oddělení: 

� 3 účetní, 

� 1 hlavní účetní, 

� 1 kontrolor v controllingu, 

� 1 ekonom (ekonomický manager). 
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Klíčové osoby 

Majitel (Managing directors)  

Rainer Blickle, Jürgen Blickle, Johann Soder, Hans Sondermann, Bernd P. Uckrow.  

 

Matčina společnost (General partner) 

SEW EURODRIVE GmbH, headquarters in Bruchsal, RG Bruchsal, HRB 207. 

 

Management  

Firmu vede jednatel Ing. Josef Kolář, který je nadřízeným manažérů jednotlivých útvarů 

všech poboček, dohlíží a jedná za společnost a kontroluje celkový provoz společnosti. 

 

Předpokládaný počet zaměstnanců 

Počet stálých zaměstnanců : 100 zaměstnanců v ČR. 

 

 

4.2 Personální činnosti 

Do roku 2006, kdy jsem působila v SEW EURODRIVE, pracovní pozice personalistky 

(HR) neexistovala. Do této doby ve společnosti působila pouze office manager (sekretářka)  

a asistentka ředitele (jednatele).  

 

Změna nastala v roce 2007, kdy, došlo, z mého pohledu, k neefektivnímu náboru mnoha 

nových zaměstnanců. Příčinou tohoto nekoncepčního rozhodnutí byla změna jednatele 

společnosti SEW EURODRIVE a právě postrádaná pracovní síla na pozici personalisty, 

nejasně vymezená organizační struktura a nepřesné kompetence zaměstnanců                          

(jejich odpovědnost a pravomoc).  

Tento nárůst zaměstnanců byl dočasný z 83 zaměstnanců  (rok 2006) na 112 zaměstnanců                     

(rok 2007). Vzhledem k nejasným kompetencím zaměstnanců, byl tento nárůst neefektivní                             

a v průběhu roku 2007 bylo zjištěno, že někteří nově přijatí zaměstnanci nejsou                                

ve společnosti již potřební.  

 

Tento problém bylo více než nutné řešit přijmutím personalistky, která nastoupila                     

v roce 2007. Personalistka měla snahu správně vymezit pracovní náplně, aby zhodnotila 

stav pracovních sil a případnou potřebu nových zaměstnanců. Zčásti bylo dosaženo 
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požadovaného cíle a během roku 2007 se organizační struktura ustálila                                

na 98 zaměstnanců.  

 

Kvůli těmto skutečnostem došlo (v letech 2007 – 2008) k obrovské fluktuaci.                      

V této době se nepohlíželo na potřebu zaměstnanců pro společnost. Při postupném 

zjišťování potřebného počtu zaměstnanců došlo naopak k velkému snižování stavu 

zaměstnanců, což ve společnosti vedlo k navýšení mzdových nákladů výplatou nároků             

na odstupné. 

 

Vzhledem k organizačním změnám jako byla změna jednatele, bohužel nezískala 

personalistka plnou podporu od managementu k ustanovení pevných a přesných 

pracovních náplní a kompetencí. Tato situace, i přes všechny následné snahy, zůstává 

doposud nedořešena.  

 

K této vysoké fluktuaci přispělo z pohledu ekonomického oddělení také rozhodování 

ekonomického managera, který změnil, kromě 1 pracovníka (1 zaměstnance několik let 

před nástupem do důchodu), ve svém oddělení celý pracovní kolektiv.  

 

Myslím si, že hlavní důvod fluktuace v ekonomickém oddělení se však rozchází                               

od fluktuace celopodnikové, je závislý pouze na rozhodování přímého manažera 

ekonomických pracovníků, i když se na první pohled může zdát, že vše způsobily                     

jen personální změny  a nevymezené pravomoci. Personální změna jednatele neovlivňuje 

pracovní místa ekonomického personálu v takové míře (útvar administrativy),                        

jako jiná oddělení (např.: zaměstnance obchodního oddělení - útvar obchod),                            

která společnosti přináší přidanou hodnotu. Tyto názory budou jedním z předmětů analýz  

v kapitole číslo 5. 

 

Fluktuace v ekonomickém oddělení je obsahem hypotézy č. 3: Prosperující společnost 

generuje neadekvátní fluktuaci  ve svém ekonomickém oddělení. Tyto názory budou 

jedním z předmětů analýz  v kapitole číslo 5. 
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Rozdělení kompetencí 

Účetnictví musí poskytovat jednak údaje, které slouží řízení podniku jako celku,                 

jednak údaje podrobné, které vyhovují požadavkům řízení vnitropodnikových útvarů                 

a které také umožňují uplatnit odpovědnost za vznik nákladů a výnosů                                       

ve vnitropodnikových útvarech a jejich jednotlivých pracovníků. K tomu je nutné stanovit 

pravomoc a odpovědnost, tedy kompetenci zaměstnanců. Pravomoc opravňuje pracovníka 

k vedení podřízených, k jejich ovlivňování, rozhodování o alokaci zdrojů, k volbě činností 

vedoucím k vytyčeným cílům. S pravomocí je spjata odpovědnost, nesoucí určitá rizika,                                 

která na pracovníky dopadají. 

 

Útvar řídí v souladu s podnikovými směrnicemi a dle podnikového plánu odpovědný 

pracovník. Na tomto cíli jsou vedoucí útvarů i ostatní pracovníci hmotně zainteresováni. 

Vedoucí střediska odpovídá za plnění operativního výrobního plánu nebo jiných úkolů                      

a za výsledek hospodaření střediska. Odpovídá za ochranu a nejefektivnější využití 

základních a oběžných prostředků, které byly středisku svěřeny, i za racionální 

hospodaření s časem pracovníků. Podmínky pro uplatnění zásady odpovědnosti musí                   

být vytvořeny i v systému účetnictví. Působnost, pravomoc i odpovědnost středisek musí 

být vzájemně vyváženy. [2] 

 

Kompetence zaměstnanců ve zkoumané společnosti 

V dané společnosti není jasně stanovená kompetence zaměstnanců (odpovědnost                        

a pravomoc), proto bych na základě celopodnikové domluvy mezi manažery jednotlivých 

středisek a jejich podřízenými ustanovila správu vnitropodnikových činností směrnicí,      

díky níž by se mohla zpevnit komunikace mezi spolupracovníky, vyjasnit potřeba 

pracovníků pro společnost a následně by společnost lépe dosahovala                                

svých podnikatelských cílů. 

 

Hypotéza č. 5: V konstrukci řízení je nezbytné vymezení kompetencí  (pravomoci                           

                          a odpovědností). 
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4.2.1 Hlavní personální činnosti 

Hlavní personální činnosti personalistky, zajišťující chod celé společnosti zajišťuje: 

 

Office manager 

Hlavním prvotním úkolem po personálních změnách jednatele společnosti a po fluktuaci, 

jak v celém podniku, tak v ekonomickém oddělení, bylo udržení koncepce. 

 

Administrativa 

Pracovní náplň office managera ve zkoumané společnosti v oblasti administrativy: 

� administrativa (administrativní podpora managementu a marketingu, agenda pošty, 

její distribuce, oběh, zpracování dokladů a pokladna), 

� telefonní centrála,  

� správa vozového parku,  

� udržování a správa budovy (zasedací místnosti), 

� správa pojištění, 

� interní support, 

� zajištění činností v souvislosti se služební cestou (víza, pojištění atd.), 

� zajištění strojírenského veletrhu. 

 

Personalistika 

Pracovní náplň office managera ve zkoumané společnosti v oblasti personalistiky: 

� příprava podkladů pro mzdy (dovolené, nemocnost, srážky soukromých PHM) 

� nábor potenciálních zaměstnanců,  

� adaptace pracovníků do firmy,  

� zapojení do procesů, příp. školení (asertivní jednání, zvyšování technických 

znalostí a dovedností př. power-point, účetní program, informační systém), 

� rozvojové plány zaměstnance,  

� přechod v zaměstnání na jinou pozici, 

� pracovně-právní dokumenty,  

� podpora manažerům (např. s jejím rozvojem, motivací, porušení pracovních 

povinností). 
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� vedení agendy zaměstnanců (iniciály, data o dni nástupu, výše mzdy, údaje                         

o pracovním poměru, délce pracovní doby, absenci apod.) 

 

Asistentka ředitele 

Pozice asistentky ředitele byla v roce 2007 zrušena. 

 

Pracovní řád 

Od 1. 2. 2008 zavedení Pracovního řádu, dle něhož se odvíjí pracovně-právní dokumenty, 

které mají již jednotnou formu. 

 

Mzdová účetní 

Mzdová účetní zpracovává mzdy pro společnost externě na základě podkladů                                

od personalistky (HR). 

 

4.2.2 Plánování lidských zdrojů  

 

Nábor a získávání pracovníků 

Nábor a získávání uchazečů o zaměstnání přísluší pouze manažerovi (přímému 

vedoucímu) s účastí jednatele. Personalistka ve zkoumané společnosti nemá žádnou 

pravomoc v rozhodování o výběru nových zaměstnanců. 

 

Plánování lidských zdrojů 

Stav aktuálního počtu pracovníků (včetně pozice, data nástupu a fotografie zaměstnanců) 

lze získat na základě dat z firemního intranetu, který je neustále aktualizován.  

 

V současné době společnost v oblasti plánování lidských zdrojů vyhlásil konkurz                 

na nábor  do oddělení marketingu. 
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4.3 Současný stav komunikace ve společnosti 

Ve společnosti vždy nedochází k přenosu těch informací, které příjemci ke své práci právě 

potřebují, což má neblahý vliv i na další články spolupráce (př. Neinformovanost                        

pro oddělení logistiky má vliv na další článek, tj. ekonomické oddělení).                   

Dochází tím k neposkytnutí důležitých informací směrem od některých manažerů              

svým podřízeným. Dle mého názoru někteří manažeři neumí posoudit, které informace 

jsou určené pouze pro management a které jsou důležité a nutné také pro potřeby plnění 

úkolů svých podřízených. 

 

Myslím si, že komunikace a důvěra jdou ruku v ruce s rozvojem důvěry mezi zaměstnanci 

na stejné i vyšší hierarchické úrovni a že se tak zpevní také komunikace v celé společnosti.                  

Proto s komunikací souvisí dobré pracovní vztahy, založené na důvěře. 

 

Ke zlepšení může dále pomoci školení jako např. asertivního chování, komunikace, 

jednání, vedení, koučování, workshopy, sezení a pravidelné schůze                                

nejdříve s managementem a následně se zaměstnanci. 

 

Otázka, určená pro personalistku (HR) společnosti: 

1. Jak vnímáte komunikaci ve společnosti Vy jako personalistka, která komunikuje 

nejvíce se všemi zaměstnanci? 

 

Odpověď na 1. otázku: 

„Se zaměstnanci jako kolegy komunikuji bez problému, pokud nezavádím změny,                       

které by prospěly časem celé společnosti. V těchto případech se setkávám s odporem            

a ne zrovna s asertivním jednáním. Co se týká komunikace se středním a vyšším 

managementem, tak chybí jejich podpora ochota a naslouchat. Takže obecně komunikace 

s kolegy je v průměru bezproblémová, ale s nadřízenými (managementem), především 

s ekonomem je problémová, až konfliktní, ale nechci se jí proto vyhýbat.  Já se asertivní            

být snažím.“ 8 

 

                                                 
8 SVOBODOVÁ, K., personalistka společnosti (HR), ústního sdělení  
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Otázka, určená pro personalistku (HR) společnosti: 

2. Využívají se ve společnosti workshopy pro zpevnění komunikace, zaměřené                           

       např.: na asertivní chování, zefektivnění komunikace? 

 

Odpověď na 2. otázku: 

„Školení na asertivní jednání využíváme pouze pro některé jednotlivce dle pozdějšího 

posouzení. Vybíráme školení pro daného zaměstnance přesně na míru, když odhadnu,  

které se pro něj hodí, např. V současné době měl školení asertivního jednání                           

nový zaměstnanec z oddělení nákup a kooperace.“ 9 

 

Otázka, určená pro personalistku (HR) společnosti: 

3. Sjednávají se ve společnosti pravidelné schůze s managementem i s podřízenými? 

 

Odpověď na 3. otázku: 

„N ěkdo ano, někdo ne, celopodnikové schůze jsou jen jedenkrát za rok. S manažery             

a následně s jejich podřízenými nejsou bohužel vůbec, postrádám zde zpětnou vazbu                   

pro podřízené, které tyto informace potřebují a ani nevědí, že se na ně mají ptát, když neví, 

že existují. Dokonce jsme zjistila, že někteří zaměstnanci, a to nejsou noví, neznají 

podnikovou strategii a podnikové cíle. Vzhledem k tomu, že sedím téměř na každé schůzi 

kvůli zápisu z porady, všimla jsem si, že si zaměstnanci neujasní závěr z porady,                  

zda všichni všechno správně pochopili a jaké  má kdo návrhy řešení.“9 

      

Otázka, určená pro personalistku (HR) společnosti: 

4. Jak je to se meetingem konkrétně v ekonomickém oddělení? 

 

Odpověď na 4. otázku: 

„V ekonomickém oddělení došlo k velkému zlepšení ohledně sjednávání pravidelných 

schůzí v souvislosti s komunikací v rámci řízení dle cílů (MBO), ale informace směrem                   

od managera k podřízeným jsou bohužel beze změny.“  9 

 

                                                 
9 SVOBODOVÁ, K., personalistka společnosti (HR), ústního sdělení  
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Celkové zhodnocení personalistiky ve zkoumané společnosti 

Z odpovědí slečny personalistky společnosti (HR) lze vyčíst, že současný stav komunikace 

není efektivní a ani management není společnosti příkladem. Na druhou stranu                             

je ve společnosti možnost využít odpovídajícího školení. Výsledek z absolvovaného 

školení pak již závisí na jednotlivých zaměstnancích, jak jej využijí. Velký problém 

shledávám v neujasnění závěrů ze schůzí (porad), protože právě závěry jsou hlavním 

důvodem sjednání schůze. Dle mého názoru by si manažeři (zaměstnanci) měli na schůzi 

psát v bodech poznámky, které by jednotliví pracovníci vyhodnotili, ujasnili,                                    

zda vše správně pochopili, vymezili si priority a sjednotili,  co je postupně nutné řešit. 

 

V ekonomickém oddělení je situace komunikace nutná řešit především kvůli agresivnímu 

jednání. Pozitivním sdělením je, že zde schůze fungují pravidelně, na druhou stranu                       

však  není přenos informací ideální. 

 

Další výsledky šetření (na základě dotazníků) budou zařazeny v následující kapitole. 

 

Informační systémy 

 

Intranet  

Intranet obsahuje klíčová data o společnosti, hlavní údaje o společnosti matky v Bruchsalu 

a jejich zahraničních pobočkách, o zaměstnancích, výrobcích, službách, hlavních 

dodavatelích, odběratelích, konkurenci, novinkách, inovacích, úspěchu, veletrzích atd. 

 

Helios IQ 

Helios IQ je účetní systém, který od roku 2007 umožňuje své užívání již pro celou firmu,                               

a to pro: ekonomické oddělení, oddělení administrativy–personalistiky, logistiku, oddělení 

obchodu, marketingu, sklady, management.  

 

Zaměstnanci naleznou nyní v Helios IQ tyto údaje: 

� administrativu,  

� nabídky,  

� objednávky,  
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� marže zakázek, 

� faktury, 

� pohledávky, 

� závazky, 

� platební morálku atd. 

 

CRM 

CRM je informační systém dat o klientech. Využívají jej v logistice, obchodě                                  

a na skladech. Synchronizuje s výše uvedeným Heliosem IQ (data o kontaktech, 

nabídkách, objednávkách, zakázkách, maržích atd.). 

 

Aby lidé mohli efektivně pracovat, potřebují mít informace o tom, kam firma směřuje                      

a jaké jsou její cíle. Potřebují mít jistotu v tom, jaké v nich mají místo oni i jejich skupina. 

Potřebují informace o tom, co, jak a proč dělat. Po ukončení úkolu je neméně důležitá                             

také informace o tom, zda jejich práce byla úspěšná (zpětná vazba). [5] 

 

 

4.4 Současný stav motivace a motivačních stimulů ve společnosti 

 

4.4.1 Aktuální stav motivace 

Motivace pracovníků je v organizaci určena samozřejmě přímými nadřízenými,                       

jejich osobností, stylem řízení, postojem a vztahem ke svým zaměstnancům,                                   

ale také možnostmi a podmínkami zkoumané společnosti. 

 

Motivace zaměstnanců ve společnosti je založena na řízení dle cílů (MBO).                        

Jedná se o hodnocení pracovníků prostřednictvím pravidelných pracovních pohovorů 

nadřízených s podřízenými, kde se podřízeným zadávají úkoly, komunikuje se o nich, 

termínuje a vyhodnocují úkoly již splněné. Zaměstnanec musí prokazovat v čase,                     

kdy na úkolech pracuje, na tomto základě je posléze hodnocen.  

Splní-li zaměstnanec zadané úkoly (cíle), systém řízení dle cílů (MBO) je odměna 

následně promítnut na výplatní pásce dle níže uvedeného vzorce: 
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Výpočet mzdy  pro MBO                                                                                                      (1) 

Základní mzda + nenároková složka MBO (tedy %-ní podíl ze základní mzdy 

v rozmezí od 0 – 27 %). 

 

Řízení MBO je stanoveno pro pracovníky na 1 - 2 roky. Tato metoda ohodnocování                       

se využívá pro motivaci zaměstnanců, patřící do útvarů (office manager–personalistka, 

účetní, hlavní účetní, kontrolor, manager z ekonomického oddělení, oddělení logistiky), 

které nepřinášejí zkoumané společnosti přidanou hodnotu, tj. kromě pracovníků 

z obchodního oddělení. 

Často jsou  však stanoveny  nereálné cíle,  nesplnitelné technicky nebo v termínu. 

 

Pro pracovníky z obchodního oddělení je motivace stimulovaná podílem na zisku                         

na základě vykázaných výsledků, splnění daných plánů. Tito pracovníci z obchodního 

oddělení stanovují se svým přímým nadřízeným měsíční plány na jednotlivé zakázky                       

(cíle, náklady, zisk, marže v % atd.). Ohodnocení je závislé na obratu v regionu, penetraci 

trhu, podílení se na marketingových akcích dle konkrétních výsledků  na trhu. 

 

Otázka, určená pro finanční účetní společnosti: 

Jak vnímáte motivaci ve společnosti SEW EURODRIVE CZ? 

 

Odpověď: 

„Jsem už motivovaná spíše setrvačností na své pozici a s blížícím se důchodovým věkem to, 

po pravdě, už moc neřeším. Jsem zde zvyklá, mám zavedený svůj řád. Mám tady určité 

vazby a je světová krize, tak bych, ve svém věku, sotva kde, hledala jinou práci.“ 10 

 

Zhodnocení motivace v dané společnosti 

Myslím, že systém MBO je velmi efektivní, umožňuje  zaměstnancům se realizovat, musí 

být cíle (úkoly) splnitelné a ne úmyslně podány tak, aby byly nereálné.                                 

Měly by zaměstnance motivovat a ne opačně, vést k podílení se na velkých cílech, 

prospěšných pro celou organizaci i pro lepší ohodnocení zaměstnanců. 

                                                 
10 MERUNKOVÁ, Y., finanční účetní společnosti, ústního sdělení  
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4.4.2 Motivační stimuly  

 

Zaměstnanci mohou ve sledované organizaci využívat následující benefity: 

� stravenky, 

� penzijní připojištění, 

� využívání mobilních telefonů, 

� využívání služebních vozů pro soukromé účely (zaměstnanci z obchodního 

oddělení, oddělení logistiky a skladníci), 

� kurzy anglického a německého jazyka, 

� možnost školení dle rozhodnutí personálního oddělení „školení ušité na míru 

jednotlivcům. 
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5. IDENTIFIKACE, ANALÝZA KLÍ ČOVÝCH  PROBLÉMU  

 

Klí čové problémy a stávající situace v dané společnosti, týkající se řízení, komunikace               

a motivace, jsou identifikovány v předchozí kapitole č. 4. 

 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit vliv řízení ekonomického manažera,                           

jeho komunikace a motivace na  zaměstnance ekonomického oddělení, chod celé 

společnosti (na komunikaci, motivaci, vztahy, ekonomickou situaci). Dále zhodnocení 

celopodnikového personálního řízení, personální politiky, interpersonální komunikace, 

informačních systémů, motivačních stimulů, rozvoje zaměstnanců a jejich spokojenosti. 

 

 

5.1 Metody výzkumu  

 

5.1.1 Komparace získaných údajů z dotazníkového šetření 

Pro identifikaci problému manažerského stylu vedení, komunikace a motivace 

v ekonomickém oddělení potřebuji informace, zda a jak jsou tyto problémy vnímány.    

Dále bude nezbytné porovnat již zjištěný aktuální stav a posléze z komparace získaných 

údajů vytvořit obraz existujících problémů.  

 

5.1.2 Analýza dokumentů 

Informace pro tuto analýzu čerpám z různých zdrojů: interních materiálů společnosti,                     

(data o struktuře zaměstnanců, interních dokumentů, účetních výkazů z účetního programu 

Helios IQ, výpovědí (sdělení) zaměstnanců, pracujících na různých hierarchických 

úrovních a z dotazníkového šetření. 

 

5.1.3 Metoda dotazníkového šetření 

Informace jsem získala metodou dotazování zaměstnanců prostřednictvím dotazníků, 

zaměřených na problematické oblasti vlivu stylu řízení na ekonomické oddělení.                       

Těmito respondenty byli zaměstnanci organizace SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

z jednotlivých útvarů (dotazníky určené pro zaměstnance), bývalá finanční manažerka                

a stávající finanční manažer (dotazník určený pro dosavadního ekonomického manažera). 
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Jako techniku jsem zvolila rozhovor (ústní sdělení) a v rámci dotazníkového šetření 

polostrukturované otázky, kde odpovědi umožní odkrýt klíčové problémy.  Otázky jsou 

obsahem příloh a jejich  vyhodnocení je umístěné v kapitole 6. 

Vzhledem k tomu, že v úvarech je velmi omezený počet pracovníků (omezený vzorek)                   

na 10 pracovníků (respondentů), kteří jsou ochotni spolupracovat, vybrala jsem                                 

při sestavování výzkumného vzorku techniku účelového výběru, založenou na vlastním 

úsudku výzkumníka. 

 

Ze své zkušenosti tříletého působení v dané organizaci zúčastěného pozorování,                               

bych si dovolila identifikovat ty potenciální respondenty, jejichž odpovědi, názory                       

a sdělení povedou k získání dat, potřebných pro tvorbu závěrů o specifikovaných 

problémech v personálním řízení (vliv stylu řízení ekonoma) na danou společnost. 

 

Pro zjištění a popis stavu zvoleného procesu bude využito analýz, dotazníkového šetření, 

výpovědí pracovníků a výkazů z účetnictví.  

Analýzy a dotazníková šetření budou sloužit ke zjištění aktuálního stavu manažerského 

řízení, komunikace a motivace v ekonomickém oddělení a ve zkoumané společnosti                    

jako celku. Interní materiály budou využity jako formální podpora sledovaných procesů                      

v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.  

 

Zdrojem budou interní materiály společnosti (data o personálním řízení, fluktuaci, 

komunikaci, motivaci) od personalistky, účetní výkazy, firemní intranet a zdroje 

z internetu. 

 

Pro účely analýzy vlivu manažerského stylu řízení a analýzy motivace zaměstnanců 

provedu průzkum (vyhodnocení dotazníkového šetření, vyhodnocení ústních sdělení 

zaměstnanců, analýzu dokumentů z dat z výstupů z účetního programu Helios IQ                    

a interních směrnic). 
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5.1.4 Metoda výzkumu pomocí techniky účelového výběru 

Technika účelového výběru je založena na vlastním úsudku výzkumníka o tom,                                

co by mělo být pozorováno a co je možné pozorovat. 

 

Výzkum a dotazníková šetření byly připraveny pro 10 respondentů, a to 8 pracovníků             

a pro dva po sobě nastupující manažery. Do skupiny 8 dalších pracovníků společnosti jsem 

zařadila 1 příslušníka středního managementu a zbývajících  7 respondentů zastoupili                     

řadoví zaměstnanci.  

Respondenty jsem vybrala ze zaměstnanců ekonomického oddělení, oddělení 

administrativy (personalistka), logistiky, IT oddělení, obchodního oddělení,                              

tedy zaměstnanců, kteří jsou podřízení či úzce spolupracují s ekonomickým manažerem                     

nebo jeho rozhodnutí má na ně přímý dopad.  

Skupinu manažerů tvořili ředitelé ekonomického oddělení, a to bývalá manažerka, působící 

v dané organizaci 11 let a stávající vedoucí, v této funkci 6 let od roku 2004. Původní 

ekonomická manažerka svojí funkci opustila z důvodu mateřské dovolené v roce 2004. 

Vzhledem k tomu, že v tomto roce nastoupil nový manažer, který původní manažerce 

nabídl možnost práce dle Smlouvy o pracovní činnosti, měla bývalá manažerka možnost 

tohoto dosavadního manažera poznat, a tak jsem si  dovolila ji zapojit do šetření z pohledu 

zaměstnanců (dotazník určený pro zaměstnance). 

 

Návratnost dotazníků 

Návratnost dotazníků byla  80 %. 

Bohužel bývalá ekonomická manažerka odmítla možnost vyjádření svých názorů                       

bez sdělení důvodu. Stejně se rozhodl ještě jeden pracovník, proto byla návratnost 

dotazníků od 8 z 10 pracovníků (80 %), což je výsledek uspokojující. Dotazníky byly 

rozděleny na dvě skupiny, z nichž jedna skupina byla určena pro zaměstnance zkoumané 

společnosti a druhá skupina dotazníků pro ekonomického manažera. U souboru dotazníků 

určeného pro zaměstnance, se dle návratnosti dotazníků šetření zúčastnilo 7 respondentů, 

protože 1 z nich byl ekonomický manažér. Vše tedy nasvědčovalo tomu,                                     

že v dotazníkovém šetření je možné bez problému pokračovat, navázat na analýzu, 

vyhodnocení a navrhnout možná řešení a opatření, jak od zaměstnanců, ekonoma,                     

tak z pohledu autora. 
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Počet a strukturu respondentů přibližuje následující tabulka. 

 

Tab. 7: Respondenti, podrobení dotazníkových šetření  

Respondenti Oddělení  

BOUŠKA, L. Sklad 

FRONĚK, J. 

Oddělení logistiky (doprava, sklad Jihlava                    

                                "JIT") 

HOLEJŠOVSKÁ, A. Ekonomické oddělení 

HRADILOVÁ, L. Oddělení odbytu 

KREJSAR, T. Oddělení nákupu (objednávky skladu) 

KUBIŠTA, M. Ekonomické oddělení 

MERUNKOVÁ, Y. Ekonomické oddělení 

PUCHERNA, P. Oddělení informačních technologií (IT) 

RACHOTA, M. 

Ekonomické oddělení (Dohoda o pracovní            

                                      činnosti-brigáda) 

SVOBODOVÁ, K. Personální oddělení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V rámci výzkumu proběhly ústní rozhovory s pracovníky jednotlivých útvarů, především 

ekonomického oddělení. 

 

Průběh dotazníkového šetření 

Pro získání relevantních údajů, byl zvolen dotazník, který jsem zaslala zaměstnancům                       

a ekonomickému manažerovi prostřednictvím elektronické komunikace.                             

Jelikož se zaměstnanci v době odeslání dotazníků připravovali na očekávaný audit                        

a jelikož bývá dotazníkové šetření náročné na čas, i přes časovou rezervu, se doba 

návratnosti dotazníků prodloužila. I hned po auditu se však respondenti snažili,                            

co nejrychleji dotazníky zodpovědět. 

Dotazníky byly předány zaměstnancům a ekonomickým manažerům                                               

prostřednictvím e-mailové pošty, která zajistila distribuci a jejich návrat zpět. Zaměstnanci 

měli možnost se do dotazníkového šetření zapojit dobrovolně. 

Základní charakteristika vzorku 
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Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaký má vliv řízení ekonomického manažera,                           

jeho komunikace a motivace na  zaměstnance ekonomického oddělení,  chod celé 

společnosti (na komunikaci, motivaci, vztahy, ekonomickou situaci). Dále zhodnocení 

celopodnikového personálního řízení, politiky, interpersonální komunikace, informačních 

systémů, motivačních stimulů, rozvoje zaměstnanců a jejich spokojenosti, zodpovězení             

určených hypotéz a optimalizace řízení lidských zdrojů, tj. zkvalitnění komunikace, 

propojené mezi odděleními, motivace a zlepšení vztahů mezi nadřízenými  a podřízenými                

ve společnosti jako celku. 

 

Dotazníkové šetření 

Výsledek šetření je průzkumem konkrétní vybrané společnosti SEW EURODRIVE CZ,           

s. r. o. Pro účely výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření, která měla 

zanalyzovat aktuální situaci ve výše uvedených oblastech vedení, komunikace, motivace 

tak, aby bylo možné získané informace kvantifikovat.  

 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaký vliv má řízení ekonomického manažera,                           

jeho komunikace a motivace na zaměstnance ekonomického oddělení (komunikaci, 

motivaci, vztahy, ekonomickou situaci) a chod celé společnosti.  

 

Dotazníky obsahovaly základní otázky a podotázky strukturované na oblast řízení, 

komunikace  a motivace. V dotaznících se vyskytovaly převážně otázky s možnými 

variantami na výběr, strukturovaný dotazník s komentářem, s odůvodněním odpovědí. 

Dotazník také obsahoval identifikační otázky, které měly charakterizovat respondenty 

podle pohlaví, dosaženého vzdělání a věku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72 
 

5.2 Analýza struktury respondentů ve zkoumané společnosti 

Vzor dotazníku z této oblasti šetření je zařazen v příloze č. 5. 

 

Tab. 8: Struktura respondentů v dané společnosti 

Otázky dotazníkového šetření Odpovědi respondentů 
Odpovědi 

(v %) 

 1. Jak dlouho pracujete ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.? 
Do 1 roku 1 12,50 
Od 2 - 5 let 3 37,50 
Od 6 - 10 let 1 12,50 
Od 11 – 15 let 2 25,00 

Od 16 a více let 1 12,50 

Celkem 8 100,00 

2. Vykonáváte v současnosti vedoucí pozici? 
Ano 2 25,00 

Ne 6 75,00 

Celkem 8 100,00 

3. Jaké je Vaše vzdělání? 
Středoškolské 6 75,00 
Vyšší odborné 0 0,00 
Vysokoškolské 2 25,00 

Jiná možnost 0 0,00 

Celkem 8 100,00 

IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE: 

a) Jaké je Vaše pohlaví? 
muž 5 62,50 

žena 3 37,50 

Celkem 8 100,00 

b) Do jaké věkové skupiny patříte? 
do 25 let 1 12,50 
25 – 30 let 1 12,50 
31 – 45 let 3 37,50 
46 – 55 let 2 25,00 

56 a více let 1 12,50 

Celkem 8 100,00 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Zhodnocení tab. 8 

Nyní lze charakterizovat jeden z dotazníků, jenž zjišťoval dobu zaměstnání ve spol., 

pohlaví, věk a dosažené vzdělání respondentů. Dotazníku se zúčastnili celkem 3 ženy             

a 5 mužů, což je 37,50 % žen a 62,50 % mužů, mezi nimiž byl 1 vedoucí středního 

managementu a 1 vedoucí vyššího managementu. Většinu respondentů tvoří zaměstnanci 
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ve věku od 31 - 45 let (37,50 %) a zaměstnanci ve věku od 46 - 55 let (25 %). 37,50 % 

respondentů pracují ve dané společnosti 2 – 5 let. 

 

 
Graf 1: Věková struktura respondentů v dané společnosti (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Zastoupené pohlaví u respondent ů (v %)

muž

žena

 
Graf 2: Zastoupené pohlaví u respondentů v dané společnosti (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Komentář ke grafům 1 a 2: 

V grafech je znázorněna struktura respondentů podle pohlaví a věku
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5.3 Osobnost manažera, jeho personální řízení a důsledky vedení  

Osobnost řídícího manažera je zapojovaná do celopodnikového řízení společnosti,                        

proto by hlavní charakteristika výkonného manažera měla obsahovat tyto faktory: 

� schopnost formovat pracovní tým, 

� schopnost vést lidi,  

� iniciativa, 

� schopnost pracovat bez dozoru, 

� temperament, 

� povaha, 

� hodnotové orientace,  

� sociální potřeby, 

� názory. [9] 

 

Zásady jednání s lidmi: 

� Rozvíjení znalostí etiky. 

� Zlepšování komunikačních dovednosti, učení se prezentovat sebe sama. 

� Všímání si řeči těla jiných, zlepšit tak i vlastní neverbální projevy. 

� Přiměřená sebejistota.  

� Snaha vidět v sobě i v druhých klady. 

� Být pozitivní. 

� Neulpívání na slabinách, stavit na vlastních přednostech, být sami k sobě pozitivní,  

� Být sami sebou. [17]   

 

5.3.1 Analýza osobnosti manažera a jeho stylu řízení – manažerská mřížka 

 
Osobnost manažera a její styl řízení ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.  

dle názoru autora z tříletého působení v uvedené společnosti 

V dané společnosti je zaměstnaný manažer ekonomického oddělení, jenž bude předmětem 

následující analýzy.   

 

Představení manažera ekonomického oddělení 

Jak již bylo řečeno, osobnost manažera se vyznačuje vyšším vzděláním, spolehlivostí, 

aktivitou, společensko-ekonomickým postavením: 
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Jméno a příjmení  

Ing. Michal Kubišta 

 

Vzdělání 

� OA v Praze – ekonomický obor (léta 1993-1998) 

� Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze (léta 1999-2003), denní studium 

 

Praxe 

� Při denním studiu na VŠE v Praze zpracovávání účetnictví 13 společnostem 

� KPMG (léta 2003-2004) – asistent auditora 

� Raiffeisen Bank v Praze (léta 2004-2005) - účetní 

� SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. (od konce roku 2006 – doposud) – manažer 

ekonomického oddělení (nadřízený 5 zaměstnancům) ve společnosti                           

SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

 

Spolehlivost při plnění povinností ekonomického manažera 

Nadměrné plnění povinností, které při autokratickém vedení podřízených, navazujících            

na jeho manažerskou práci, vede k nepřiměřenému, občas až k agresivnímu tlaku                      

na své zaměstnance. Tento tlak vyjádřený neadekvátními nároky na podřízené, překračující 

rámec pracovní smlouvy a pracovní náplně, omezuje volný čas pracovníků a vede 

k demotivaci a frustraci.  

      

Z hlediska ekonomické stránky jsou výsledky jednání a stylu řízení tímto ekonomem 

(pečlivost, splnění úkolů před termínem, úspory nákladů) přínosem. Na druhé straně 

neasertivním chováním dochází k neefektivní komunikaci, demotivaci, následkem                     

toho poklesem výkonu a v poslední fázi i k fluktuaci zaměstnanců a ztrátám kvalitního 

lidského kapitálu,  mající neblahý vliv  na vývoj a prosperitu společnosti.Tyto faktory lze 

těžko objektivně kvantifikovat. 

Výše uvedené se stává další hypotézou č. 6 a bude předmětem analýz v další kapitole.  

Aktivita a zapojení se do společenského života 

Zkoumaný manažer je ženatý s 2 dětmi, ale jeho rodinný život je velmi omezován                              

jeho přílišnou zaneprázdněností v zaměstnání.  
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V době svého působení ve společnosti si myslím, že ekonomická práce mého bývalého 

nadřízeného hraničí až s workoholismem.  

Do společenského života se příliš nezapojuje, pěstuje pouze formální vztahy,                          

jak se zaměstnanci, tak také s jinými manažery, což se projevuje v nepříznivém vlivu           

na komunikaci. 

 

Společensko-ekonomické postavení 

� Ekonomický manažer společnosti 

 

Analýza struktury osobnosti ekonomického manažera autorem 

V této analýze si dovoluji zhodnotit ekonomického manažera dle svého osobního názoru. 

Samozřejmě nejsem zkušená psycholožka, přesto se pokusím o subjektivní zhodnocení. 

1. O co usiluje? (O co druhému jde? Oč se mu jedná?) 

           Motivy – pohnutky jednání (potřeby, zájmy, hodnoty, ideály) 

 

Manažer usiluje o bezproblémový chod společnosti, zvýšení obratu, závisející na objemu 

nových zakázek a smluv (odpovědnost obchodního oddělení), úspory  na zaměstnance             

na úkor snížení benefitů (telefonních hovorů, hrubých mezd, zrušení 13. platů,                         

při zachování stravenek. Podíl na zisku je vyplácen pouze zaměstnacům, pracujícím               

v obchodním oddělení. V důsledku těchto úspor nákladů vede úspěšně k vytyčenému cíli 

manažera, ale v personální oblasti k demotivaci pracovníků, pracujících především                

v oddělení  správy, administrativy, účetnictví a přepravy. 

 

2. Na co má? (Jaké má předpoklady, schopnosti, talent, dovednosti, vědomosti?) 

Zkoumaný manažer se ve společnosti seberealizuje, rozšiřuje své schopnosti, znalosti                

a prakticky rozvíjí svůj značný potenciál. Sledovaný ekonom je velmi inteligentní osobnost               

s analytickým myšlením, praktickými zkušenostmi  z předcházejících zaměstnání, hlavně                 

z ekonomického poradenství a auditu KPMG. Je schopný ve velmi krátkém horizontu                        

s maximálním nasazením dosáhnout vynikajících ekonomických výsledků. Spoléhá                      

se však výhradně na sebe a ve své sebestřednosti není často schopen týmové spolupráce              

se svými podřízenými a dochází tím k plýtvání jeho vlastních sil.      
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3. Jaký je? (Jakými způsoby uskutečňuje to, na co má? Jaký má temperament                

– tempo, převažující náladu, senzitivitu, celkovou dynamiku jednání                                 

a prožívání). 

Myslím si, že zkomaný manažer je z části cholerická osobnost, nevyužívající asertivní 

chování, empatii s nepříliš vysokou sociální inteligencí. Zatímco oplývá velmi vysokým 

inteligenčním kvocientem, je svědomitý, pečlivý, přesný, všímající si detailů,                                 

což jsou nutné předpoklady ekonomického manažera.  

 

Aby řízení společnosti bylo všestranně úspěšné, jsem přesvědčena, že by měl dát velký 

důraz na zlepšení kominikace, motivace, vztahů obecně. 

 

4. Charakter (morální a volní vlastnosti, vztahy: k sobě, k lidem, k životním 

hodnotám). 

Pan inženýr sice dokáže rozeznat morální hodnoty, ale nedokáže je vycítit a žít jimi                        

v jednání s kolegy. 

Dle mého názoru zkoumaný manažer uznává rodinu, svou manželku,                                                   

své děti, proto předpokládám, že v tomto smyslu morální hodnoty uznává. 

 

Zhodnocení analýzy osobnosti 

Odpověď na první otázku informuje o motivech chování člověka, na druhou otázku 

získáme informaci o úrovni vzdělání, kvalifikaci a především o obecných a speciálních 

schopnostech a zodpovězením třetí otázky se dozvíme o vlastnostech, temperamentu                     

a charakteru. A zodpovězením 4. otázky zjistíme, jaké má morální a volní vlastnosti, 

vztahy  k sobě, k lidem, k životním hodnotám.  

 

Styl řízení  je závislý na těchto okolnostech: 

� na osobnosti vedoucího, 

� na konkrétní situaci, 

� na reakcích podřízených, 

� na konkrétním organizačním systému, 

� na obecně převládajícím řízení. 
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Dotazníkové šetření osobnosti manažera je uspořádán do příloh číslo 6 a 7. 

 

Zhodnocení z polostrukturovaných dotazníků dle zaměstnanců (7 respondentů) 

(vzor – viz. příloha č. 6): 

O co usiluje? „Ekonom, možná v dobré víře, uzurpuje nejlepší názor na danou věc                         

bez zamyšlení se nad názory druhých. Je pro něj důležitá vlastní seberealizace, plnění 

osobních cílů. Usiluje o to, být nejlepší.“11 

Na co má? „Má velký talent, který neumí díky svým vlastnostem plně rozvinout. Odborník, 

jehož IQ převyšuje EQ. Je schopný ekonom.“ 11 

Jaký je? „Aktivní, ale je nepřiměřený v jednání, chybí mu empatie. Je velmi pracovitý,                 

až workholik. Uzavřený a nepříjemný. Občas je až agresivní.“11 

 

Styl řízení ekonomického manažera 

Pro analýzu osobnosti manažera jsem si vytyčila hypotézu č. 1: Zkoumaný manažer 

ekonomického oddělení používá diktátorský (autokratický) styl řízení. Následují analýzou 

tuto hypotézu potvrdím nebo vyvrátím.  

Vzor dotazníkového šetření stylu řízení manažera je umístěný v příloze číslo 8. 

 

Tab. 9: Styl řízení ekonomického manažera (manažerská mřížka) 

Otázka dotazníkového šetření 
Odpovědi 

respondentů 
V % 

Který styl řízení používá dle Vašeho názoru manažer ekonomického oddělení? 
demokratické 0 0,00 
autokratické 7 100,00 
liberální 0 0,00 
byrokratické 0 0,00 

nelze posoudit 0 0,00 

Celkem 7 100,00 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Zhodnocení tab. č. 9: 

Na základě prezentovaných informací z analyzovaného dotazníku, odpovědi jednoznačně 

vypovídají (100 % respondentů) o autokratickém řízení ekonomického manažera,                    

tudíž může být hypotéza č. 1 potvrzena.  
                                                 

11 Respondenti společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., názory z dotazníkového šetření z oblasti     

   analýzy osobnosti ekonomického manažera. 



 

 79 
 

Tuto hypotézu implementuji do následující analýzy, tj. v manažerské mřížce: 

 

Manažerská mřížka se zabývá řízením lidí ve vztahu k plnění úkolů. Orientace                 

na lidi a jejich plnění úkolů jsou bodově ohodnoceny od 1 do 10. Průsečík obou hodnot 

určuje výslednou pozici v manažerské mřížce. 

Jedná se o typologii vůdců, odvozenou ze způsobů chování úspěšných manažerů,                        

které je sledováno na dvě dimenze: 

1. orientace na úkol, 

2. orientace na lidi. 

 

Zhodnocení manažera na základě dotazníkového šetření (manažerské mřížky) 

Kombinace těchto proměnných vytvoří tyto typy stylu vedení: 

1,1: 

� Volný průběh – vedoucí nedělá nic pro lidi, ani pro dosažení cíle. 

� Slabé a ochuzené vedení. 

1,9: 

� Vedoucí spolku zahradkářů – věnuje se potřebám lidí, dobré atmosféře, 

snesitelnosti pracovního tempa, často na úkor pracovních výsledků, nevhodné 

řízení pro konkurenci. 

� Přátelství, všichni jsou k sobě laskaví. 

9,1: 

� Autorita-poslušnost – jde tvrdě za dosažením cílů, má moc, autoritu, kontroluje 

důsledně lidi, diktátor, vhodný pro období krize. 

� Autoritativní styl (plnění úkolů). 

9,9: 

� Týmový pracovník – orientovaný na dosažení cíle a týmový přístup. Funguje                       

zde spolupráce, oddanost zaměstnanců a společné řešení problémů.                                        

Z dlouhodobého hlediska nejvýhodnější styl, neboť dosahuje výsledků                            

díky nadchnutí pracovníků  pro společný cíl.   

� Založeno na týmové práci, je považován za ideální styl. 
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5,5: 

� Organizační člověk (kompromisník) – dosahuje přiměřeného výkonu,                              

na jedné straně je nucen potřebou splnit úkoly a udržet vysokou morálku lidí                       

na druhé straně. Při rozhodování se opírá o normy a nařízení. 

� Rovnovážné vedení (nestaví si vysoké cíle). 

 

Tab. 10: Manažerská mřížka 

Manažerská m řížka: 
    

  
  1,9 

  

9,9 

    
    
    
 5,5  
    
    
    

  
  1,1 

    

9,1 

                                Zdroj: http://ekonomika-management.manazerska-mrizka.html 

 

Legenda: Horizontální osa – manažer se orientuje cíl 

                 Vertikální osa Y – manažer se orientuje na potřeby lidí 

                 

Každý z úvedených stylů má své charakteristické rysy, projevy a rozdíly od ostatních. 

Podle této analýzy z manažerské mřížky každý vedoucí používá jeden hlavní styl                      

a jeden  styl záložní. [12, 23]    

 

Vyhodnocení manažerské mřížky (dotazníkové šetření) 

Dotazníkové šetření se zúčastnilo 7 respondentů z celkového počtu 9 dotazovaných, 

návratnost zpracovaných dotazníků tudíž byla  77,78 %. 

Dle 100 % výsledku z dotazníků vyplynulo, že hlavním stylem řízení sledovaného 

ekonoma je 9,1-Autorita-poslušnost a z polostrukturovaného dotazníku záložním stylem                    

5,5-Organizační člověk (kompromisník, normy, nařízení).  
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Z analýzy prostřednictvím manažerské mřížky je zřejmá kombinace diktátorského                   

a byrokratického manažera, čímž je vyřčená hypotéza potvrzena. 

 

Tab. 11: Řešení manažerské mřížky 

Manažerská m řížka: 
    

  
  1,9 

  

9,9 

    
    
    

 

Podpůrný                     
styl 

5,5  
    
    
    

  
  1,1 

    

Hlavní  
styl 

9,1 

                                  Zdroj: http://ekonomika-management.manazerska-mrizka.htm,l 

                                             upraveno dle vlastního zpracování 

 

Legenda: Horizontální osa – manažer se orientuje cíl 

                 Vertikální osa Y – manažer se orientuje na potřeby lidí 

 

 

5.3.2 Důsledky stylů vedení a osobnosti manažera na chod společnosti 

 
Tab. 12: Důsledky stylu vedení manažerem 
 
Styly vedení Důsledky stylu vedení 
Kooperativní styl vedení Velká volnost zaměstnanců, podpora 

tvořivosti. 
Styl vedení dle situace Podle okolností a jednajících osob. 
Liberální styl vedení (Laisser faire) „Nechat být“, flegmatický přístup. 
Autoritá řský styl vedení Přesné pracovní návody, silný nátlak                        

a kontrola. 
Zdroj: KLEIN, M., H., KRESSE, A. Psychologie, základ úspěchu v práci. 1. vyd. Praha:  
           Grada Publishing, a. s., 2008. 185 s. ISBN 978-80-247-2444-7. Upraveno. 
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Úspěšné vedení lze pouze s přizpůsobením manažera potřebám a konkrétním 

zaměstnancům. Vedoucí pracovník, využívající zákonitosti psychologie, dosáhne lepších 

výsledků (lepších vztahů, výkonu pracovníků) kooperací s menším úsilím než pracovník 

autoritářský. [8] 

 

Zhodnocení vlivu odlišného stylu manažerského řízení v r. 2006 – 2009 

Vedení ekonomického oddělení původně zastávala Mgr. Alice Holejšovská a v uvedeném 

roce řídil ekonomické oddělení také Ing. Michal Kubišta.  

Z analýzy ústních sdělení se zaměstnanci jednoznačně vyplývá, že tato manažerka 

používala demokratický styl řízení ekonomického oddělení, zatímco ekonomický manažer 

řídí své zaměstnance autokratickým stylem vedení. 

 

Vliv stylu vedení ekonomických manažerů na náklady a fluktuaci v čase 

Tab. 13: Komparace vlivu rozdílných stylů ekonomických manažerů vedení                    

                 na náklady v čase 

Náklady Účetní 
období 

Mzdové Na školení Personální Telefonní Sociální Na automobily 

2006 23 149 439,00 313 021,00 0,00 1 332 243,00 386 444,00 76 739,00 

2009 61 365 678,00 566 293,00 566 293,00 2 463 069,00 1 098 752,00 163 393,00 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát z účetního programu Helios IQ, upraveno dle vlastního zpracování 

 

Komentář k tabulce číslo 13 

Tyto skutečnosti lze z části vyvodit z výše sestavené tabulky. Vzrostly průměrné mzdové 

náklady/1 zaměstnance, čímž lze poukázat na zvýšení celopodnikového ohodnocení 

zaměstnanců, tedy motivačních stimulů. 

 

Přínos personální manažerky se projevil nejen v ustálení počtu zaměstnanců na cca. 100 

zaměstnanců (snížení fluktuace zaměstnanců), ale také v navýšení nákladů na školení,                   

což zpevňuje řízení lidských zdrojů (školení anglického či německého jazyka, jednání, 

komunikace a konečně motivace).                            

 

Dále od r. 2007 zmíněnou novou pozicí personalistky vznikly personální náklady, týkající                         

se náborů, workshopů, projektu např.: projekt „Školení je šance“ jako výzva od EU 
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(prostředky pro adaptibilitu, zaměstnanost a edukaci společnosti). Tímto se navýšily                      

i sociální náklady (stravenky, příspěvky na MHD, dopravu). 

 

Náklady na telefonní služby (dříve více využívané pro soukromé účely)                                  

a služební vozy bohužel nejsou měřitelné, jelikož nemám podklady pro výpočet těchto 

nákladů na jednotku (na zaměstnance). 
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Graf 3: Komparace ročních mzdových nákladů v roce 2006 versus 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zkoumané  společnosti 
            za 2 období 
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Graf 4: Komparace nákladů v roce 2006 versus 2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zkoumané  společnosti za 2 období 
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Zhodnocení komparace vlivu rozdílných stylů ekonomických manažerů na náklady, 

zisk a stav zaměstnanců v čase 

 

Tab. 14: Komparace vlivu rozdílných stylů ekonomických manažerů vedení                    

na zisk a stav zaměstnanců v čase 

 

 

 

 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát z účetního programu Helios IQ, 

upraveno dle vlastního zpracování 

 

Z tabulky č. 14 je patrné, že během roku 2007 ekonomické oddělení opustilo 80 % 

zaměstnanců. Chtěla bych předeslat, že  toto snížení nevzniklo celopodnikovou fluktuací, 

protože ekonomické oddělení není závislé na cílech společnosti a plánování potřeb 

zaměstnanců. Tento pokles způsobilo neasertivní, až agresivní chování ekonomického 

manažera, který používal v komunikaci s podřízenými i expresivní výrazy a ukládal 

zaměstnancům úkoly, nemožné splnit v ním určeném termínu. Z těchto důvodů byli 

zaměstnanci frustrováni a neschopni v dané společnosti pokračovat. 

 

Z části silné stránky ekonoma znázorňuje následující graf ve zvýšení zisku 

(prostřednictvím snižováním nákladů). 

Na zisk působí celé řada faktorů jako např.: možný nárůst zakázek, noví klienti                           

a dodavatelé, marketingová podpora, reklamy, veletrhy, v nespolední řadě také aktivita             

a řízení jednatele společnosti. 

Vývoj zisku vlivem řízení nového ekonomického manažera                  
v r. 2007 ve srovnání s r. 2006

2006

2007

 
Graf 5: Vývoj zisku vlivem řízení nového ekonomického manažera 
            v roce 2006 versus 2007 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zkoumané společnosti za 2 období 

Účetní 
období Zisk Počet zaměstnanců 

v ekonomickém odd. 

2006 2 378 487,00 5 

2007 20 342 542,00 1 
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Graf 6: Fluktuace zaměstnanců v ekonomickém oddělení vlivem 

            řízení ekonomického manažera 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zkoumané  společnosti 

           za 2 období 

 

Vyhodnocení celopodnikové fluktuace ve období od 2006 – 2009: 

 
Tab. 15: Vývoj celopodnikové fluktuace (stavu) zaměstnanců od r. 2006-2009 

 

Léta 
Stav 

zaměstnanc ů  

2006 83 

2007 112 

2008 98 

2009 100 
                                                     Zdroj: Vlastní zpracování na základě 
                                                                výkazů zkoumané  společnosti 
                                                                 za 4 období 
 

Komentář k tabulce č. 15 

V kapitole č. 4 jsem popsala aktuální situaci v oblasti personálního plánování,                                   

kdy kvůli nedostatečně vymezeným kompetencím a pracovních náplní, došlo v roce 2007 

k nekoncepčnímu náboru zaměstnanců z počtu 83 (rok 2006) na 112 zaměstnanců                       

(rok 2007). V tomto náboru byla přijata také velmi prospěšná pracovní síla personální 

manažerky (HR), díky níž byla během téhož roku objevena chyba v personálním 

plánováním nových pracovních sil (potřebě zaměstnancům). Její snahou bylo nejprve 

vytyčení a sepsání pracovních náplní a tím pádem zjištění případné budoucí potřeby 

zaměstnanců. Personalistka zjistila naopak přebytek pracovních sil, a proto ještě během 

konce roku 2007 došlo k propuštění zaměstnanců pro nadbytek. Toto snížení stavu 



 

 86 
 

zaměstnanců mělo důsledek v navýšení mzdových nákladů vyplácením nároků                            

na odstupné.  

 

V roce 2007 došlo nejen ke všem uvedeným změnám, týkající se fluktuace                                

(viz. kapitola 4), ale k plánování budoucího rozšiřování společnosti (nákup vlastního 

pozemku a výstavby kanceláří a rozšíření skladů) předběžně pro rok 2009,                                       

což bylo pro personalistiku velmi náročné, a proto se potřeby zaměstnanců upravovaly 

postupně také v roce 2008 na počet 98 zaměstnanců.  

 

V realitě v r. 2009 se společnost prozatím nerozšířila, neboť se tento plán posunul vlivem 

celosvětové finanční krize. Nyní se stav zaměstnanců pohybuje cca. 100 pracovníků. 
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Graf  7: Vývoj celopodnikové fluktuace (stavu) zaměstnanců od r. 2006-2009 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů zkoumané  společnosti za 4 období 

 

 

5.3.3 Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými 

„Pracovní vztahy, jejich kvalita, vytvářející rámec významně ovlivňující dosahování 

podnikových cílů jednotlivých pracovníků. Korektní, harmonické, uspokojivé pracovní                   

a mezilidské vztahy vytvářející produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv                           

na individuální, kolektivní i celopodnikový výkon. Příznivě se odrážejí ve spokojenosti 

pracovníků a přispívají ke slaďování individuálních a podnikových zájmů a cílů.“ 12 

                                                 
12 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 350 s. ISBN 80-85943-01-8. 
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Pracovní vztahy v organizaci ovlivňují všechny ostatní personální činnosti, výrazně určují 

všechny ostatní personální činnosti a mnohdy výrazně determinují jejich efektivnost. 

Nezdravé a neuspořádané pracovní a mezilidské vztahy v organizaci vytvářejí nehezkou 

atmosféru, v níž se nesnadno předvídá a plánuje, v němž se obtížně plní vytyčené cíle                    

a v němž je výskyt konfliktů, stížností, stávek, porušování kázně, nedůvěry                          

mezi zaměstnanci a vedením a dalších negativních a kontraproduktivních jevů častěji,              

než v organizacích se zdravými a uspořádanými pracovními vztahy, v organizacích,                 

které vytváření pracovních vztahů věnují náležitou péči. [9] 

 

Zhodnocení ústních sdělení zaměstnanců z oblasti rozvoje pracovních vztahů 

v ekonomickém oddělení 

Respondenti hovořili o problémech, které blokují rozvoj pracovních vztahů. Nejčastěji 

uvedenou překážkou zaměstnanci shledávají v: 

� neefektivní komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými, 

� nepochopení vlastní role v organizaci, 

� nedůvěře, 

� stresu, 

� malé péči  o rozvoj vztahových dovedností, 

� neposilování vzájemné důvěry a solidarity svými vedoucími. 

 

5.3.4 Analýza personálního řízení ve společnosti 

Tato analýza se zabývá se člověkem v pracovním procesu, v systému řízení získáváním, 

formováním, užíváním jeho schopností, jeho vztahem k práci, ke spolupracovníkům, 

k nadřízeným, k podniku, chování i pracovními výsledky a v neposlední řadě                        

i jeho rozvojem a jeho motivací a uspokojením z práce, týmy, efektivním řízením lidí                

a mezilidskými vztahy. [12] 

 

Personální analýza ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti nebyla donedávna pracovní síla personalisty, dovoluji 

si vytyčit následující hypotézu. 



 

 88 
 

Hypotéza č. 4: Ve společnosti je nedostačující personální periodická analýza celé     

                          konstrukce a řízení společnosti a přijmout  renomovaného personalistu. 

 

Pro úplnost a inspiraci sem lze zařadit přílohu č. 3. 

Vzory dotazníkového šetření z oblasti personální analýzy jsou zařazeny                          

v příloze č. 4.  

 

Sebereflexe ekonomického manažera z šetření z oblasti personálního řízení               

v dané společnosti  

Personální analýza je nástrojem rozhodování v personálním plánování. Mezi prováděnými 

analýzami by měly ve společnosti dominovat analýzy vnitřní a vnější fluktuace a platové 

analýzy, které byly v odpovědích u 100 % respondentů uvedeny jako neexistující.  

 

Manažer tento výsledek šetření označil jako nevypovídající: „I když se tyto analýzy 

provádí opravdu zřídka, vytvářím finanční analýzu v momentě personálního plánování                 

pro vlastní potřebu. Míra souladu mezi úrovní produktivity práce a osobním uspokojením 

pracovníků je bohužel malá. Nutno zjistit příčiny a bližší motivaci všech zaměstnanců. 

Myslím, že pro dosažení uspokojení zaměstnanců jsou nezbytné tyto změny v personální 

politice: Definovat nejprve úkoly HR, poté lze tento úsek vůbec posuzovat. V dnešní době 

plní HR především administrativně-evidenční zadání. Co se týká potřeby zaměstnanců, 

potřebujeme hlavně zaměstnance do technologické výroby a obchodní zástupce.“ 13  

 

Zhodnocení šetření z oblasti personálního řízení z pohledů zaměstnanců 

Výhrady respondentů směřovaly k absenci pravidelného personálního výzkumu,                        

v jehož rámci by zaměstnanci mohli vyjádřit své potřeby, námitky a návrhy zlepšení                    

jak z pohledu pracovního prostředí, tak v souvislosti s motivací, komunikací a zlepšením 

také vztahů neformálních atd.  

 

                                                 
13 KUBIŠTA, M., současný ekonomický manažer společnosti (HR), sebereflexe dotazníkového šetření        

     z oblasti HR. 
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Z tohoto šetření vyplývá, že se ve společnosti se analyzovala vždy jen momentální finanční 

situace, tedy pouze analýza z pohledu organizace. Hypotéza č. 4 však nebyla potvrzena 

zcela, jelikož v roce 2007 vznikla zcela nová cenná pozice personální manažerky.  

 

Personální informační systémy 

Jako personální informační systém lze v organizaci označit excelové soubory                      

ve středisku administrativy, účetní program Helios IQ, kde jsou zpracované výstupy 

mzdové agendy, zpracované externí firmou a iniciály o zaměstnancích                                             

na firemním intranetu. V listinné podobě jsou archivovány ve společnosti pracovní 

smlouvy, pracovní náplně, mzdové výměry, mzdové listy atd. 

  

Mzdy 

Respondenti uváděli výhrady vůči nezvyšování mezd dle vývoje inflace, kdy společnost 

nebere v úvahu valorizaci mezd. 

      

Zhodnocení personálního řízení ve zkoumané společnosti 

Společnost měla do roku 2007 absenci personálního managementu, což se projevuje zčásti 

neidentifikovanými potřebami managementu kvůli nespolupráci s nejvyšším 

managementem, který tuto část podceňuje a neuvědomuje si, že pokud se neujasní 

pracovní náplň a potřeba pracovních sil, neodhalí se nejproblematičtější oblasti 

personálního řízení.  

Myslím, že i přes veškerou snahu nové perspektivní personální manažerky, je nezbytné 

nastartování její činnosti pomocí kontroly celého dosavadního procesu odborníky.                   

Dále je nutné shromáždit údaje o úkolech, povinnostech, odpovědnosti, vztahu k ostatním 

pracovním místům. Všechny prováděné činnosti na pracovních místech je třeba zvážit 

z motivačního hlediska a posléze stanovit časový rozvrh, kdy vše zrealizovat. 

 

Na personální řízení měly vliv organizační změny v podniku (již řečená změna jednatele, 

fluktuace, působení ekonomického manažera), technický rozvoj, rozvoj managementu atd. 

Toto ovlivňuje strukturu pracovních míst v podniku. Tyto změny mají dopad v konečném 

důsledku na obsah a metody práce na těchto pracovních místech. Procesy analýzy                     
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a procesy změn struktury pracovních míst jsou do určité míry provázané,  proto je potřeba 

nepřehlížet význam  personálního řízení. 

 

Personální rozvoj pracovníků 

Zaměstnanci mohou lépe ocenit možnosti své kariéry, vědí-li o požadavcích                            

svého nadřízeného. [17]   

 

Pracovní náplně 

Jak již bylo řečeno, v dané společnosti chybí jasně vymezená kompetence (povinnost                              

a pravomoc pracovníků), proto lze konstatovat, že pokud začne nejvyšší management 

spolupracovat, stanoví pracovní náplně, je možné stanovit potřebu zaměstnanců                   

a dále efektivně řídit personál. Tím, že přesně určují povinnosti a odpovědnost pracovníka, 

určují i roli v podniku, omezují výskyt konfliktů mezi podřízenými a nadřízenými.                              

[9] 

 

5.3.5 Řízení a analýza konfliktů 

Pro pochopení a následnou regulaci konfliktu vytvořil Robert Dilts model šesti logických 

rovin. Nejnižší rovina popisuje prostředí (okolí), ve kterém se nacházíme.                                 

Dále je postaveno chování, na než navazují určité schopnosti. Schopnosti odpovídají 

zásadám, přesvědčením, proto výše sídlí hodnoty. Hodnoty jsou otázkou osobní identity. 

Nad ní leží rovina zvaná vize (důvod proč). Až se spolupracovníci budou identifikovat 

s cílem a až budou i osobně sdílet odpovídající hodnoty a přesvědčení, budou schopni 

osvojit si nutné dovednosti nebo se jim naučit. Největší vliv na úspěšnou změnu dle Diltse 

získáme, když se nám podaří vytvořit soulad na té nejvyšší úrovni. 

 

Tab. 16: Logické roviny dle Roberta Diltse 

Logická rovina Popis 
Mise Proč něco dělám? (důvod) 
Identita Kdo jsem? 
Hodnoty Jaké hodnoty vedou moje chování? 
Schopnosti Jak něco udělám? 
Chování Co dělám? 
Okolí Kde, kdy a s kým něco dělám? 
Zdroj: KLEIN, M., H., KRESSE, A. Psychologie, z.klad .spechu v pr.ci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,                 

a. s., 2008. 185 s. ISBN 978-80-247-2444-7. Upraveno. 
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Vedení prostřednictvím zpětné vazby 

Vedení prostřednictvím zpětné vazby může pomoci předejít nebo alespoň zmírnit možné 

konflikty na pracovišti. 

 

Hypotéza č. 2: Současná neefektivní a neřízená komunikace uvnitř týmu ekonomického  

                         oddělení dává velký prostor pro negativní vyústění do stresového pole.  

 

Využití mechanismů zpětných vazeb při řízení konfliktů 

Jako nástroj monitorování a kontroly systému řízení lidských zdrojů v společnosti                    

byl využit mechanismus zpětných vazeb. 

 

Vyhodnocení zkoumané společnosti prostřednictvím zpětných vazeb 

Na základě šetření z mechanismu zpětných vazeb, zaměřené na řízení konfliktů, spatřují 

respondenti největší problém především v podnikové komunikaci a pracovních vztazích, 

čímž se hypotéza č. 2 potvrdila. (Viz. dotazníkové šetření v příloze č. 9). 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření z oblasti řízení konfliktů 

Na základě výpovědí 7 respondentů, lze jako problémy v řízení konfliktů identifikovat 

takto: „Chybí podpora vedení, postrádám informace, chybí komunikace. Politikaření 

uvnitř firmy, hra na elitní skupiny.14 

Zlepšení respondenti spatřují v: „Aktivním přístupu, snaze o zlepšení komunikace                     

a empatii.“14 

Jak spolupracovníka nejlépe oslovit při konstruktivním řešení konfliktu? „Žádostí                 

o schůzku na konkrétní téma, dle potřeby i s více pracovníky.“14 

 

Klí čové problémy dle autora: 

� malé využití zpětných vazeb v procesu personálního rozvoje, 

� byrokracie v systému rozhodování, bránící včasné aplikaci změn a podceňování 

některých iniciativ zaměstnanců, 

� stereotypy myšlení mohou omezovat úroveň komunikace a rozvoj pracovních vztahů, 

� problém zapojení všech pracovníků do snahy o ozdravení již narušené komunikace. 
                                                 
14 Respondenti společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., názory z dotazníkového šetření z oblasti analýzy   
    osobnosti ekonomického manažera. 
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5.4 Problémy komunikace a informačního systému v SEW EURODRIVE CZ 

 

5.4.1 Nastínění klíčových komunikačních problémů ve společnosti 

Mezi středisky dochází k neefektivní komunikaci, jak mezi spolupracovníky,                              

tak oběhem dokladů mezi středisky, které nepřicházejí danému středisku včas, 

nedisciplínou pracovníků (problém nevytyčené kompetence). Následkem tohoto dochází 

ke ztrátám: časovým (duplicitní práce, přesčasy, zdržování), tak nepřejdou všechny 

informace managementu (účetní výkazy zpracované dle neúplných dokladů, 

nejednoznačné výstupy a vstupy na zakázky), manažér se tak nemůže rozhodovat                  

podle skutečnosti. Díky tomu musí  manažer zpracovávat častěji odhady a prognózovat. 

 

Ve společnosti je dále nutné provést reorganizaci středisek (organizační strukturu), upravit 

kompetenci (pravomoc a odpovědnost pracovníků), sladit komunikaci, čímž  je možné 

dosáhnout lepší koordinace a možnost dojít k vyšším cílům společnosti. 

   

5.4.2 Komunikace mezi útvary v dané společnosti 

Ve zkoumané společnosti není komunikace nejefektivnější. Jedná se chybějící tok 

informací, jak v jednotlivých střediscích, tak v celé společnosti. Tento deficit bych 

upevnila jasnou kompetencí, motivací, demokratickým jednáním, aby vzniklo přátelské 

prostředí beze strachu z autorit, ale respekt a úcta by měla zůstat. 

   

Myslím, že je důležité přátelské prostředí, podniková kultura a utužování kolektivu. 

Efektivní komunikace může u vnitropodnikových středisek představovat                         

pro podniky problém, protože ne všechny počítačové systémy (účetní, skladový, logistiky) 

jsou navzájem kompatibilní. 

 

5.4.3 Analýza komunikace na pracovišti v ekonomickém oddělení  

Komunikace mezi dvěma osobami, zabývající se hlubšími vrstvami jejich psychiky,                     

je závislá, jak tyto osoby vzájemně vnímají svá sdělení. 

Struktura sdělení: 

� motivace ke sdělení druhé osobě, 

� strategický záměr  (čeho chce sdělením dosáhnout druhá osoba), 
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� smysl sdělení pro druhou osobu (jak tomu, co říká, sám rozumí), 

� slovní formulace (významy slov, které jim připisuje druhá osoba), 

� akustický a nonverbální výstup a příjem (co vlastně druhý slyší), 

� jak vzájemně hovořící chápou významy slov, 

� smysl sdělení pro druhou osobu (jak rozumí tomu, co bylo řečeno), 

� představa o tom, čeho tím chtějí osoby dosáhnout (jak příjemce rozumí záměru 

hovořícímu), 

� vliv, účinek, efekt sdělení na naslouchajícího. 

 

U komunikujících osob mohou nastat tyto případy: 

� Osoba slyší, ale nevnímá, myslí na něco jiného, nevěnuje komunikovanému obsahu 

pozornost. 

� Osoba nepřemýšlí o smyslu toho, co mu bylo řečeno. [20, 21] 

 

Problémy interní komunikace ve zkoumané společnosti 

Pro identifikaci hlavních problémů interní komunikace jsem zvolila získané výpovědi              

od zaměstnanců (účast 77,78 % z 10 oslovených respondentů). 

 

Základní nedostatky v komunikaci spatřují zaměstnanci v následujících bodech: 

� Nejasnost kompetencí. 

� Nejasné vymezení organizační struktury. 

� Chybějící popis pracovních míst (nejasné pracovní náplně). 

� Firma není tým, ale skupinový souboj. 

� Komunikace mezi odděleními zkrátka nefunguje. 

� Chybí ochota naslouchat. 

� Chybí zápisy z porad, ujasnění, zda se účastníci porady vzájemně pochopili. 
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Tab. 17: Analýza celopodnikové komunikace a komunikace s ekonomickým    

            manažerem 

Otázka dotazníkového šetření 
Odpovědi 

respondentů 
Odpovědi                      

respondentů (v %) 
1. Zhodnoťte svou spokojenost s kvalitou poskytování informací od nadřízených: 
jsem spokojen/á 0 0,00 
jsem spíše spokojen/á 1 14,29 
jsem spíše nespokojen/á 5 71,43 
jsem nespokojen/á 0 0,00 

odpověď nedovedu posoudit 1 14,29 

Celkem 7 100 
2. Zhodnoťte svou spokojenost s vnitropodnikovou komunikaci s pracovníky: 
jsem spokojen/á 0 0,00 
jsem spíše spokojen/á 4 57,14 
jsem spíše nespokojen/á 2 28,57 
jsem nespokojen/á 0 0,00 

odpověď nedovedu posoudit 1 14,29 

Celkem 7 100 
3. Zhodnoťte svou spokojenost s komunikací s ekonomickým manažerem: 
jsem spokojen/á 0 0,00 
jsem spíše spokojen/á 0 0,00 
jsem spíše nespokojen/á 4 57,14 
jsem nespokojen/á 2 28,57 

odpověď nedovedu posoudit 1 14,29 

Celkem 7 100 
4. Víte, které jsou možnosti zpevnění komunikace s podřízenými a nadřízeným? 
ano 0 0,00 
spíše ano 6 85,71 
spíše ne 0 0,00 
ne 0 0,00 

odpověď nedovedu posoudit 1 14,29 

Celkem 7 100 
 Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Zhodnocení tab. č. 17 

Tohoto šetření se  účastnilo opět 77,78 % z 10 oslovených respondentů.                              

Z výše analyzované tabulky lze vyčíst, že až 5 z 7 respondentů (71,43 %) jsou spíše 

nespokojeni s poskytováním informací, pouze 14,29 % dotazovaných jsou s přenosem 

informací od nadřízených spíše spokojeni a zbylých 14,29 % zaměstnanců tento dotaz 

nedovedou posoudit. Z tohoto šetření bych si dovolila zdůraznit nutnost řešení komunikace 

i z pohledu přenosu informací směrem od nadřízených k podřízeným, jelikož přenos 

informací má značný dopad na plnění úkolů, výkon i motivaci pracovníků. 
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Dle hodnocení respondentů je 57,14 % zaměstnanců s vnitropodnikovou komunikací              

se všemi pracovníky jako celku spíše spokojena, zatímco z dalšího dotazu plyne, že stejný 

podíl 57,14 % pracovníků je spíše nespokojeno s komunikací  výhradně s ekonomickým 

manažerem, k čemuž mohu ještě přičíst 28,57 % respondentů, kteří jsou nespokojeni zcela. 

14,29 % dotázaných nedovedou tyto dva řešené dotazy zodpovědět.  

Velké plus však nacházím v tom, že 85,71 % dotázaných dle posledního dotazu                              

ze zkoumané tabulky zná možnosti zpevnění komunikace, což je první krokem k možnému 

řešení této situace. 

 

Zhodnocení vnitropodnikové komunikace z dotazníkového šetření (založené                             

na otevřených otázkách): 

Respondenti vidí klíčové problémy interní komunikace v neschopnosti vést konstruktivní 

rozhovor, v často konfrontační povaze dialogu, v neschopnosti nebo nechuti přijímat 

zpětnou vazbu. Zaměstnanci poukazovali na nevyváženost komunikace,                                      

kdy dochází k omezení toku dat od manažerů směrem k podřízeným.  

 

Za problémy vnitropodnikové komunikace lze považovat: 

� omezené využívání komunikace pro získávání zpětných vazeb, 

� neefektivní formální komunikaci směrem shora dolů, 

� problematickou úroveň komunikace, bránící otevřené komunikaci. 

 

Zhodnocení sebereflexe ekonomického manažera z téhož šetření (otevřené otázky 

polostrukturovaného dotazníku): 

Otázky: 

1. Jsou ve společnosti zavedené workshopy zaměřené na komunikační dovednosti? 

2. Je ve společnosti zavedeno  pracovní hodnocení?  

3. Jsou výsledky hodnocení následně převedeny na mzdové pásky? 

4. Kde nacházíte ještě možné rezervy v řešení upevnění komunikace mezi středisky? 
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Odpovědi: 

1. „Nejsou. 

2. „Ano, hodnocení MBO.  

3. Částečně u některých zaměstnanců ano. 

4. V konání pravidelných workshopů – min. 2x ročně.“  15 

 

5.4.4 Realizace zpevnění komunikace  

Schopnost hovořit je jednou z našich největších výhod a předností, ne-li vůbec největší. 

Pro všechny lidi je charakteristické neustálé učení se a zdokonalování v této oblasti.                     

Čím jasněji a úplněji totiž dokážeme sdělovat posluchačům své nápady a myšlenky,                        

tím je efektivnější naše komunikace i lepší vztahy. 

Výše uvedené výstižně charakterizuje Peters a Waterman v knize In Search of Excellence: 

„Je třeba dosáhnout stavu, kdy se každý zaměstnanec stává vyslancem                                 

své firmy.“16 

Komunikaci na pracovišti lze zlepšit pravidelným sdělováním informací, nejistota                   

je pro podřízené demotivující. Společnou tvůrčí práci zajistí otevřená výměna informací           

a názorů, diskusemi, které v této atmosféře rychle vyřeší různorodé pracovní problémy.   

Jak pro správnou motivaci, tak také komunikaci, pomůže zapojení svých zaměstnanců            

do problémů a umožnění jim navrhnout jejich názor ještě před vlastním rozhodnutím 

manažera. Firemní kulturu je možné pěstovat také občasnou neformální komunikací.                      

[4, 8, 18] 

 

Tab. 11: Řešení problémů bez výtek 

Kladný přístup Situace na pracovišti 

 

Diskuse o problémech týmu 

OSTRÝ POKLES KVALITY 

PRÁCE A SPOKOJENOSTI 

ZÁKAZNÍK Ů 

Diskuse o chybách a přepracování 

návrhu 

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

ODMÍTNUTY 

Diskuse o plánu a požadavek jeho 

realizace 

PŘEPRACOVANÝ PLÁN 

S OMEZENÍMI PŘIJAT 

                                                 
15 KUBIŠTA, M.: ekonomický manažer společnosti, na základě dotazníkového šetření 
16 HELLER, R.: Jak motivovat druhé, SLOVART, Praha, 2001 
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Schůze k posouzení úspěchu 

KVALITA PRÁCE A 

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 

POMALU ROSTOU 

Poskytnutí informací o nových 

problémech 

VÝSLEDKY JSOU VELMI 

USPOKOJIVÉ 

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart,  
           s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209-328-2, upraveno. 
 

 

5.5 Motivace pracovníků v SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

Management společnosti může přispět motivací formou hmotné zainteresovanosti                         

k disciplíně zaměstnanců při plnění svých úkolů a zpevnění komunikace. Motivovaní 

zaměstnanci by odváděli lepší výkony, zlepšila by se produktivita práce a komunikace,  

jež je nutnou podmínkou plnění všech úkonů. 

 „Neptejte se, jestli to chápou, ale jak to chápou!“ 17  

 

5.5.1 Vliv stylu vedení manažerem na motivaci pracovníků v ekonomickém oddělení 

Vzory dotazníkových šetření jsou umístěny v příloze č.: 14.  

 

Zhodnocení dotazníkového šetření z oblasti nepeněžních stimulů: 

(určené pro zaměstnance) 

 

Odpovědi (názory) většiny se opakovaly následovně: 

� „Prestiž firmy: Ve stínu německé matky, dostatečná, ale je třeba ji  ještě budovat. 

� Prestiž pracovní funkce: Názory byly dle konkrétní pozice: existuje, průměrná, vysoká. 

� Uplatnění vlastní osobní a odborné kvalifikace: Vysoká odbornost. 

� Možnosti kariérního růstu (služební postupu): Žádné, velice omezené, přiměrené. 

� Možnosti odborného růstu: Školení možné, maximální, velké. 

� Zajímavost práce: Práce je neutrální, velice zajímavá. 

� Spoluúčast na rozhodování, kompetence: Velice omezená, minimální, žádná. 

� Znalost výsledků vlastní práce a návazností na jiné: Znalost výsledků známá,  

                                                 
17 HOSPODÁŘOVÁ, I.: Kreativní management v praxi, Grada Publishing, a. s., 2008.  
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       ale bez vyhodnocení. 

� Smysluplnost práce: Všichni vnímají práci jako smysluplnou. 

� Spravedlivý, objektivní přístup vedení: Částečně existuje, není vyrovnáný. 

� Ocenění nadřízených, pochvala, pozitivní přístup: Neexistuje, spíše požadavky. 

� Uznání  ostatních členů pracovního týmu: Není známo. 

� Dobré sociální klima, dobrý tým: V ekonomickém oddělení není, globálně dobré  

      sociální klima.”18  

 

Zhodnocení 

Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s možností zvyšování 

odbornosti, školení a práce je převážně zajímavá a vnímají práci jako smysluplnou. 

Zápory nacházejí v nemožnosti spoluúčasti na rozhodování, v nenáležitým ocenění                            

a ohodnocení své práce. Co se týká sociálního klimatu, ve finančním oddělení sociální 

klima vnímají jako stresující, ale všichni se shodli, že celopodnikové sociální klima                              

je velmi dobré. 

 

5.5.2 Sebereflexe motivace ze strany managera 

 

Citace z dotazníkových šetření, týkající se motivace pracovníků: 

„Zastávám funkci finančního manažera. Vedu 5 zaměstnanců, ano a mám vliv                                   

také na zaměstnance z ostatních oddělení.  

Nepoužívám vyhraněný styl řízení. Používám všechny styly, záleží na konkrétní situaci                    

a konkrétním zaměstnanci. Efektivitu mého stylu řízení musí posoudit kolegové. Myslím,                

že styl řízení určitě ovlivňuje vztahy na pracovišti. Můj styl vedení může působit,                           

jak motivačně, tak demotivačně,  jedná se o běh na dlouhou trať.  

Vztahy na pracovišti by se mohly zlepšit stabilizačními procesy, jednoznačnou 

odpovědností za práci, vztáhnutou do variabilní složky mzdy. Ohledně asertivního jednání 

mohu jen říci, že někdy se mi to podaří. Doufám, že občas pracuji s konstruktivní 

komunikací, je to těžké.  

                                                 
18 Respondenti společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., názory z dotazníkového šetření z oblasti       

    nepeněžních stimulů. 
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V oblasti motivace se snažím motivovat pracovníky osobním růstem, přebíráním 

odpovědnosti spojenou s platovým ohodnocením, osobními odměnami, benefity 

(vzdělávacími kurzy, stravenkami, možností využití firemních vozů, mobilních telefonů 

atd.). 

Demotivované pracovníka poznám a při dlouhodobé demotivaci je nutné znát přesné 

příčiny, poté ukázat a projednat možnosti, jak tyto příčiny odstranit, pakliže to lze.“ 19 

 

Dle názoru ekonomického manažera by přispělo k motivaci zaměstnanců                            

(viz. příloha č. 12):  

� Mít zaměstnavatele, který dává najevo, že si je vědom své hodnoty a  přínosu                                 

pro firmu. 

� Mít práci, při které mohu plně rozvinout své schopnosti. 

� Mít vedoucího, který je člověk na pravém místě. 

� Organizovat a řídit.    

 

Vyhodnocení názorů manažera na motivaci zaměstnanců napovídá o mocenských 

ambicích, aspiraci na manažerské pozice, o potřebě sociálních vztahů, přátelských vazeb,   

o potřebě seberalizace a osobního uznání. 

Řešené dotazníky jsou zařazeny v příloze č.: 12 a 17. 

 

5.5.3 Analýza motivace ze strany pracovníka 

Na pracovníka působí řada vnitřních a vnějších vlivů, projevující se v motivaci                         

na pracovišti.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 KUBIŠTA, M., současný ekonomický manažer společnosti (HR), sebereflexe dotazníkového šetření      

   z oblasti motivování. 
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Tab. 18: Motivace mezi pracovníky  

Směr motivace (Od koho ke komu?) Výsledek motivace 
 

NADŘÍZENÝ - PODŘÍZENÝ 
Motivovaní pracovníků od nadřízeného vede 
k pochopení ze strany podřízených, že jejich 
požadavky odpovídají vlastním zájmům nadřízeného 
(např. zlepšení informovanosti pracovníků). 

 
PODŘÍZENÝ – PODŘÍZENÝ 

 

Motivace mezi kolegy je přiblíží ke svým cílům 
(hospodaření na pracovišti), a tak i k cílům 
organizace (prestiž, zisk organizace atd.). 

 
PODŘÍZENÝ – NADŘÍZENÝ 

 

Motivace nadřízeného ze strany podřízeného za 
účelem uvědomění si, že plnění přání podřízených, 
přinese uspokojení také nadřízenému (např. 
pracovníci vezmou odpovědnost za určitý úkol). 

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209-328-
2.2001. Upraveno dle vlastního zpracování 
 

Teorie X versus Y 

Dle teorie Douglase McGregora působí na podřízené dvě skupiny manažerských stylů,                 

a to teorie X a teorie Y. Manažeři stylu teorie X jsou přesvědčeni, že na jejich podřízené 

působí hlavně politika odměny (cukru) a trestu (biče). Zatímco manažeři teorii Y chápou 

tak, že pracovníci mohou mít z práce uspokojení, jsou-li motivovaní a  snaží se pracovat  

co nejlépe. Většina vedoucích se nachází mezi těmito teoriemi kompromis.  

 

Tab. 19: Komparace teorie X a Y 

Teorie X Teorie Y 
Bez autority a příkazů nebudou pracovníci 
dostatečně pracovat. 

Když někdo v práci zklamal, musí se zeptat 
především sám sebe, co udělal špatně        
pro prevenci možných chyb v budoucnosti. 

Pokáráním vedoucí tým povzbudí. Někdy může být přinést mnoho nechat vést 
poradu podřízeného. 

Manažér shledává v řízení pouze svou 
iniciativu rozhodování. 

Manažér se ptá na názory svým 
podřízených, všichni předpokládají,             
že jej bere v úvahu. 

Většině lidem chybí ctižádost, proto musí 
být k činům přinuceni. 

Lidé by měli uznávat svého vedoucího 
stejně tak, jak on uznává je. 

Je lépe, když manažer drží od podřízených 
odstup, jen tak se dá účinně řídit. 

Povzbudí-li nadřízený svého pracovníka, 
přijde možná s vlastním nápadem. 

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209-328   
            2.2001. Upraveno dle vlastního zpracování. 
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Tab. 20: Motivace zaměstnanců k výkonu 

Otázka dotazníkového šetření 
Odpovědi 

respondentů 
Odpovědi  

respondentů (v %) 
1. Jste ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. motivováni k výkonu? 
ano 1 14,3 
spíše ano 1 14,3 
spíše ne 3 42,9 
ne 2 28,6 
odpověď nedovedu posoudit 0 0,00 
Celkem 7 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
Zhodnocení tab. č. 20 

Jelikož toto šetření bylo určeno pro zaměstnance, účastnilo se jej 7 respondentů.                         

Na základě šetření motivace lze prohlásit, že přes ¼ respondentů se cítí k výkonu 

motivováni, ale většina, až ¾ respondentů motiv moc nenachází a dle otevřených otázek 

z dotazníkového šetření je práce moc netěší. 

 

Zhodnocení dotazníkového šetření z oblasti motivace ze stany zaměstnanců 

Tato část šetření se zabývá otázkami motivace zaměstnanců. Respondentům jsem položila 

následující tvrzení, týkající se pracovních vztahů, komunikace a motivace.  

 

Tab. 21: Tvrzení, související s pracovními vztahy, komunikací, motivací 

Tvrzení  
Respondentů 

souhlasilo 
Souhlasilo       

(v %) 
Mám rád své povolání, těším se na svůj pracovní den a pracovní 
jednání. 4 57,14 

Vím, že můj vnitřní stav ovlivňuje můj projev. 3 42,86 

Vím, že mé projevy mají vliv na druhé a podmiňují tak můj 
pracovní i osobní úspěch. 7 100,00 

Poznal(a) jsem, že svými vnějšími projevy a chováním mohu 
ovlivňovat svůj vnitřní stav. 3 42,86 

Přesvědčil(a) jsem se, jak svými vnějšími projevy ovlivňují ty,                     
s nimiž jednám. 6 85,71 

Vím, že hledat u druhých chyby, umí každý. 7 100,00 

Naučil jsem se nacházet u každého nějaké klady a vyplácí se mi to. 6 85,71 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 
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Komentář k tabulce č. 21 

 Z tabulky lze vyčíst, že svou práci má rádo 57, 14 % respondentů a většina respondentů                            

se snaží myslet pozitivně, jelikož se snaží hledat u každého klady (85,71 %).                            

Z toho lze usoudit, že se zaměstnanci snaží o konstruktivní jednání. 

Vzor dotazníku je umístěn v příloze č. 11. 

 

5.5.4 Jak zvýšit motivaci na pracovišti?  

Svěřit někomu odpovědnost a pravomoc, náležející nadřízenému, nejen motivuje,               

ale také zvyšuje výkon zaměstnanců. Když si pracovníci zvyknou, že za všechno odpovídá 

a rozhoduje výhradně manažer, jejich vlastní iniciativa se nevyužije. Sdílená odpovědnost 

rozvíjí přirozený talent lidí. Jedná se o svěření úkolu s důvěrou celému týmu a zastřešení 

celkovým dohledem nadřízeným. 

 

Tab. 22: Motivační faktory 

Motivační faktory K čemu vede? 

 
ÚSPĚCH 

Dosažení nebo překonání pracovních cílů je zvlášť 
důležité, protože snaha dostat se dál a výš je 
základní lidský stimul. Je to jeden z nejmocnějších 
motivačních faktorů a nevysychající zdroj 
uspokojení. 

 
UZNÁNÍ 

Uznání úspěchů ze strany nadřízených je motivační, 
protože posiluje sebeúctu. Pro mnoho lidí je uznání 
odměnou. 

 
 
ZÁJEM O PRÁCI 

Práce, která poskytuje radost a uspokojení 
jednotlivcům i celým skupinám, motivuje daleko 
více než práce nezajímavá. V největší možné míře 
má být odpovědnost sladěna s individuálním 
zájmem. 

 
ODPOVĚDNOST 

Příležitost projevit pravomoc a sílu vyžaduje 
vůdcovské návyky, přijímání rizika rozhodování                
a sebeovládání – to všechno upevňuje sebeúctu                     
a je silným motivačním faktorem. 

 
POSTUP 
 

Povýšení, postup a rostoucí odměny za úspěchy jsou 
důležité. Největším motivačním faktorem je ovšem 
vědomí, že je povýšení možné.  

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209-328-  
           2.2001. Upraveno. 
 
Nedostatečná produktivita je cca. z 85 % příčinou v systému, zavedeno či ovlivněného 

manažerem, proto je třeba tento systém a styl vedení pravidelně prověřovat. Každý styl 

vedení manažerem může pracovníky demotivovat a každý se dá zdokonalit,                           

aby nenarušoval pracovní morálku.  



 

 103 
 

Kvality správného nadřízeného: 

� pracovitost, 

� spolupráce s podřízenými, 

� důvěra v lidi, 

� loajálnost ke kolegům, 

� nekonfliktnost, 

� asertivní chování, 

� individuální přístup ke každému zaměstnanci, 

� rozhovory s pracovníky, 

� podpora, 

� možnost rozvoje pracovníků dle jejich potenciálu, 

� uznání, 

� patřičné ohodnocení práce, stimuly, 

� hodnocení také svého systému. [4] 

  

 

5.5.5 Vývoj  a růst potenciálu pracovníků 

Z organizováním školení lze rozšířit schopnosti a doplnit si chybějící znalosti téměř vždy. 

Umožnění podřízeným, aby svou odbornost využívali a rozšiřovali,                                                  

je pro pracovníky velmi motivující a příznivě působí nejen pro rozvoj zaměstnanců,                      

ale i pro celý vývoj podniku. 

Pokud zaměstnanec obstojí ve všech školení a v praxi, také na pracovišti dokáže                       

své odborné znalosti „prodat“, je možné prodiskutovat a dohodnout se na dalším postupu                    

na žebříčku kariéry, a to i pro další perspektivu společnosti. [4] 

 

Analýza vývoje a růstu pracovníků ve zkoumané společnosti 

 
Otázka týkající se vývoje zaměstnanců v dané společnosti: 

Je možné se ve společnosti vyvíjet, např.: školit se, využít seminář, workshop atd.? 
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Odpověď: 

„Ano, vzdělávání je zde podporováno. Jako potřebný shledávám workshop na interní 

komunikaci. Jinak SEW EURODRIVE očekává v nejbližší době zapojení se do projektu 

„Školení je šance“, jako výzvu od EU (prostředky pro adaptibilitu, zaměstnanost a edukaci 

společnosti). Je možné   se vzdělávat v anglickém či německém jazyce.“20 

 

Zhodnocení vývoje zaměstnanců ve společnosti: 

„Společnost umožňuje jakékoliv školení dle výběru, pokud bude sloužit svému účelu                           

a je finančně dostupné.“19 

 

5.5.6 Spokojenost zaměstnanců 

Práce na jakékoliv úrovni by měla být pro zaměstnance zajímavá a poskytovat                       

mu uspokojení, tedy být motivující.  

 
Tab. 23: Průzkum spokojenosti zaměstnanců 

Otázka dotazníkového 
šetření 

Odpovědi 
respondentů 

Odpovědi                     
respondentů (v %) 

1. Jste spokojen/a s pracovními vztahy se spolupracovníky? 
Ano 5 71 

Ne 2 29 

Celkem 7 100 

2. Jste spokojen/a s pracovními vztahy s ekonomickým manažerem? 
Ano 0 0 

Ne 7 100 

Celkem 7 100 
3.  Zhodnoťte svou spokojenost se spoluprácí s ekonomickým 
manažerem: 
 jsem spokojen/á 0 0 

 jsem spíše spokojen/á 0 0 

 jsem spíše nespokojen/á 7 100 

jsem nespokojen/á 0 0 

odpověď nedovedu 
posoudit 0 0 

Celkem 7 100 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

 

 

                                                 
20 SVOBODOVÁ, K., personalistka společnosti (HR), na základě ústního sdělení 
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Zhodnocení tab. č. 23 

Z dotazníkového šetření části spokojenosti zaměstnanců vyplývá, že pracovníci společnosti 

jsou z téměř tří čtvrtin spokojeni se zaměstnaneckými vztahy, zbylých 29 % pracovníků 

pracovní vztahy vnímá negativně.  

Na druhé straně zodpovězení druhé otázky, týkající se osobnosti zkoumaného 

ekonomického manažera, znázorňuje dokonce stoprocentní nespokojenost se vztahy 

s tímto manažerem.  

 

Tento problém má a může mít neblahé důsledky nejen na zaměstnance společnosti,                       

ale také na všechny souvislosti, spojené se spoluprácí (viz. další otázka dotazníkového 

šetření), jako motivaci odvádět kvalitní práci, plnit úkoly včas, předávat informace,                    

tedy efektivně komunikovat, což jsou klíčové body, vyžadující konstruktivní řešení.                           

Tuto skutečnost jednoho z vlivů negativních vztahů mezi ekonomickým manažerem                      

a zaměstnanci na nedobrou spolupráci s ekonomem potvrzuje poslední otázka z výše 

sestavené tabulky č. 23. 

 

 
Graf 8: Spokojenost zaměstnanců s celopodnikovými vztahy 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Vzor průzkumu spokojenosti zaměstnanců je umístěn v příloze č. 16. 

(Průzkumu se zúčastnilo 7 respondentů). 

 

Zhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců (zpracováno dle názorů většiny): 

� Vrcholový management nevěnuje dostatečnou pozornost názorům zaměstnanců. 

� Zaměstnanci důvěřují informacím od nadřízených dle hodnocení neutrálně. 

Spokojenost  zam ěstnanc ů s celopodnikovými vztahy  

Zaměstnanci spokojení 
s pracovními vztahy 
Zaměstnanci nespokojení 
s pracovními vztahy 
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� Pracovníci projevují snahu o zlepšení procesů. 

� V případě problémů, pracovníci neváhají nadřízeného kontaktovat. 

� Někteří zaměstnanci používají v praxi pozitivní zpětnou vazbu. 

� Dle odpovědí pracuje nadřízený většinou efektivně. 

� Společnost dodržuje benefity a odměny, ale na druhou stranu výší mezd nepřiláká 

pracovníky od konkurence (mzda stagnuje již několik let, nepřizpůsobuje                           

se ekonomice). 

� Dle povahy zaměstnanců někteří pracují raději individuálně, někteří v týmu. 

� Společnost dosahuje svých cílů. 

� Vysoký rozvoj odbornosti, vzdělání. 

� Firemní kultura nepodporuje rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. 

� Pracovní podmínky jsou pohodlné, zaměstnanci mají odpovídající osobní prostor. 

� Pracovní prostředí je v pořádku. 

� Jednotlivé útvary spolu nespolupracují. 

� Na práci se nejvíce zaměstnancům líbí možnosti řešení, pestrost a všestrannost.
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6. ZHODNOCENÍ ŠETŘENÍM, ANALÝZ A NÁVRHY OPAT ŘENÍ 

 

6.1 Výsledky empirického šetření 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit vliv řízení a jednání na komunikaci 

(informovanost), motivaci, spokojenost zaměstnanců a na celopodnikové řízení  (fluktuaci, 

kooperaci, ekonomickou situaci ve společnosti atd.). Budou zde vyhodnoceny  hypotézy, 

které byly stanoveny v úvodní části této práce.  

 

Pro účely výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření, která měla zmapovat 

personální řízení v dané společnosti, vliv stylu řízení ekonomického manažera                                           

na komunikaci, motivaci, vztahy a chod celé společnosti, tak aby bylo možné získané 

informace prezentovat (vytyčit, vyčíslit).  

 

Pro účely výzkumu byly dotazníky rozděleny  a uzpůsobeny do dvou skupin, a to z otázek 

určených pro 9 oslovených zaměstnanců  (1. skupina) a 1 ekonomického manažera                        

(2. skupina): 

� 8 respondentů, 

� 1 bývalá manažerka ve funkci ekonomického manažera, 

� 1 současný manažer na stejné pozici. 

 

Pokud byly dotazníky určeny pro obě skupiny respondentů (pro zaměstnance                                    

i pro současného ekonomické), činila návratnost dotazníků již výše řečených 80 % 

z respondentů (8 respondentů z 10 oslovených respondentů), zatímco návratnost dotazníků  

1. skupiny (určené  pouze pro zaměstnance) byla 7 zaměstnanců z 9 oslovených 

responentů, tudíž 77,78 %-ní návratnost. Návratnost pouze 2. skupiny byla 100 %                   

(1 stávající ekomonický manažer). 

 

Zhodnocení  struktury respondentů 

Nyní lze charakterizovat jeden z dotazníků, jenž zjišťoval pohlaví, věk a dosažené vzdělání 

dobu zaměstnání respondentů ve společnosti. Dotazníků se účastnili celkem 3 ženy                     

a 5 mužů, což je v procentním vyjádření 37,50 % žen a 62,50 % mužů, mezi nimiž                             

byl 1 vedoucí středního managementu a 1 vedoucí vyššího managementu.                                
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Většinu respondentů tvoří zaměstnanci ve věku od 31 - 45 let (37,50 %) a zaměstnanci                

ve věku od 46 - 55 let (25 %). 37,50 % respondentů pracují ve dané společnosti 2 – 5 let.  

 

6.1.1 Zhodnocení analýzy osobnosti ekonoma na ek. stránku společnosti 

Manažer usiluje o bezproblémový chod společnosti, zvýšení obratu společnosti, závisející 

na zajištění nových zakázek a smluv (odpovědnost obchodního oddělení), snížení nákladů 

(úspory nákladů na zaměstnance, snížení benefitů). Podíl na zisku však lze vyplatit pouze 

zaměstnacům, pracujícím v obchodním oddělení. V důsledku tohoto úsilí úspor nákladů, 

však manažer vede společnost úspěšně  k vytyčenému cíli celé dané společnosti. Na druhé 

straně tímto omezováním nákladů dochází k demotivaci pracovníků pracovníků, 

pracujících především v oddělení  správy, administrativy a účetnictví. 

            

Schopnosti, talent, dovednosti, vědomosti, kvalifikace 

Zkoumaný manažer se ve společnosti seberealizuje, rozšiřuje své schopnosti, znalosti                

a prakticky rozvíjí svůj značný potenciál. Je velmi inteligentní osobnost s analytickým 

myšlením, praktickými zkušenostmi z předcházejících zaměstnání, hlavně z ekonomického 

poradenství a auditu KPMG. Má obrovský potenciál a ve velmi krátkém horizontu                      

s maximálním nasazením dokáže dostát rýchlých a přesných ekonomických výsledků. 

Spoléhá se však výhradně na sebe a občas mu mohou unikat podstatné detaily, týkající                 

se práce podřízených. Příčinu tohoto problému nacházím v neefektivní komunikaci                  

s podřízenými nebo dokonce v úplné neochotě komunikovat. 

      

Temperament, tempo, převažující nálada, senzitivita, dynamika jednání  a prožívání 

Myslím si, že pan Kubišta je z části cholerická osobnost, nevyužívající asertivní chování, 

empatii s velmi nízkou sociální inteligencí, zatímco oplývá velmi vysokým inteligenčním 

kvocientem. Je svědomitý, pečlivý, přesný, všímající si detailů, což jsou nutné předpoklady 

ekonomického manažera.  

 

Zhodnocení z polostrukturovaných dotazníků  

Z názorů zaměstnanců (7 respondentů z 9 oslovených respondentů) vyplývá, že zkoumaný 

manažer je sebestředný a usiluje o co nejlepší výsledek v co nejkratším termínu                         

bez zamyšlení se nad souvisejícími názory k věci od svých podřízených. 
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V pozitivním smyslu má manažer velký talent, který by mohl využít ještě efektivněji                     

než nyní. Je velmi inteligentní schopný a pracovitý, až jeho motivace hraničí 

s přemotivovaností až workoholismem.  Na druhé straně svou přepracovanost kompenzuje 

nepřiměřeným jednáním (neschopností se vcítit, náladovostí, až agresivitou). 

 

6.1.2 Zhodnocení stylu řízení ekonomického manažera 

Pro analýzu osobnosti manažera byla řečena hypotéza č. 1: Zkoumaný manažer 

ekonomického oddělení používá diktátorský (autokratický) styl řízení.  

 

Na základě prezentovaných informací z analyzovaného dotazníku, odpovědi jednoznačně 

vypovídají (100 % respondentů) o řízení autokratickém ek. manažera, tudíž může                    

být hypotéza č. 1 potvrzena.  

 

Dle 100 % výsledku z dotazníků vyplynulo, že hlavním stylem řízení pana Ing. Kubišty    

je 9,1-Autorita-poslušnost a z polostrukturovaného dotazníku, že záložním stylem                      

je 5,5-Organizační člověk (kompromisník, normy, nařízení).  

Z analýzy prostřednictvím manažerské mřížky je zřejmá kombinace diktátorského                   

a byrokratického manažera, čímž je vyřčená hypotéza č. 1 potvrzena. 

 

Zhodnocení vlivu odlišného stylu manažerského řízení v r. 2006 – 2009 

Vedení ekonomického oddělení původně zastávala Mgr. Alice Holejšovská a v dalším 

uvedeném roce řídil ekonomické oddělení Ing. Michal Kubišta.  

 

Z analýzy ústních sdělení se zaměstnanci jednoznačně plyne, že tato manažerka používala 

demokratický styl řízení ekonomického oddělení, zatímco ekonomický manažer řídí                     

své zaměstnance autokratickým stylem řízení. 
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6.1.3 Zhodnocení rozdílných stylů řízení na ekonomickou oblast společnosti 

 

Vliv stylu vedení ekonomických manažerů na náklady a fluktuaci v čase 

Tyto skutečnosti lze z části vyvodit z tabulky č. 13. Vzrostly průměrné mzdové           

náklady/1 zaměstnance, čímž lze poukázat na zvýšení celopodnikového ohodnocení 

zaměstnanců, tedy motivačních stimulů. 

 

Přínos personální manažerky se projevil nejen v ustálení počtu zaměstnanců na cca. 100 

zaměstnanců (snížení fluktuace zaměstnanců), ale také v navýšení nákladů na školení,                   

což zpevňuje řízení lidských zdrojů (školení anglického či německého jazyka, jednání, 

komunikaci a následně i motivaci).                            

 

Dále od r. 2007 řečenou novou pozicí personalistky vznikly personální náklady, týkající                         

se náborů, workshopů, projektu např.: projekt „Školení je šance“, jako výzva od EU 

(prostředky pro adaptibilitu, zaměstnanost a edukaci společnosti). Tímto se navýšily                      

i sociální náklady (stravenky, příspěvek na MHD, dopravu). 

 

Náklady na telefonní služby (dříve více využívané pro soukromé účely)                                  

a služební vozy bohužel nejsou měřitelné, jelikož nebyly k dispozici podklady pro výpočet 

těchto nákladů na jednotku, zaměstnance. 

 

Zhodnocení komparace vlivu rozdílných stylů ekonomických manažerů vedení                        

na náklady, zisk a stav zaměstnanců v čase 

Z tabulky č. 14 je patrné, že v roce 2007 ekonomické oddělení opustilo dokonce 80 % 

zaměstnanců. Toto snížení nevzniklo celopodnikovou fluktuací, protože ekonomické 

oddělení není  závislé na cílech společnosti a plánování potřeb zaměstnanců. Tento pokles 

způsobilo neasertivní, až agresivní chování ekonomického manažera, který používal 

v komunikaci s podřízenými i expresivní výrazy a ukládal zaměstnancům úkoly, nemožné 

splnit v ním určeném termínu. Z těchto důvodů byli zaměstnanci frustrováni a neschopni 

v dané společnosti pokračovat. 
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Na druhou stranu má ekonomický manažer silné stránky v pevné vůli, píli, cílevědomosti, 

inteligenci a využití praktických zkušeností. Na zisk působí řada faktorů                                        

jako např.: zvýšení výnosů nárůstem nových zakázek,  marketingovou podporou, 

reklamou, veletrhy, spoluprácí s klienty  a dodavateli a samozřejmě aktivitou a řízením 

jednatele společnosti. 

 

Vyhodnocení celopodnikové fluktuace ve období od 2006 – 2009 

Viz. tab. č.15. 

Vzhledem k  nedostatečně vymezeným kompetencím a pracovních náplní, došlo v roce 

2007 k nekoncepčnímu náboru  zaměstnanců, z počtu 83 (rok 2006), na 112 zaměstnanců                       

(rok 2007). V tomto náboru byla přijata také velmi prospěšná pracovní síla personální 

manažerky (HR), díky níž byla během téhož roku objevena chyba v personálním plánování 

nových pracovních sil (potřebě zaměstnanců). Její snahou bylo nejprve vytyčení a sepsání 

pracovních náplní a tím pádem zjištění případné budoucí potřeby zaměstnanců. 

Personalistka zjistila naopak přebytek pracovních sil, a proto ještě během konce roku 2007 

došlo k propuštění zaměstnanců pro nadbytek. Toto snížení stavu zaměstnanců mělo 

důsledek v navýšení mzdových nákladů vyplácením nároků na odstupné.  

 

V roce 2007 došlo nejen ke všem uvedeným změnám, týkající se fluktuace,                       

ale k plánování budoucího rozšiřování společnosti (nákup vlastního pozemku a výstavby 

kanceláří a rozšíření skladů) předběžně pro rok 2009, což bylo pro personalistiku velmi 

náročné, a proto se potřeby zaměstnanců upravovaly postupně také v roce 2008 na počet 

98 zaměstnanců.  

V realitě v r. 2009 se společnost prozatím nerozšířila, neboť se tento plán posunul vlivem 

celosvětové finanční krize. Nyní se stav zaměstnanců pohybuje cca. 100 pracovníků. 

 

6.1.4 Zhodnocení rozvoje pracovních vztahů v ekonomickém oddělení 

Respondenti hovořili o problémech, které blokují rozvoj pracovních vztahů.                             

Jako nejčastější překážku uvedli: 

� neefektivní komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými, 

� nepochopení vlastní role v organizaci, 
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� nedůvěru, 

� stres, 

� malou péči  o rozvoj vztahových dovedností, 

� neposilování sdílené důvěry a solidarity svými vedoucími. 

 

6.1.5 Zhodnocení personální analýzy 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. nebyla pracovní síla 

personalisty, byla vytyčena následující hypotéza. 

 

Hypotéza č. 4: Ve společnosti je nedostačující personální periodická analýza celé     

                          konstrukce a řízení společnosti a přijmout  renomovaného personalistu. 

 

Zhodnocení šetření z oblasti personálního řízení z pohledů zaměstnanců 

Výhrady respondentů směřovaly také k absenci pravidelného personálního výzkumu, 

v jehož rámci by zaměstnanci mohli vyjádřit své potřeby, námitky a návrhy zlepšení                    

jak pracovního prostředí, tak názory v souvislosti s motivací, komunikací a zlepšením také 

vztahů neformálních atd.  

 

Z tohoto šetření vyplývá, že se ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. analyzovala 

vždy jen momentální finanční situace, tedy pouze analýza z pohledu organizace.   

Hypotéza č. 4 však nebyla potvrzena zcela, jelikož v roce 2007 vznikla zcela nová cenná 

pozice personální manažerky.  

Respondenti uváděli výhrady vůči nezvyšování mezd dle vývoje inflace, kdy společnost 

nebere v úvahu valorizaci mezd a aktuální makroekonomickou situaci v ČR. 

      

Zhodnocení personálního řízení ve zkoumané společnosti 

Společnost měla do roku 2007 absenci personálního managementu, což se projevuje zčásti 

neidentifikovanými potřebami managementu kvůli nespolupráci s nejvyšším 

managementem, který tuto část podceňuje a neuvědomuje si, že pokud se neujasní 

pracovní náplň a následná potřeba pracovních sil, neodhalí se klíčové problémy v oblasti 

personálního řízení.  
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Na personální řízení měly vliv organizační změny v podniku (již řečená změna jednatele, 

fluktuace, působení ekonomického manažera), technický rozvoj, rozvoj managementu atd. 

Toto ovlivňuje strukturu pracovních míst v podniku, ať se jedná o strukturu pracovních 

míst v podniku nebo o strukturu hierarchickou. Tyto změny mají dopad v konečném 

důsledku na obsah a metody práce na těchto pracovních místech. Procesy analýzy                     

a procesy změn struktury pracovních míst v podniku jsou do určité míry provázané,               

proto je potřeba na personálním řízení ještě zapracovat. 

 

Hypotéza č. 2 Současná neefektivní a neřízená komunikace uvnitř týmu ekonomického  

                        oddělení dává velký prostor pro negativní vyústění do stresového pole.  

 

Vyhodnocení řízení konfliktů prostřednictvím mechanismů zpětných vazeb 

Na základě šetření pomocí mechanismu zpětných vazeb, zaměřené na řízení konfliktů, 

spatřují respondenti největší problémy především v podnikové komunikaci a pracovních 

vztazích, čímž se hypotéza č. 2 potvrdila. Viz. dotazníkové šetření v příloze č. 9. 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření z oblasti řízení konfliktů 

Na základě výpovědí 7 respondentů, lze jako problémy v řízení konfliktů identifikovat 

takto: 

� chybí podpora vedení,  

� postrádání informací,  

� chybějící komunikace.  

 

Zlepšení respondenti spatřují v:  

� aktivním přístupu, 

� snaze o zlepšení komunikace, 

� empatii. 

 

Dle mého názoru jsou klíčové problémy ve vznikajících konfliktech  následující: 

� Malé využití zpětných vazeb v procesu personálního rozvoje. 

� Byrokracie v systému rozhodování, bránící včasné aplikaci změn a podceňování 

některých iniciativ zaměstnanců. 
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� Stereotypy myšlení mohou omezovat úroveň komunikace a rozvoj pracovních vztahů. 

� Problém zapojení všech pracovníků do snahy o ozdravení již narušené komunikace. 

 

6.1.6 Sebereflexe ekonoma v oblasti personálního řízení  

Analýzy vnitřní a vnější fluktuace a platové analýzy byly ve 100 % odpovědí respondentů 

označeny jako neexistující.  

 

Vyhodnocení personálního řízení sebereflexí manažera lze shrnout do těchto bodů: 

� Malá míra souladu mezi úrovní produktivity práce a osobním uspokojením 

pracovníků. 

� Nezbytnost zjištění příčin a bližší motivace všech zaměstnanců. 

� Nejprve definovat úkoly HR. 

�  V další fázi hodnocení HR. 

� Potřeba pracovníků do technologické výroby a obchodních zástupců. 

 

6.1.7 Zhodnocení interní komunikace zaměstnanci 

Problémy interní komunikace ve zkoumané společnosti 

Pro identifikaci hlavních problémů interní komunikace byly použity získané výpovědi              

od zaměstnanců (účast 7 respondentů). 

 

Základní nedostatky v komunikaci spatřují zaměstnanci v následujících bodech: 

� Nejasnost kompetencí. 

� Nejasné vymezení organizační struktury. 

� Chybějící popis pracovních míst (nejasné pracovní náplně). 

� Firma není tým, ale skupinový souboj. 

� Nefungující komunikace mezi odděleními. 

� Bez ochoty naslouchat. 

� Chybějící ujasnění zápisů z porad, zda se účastníci porady vzájemně pochopili. 
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Zhodnocení informovanosti v dané společnosti 

Tohoto šetření se zúčastnilo 8 respondentů. (Viz. tab. č. 17). 

Z výše uvedené analýzy lze vyčíst, že až 5 z 7 respondentů (71,43 %) jsou spíše 

nespokojeni s poskytováním informací, pouze 14,29 % dotazovaných jsou s přenosem 

informací od nadřízených spíše spokojení a zbylých 14,29 % zaměstnanců tento dotaz 

nedovedou posoudit.  

 

Dle hodnocení respondentů je 57,14 % s vnitropodnikovou komunikací se všemi 

pracovníky jako celku spíše spokojena, zatímco z dalšího dotazu plyne, že stejný podíl 

57,14 % pracovníků je spíše nespokojeno s komunikací  výhradně s ekonomickým 

manažerem, k čemuž mohu ještě přičíst 28,57 % respondentů, kteří jsou nespokojeni zcela. 

14,29 % dotázaných nedovedou tyto dva řešené dotazy zodpovědět.  

Velké plus však nacházím v tom, že 85,71 % dotázaných zná možnosti zpevnění 

komunikace, což je prvním krokem k možnému řešení této situace. 

 

Zhodnocení vnitropodnikové komunikace z dotazníkového šetření zaměstnanci 

Klíčové problémy respondenti spatřují v:  

� neschopnosti vést konstruktivní hovor,  

� často konfrontační povaze dialogu,  

� neschopnosti nebo nechuti přijímat zpětnou vazbu, 

� nevyváženosti komunikace,  

� omezeném využívání komunikace pro získávání zpětných vazeb, 

� neefektivní formální komunikaci směrem shora dolů, 

� problematické úrovni komunikace, bránící otevřené komunikaci. 

 

6.1.8 Zhodnocení sebereflexe ekonomického manažera související s komunikací  

Ze sebereflexe ek. manažera lze vyčíst tyto výsledky: 

� Ve společnosti neexistují pravidelné workshopy zaměřené na komunikační 

dovednosti. 

� Jinak zaměřené workshopy jsou pořádány min. 2x ročně. 

� Ve společnosti je zaveden systém hodnocení MBO. 

� Výsledky hodnocení jsou u některých zaměstnanců převedeny na výplatní pásku. 
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6.1.9 Zhodnocení motivace ze stany zaměstnanců 

Toto část šetření se zabývá otázkami motivace zaměstnanců. Respondentům jsem položila 

tvrzení, týkající se pracovních vztahů, komunikace a motivace. Z tabulky (viz. tab. č. 21) 

lze vyčíst, že svou práci má rádo 57,14 % respondentů a většina respondentů se snaží 

myslet pozitivně, jelikož se snaží hledat u každého klady (85,71 %).                            

Z toho  lze usoudit, že se zaměstnanci snaží o konstruktivní jednání. 

 

Zhodnocení dotazníkového šetření z oblasti nepeněžních stimulů 

Toto šetření bylo určeno pro zaměstnance (účast 7 zaměstnanců).  

Z odpovědí oslovených vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s možností zvyšování 

odbornosti, školení a práce je převážně zajímavá a vnímají práci jako smysluplnou. 

Zápory nacházejí v nemožnosti spoluúčasti na rozhodování v nenáležitým ocenění                            

a ohodnocení své práce. Co se týká sociálního klima, ve finančním oddělení sociální klima 

vnímají jako stresující, ale všichni se shodli, že celopodnikové sociální klima je velmi 

dobré. 

 
Zhodnocení motivace zaměstnanců k výkonu 

Viz tab. č. 20. 

Jelikož toto šetření bylo určeno pro zaměstnance, účastnilo se jich 7 respondentů                           

bez ekonomického manažera.  

Na základě šetření motivace lze prohlásit, že přes ¼ respondentů se cítí k výkonu 

motivováni, ale většina, až ¾ respondentů, motiv moc nenachází a je práce moc netěší. 

 

6.1.10 Sebereflexe motivace ze strany manažera 

Zkoumaný manažer souhlasí s tvrzením, že jeho styl řízení má vliv na své podřízené,                     

pracovníky z ostatních oddělení a na vztahy na pracovišti. Dle jeho názoru nepoužívá 

vyhraněný styl řízení, ale záleží na konkrétní situaci a zaměstnanci. Sebekriticky přiznal,  

že jeho styl řízení působí jak motivačně, tak demotivačně. Co se týká asertivního jednání, 

z jeho odpovědi lze konstatovat, že manažer ví, že v této oblasti má velké mínusy,                         

má však snahu komunikovat konstruktivně, i když to shledává složitým. 
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Snahu o motivaci projevuje ekonom zaměstnancům: 

� jejich osobním růstem,  

� přebíráním odpovědnosti spojenou s platovým ohodnocením,  

� osobními odměnami,  

� benefity. 

 

Návrhy řešení zlepšení vztahů a motivace ekonomem 

Vztahy na pracovišti by se mohly zlepšit stabilizačními procesy, jednoznačnou 

odpovědností za práci, vztáhnutou do variabilní složky mzdy.  

Demotivované pracovníka pozná a při dlouhodobé demotivaci je potřeba  poznat přesné 

příčiny, poté ukázat a projednat možnosti, jak tyto příčiny odstranit, je-li to je možné. 

 

6.1.11Analýza vývoje a růstu pracovníků  

Společnost umožňuje jakékoliv školení dle výběru, pokud bude sloužit svému účelu                           

a je finančně dostupné. Systém vzdělávání je na vysoké úrovni a je velmi podporován 

(kurzy anglického a německého jazyka, workshopy, různé projekty, prostředky                     

pro adaptibilitu, zaměstnanost a edukaci společnosti). 

 

6.1.12 Zhodnocení spokojenosti zaměstnanců 

Viz. tab. č. 23. 

Z dotazníkového šetření části spokojenosti zaměstnanců vyplývá, že pracovníci společnosti 

jsou z téměř tří čtvrtin spokojeni se zaměstnaneckými vztahy, zbylých 29 % pracovníků 

pracovní vztahy vnímá negativně. ¨ 

Na druhé straně zodpovězení druhé otázky, týkající se osobnosti zkoumaného manažera, 

znázorňuje stoprocentní nespokojenost se vztahy s tímto manažerem.  Tento problém má                   

a může mít neblahé důsledky nejen na zaměstnance společnosti, ale také na všechny 

souvislosti spojené se spoluprácí, jako motivaci odvádět kvalitní práci, plnit úkoly včas, 

předávat informace, tedy efektivně komunikovat, což jsou klíčové body, vyžadující 

konstruktivní řešení. Tuto skutečnost, jednoho z vlivů negativních vztahů                                   

mezi ekonomickým manažerem a zaměstnanci na nedobrou spolupráci se zkoumaným 

manažerem, potvrzuje poslední otázka tohoto šetření. 
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Zhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců: 

� Vrcholový management nevěnuje dostatečnou pozornost názorům zaměstnanců. 

� Zaměstnanci důvěřují informací od nadřízených dle hodnocení neutrálně. 

� Pracovníci projevují snahu o zlepšení procesů. 

� V případě problémů, pracovníci neváhají nadřízeného kontaktovat. 

� Někteří zaměstnanci používají v praxi pozitivní zpětnou vazbu. 

� Dle odpovědí pracuje nadřízený většinou efektivně. 

� Společnost dodržuje benefity a odměny, ale na druhou stranou výší mezd nepřiláká. 

pracovníky od konkurence (mzda stagnuje již několik let, nepřizpůsobuje                         

se ekonomice). 

� Dle povahy někteří zaměstnanci pracují raději individuálně, někteří v týmu. 

� Společnost dosahuje svých cílů. 

� Vysoký rozvoj odbornosti, vzdělání. 

� Firemní kultura nepodporuje rovnováhu mezi profesním a soukromým životem 

� Pracovní podmínky jsou pohodlné, zaměstnanci mají odpovídající osobní prostor. 

� Pracovní prostředí je v pořádku. 

� Jednotlivé útvary spolu nespolupracují. 

� Na práci se nejvíce zaměstnancům líbí možnosti řešení, pestrost, všestrannost. 

 

 

6.2 Návrhy opatření, možnosti řešení 

 

Osobnost ekonoma 

Jelikož zkoumaný manažer má nutkavou potřebu kontroly a  zodpovědnosti mít úkoly 

splněny před termínem plnění, a je tak v neustálém tlaku, který se projevuje občasnou 

agresivitou, z mého laického pohledu si myslím, že by panu Kubištovi  pomohly relaxační 

techniky jako např. autogenní trénink. Z pohledu zlepšení jeho jednání a navazující 

komunikace bych se snažila ekonoma přimět ke školení asertivního chování, umění 

komunikace dle možné nabídky. Toto školení či workshop bych po časovém intervalu 

zopakovala a nechala odborníkem zhodnotit, zda došlo ke očekávané změně a co je 

případně nezbytné dále učinit. 
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Návrhy řešení, týkající se přístupu k autokratickému manažerovi 

Do této části jsem zařadila doporučený přístup k autokratickému manažerovi,                                

aby nedocházelo ke konfliktům a naopak aby vše vedlo ke zdravé komunikaci, spolupráci      

a dobrým mezilidským a pracovním vztahům. 

Základem je porozumět příčinám autokratické osobnosti manažera                                                        

a přizpůsobit tak svůj přístup. Je dobré zůstat racionální a projevit empatii, zůstat v klidu, 

nebrat si nic osobně, posadit se, nekritizovat. Je třeba jej ocenit za jeho zájem o  fungování 

společnosti, ale nikoli jej chválit účelově.  

Přímá konfrontace nevede ke konstruktivním výsledkům, ale spíše ke konfliktům, hádkám, 

agresivitě a intrikám. Lepší strategie je se snaha o shodu, zdůraznit,                                                

jak co vnímáme, na co máme jaký názor.  

 

Přístup k byrokratickému manažerovi je v některých charakteristikách shodný.                    

Také se zde nevyplatí přímá konfrontace. Je lepší hledat prostor pro shodu a projevovat 

pochopení pro manažerovy požadavky na dokonalý výkon a ujišťovat manažera,                                

že jej budeme vždy o všem informovat.  Zdůraznit, že i nám jde o kvalitní výkon                             

a že pokud nedůvěřuje našim výkonům a nechce zodpovědnost delegovat, je možné další 

vzdělávání v rámci školení. [2] 

 

Návrhy řešení a opatření v oblasti personálního řízení 

Myslím, že i přes veškerou snahu nové perspektivní personální manažerky, je nezbytné 

nastartování její činnosti pomocí kontroly celého dosavadního procesu odborníky.                      

Dále shromáždit údaje o úkolech, povinnostech, odpovědnosti, vztahu k ostatním 

pracovním místům. Všechny prováděné činnosti na pracovních místech je třeba zvážit 

z motivačního hlediska a posléze stanovit časový rozvrh, kdy vše zrealizovat. 

Procesy analýzy a procesy změn struktury pracovních míst v podniku jsou do určité míry 

provázané, proto je potřeba na personálním řízení ještě zapracovat. 

 
Řízení konfliktů 

Ke řešení možných konfliktů může dále pomoci školení např. asertivního chování, 

komunikace, jednání, vedení, koučování, různé workshopy, sezení a pravidelné schůze 

nejdříve s managementem a následně se zaměstnanci. 
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Správné reakce na konfliktní jednání pro zachování kvalitních vztahů: 

� Vyjasnit si, proč tlak vzniknul (kořeny vzniku, důvod). 

� Zkoumat celkovou situaci a ptát se, jestli by se mohla časem změnit k lepšímu 

(vývoj). 

� Informovat se o každém úkolu, kdo bude odpovědný, kdy má být úkol hotový 

(informace, zodpovědnost, časový horizont). 

� Chovat se diplomaticky (taktika, zjištění detailů). 

� Vyjasnit si vztahy, což patří mezi zásadní body. 

� Mít pochopení pro nedokonalost jednání manažera, případně mu slušně poskytnout 

zpětnou vazbu. 

� Hledat oporu u ostatních zaměstnanců (rozdělení úkolů). 

� Hledat společné řešení při tlaku, který je naopak vyvíjen na manažera                             

jeho nadřízeným. 

� Jednat je nutné hlavně v případě trvalého tlaku, přechodný je možno přestát. 

� Naučit se vyjednávat o úkolech, projektech, termínech, kompetencích, pomůckách                     

a podpoře. 

� Při stresu nezanedbávat ostatní oblasti života. 

� Využít možnosti zvýšení kvalifikace, zlepšit tak osobní, sociální a mentální 

dovednosti. 

� Vyřešit a zaměřit se na nemotivované kolegy, kteří svojí nemotivovanou prací brání                      

ve spolupráci se svými spolupracovníky a jejichž práce na ně neblaze dopadá. 

Tento bod je nutné vyřešit nadřízeným. 

� Uspořádat si a zorganizovat práci (priority práce). [3] 

 
Postup při řešení konfliktů: 

� Zachovat věcný přístup a klid. 

� Zahájit řešení již při prvních příznacích, vznikajícího konfliktu. 

� Převést spor na problém. 

� Omezit počet účastníků konfliktu. 

� Zahájit vyjednávání. 

� Možnost zapojení neutrálního prvku. 

� Aktivně vyhledávat pozitivní prvky a úspěchy. 

� Přijmout závěry jednání. [12] 
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Pracovní náplně 

Jak již bylo řečeno, v dané společnosti chybí jasně vymezená kompetence (povinnost                              

a pravomoc pracovníků), proto lze konstatovat, že tato oblast závisí na nejvyšším 

managementu, zda bude ochoten spolupracovat, stanoví pracovní náplně. Teprve potom               

je možné stanovit potřebu zaměstnanců  a  efektivně řídit personál. Pro zlepšení vztahů je 

dále nutné jasně vymezit pravomoc a odpovědnost pro všechny pracovníky navrhnout 

Odpovědnostní řád. 

 

Rozvoj pracovníků 

Ač je rozvoj pracovníků na vysoké úrovni, shledávám jako nutné školení zaměřené                  

na interní komunikaci a pro jednotlivé pracovníky semináře určené „na míru“ se snahou             

se je k tomu přesvědčit a motivovat. 

 

Návrhy řešení v oblasti problémů komunikace a informačního systému 

Dle mého názoru by měl zkoumaný ekonom zpevnit interní komunikaci,                                        

při jakékoli týmové práci s každým zaměstnancem projednávat celou záležitost do hloubky 

a následně vše projednat s celým oddělením. Tímto by se předcházelo práci navíc, 

zdržování a zbytečnému napětí. 

 

Tímto si dovoluji navrhnout zpevnění komunikačních dovedností aktivním nasloucháním       

a asertivním chováním prostřednictvím školení, opakovaných workshopů,                           

kde by se jednotliví pracovníci v čase prověřovali, jak se u nich vyvíjí tyto schopnosti 

v čase.           

 

Podle mého názoru by se lidé měli více soustředit jeden na druhého a snažit se toho 

druhého zaujmout. Např.: Mluvit stručněji. V zásadě si myslím, že by se lidé do sebe měli 

pokusit vcítit, v čemž jim může pomoci gestikulace a mimika mluvčího. Takto mohou 

pochopit, zda je jejich posluchač unavený, nervózní, nesoustředěný atd. a tomu přizpůsobit 

komunikaci. Jinak mohou vznikat konflikty. Kvalita naslouchání je do značné míry 

ovlivněna způsobem projevu mluvčího. Ke zpevnění lze použít techniku aktivního 

naslouchání, jež zpevňuje komunikaci, stmeluje vztahy a řeší konflikty. [4, 8, 18] 
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Problémy interní komunikace ve zkoumané společnosti 

Návrhy řešení respondenty dle dotazníkového šetření: 

� Úprava organizační struktury, kompetencí. 

� Je nutné, aby se vedení firmy začalo zabývat problematikou jednotlivých oddělení                           

a aby se oddělení vzájemně vyslechly. 

 

Ke zpevnění komunikace ve  společnosti mohou pomoci: 

� rozbory nedostatků, 

� zkvalitnění základních organizačních dokumentů. (organizačního řádu, struktury    

společnosti, vnitropodnikových směrnic, etického kodexu, ), 

� personální změny, 

� komunikace, pracovní setkání, výměny zkušeností, 

� workshopy zaměřené na komunikační dovednosti, 

� osobní příklad vedoucích, jejich aktivní účast na již uvedených workshopech, 

� vyhodnocení pracovních protokolů, pracovní hodnocení, 

� přenesení výsledků hodnocení do praxe a na výplatní pásky, 

� hodnocení účinnosti celého systému z pohledu komunikace, 

� hledání dalších řešení upevnění komunikace mezi středisky. [4] 

 

Návrhy řešení v oblasti informovanosti v dané společnosti 

Z tohoto šetření bych si dovolila zdůraznit nutnost řešení komunikace i z tohoto pohledu 

přenosu informací směrem od nadřízených k podřízeným, jelikož přenos informací                       

má značný dopad na plnění úkolů, výkon i motivaci pracovníků. 

Personál by měl skutečně své práci rozumět a vědět, co dělá a proč to dělá. Nepřesnost 

bývá prohlubována přepisováním dat z dat nepřesných. 

 

Informa ční systém a kompetence 

Každý pracovník by měl mít nastaveny přesné kompetence i v rámci informačních 

systémů, zasahovat jen do určité oblasti dle své pracovní náplně, ostatní informace                        

by mohl využívat pouze pro čtení. Pokud by pracovník byl nucen určitou povinností 

zasáhnout do dat, ke kterým nemá přístup, vydal by požadavek kompetentnímu kolegovi. 

Tímto způsobem by informace byly cíleny do středisek, kam patří, zaměstnanci                                        
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by si tyto informace efektivně předávali a nevznikaly by informační šumy. Tento systém 

by měl být provázaný se všemi středisky s možností předávání informací i odběratelům, 

samozřejmě s omezením informací o cenách, marži a dodavatelských faktur. 

 

Pro snadné vyfakturování daných zakázek by se mohl pořídit takový program,                    

který na základě propojené logistiky s účetnictvím, může vyfiltrovat faktury z dodacích 

listů (či objednávek) dle odběratelů na zakázku. Tímto způsobem by nevznikaly časové 

posuny mezi účetním programem, logistikou, tedy náklady a výnosy by zůstávaly                        

ve stejném účetním období (měsíci).  

 

„Úspěchu dosáhneme přesnou implementací informačního systému na jednotlivá 

střediska společnosti nebo opačně přizpůsobením organizační struktury společnosti 

softwaru.“21
 

 

Při investování do výpočetní techniky a informačních počítačových systémů by se nemělo 

zapomenout, že: 

� 1/3 patří hardwaru, 

� 1/3 patří softwaru, 

� 1/3 patří zaškolení personálu [6, 7] 

 

Návrhy řešení zlepšení motivace zaměstnanců 

Zde bych navrhla workshop přímo zaměřený na asertivní jednání („ušitý danému 

manažerovi na míru“) s praktickým nácvikem a po určitém časovém úseku opětovném 

vyhodnocení „nového“ jednání manažera s odborníkem. V případě zjištění postupného 

zdokonalování se v jednání,  bych v další fázi manažera motivovala vyšším ohodnocením. 

Výsledky (pozitivní změny v jednání manažera) by měli být měřitelné a především 

zjišťované objektivně bez předsudků a stereotypních posudků od zaměstnanců z minulých 

zkušeností,  proto bych, nové hodnocení a změny jednání přenechala nezaujatému 

odborníkovi. 

 
                                                 
21 HUNČOVÁ, M. Manažérské účetnictví. 2. vyd. Ostrava: MIRAGO, 2006. 125 s. ISBN 978-80-86617-34-  
     3. 
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Manažeři by si měli uvědomit, že odměna za dobrou práci je účinnější než trest za práci 

špatnou. Vysoce motivovaní zaměstnanci dokážou zásobit organizaci stále novými 

nezbytnými iniciativami v dnešním konkurenčním světě.  

      

Motivovat pracovníky nemusí zákonitě jen nadřízený směrem dolů, pro lepší vztahy                  

a pracovní klima je možné uplatnit motivační techniky vzájemně mezi podřízenými                       

a dokonce motivaci směrem zespoda od podřízených k nadřízenému. Tímto způsobem 

vzniká příznivé pracovní klima, pracovní nadšení, spolupráce a lepší pracovní výkon 

v týmu. [4] 

 

Programy založené na motivaci mohou zlepšit produktivitu v tom smyslu, že podporují                        

a motivují ty, kteří se na nich bezprostředně podílejí a mají tak nejblíže k praktické 

realizaci různých zlepšení. Motivovaní zaměstnanci odvádí lepší výkony, zlepší                           

se produktivita práce a komunikace,  jež je nutnou podmínkou plnění všech úkonů.               

 

Pro udržení disciplíny spolupracovníků by dle mého názoru pomohla, jak motivace 

pracovníků (provize ze zisku dle odvedené práce, benefity), tak i motivace z pohledu 

hodnotnějších výsledků celé společnosti.  

 
Motivace mimo pracoviště: Pracovníci jsou ochotni na určité např. sportovní akci vynaložit 

určité úsilí, aniž by očekávali finanční odměnu. Společné aktivity zkrátka vedou                           

ke zlepšení týmové dovednosti. [4] 

 

Spolupracovníci, ke kterým je přistupováno s nedůvěrou a kontrolou,                                     

se mohou opravdu stát nesamostatnými a potřebují povzbudit k samostatné práci. 

V případě, že manažer poskytne svým zaměstnancům větší volnost, může                                  

naopak své zaměstnance přimět k větší výkonnosti a samostatnosti. [3, 8] 

 

Myslím si, že může velmi pomoci přátelské prostředí, protože pracovníci spolu lépe                          

a raději spolupracují a také komunikují. 
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Návrhy řešení v oblasti zlepšení pracovních vztahů 

S komunikací souvisí dobré pracovní vztahy, založené na důvěře. 

 
Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů: 

� Striktní dodržování zákonů, smluv, dohod, pravidel slušnosti respektování 

lidských práv ze stany zaměstnavatel a jeho vedoucích pracovníků. 

� Vedení zaměstnanců k tomu, aby i oni striktně dodržovali zákony, podnikové 

předpisy a pravidla slušnosti v jednání se spolupracovníky, zákazníky                        

i veřejností 

� Respektování zaměstnance jako rovnoprávného partnera zaměstnavatele                        

a vedení organizace ve všech oblastech, které se dotýkají zájmů obou stran, 

vytváření podmínek pro to, aby mohl participovat na řízení a rozhodování. 

� Používání detailních, individuálních, jednoznačných a na základě vyjednávání 

se zaměstnancem a v souladu se zákonem formulových pracovních smluv. 

� Formulování a realizace jasné, slušné a spravedlivé politiky získávání, výběru, 

hodnocení, odměňování, rozmísťování  a personálního rozvoje pracovníků. 

� Neustálé zlepšování stylu vedení lidí a zdravých zásad formulování pracovních 

týmů. 

� Kladení důrazu na formování osobnosti člověka u všech podnikových 

vzdělávacích aktivit, bez ohledu na jejich hlavní cíl. 

� Vytváření a udržování příznivých pracovních podmínek a důsledná orientace na 

ochranu zdraví a bezpečnost.  

� Intenzivní informování zaměstnanců o všech záležitostech organizace (netýká 

se informací, které jsou z oprávněných důvodů důvěrné nebo tajné) 

� Péče o sociální rozvoj zaměstnanců, jejich životní podmínky 

� Vytváření žádoucích mezilidských vztahů organizováním kulturních, 

sociálních, sportovních a rekreačních aktivit pro zaměstnance a jejich rodinné 

příslušníky. 

� Důsledná prevence a postihování jakýchkoliv projevů diskriminace nebo 

preferování, subjektivních antipatií či sympatií k zaměstnancům ze strany 

vedoucích pracovníků. [9] 
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Návrhy řešení v oblasti spokojenosti zaměstnanců 

Pro pracovníky bude z dlouhodobého hlediska práce tím atraktivnější a  tím více povede 

k vyššímu výkonu pracovníků, čím více bude zahrnovat tyto faktory:  

� cíle (ambice pracovníka, cíle společnosti), 

� změny (dostatek podnětů, variabilní a zajímavá práce), 

� různorodou kvalifikaci (různorodé znalosti), 

� zájem (ze strany nadřízeného, podřízených – přátelství), 

� perspektivy, 

� odpovědnost (související vliv na rozhodování – kompetence), 

� spravedlivé hodnocení, 

� spravedlivou odměnu. 

 

Věřím, že díky pozitivnímu očekávání konstruktivního řešení konfliktů, snahy o zpevnění 

komunikace v budoucnosti, se společnost a její zaměstnanci  pokusí o implementaci 

některých uvedených návrhů a že se tyto návrhy setkají s pozitivní reakcí zaměstnanců. 
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ZÁVĚR  

Záměrem této práce bylo zmapování stavu personálního řízení ve zkoumané společnosti,  

jeho optimalizace na základě analýzy, pomocí dotazníkového šetření a na základě interních 

materiálů, navrhnout možná řešení, která by zefektivnila celý proces personálního řízení, 

zaměřený především na osobnost a jednání ekonoma, jeho vliv stylu řízení na komunikaci 

(informovanost), motivaci, pracovní vztahy a ekonomickou situaci (fluktuaci, kooperaci 

atd.) celé společnosti.  

 

První část je zaměřena na teoretickou rovinu dané problematiky čerpanou převážně                      

z odborné literatury. Obsahuje výklad nejdůležitějších pojmů týkajících se lidských zdrojů,  

komunikace  a motivace. 

 

Praktická část této práce charakterizuje zkoumanou společnost, vytyčuje klíčové problémy 

v personálním řízení, komunikaci a motivaci, analyzuje a konečně navrhuje možnosti 

řešení. 

Ve vlastní práci ve čtvrté kapitole popisuji podstatu a předmět podnikání, historii, 

organizační strukturu a aktuální situaci ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o., 

spojenou s personálním řízením, komunikací a motivací. V páté části analyzuji tři hlavní 

oblastí personálního řízení, a to řízení, komunikaci a motivaci v ekonomickém oddělení.                        

Vlastní zhodnocení analýz a návrhy a opatření jsou prezentována v části páté kapitoly                     

a v šestém bloku. Největší pozornost byla věnována aktuálním problémům konstruktivního 

řešení konfliktů, zpevnění komunikace a vztahů, což má vliv také na motivaci                               

ve sledované společnosti. 

 

Vycházela jsem při tom jak z teoretických poznatků a studia odborné literatury,                             

tak především z vlastních zkušeností a znalostí, které jsem nabyla v průběhu tří let 

zaměstnání v této společnosti na pozici finanční účetní.  

Nejvíce jsem se věnovala jednání, komunikaci, motivaci a došla jsem ke zjištění,                

že především komunikace je „životně“ důležitým článkem efektivního vedení společnosti.  

 

Vlastního empirického šetření se účastnilo celkem 37,50 % žen a 62,50 % mužů 

z oslovených respondentů, mezi nimiž byl  1 vedoucí středního managementu a 1 vedoucí 
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vyššího managementu. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 8 respondentů z celkového 

počtu 10 dotazovaných, návratnost zpracovaných dotazníků tudíž činila  80 %. 

 

Z dotazníkového šetření analýzy osobnosti bylo zjištěno, že zkoumaný ekonom                           

se ve společnosti seberealizuje a prakticky rozvíjí svůj značný potenciál. Je velmi 

inteligentní, schopný a pracovitý manažer, oplývá analytickým myšlením,                                

ale občas se projevuje jako cholerická osobnost. 

Výsledky z analyzovaného dotazníku vypovídají, že 100 % respondentů je přesvědčeno                 

o autokratickém řízení  ek. manažera, tudíž hypotéza č. 1 byla potvrzena. Analýza ústních 

sdělení se zaměstnanci jednoznačně prezentuje, že původní manažerka ekonomického 

oddělení používala demokratický styl řízení, zatímco stávající ekonomický manažer řídí 

své zaměstnance autokratickým stylem vedení. 

Analýza prokázala stoprocentní nespokojenost se vztahy s ekonomem. Tento problém 

může mít neblahé důsledky nejen na zaměstnance společnosti,  ale také na spolupráci, 

motivaci a odvádění kvalitní práce.  

 

Z pohledu personálního řízení směřovaly výhrady respondentů k absenci pravidelného 

personálního výzkumu. Hypotéza č. 4 však nebyla potvrzena zcela, jelikož v roce 2007 

vznikla zcela nová pozice personální manažerky.  

Hlavní problémy dotázaní shledávají hlavně v neefektivní komunikaci mezi nadřízenými        

a podřízenými a ze strany svých vedoucích v nepochopení vlastní role v organizaci, 

nedůvěře, stresu, malé péči  o rozvoj vztahových dovedností, neposilování sdílené důvěry 

a solidarity.  

Z šetření lze dále určit, že v roce 2007 ekonomické oddělení opustilo dokonce 80 % 

zaměstnanců. Vzhledem k  nedostatečně vymezeným kompetencím a pracovních náplní, 

došlo v roce 2007 k fluktuaci zaměstnanců. 

 

Na základě šetření motivace lze prohlásit, že většině respondentům práce radost nepřináší, 

na druhé straně však všichni dotázaní vnímají práci jako smysluplnou. 
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V analýze sebereflexe ekonoma, související s personálním řízením, ekonom poukázal                       

na nezbytnost zjištění potřeb v oblasti lidských zdrojů, vymezení kompetencí a zjištění 

příčin a bližší motivace všech zaměstnanců.  

 

Nejenže by se vedoucí pracovníci měli zaměřit na své zaměstnance a jejich potřeby, snažit 

se jim porozumět, zjistit jejich přednosti a rozvíjet jejich potenciál, ale také se zamyslet 

nad svým jednáním a komunikací, jakožto nástrojem velmi ovlivňující kolegy a podřízené.                  

Dále se více zaměřit na silné stránky a slabé stránky naopak potlačit již zmíněnými 

workshopy připravenými zaměstnancům tzv. „na míru“. Kromě manažerů by měl 

s pracovníky pracovat také personalista (HR), a to s každým zaměstnancem individuálně 

dle jeho osobnosti, kvalifikace, potenciálu a zaměření. Pracovníci dle svého založení 

mohou ocenit více pochvalu, dobré pracovní vztahy nebo využívání zpětné vazby                               

a asertivně jednajícího manažera, než vyšším platem s manažerem konfliktním.             

Práce manažera není sama o  sobě jednoduchá, souvisí však také s uměním ovládání, 

respektive asertivního chování, konstruktivní komunikace, motivace demotivovaných                          

a pěstování vztahů. 

 
Za nejpřínosnější část práce považuji pátou kapitolu, kde jsou uvedeny výsledky 

empirického šetření. V šesté kapitole jsou zhodnoceny jednotlivé oblasti šetření a shrnuty 

jejich návrhy řešení.  

 

Ve společnosti bych doporučila provést reorganizaci středisek (organizační strukturu), 

upravit kompetenci (pravomoc a odpovědnost pracovníků), sladit komunikaci,                            

čímž je možné dosáhnout lepší koordinace a možnost dojít k cílům společnosti.  

 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit vliv řízení ekonomického manažera na řízení lidských 

zdrojů, a to na komunikaci, motivaci, interpersonální vztahy a spokojenost zaměstnanců.  

 

V rámci tohoto výzkumu jsem ověřovala tyto stanovené hypotézy, které zněly: 

Hypotéza č. 1: Zkoumaný manažer ekonomického oddělení používá diktátorský   

                        (autokratický) styl řízení.  

Hypotéza č. 2: Současná neefektivní a neřízená komunikace uvnitř týmu ekonomického  

                        oddělení dává velký prostor pro negativní vyústění do stresového pole.  
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Hypotéza č. 3: Prosperující společnost generuje neadekvátní fluktuaci                                              

                        ve svém ekonomickém oddělení. Vliv na tuto statistiku mají  skutečnosti                       

                        a výstupy z hypotéz č. 1 a 2.  

Hypotéza č. 4: Ve společnosti je nedostačující personální periodická analýza celé     

                         konstrukce a řízení společnosti a přijmout  renomovaného personalistu. 

Hypotéza č. 5: V konstrukci řízení je nezbytné vymezení kompetencí  (pravomoci                        

                          a odpovědností). 

Hypotéza č. 6: Je nutné prověřit celkovou profesní a osobnostní způsobilost ekonoma                          

                        ve vztahu k řízení kolektivu a  případně odstranit používané nevhodné     

                        techniky jednání (aroganci, nátlak, agresi), demotivaci. 

 

Na základě šetření byly výše uvedené hypotézy potvrzeny kromě hypotézy č. 4, jež nebyla 

potvrzena zcela, jelikož v roce 2007 vznikla zcela nová pozice personální manažerky.  

 

V závěru lze konstatovat, že stanovený cíl diplomové práce byl splněn. Věřím, že alespoň 

některá doporučení budou pro vedení společnosti přínosem. Konečné rozhodnutí                              

je samozřejmě pouze na rozhodnutí managementu společnosti. Doufám, že moje návrhy 

mohou kladně ovlivnit personální řízení, tj. komunikaci a motivaci ve sledované 

společnosti. 
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Příloha 1.: Ředitelství a výrobní závody SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

 

 

 
Ředitelství a výroba elektroniky Bruchsal 

 
Výrobní závod Graben 

 
Výrobní závod Forbach (Francie) 

 
Výrobní závod Lyman (USA) 

 [28] 

 



 

 

Příloha 2: Výrobky a zboží SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

 

Převodové motory a frekvenční 

měniče 

 

 

Servo-technologie 

 

 

Průmyslové převodovky 

 

 

Ostatní produkty, Servis a 

pomůcky 

 

 [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Personální řízení dle Koubka – univerzální tabulka  

Kategorie Popis 

Informační vstupy 

 

Mentální procesy 

 

 

Fyzické činnosti 

 

 

 

Vztahy s ostatními 

lidmi 

 

Pracovní prostředí 

 

Jiné prostředí 

Kde a jak dostává pracovník informace 

nezbytné pro výkon práce? 

Jaké myšlení, rozhodování, plánování                   

a zpracovávání informací je nezbytné                  

pro výkon práce? 

Jaké fyzické činnosti musí pracovník 

vykonávat a jaké nástroje a prostředky 

přitom používá? 

Jaké vztahy s ostatními lidmi se vyžadují 

při výkonu práce? 

Ve kterém fyzikálním a sociálním 

prostředí se práce vykonává? 

Jaké činnosti, podmínky či charakteristiky, 

kromě již uvedených, souvisejí 

s pracovním místem? 

          Zdroj: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995.  
                     350 s. ISBN 80-85943-01-8. Upraveno. 
 

Analýza je proces sestavený z těchto kroků: 

� Identifikace potřeb managementu. 

� Identifikace nejproblémovějších pracovních míst, na něž by měla být  zaměřena 

pozornost. Podkladem jsou informace o uspokojení z práce a o motivaci získané 

od pracovníků. Je nutné zvážit i to, zda se rostoucí motivace pracovníků 

skutečně odrazí v pracovním výkonu. 

� Kontrola celého dosavadního procesu odborníky. 

� Shromáždění podobných údajů o úkolech, povinnostech, odpovědnosti, vztahu 

k ostatním pracovním místům. 

� Všechny činnosti prováděné na pracovním místě je třeba zvážit z motivačního 

hlediska. 

� Na základě informací se stanoví časový rozvrh. 

Zdroj: KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. 350 s. ISBN 80-85943- 
           01-8.  



 

 

Příloha 4: Dotazníkové šetření personálního řízení ve společnosti 
 

Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivace  
ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

Analýza řízení lidských zdrojů 
(určený pro ekonomického manažera) 

 

Odpovězte, prosím, stručně na následující otázky: 

1. Jaké míry souladu mezi pracovními místy a pracovníky chce podnik v budoucnosti 

dosáhnout?...................................................................................................................................................... 

2. Jaká současná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce a osobního uspokojení   

     pracovníků?............................................................................................................................................... 

3.  Jaké změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou nezbytné, aby bylo dosaženo   

     uspokojení pracovníků? 

 

        Pro průběh strategických úvah tyto otázky, prosím, konkretizujte: 

1. Kolik a jaký druh pracovníků bude podnik 

potřebovat?.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

2. Jaká nabídka pracovních sil se v podniku i mimo něj v budoucnu 

předpokládá?..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

3. Co je třeba udělat, aby byla pokryta žádoucí perspektivní potřeba pracovníků 

v podniku?......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

4. Jaké míry souladu mezi pracovními místy a pracovníky chce podnik v budoucnosti 

dosáhnout?......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

5. Jaká současná míra souladu a z ní vyplývající úroveň produktivity práce a osobního uspokojení 

pracovníků?.................................................................................................................................................... 

6. Jaké změny v politice i praktické činnosti na úseku lidských zdrojů jsou nezbytné, aby bylo dosaženo 

uspokojení pracovníků?................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 
 
 
 
 



 

 

 

Příloha 5: Obecný dotazník určený pro zaměstnance 

Dotazník 
 

Milí bývalí kolegové, 
 
studuji Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci. Ve své diplomové práci se věnuji vlivu 
manažerského řízení na komunikaci a motivaci, a proto bych Vás chtěla požádat o vyplnění 
následujícího dotazníku. Otázky se týkají řízení lidského faktoru, které jsem zaměřila na styl řízení 
ekonomického manažera, jeho komunikaci a motivaci. Tento dotazník je zcela anonymní a veškeré 
údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely diplomové práce. Dotazník se skládá z otázek 
a jeho vyplnění Vám nezabere více než několik minut. Vámi vybrané varianty odpovědí prosím označte. 
 
Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.  
 
Jana Dvořáková 
 
 

1. Jak dlouho pracujete ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.? 
� do 1 roku 
� 2-5 let 
� 6-10 let 
� 11 – 15 let 
� 16 a více let 

 
2. Vykonáváte v současnosti vedoucí pozici? 

� ano 
� ne 

 
3. Jaké je Vaše vzdělání? 

� Středoškolské 
� Vyšší odborné 
� Vysokoškolské 
� Jiná možnost 

 
 

4. Jste spokojen/a s pracovními vztahy se spolupracovníky? 
� ano 
� ne 
 

 
5. Jste spokojen/a s pracovními vztahy s ekonomickým manažerem? 

� ano 
� ne 
 
 

6. Zhodnoťte, prosím, svou spokojenost se spoluprácí s ekonomickým manažerem: 
� jsem spokojen/á 
� jsem spíše spokojen/á 
� jsem spíše nespokojen/á 
� jsem nespokojen/á 
� odpověď nedovedu posoudit 
 



 

 

6.1 Svou odpověď zdůvodněte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

7. Zhodnoťte, prosím, svou spokojenost s kvalitou poskytování informací od nadřízených: 
� jsem spokojen/á 
� jsem spíše spokojen/á 
� jsem spíše nespokojen/á 
� jsem nespokojen/á 
� odpověď nedovedu posoudit 

7.1 Svou odpověď zdůvodněte. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Zhodnoťte, prosím, svou spokojenost s vnitropodnikovou komunikaci s pracovníky: 
� jsem spokojen/á 
� jsem spíše spokojen/á 
� jsem spíše nespokojen/á 
� jsem nespokojen/á 
� odpověď nedovedu posoudit 
 

8.1 Svou odpověď, prosím, zdůvodněte: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

9. Zhodnoťte, prosím, svou spokojenost s komunikací s ekonomickým manažerem: 
� jsem spokojen/á 
� jsem spíše spokojen/á 
� jsem spíše nespokojen/á 
� jsem nespokojen/á 
� odpověď nedovedu posoudit 

 
 
9.1 Svou odpověď, prosím, zdůvodněte: 
 
………………………………………………………..................................................... 
 

10. Víte, které jsou možnosti zpevnění komunikace s podřízenými a nadřízeným? 
� ano  
� spíše ano 
� spíše ne 
� ne 
� odpověď nedovedu posoudit 
 

9.1 Svou odpověď, prosím, konkretizujte: 
 
………………………………………………………....................................................... 
 
 

11. Jste ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. motivováni k výkonu? 
� ano  
� spíše ano 
� spíše ne 
� ne 
� odpověď nedovedu posoudit. 



 

 

 
12. Který styl řízení používá dle Vašeho názoru manažer ekonomického oddělení? 

� demokratické 
� autokratické 
� liberální 
� byrokratické 
� nelze posoudit 
 

12.1 Svou odpověď, prosím, zdůvodněte: 
 
………………………………………………………................................................. 
 
IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE:  
 
Jaké je Vaše pohlaví? 
 

� muž 
� žena 
 

Do jaké věkové skupiny patříte? 
 

� do 25 let 
� 25 – 30 let 
� 31 – 45 let 
� 46 – 55 let 
� 56 a více let 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 6: Dotazníkové šetření osobnosti ekonomického manažera 
 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Osobnost ekonomického manažera 

(určený pro zaměstnance) 
 

             Prosím vás o stručné odpovědi na následující otázky: 

 

5. O co usiluje? (O co druhému jde? Oč se mu jedná? Motivy – pohnutky jednání potřeb, zájmy, 

hodnoty, ideály)............................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

6. Na co má? (Jaké má předpoklady? Schopnosti – obecné a speciální, talent, dovednosti, 

vědomosti, kvalifikace)................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

7. Jaký je? (Jakými způsoby uskutečňuje to, na co má? Temperament – tempo, převažující nálada, 

senzitivita, celková dynamika jednání a prožívání)......................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

[31] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 7: Dotazníkové šetření vlastností ekomomického manažera 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Dotazník na kvalitu správného nadřízeného 

(určený pro zaměstnance) 

 

Ohodnoťte, prosím, následující body, vztahující se k osobnosti Vašeho ekonomického manažera, 

známkami od 1-5 (1- nejlepší známka, 5 – nejhorší ohodnocení). 

� Pracovitost, 

� Spolupráce s podřízenými, 

� Důvěra v lidi, 

� Loajálnost ke kolegům, 

� Nekonfliktnost, 

� Asertivní chování, 

� Individuální přístup ke každému zaměstnanci, 

� Rozhovory s pracovníky, 

� Podpora zaměstnanců, 

� Možnost rozvoje pracovníků dle jejich potenciálu, 

� Uznání zaměstnanců, 

� Patřičné ohodnocení práce, stimuly, 

� Hodnotí také svůj systém? 

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209 -328-2. 
           Upraveno dle vlastního zpracování na základě dotazníkového šetření. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 8: Dotazníkové šetření stylu řízení ekonomického manažera  
 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Styl řízení ekonomického manažera (pro manažerskou mřížku) 

(určený pro zaměstnance) 

T V R Z E N Í : 

Seřaďte, prosím, které odpovědi upřednostňuje dle pořadí od 1 - 4 (nejvíce upřednostňováná 

odpověď - 1, nejméně – 4): 

Používá manažer ekonomického oddělení styl řízení spíše: 

� autokratický, 

� demokratický, 

� byrokratický, 

� liberální? 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 9: Dotazníkové šetření řízení konfliktů ve společnosti SEW EURODRIVE   
                 CZ, s. r. o. 
 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza řízení konfliktů 

(určený pro zaměstnance) 

 

V klidu si promyslet a odpovězte, prosím, na následující otázky: 

1. Co to přesně je, co mě zlobí, co se nedaří, co není tak, jak jsme se dohodli? 

2. Co chci jinak, jaká bude změna (chování, postup)? 

3. Jak spolupracovníka mohu nejlépe oslovit (situace, způsob, argumenty, příklady)? 

Při odpovídání na výše uvedené otázky se řiďte, prosím: 

� Sdělte, co konkrétně se nedaří, co přesně není plněno, kritizujte jenom chování, které je možno 

pozorovat. 

� Zaměřte se na výkon, chování, neútočte na celou osobnost. 

� Sdělte konkrétně a řekněte to za sebe. 

� Zachovejte klid a držte se tématu. 

Zdroj: HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 1. vyd. Praha:  Grada Publishing, a. s., 2008.  
           130 s. ISBN 978-80-247-1737-1. Upraveno dle vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10: Dotazníkové šetření komunikace na pracovišti v ekonomickém oddělení 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza komunikace 

(určený pro zaměstnance i ekonomického manažera) 
 

V klidu si promyslete a odpovězte, prosím, na následující otázky,                                        

týkající  se komunikace v ekonomickém oddělení: 

 

Rozeberte, prosím stručně klíčové nedostatky, spojené s komunikací...................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Jak by dle Vašeho názoru bylo možné zkvalitnit základní organizační dokumenty 

(organizační řád, strukturu společnosti, vnitropodnikové směrnice, etický 

kodex)?................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................  

Jaké jsou personální změny?............................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Jak funguje ve společnosti komunikace, pracovní setkání, výměny zkušeností?................ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Jsou ve společnosti zavedené workshopy zaměřené na komunikační dovednosti? Pokud 

ano, jaký mají na komunikaci efekt?................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Je ve společnosti zavedeno vyhodnocení pracovních 

protokolů?........................................................................................................................... 

Jsou výsledky hodnocení následně převedeny a na výplatní pásky?.................................. 

Kde nacházíte ještě možné rezervy v řešení upevnění komunikace mezi středisky?......... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN                                      
            80-7209 -328-2. Upraveno dle vlastního zpracování na základě dotazníkového šetření. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 11: Dotazníkové šetření motivace ze strany pracovníků 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza motivace ze stany pracovníků 

(určený pro zaměstnance) 

T V R Z E N Í : 

Vyjádřete, prosím, souhlas či nesouhlas: 

1. Mám rád své povolání, těším se na svůj pracovní den a pracovní jednání. 
� ano 
� ne 
 
2. Vím, že můj vnitřní stav ovlivňuje můj projev. 

� ano 
� ne 
 
3. Jsem si vědom, že mé projevy jsou čteny druhou stranou a podmiňují tak můj pracovní i osobní 

úspěch. 

� ano 
� ne 
 

4. Poznal jsem, že svými vnějšími projevy a chováním mohu ovlivňovat svůj vnitřní stav. 

� ano 
� ne 
 

5. Přesvědčil jsem se, jak svými vnějšími projevy ovlivňuji ty, s nimiž jednám. 

� ano 
� ne 
 

6. Vím, že hledat u druhých chyby, umí každý. 

� ano 
� ne 
 

7. Naučil jsem se nacházet u každého nějaké klady a vyplácí se mi to. 

� ano 
� ne 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 12: Zpracované dotazníkové šetření motivace zaměstnanců ze strany  
                   manažera 
 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza motivace zaměstnanců: 

(určený pro ekonomického manažera) 

Nejprve si pročtěte, prosím, celý text, který je zahrnut pod čísly 1 až 7. Pod každým z čísel je trojice 
charakteristik, které vypovídají o něčem, co by zaměstnancům pomohlo nebo mohlo přinášet 
uspokojení. 
 
Označte, prosím, u každé otázky, písmenko, které nejvíce odpovídá Vašemu názoru: 
 
1. a) organizovat a řídit.    
    b) být na vedoucím místě. 
    c) mít postavení, abych mohl ovlivňovat chod věcí. 
 
2. a) mít stabilní zaměstnání. 
    b) mít jistotu přiměřeného ohodnocení. 
    c) mít zajištěn odpovídající postup dle praxe a zásluh. 
 
3. a) mít vedoucího, který je člověk na pravém místě. 
    b) být zaměstnán tam, kde panují slušné, dobré vztahy. 
    c) být na pracovišti, kde vládne pohoda a důvěra. 
 
4. a) mít práci, při které mohu plně rozvinout své schopnosti. 
    b) být zaměstnán tam, kde naleznu plné uplatnění. 
    c) mít práci, kterou budu konat rád a bez ohledu na čas. 
 
5. a) mít práci, která dává velmi vysoký příjem. 
    b) pracovat za odměnu, která umožní velmi dobrý životní standard. 
    c) být zaměstnán tam, kde je maximální výkon odměněn obdobnou fianční odměnou. 
 
6. a) mít práci, která ukáže všem své přednosti. 
    b) mít zaměstnavatele, který dává najevo, že si je vědom své hodnoty a  přínosu    
        pro firmu. 
    c) být v pozici, která dává šanci vyniknout a dosáhnout uznání. 
 
7. a) pracovat samostatně, nebýt odkázán na neschopnost či lenost jiných. 
    b) mít práci, kterou si budu moci řídit převážně sám. 
   c) být svým vlastním pánem, za kterého hovoří výsledky a výkon. 
 
Legenda k dotazníku: Odpovědi manažera, které nejvíce odpovídají jeho přesvědčení, vyznačil barevně.   
                                      Nevyplněné znamenají jeho nesouhlas. 
 
[31] 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 13: Dotazníkové šetření – sebereflexe motivace ze strany manažera  

 
Výzkum pro diplomovou práci 

Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 
ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 

Analýza jednání, komunikace, motivace a vztahů 
(určený pro ekonomického manažera) 

a) Odpovězte, prosím, stručně na níže uvedené otázky: 

1. Jakou funkci zastáváte ve společnosti?.......................................................................................................... 

2.  Kolik lidí je pod vaším vedením?................................................................................................................. 

3. Používáte styl řízení autokratický, byrokratický, demokratický či liberální nebo kombinaci více, uveďte, 

prosím, konkrétně........................................................................................................................................... 

4. Je Váš styl vedení efektivní?.......................................................................................................................... 

5. Ovlivňuje Vás styl řízení vztahy na pracovišti? Pokud ano, jak?.................................................................. 

6. Jak by se dle Vašeho názoru mohly zlepšit vztahy na pracovišti?................................................................. 

7. Jednáte asertivně s kolegy(tj. nejste agresivní a nejsem pasivní)?................................................................. 

8. Pracujete na konstruktivní komunikaci a jednání? Pokud ano, jak?.............................................................. 

9. Komunikujete s kolegy a podřízeným efektivně?........................................................................................ 

10. Máte ve společnosti meetingy se všemi pracovníky?..................................................................................... 

11. Pokud ano, jak často a jsou tyto schůze se pracovníky všech útvarů? .......................................................... 

12. Jakým způsobem motivujete své kolegy?...................................................................................................... 

13. Mají ve vaší firmě zaměstnanci nějaké zajímavé benefity? Osobní odměny,  vzdělávací kurzy, stravenky, 

možnost využití firemních vozů pro firemní účely, využití firemních telefonů 

atd.?................................................................................................................................................................ 

14. Poznáte, když je pracovník demotivován?..................................................................................................... 

15. Jak byste se zachoval při demotivaci pracovníka?......................................................................................... 

            ................................................................................................................................................................... 

b) Odpovězte, prosím, na následující otázky dle daných možností: 

Možnosti: 

1 ….nikdy 

2 …občas 

3 …často 

4 …vždy 

T V R Z E N Í : 

1.    Snažím se podřízené spíš přesvědčit a ovlivnit, než je nutit k tomu, co chci. 

2.    Snažím se zajisti, aby měli moji podřízení z práce radost. 

3.    Hovořím s lidmi, kteří od nás odcházejí, abych se dozvěděl více. 

2. Při diskusích užívám všeho, co vím o neverbální komunikaci. 

3. Podřízeným, pokud to jen lze, poskytuji úplné a poctivé informace. 

4. Informace o názorech zaměstnanců využívám ve své další činnosti. 



 

 

5. Ve své manažerské činnosti spíš užívám teorii X, nebo Y ( X = autoritou, příkazy, Y = motivací, 

odměnou) ? 

6. Vyhýbám se konfliktnímu jednání a varuji před ním i ostatní. 

7. Vždy se snažím angažovat zaměstnance do pracovních záležitostí 

8. Zdůvodňuji svá opatření i všechny názory, s nimiž zaměstnanci nesouhlasí. 

9. Hledám konsenzus a vedu k tomu i ostatní. 

10. Na chybu nereaguji výtkou, ale analýzou a opravou. 

11. Hledám rovnováhu mezi důslednou kontrolou a nezávislostí pracovníka. 

12. Uvědoměle se snažím zlepšit své umění motivovat. 

13. Měním kontrolní body, abych udržel cíle na stimulační úrovni. 

14. K odstranění překážek v práci měním systém. 

15. Když hodnotím výkon pracovníka, nevšímám si jen finančních výsledků. 

16. Podřízené vedu k objektivnímu posuzování příjmů svých i svých kolegů. 

17. Při hodnocení vyžaduji, aby pracovníci hodnotili i mne. 

18. Mám úplnou a jasnou zpětnou vazbu s těmi, které jsem musel kritizovat. 

19. Organizuji práci tak, že jeden pracovník dostane na starost celý úkol. 

20. Považuji úkoly a přesuny za cestu rozvoje pracovníka. 

21. Vedu podřízené k využívání jejich vlastní iniciativy. 

22. Svěřuji práci, kterou nemusím dělat sám, někomu z podřízených. 

23.  Když musím učinit obtížné rozhodnutí, neváhám. 

24. Bojuji proti hádkám a osobním střetům a usiluji o uklidnění. 

25. Ke změnám přistupuji jen po důkladné konzultaci se všemi, koho se týkají. 

26. Za dobrou práci poděkuji lidem přímo. 

27. Bourám pravidla nepracuji výhradně dle instrukcí. 

28. Vyhledám a přemísťuji každého, kdo nepracuje naplno. 

29. Vyhledám příležitost ke změně a uskutečňuji ji, kde to jen jde. 

30. Odměňuji, uznávám a povyšuji jen za zásluhy. 

 Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209 -328-2. 
            Upraveno dle vlastního zpracování na základě dotazníkového. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 14: Dotazníkové šetření nepeněžních stimulů 
 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza nepeněžních stimulů 

(určený pro zaměstnance) 

 
Popište, prosím, stručně tyto body, týkající se nepeněžních stimulů ve 
společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o.: 
 
Prestiž zaměstnavatele – firmy..................................................................................... 
Prestiž pracovní funkce – pozice.................................................................................. 
Uplatnění vlastní odborné kvalifikace.......................................................................... 
Možnosti kariérního růstu (postupu)............................................................................ 
Možnosti odborného růstu............................................................................................ 
Zajímavost práce........................................................................................................... 
Spoluúčast na rozhodování, kompetence...................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Znalost výsledků vlastní práce..................................................................................... 
Smysluplnost práce....................................................................................................... 
Spravedlivý, objektivní přístup vedení......................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Ocenění nadřízených, pochvala, pozitivní 
přístup........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Uznání  ostatních členů pracovního týmu.................................................................... 
Dobré sociální klima, dobrý tým.................................................................................. 
.......................................................................................................................................  
 
 

Zdroj: Upraveno dle vlastního zpracování na základě dotazníkového šetření,  [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 15: Dotazníkové šetření výkonu manažera 

HODNOTÍCÍ FORMULÁ Ř VÝKONU MANAŽERA 
(určený pro zaměstnance) 

I. MANAGER INFORMACE:  
• Název společnosti:  SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
• Název pracovní pozice: Ekonom společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
• Pracoviště: Praha, Czech Republic 
•Jméno: Ing. Michal Kubišta 
 
II.  KOMPETENCE  
 
Zvolte, prosím, jednu možnost v souvislosti s hodnocením ekonomického manažera. (Přečtěte si, 
prosím, nejprve vymezení možností hodnocení): 
 
Možnosti hodnocení: 
• 1 = Mimořádné  
• 2 = Chvalitebné 
• 3 = Plně kompetentní  
• 4 = Pokračující rozvoj  
• 5 = Špatné 
• N = Nelze použít  
 
a) Určité kompetence potřebné pro práci:  
• Technické dovednosti  
• Finanční dovednosti  
• Schopnost rozhodování  
• Analytické schopnosti / řešení problémů  
• Iniciativa / vytrvalost / nadšení  
• Flexibilita  
• Písemné komunikační dovednosti  
• Ústní komunikační dovednosti  
• Zaměření na zákazníka  
• Týmová práce  
• Organizační schopnosti.  
• Vyjednávání dovednosti   
ZNALOST ŘÍZENÍ  
Zvolte, prosím, jednu možnost v souvislosti s hodnocením ekonomického manažera. (Přečtěte si, 
prosím, nejprve vymezení možností hodnocení): 
 
Možnosti hodnocení: 
• 1 = Mimořádné  
• 2 = Chvalitebné 
• 3 = Plně kompetentní  
• 4 = Pokračující rozvoj  
• 5 = Špatné 
• N = Nelze použít 1. Zaměstnanci - vývoj 
      
   1. Zaměstnanci – vývoj 
   2. Znalosti 
   3. Analytické/Koncepční myšlení  
   4. Schopnost vést tým  
   5. Používání obchodního ducha  
   6. Koučování 
DISKUSE  
 



 

 

a) Analýza silných stránek (příklady, kdy jedinec vynikal): 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
b) Potřeby rozvoje (oblasti, které potřebují posílit, další zkušenosti a expozice): 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
CELKOVÉ HODNOCENÍ  
 
Zvolte, prosím, jednu možnost v souvislosti s hodnocením ekonomického manažera. (Přečtěte si, 
prosím, nejprve vymezení možností hodnocení): 

Možnosti hodnocení: 
1. Mimořádné  
2. Vynikající výkon 
3.  Plně příslušné (plně kompetentní výkon) 
4. Neustálé rozvíjení  
5. Špatné 
6. Nová pozice  
VI. Komentáře pracovníků: 
 

 [31] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č 16: Průzkum spokojenosti zaměstnanců 

Vážení zaměstnanci,  

V rámci své diplomové práce provádím průzkum úrovně spokojenosti zaměstnanců ve společnosti SEW 

EURODRIVE CZ, s. r. o. Ujišťuji Vás, že Vaše odpovědi budou využity jen pro výše uvedené důvody                           

a budou zachovány v tajnosti.  

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza spokojenost zaměstnanců 

(určený pro zaměstnance) 

Instrukce pro průzkum:  

• Laskavě  a bez velkého přemýšlení, odpovězte, prosím, na uvedené otázky 

• Formulář je anonymní 

• Zaslat e-mailem nebo předat mi tento dotazník osobně nebo na e-mail:  dvorakova@getinge.cz. 

Laskavě sledujte, prosím, tyto kategorie pro Vámi provedené ohodnocení následujících otázek:  

• Naprosto souhlasím: 5  

• Souhlasím: 4  

• Neutrální: 3  

• Nesouhlasím: 2  

• Rozhodně nesouhlasím: 1  

 

Obsah otázky:  

a. O společnosti (tvrzení): 

• Vrcholový management věnuje velkou pozornost návrhům zaměstnanců.            

• Mohu důvěřovat všem informacím.                                                                                                     

 • Vrcholový management komunikuje o změnách nebo rozhodnutí, která ovlivní zaměstnance. 

• Společnost je agresivní konkurence na trhu. 

• Naše společnost je dobrá společnost pracovat. 

b.  Práce sama o sobě: 

• Má dle Vašeho názoru Vaše práce smysl?                                                                                                    

• Můžete říci, že práce ostatních zaměstnanců je důležitá?  

• Hledáte způsoby, jak zefektivnit procesy?  

c. Vztah s manažery / dohled:                                                                                                       

•  Neváháte kontaktovat v případě potřeby svého manažera?                                                                   

• Je se mnou spravedlivě zacházeno?  

• Mají zaměstnanci pocit, že mohou důvěřovat svému nadřízenému?  

• Používáte v praxi pozitivní zpětnou vazbu se zaměstnanci?  

• Je v praxi konzistentní a spravedlivý způsob hodnocení jednotlivých manažerů?  



 

 

• Pracuje můj nadřízený efektivně? 

• Je můj manažer je efektivní vůdce (tj. ukazuje, že chování je konzistentní, pozitivní & motivace)  

d. Kompenzace a dávky: 

• Společnost dodržuje odměny a benefity?                                                                                                      

• Společnost díky své mzdové politice pomáhá přilákat a udržet vysoce výkonné zaměstnance? 

• Vnímáte, že je mzda dostačující?                                                                                                             

• Má praxe odpovídá mému ohodnocení?  

e.  Odměny:  

• Jste uznávání, když svou práci odvádíte dobře?  

• Jsou zaměstnanci uznáváni pro dobrý pracovní výkon?  

 f. Týmová práce:  

• Baví mě pracovat v týmu?                                                                                                        

• Nebo raději pracujete individuálně?                                                                                               

• Umíte vyřešit konflikt poctivě, efektivně a rychle                                                                                  

• Moje skupina pracuje dobře a společně dosahujeme našich cílů společnosti?                                    

• Získáváte odpovídající technické školení podle své práce?                                                                

• Pomohlo Vám technické školení zlepšit Vás výkon?                                                                              

• Jste ve své práci profesionál?                                                                                                                   

• Rozvíjím v této společnosti své dovednosti a znalosti?                                                                                                                  

• Mám jasně stanovenou profesní dráhu v této společnosti?                                                                        

• Mám možnost učit se a růst? 

g. Řízení výkonnosti: 

• Odráží Vaše poslední hodnocení výkonu přesně odráží Váš výkon?                                                                 

• Je systém hodnocení spravedlivý? 

h.  Firemní kultura:   

• Jsou v organizaci správně vymezené hodnoty jednotlivých pracovníků?  

• Podporuje firemní kultura rovnováhu mezi prací a rodinou života?                                                    

• Spolupracují spolu jednotlivé útvary efektivně?  

• Nebojíte se řešit jednotlivé problémy a nabízet připomínky a návrhy?                                      

• Baví Vás Vaše práce?  

i. Pracovní podmínky: 

• Funguje celá společnosti globálně, splňuje pro Vás, co jste čekal(a)?                                                  

• Je ve společnosti čisté prostředí?   

• Jsou pro Vás pracovní podmínky pohodlné?  

• Máte svůj odpovídající osobní prostor?  

• Jsou Vaše fyzické pracovní podmínky dobré?                                                                                         

• Je Vaše pracovní vytížení rozumné?                                                                                                   

• Dokážete udržet rozumnou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?  



 

 

j.  Závěr:   

• Co se Vám  nejvíce líbí ve své práci právě teď?  

• Proč se necítíte dobře ve své práci právě teď?  

• Co je třeba zlepšit pro Váš lepší výkon a produktivitu?  

• Dejte mi, prosím, nejméně tři návrhy na zlepšení pracovního prostředí v této společnosti?  

 [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 17: Zpracovaný průzkum sebereflexe ekonomického manažera 

Výzkum pro diplomovou práci 
Vliv manažerského řízení na komunikaci a motivaci 

ve společnosti SEW EURODRIVE CZ, s. r. o. 
Analýza jednání, komunikace, motivace a vztahů 

(určený pro ekonomického manažera) 

Odpovězte, prosím, na následující otázky dle daných možností: 

Možnosti: 

1 ….nikdy 

2 …občas 

3 …často 

4 …vždy 

1. Snažím se podřízené spíš přesvědčit a ovlivnit, než je nutit k tomu, co chci. 3 

2. Snažím se zajisti, aby měli moji podřízení z práce radost. 2 

3. Hovořím s lidmi, kteří od nás odcházejí, abych se dozvěděl více. 4 

4. Při diskusích užitím všeho, co vím o neverbální komunikaci. 3 

5. Podřízeným, pokud to jen lze, poskytuji úplné a poctivé informace. 3 

6. Informace o názorech zaměstnanců využívám ve své další činnosti. 3 

7. Ve své manažerské činnosti spíš užívám teorii X, nebo Y?  

8. Vyhýbám se konfliktnímu jednání a varuji před ním i ostatní. 1 

9. Vždy se snažím angažovat zaměstnance do pracovních záležitostí. 4 

10. Zdůvodňuji svá opatření i všechny názory, s nimiž zaměstnanci nesouhlasí. 3 

11. Hledám konsenzus a vedu k tomu i ostatní. 2 

12. Na chybu nereaguji výtkou, ale analýzou a opravou. 2-3 

13. Hledám rovnováhu mezi důslednou kontrolou a nezávislostí pracovníka. 3 

14. Uvědoměle se snažím zlepšit své umění motivovat. 4 

15. Měním kontrolní body, aby h udržel cíle na stimulační úrovni. 3 

16. K odstranění překážek v práci měním systém. 3 

17. Když hodnotím výkon pracovníka, nevšímám si jen finančních výsledků. 4 

18. Podřízené vedu k objektivnímu posuzování příjmů svých i svých kolegů. 2 

19. Při hodnoceních vyžaduji, aby pracovníci hodnotili i mne. 2 

20. Mám úplnou a jasnou zpětnou vazbu s těmi, které jsem musel kritizovat. 3 

21. Organizuji práci tak, že jeden pracovník dostane na starost celý úkol. 2 

22. Považuji úkoly a přesuny za cestu rozvoje pracovníka. 4 

23. Vedu podřízené k využívání jejich vlastní iniciativy. 4 

24. Svěřuji práci, kterou nemusím dělat sám, někomu z podřízených. 3 

25. Když musím učinit obtížné rozhodnutí, neváhám. 3 

26. Bojuji proti hádkám a osobním střetům a usiluji o uklidnění 3. 

27. Ke změnám přistupuji jen po důkladné konzultaci se všemi, koho se týkají. 3 

28. Za dobrou práci poděkuji lidem přímo. 4 



 

 

29. Bourám pravidla nepracuji výhradně dle instrukcí. 4 

30. Vyhledám a přemísťuji každého, kdo nepracuje naplno. 4 

31. Vyhledám příležitost ke změně a uskutečňuji ji, kde to jen jde. 4 

32. Odměňuji, uznávám a povyšuji jen za zásluhy. 4 

Zdroj: HELLER, R. Jak motivovat druhé. 1. vyd. Praha: Slovart, s. r. o., 2001. 72 s. ISBN 80-7209 -328-2. 
           Upraveno dle vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 18: Omyly spojené s otázkami v komunikaci 

 

Nevhodný tón hlasu – Položíte-li otázku nevhodným tónem, obvykle nemá žádoucí 

účinek.Tón, který užíváme, musí odpovídat obsahu otázky. 

 

Nesoustředění na odpověď – Některé otázky klademe jen z jakési rádoby zdvořilosti. 

Odpověď už nevnímáme, neboť do hry vstupuje vnitřní monolog. 

 

Manipulativní otázky – Mezi manipulací a motivací probíhá tenká dělící čára. Záleží                    

na záměru, k němuž je použita. 

 

Otázka, jež se stala monologem – Partner odpovídá sám sobě, dřív než druhý partner 

odpoví. To by se stávat nemělo. 

 

Pokládání nevhodných otázek – Neumí-li člověk naslouchat aktivně, často pokládá otázky, 

které už byly jasně zodpovězeny v průběhu rozhovoru. Dotyčná osoba nebudí dobrý 

dojem. 

 

Nepokládání otázek – Někdy je z tónu hlasu zřejmé, že člověk původně chtěl položit 

otázku, ale rozmyslel si to a místo otázky formuloval tvrzení. Otázky jsou většinou 

mnohem vhodnější než oznamovací věty. Platí to pro zahájení rozhovoru jeho průběh                  

a závěr. 

Zdroj: THOMSON, P. Tajemství komunikace. 1. vyd. Brno: ALMAN, 2001. 245 s. ISBN 80-86135-16-0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 19: Soubor etických zásad 

 

Podporovat cíle a úkoly společnosti, aby bylo dosaženo té nejvyšší úrovně oboru 

personálního managementu. 

 

Podporovat rozvojové programy společnosti v oblasti personální administrativy                             

a výrobních vztahů a tím přispívat k dosažení uznání a k ochraně lidských hodnot                 

na pracovišti. 

 

Podporovat zásady sebeprosazování v zákonících dalších společností a tím dosahovat 

společného cíle každého člověka – rozvinout svůj potenciál. 

 

Vyjadřovat jednotný a soudržný charakter svých cílů prostřednictvím prosazování 

myšlenky spravedlivého a čestného zájmu všech zaměstnavatelů; přenést tuto jednotu cílů 

prostřednictvím aktivní spolupráce i na akademickou půdu a snažit se zavést myšlenky 

etiky do učebního plánu všech uznaných institucí. 

 

Vážit si názoru ostatních, brát na ně ohledy a přijmout toto jednání jako hlavní zásadu 

svého životního stylu. Nezapomínat na ni při zvyšování lukrativnosti výroby,                                  

a to vzhledem k hodnotám personálním i materiálním. 

 

Prostřednictvím podnikového zákoníku vyslovovat hlavní zásady, které ovlivňují morální 

stránku vystupování členů organizace, s cílem vštípit zaměstnancům i veřejnosti pocit 

důvěry k záměrům a uplatňovaní managementu. 

 

Sám/sama se vyhnout využívání svých oficiálních funkcí ve snaze získat privilegia, užitek 

či výhody pro sebe, svého zaměstnavatele či Společnost ASPA. 

 

Zdroj: WERTHER, W., B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. 1. vyd. Praha: Victoria                       
            Publishing, 1992. 611 s. ISBN 80-85605-04-X (Soubor etických zásad společnosti ASPA). 
 

 

 



 

 

Příloha 20: Praktické uplatnění komunikace  

� Formulace otázky je více než důležitá. 

� Pohovory a hodnocení: Při pohovorech, konkursech a hodnotících schůzích                

by se neměly používat napovídající otázky. Ty totiž podněcují tázaného, aby nám 

řekl to, co chce tázající  slyšet. 

� Diskuse v zaměstnání: V zaměstnání častokrát dochází k situaci, kdy nás nadřízený 

požádá o splnění určitého úkolu a dodá, že úkol potřebuje splnit ihned. V těchto 

situacích je  nutné si stanovit priority, co je nejdůležitější provést nejdříve. 

� Role nadřízeného: Člověk, jenž v zaměstnání zastává pozici nadřízeného by měl 

dávat dobrý pozor na to, jak jedná se svými podřízenými. Častokrát například 

dosáhne lepších výsledků, začne-li se vyjadřovat v první osobě množného čísla, 

začne-li tedy říkat „my“, namísto „já a vy“. 

� Pravidlo jednání s lidmi: Přistihni své podřízené při věcech, které dělají dobře. 

Nepřistihuj je při tom, co dělají špatně. 

� Kritika a chvála: Při kritice (chvále), je lépe kritizovat jednání, nikoli osobu.             

Je-li nutná kritika, je lépe raději v soukromí.   

� Formulace otázky je více než důležitá, př.: slovo „proč“ může být chápáno druhou 

stranou jako útok, je vhodnější používat „z jakých důvodů...“ (díky správně 

položeným otázkám je možné předcházet nedorozumění a správnému pochopení 

řečeného). Pokud chce posluchač získat fakta, používá věcné otázky, pokud se řeší 

určitá situace, otázky zaměřené na řešení. 

� Pohovory a hodnocení: Při pohovorech, konkursech a hodnotících schůzích                

by se neměly používat napovídající otázky. Ty totiž podněcují tázaného, aby nám 

řekl to, co chce tázající  slyšet. 

� Diskuse v zaměstnání: V zaměstnání častokrát dochází k situaci, kdy nás nadřízený 

požádá o splnění určitého úkolu a dodá, že úkol potřebuje splnit ihned. V těchto 

situacích je  nutné si stanovit priority, co je nejdůležitější provést nejdříve. 

� Role nadřízeného: Člověk, jenž v zaměstnání zastává pozici nadřízeného by měl 

dávat dobrý pozor na to, jak jedná se svými podřízenými. Častokrát například 

dosáhne lepších výsledků, začne-li se vyjadřovat v první osobě množného čísla, 

začne-li tedy říkat „my“, namísto „já a vy“. 



 

 

� Pravidlo jednání s lidmi: Přistihni své podřízené při věcech, které dělají dobře. 

Nepřistihuj je při tom, co dělají špatně. 

� Kritika a chvála: Při kritice (chvále), je lépe kritizovat jednání, nikoli osobu.             

Je-li nutná kritika, je lépe raději v soukromí.  

� Formulace otázky je více než důležitá 

� Pohovory a hodnocení: Při pohovorech, konkursech a hodnotících schůzích                

by se neměly používat napovídající otázky. Ty totiž podněcují tázaného, aby nám 

řekl to, co chce tázající  slyšet. 

� Diskuse v zaměstnání: V zaměstnání častokrát dochází k situaci, kdy nás nadřízený 

požádá o splnění určitého úkolu a dodá, že úkol potřebuje splnit ihned. V těchto 

situacích je  nutné si stanovit priority, co je nejdůležitější provést nejdříve. 

� Role nadřízeného: Člověk, jenž v zaměstnání zastává pozici nadřízeného by měl 

dávat dobrý pozor na to, jak jedná se svými podřízenými. Častokrát například 

dosáhne lepších výsledků, začne-li se vyjadřovat v první osobě množného čísla, 

začne-li tedy říkat „my“, namísto „já a vy“. 

� Pravidlo jednání s lidmi: Přistihni své podřízené při věcech, které dělají dobře. 

Nepřistihuj je při tom, co dělají špatně. 

� Kritika a chvála: Při kritice (chvále), je lépe kritizovat jednání, nikoli osobu.             

Je-li nutná kritika, je lépe raději v soukromí.  

� Pozor na řeč těla, prozrazující naše skutečné pocity a  bez předešlého cvičení se dá 

sotva kontrolovat a oklamat svého komunikačního partnera.  

� Řeč těla vyjadřuje podvědomá gesta, která něco prozrazují a která jsou v rozporu se 

slovním vyjádřením.  

Zdroj: THOMSON, P. Tajemství komunikace. 1. vyd. Brno: ALMAN, 2001. 245 s. ISBN 80-86135-16-0,  
           KLEIN, M., H., KRESSE, A. Psychologie, základ úspěchu v práci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,     
           a. s., 2008. 185 s. ISBN 978-80-247-2444-7.  
 


