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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá systémem odměňování pracovníků používaným v podniku 

DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem.  

 

Ve své první části práce obsahuje představení podniku DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Kromě 

základních informací, jako je vývoj počtu pracovníků nebo vývoj těžby uranu, je zde 

popsána také jeho historie, současnost a budoucnost. Dále je v této části uveden popis 

podnikem používaného systému odměňování. V teoretické části jsou popsány různé typy 

systémů odměňování s uvedením ovlivňujících faktorů a shrnutí jejich výhod a nevýhod.  

 

Hlavním smyslem a cílem práce je na základě teoretických znalostí provést návrh 

efektivnějšího způsobu odměňování a zjistit finanční dopad takto zpracovaného návrhu.  

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že odměňování pracovníků je stále velice důležité téma 

a to především s ohledem na stimulaci pracovního výkonu pracovníků a jejich spokojenosti 

a je tedy potřeba mu věnovat pozornost.   

 
 
Klíčová slova 
Odměňování, efektivnější, řízení, motivace, finanční, priority, dotazník 
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Abstract 

The objective of this Diploma Thesis is to analyse the system of employee appraisal being 
used in DIAMO, s. p., o.z TÚU Stráž pod Ralskem. 
 
 In the first part, there is an introduction of DIAMO, s. p., o.z TÚU Stráž pod Ralskem. 
Apart of basic information such as progression of number of employees, or progression of 
uranium mining, also history, contemporaneousness and the future are described. 
Description of the currently used appraisal system is stated later in this part. 
 
In the theoretical part, different appraisal systems are characterized, including their 
constraint factors, pros and cons. 
 
Main target and goal of this Thesis is to create a concept of an effective appraisal system 
based on the theoretical knowledge and analyse its financial impact on a company. 
 
Appraisal system appears to be a very important topic, specially considering the effort to 
stimulate work performance of employee and their satisfaction with their work. Therefore, 
attention should be payed to this topic. 
 
 
Key words 
Rewarding, effective, management, motivation, financial, priority, questionnaire 
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Úvod 

 

V současné době je problematika odměňování pracovníků velice aktuální. Za pomoci 

vhodně zvoleného systému odměňování je možné pracovníky motivovat nejen k větším 

výkonům, ale také ke snaze zvyšovat si vzdělání a získat tak univerzálněji použitelné 

zaměstnance. Dále je pravděpodobné, že bude-li pracovník odměňován spravedlivě a pro 

něj atraktivně, bude ve své práci spokojený, a tudíž bude také odvádět práci nejen ve 

větším množství, ale také ve vyšší kvalitě.  

 

Odměňování pracovníků musí být integrováno do procesu řízení pracovního výkonu, 

protože nelze očekávat ochotu pracovníků přistoupit na náročnější dohodu o pracovním 

výkonu a rozvoji, aniž by jim to přineslo něco hmatatelného. Chceme-li odměňovat 

pracovníky za výkon nebo schopnosti, musíme mít jasně daný systém měření a posuzování 

tohoto výkonu a těchto schopností. Takovýto systém musí být spravedlivý, průhledný  

a zásadový, aby jej pracovníci přijali.  

 

Při výběru tématu diplomové práce jsem se rozhodl zabývat problematikou odměňování 

proto, že je mi osobně blízká. V podniku DIAMO, s. p., o. z. TÚU pracuji od prosince 

2003 jako dělník na pozici mechanik-elektronik a zpracování tohoto tématu považuji jako 

možnost postupu v rámci podniku po dokončení studia na vysoké škole. 

 

Cílem mé diplomové práce bude na základě teoretických poznatků vypracovat návrh 

efektivnějšího způsobu odměňování a zjistit finanční dopad takto zpracovaného návrhu. 

Podnik DIAMO, s. p., o. z. TÚU má zavedený systém odměňování, ale nezdá se mi být 

efektivní a účinný z hlediska stimulace pracovníků.  

 

První část mé práce věnuji podniku DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem jako 

takovému, jeho historii, současnosti a také budoucnosti. V této části uvedu popis podnikem 

používaného systému odměňování a také přehled mzdových nákladů za roky 2001 až 2009 

a vývoj počtu zaměstnanců a mezd za roky 2001 až 2009. 
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V teoretické části se nejprve zaměřím na obecná hlediska různých typů systémů 

odměňování s uvedením ovlivňujících faktorů a shrnutí jejich výhod a nevýhod. Uvedu zde 

různé typy systémů odměňování.  

 

Praktická část práce bude zaměřena na zpracování návrhu efektivnějšího systému 

odměňování, který by bylo možné v podniku eventuelně zavést. Na to naváže zjištění 

finančního dopadu takto zpracovaného návrhu a to s uvedením možných variant vývoje 

mezd. V závěru praktické části uvedu vyhodnocení dotazníkového šetření, které provedu 

mezi svými spolupracovníky za účelem zjištění jejich názorů na podnikem používaný 

způsob hodnocení a odměňování jejich práce. 
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1 DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem 

 
 
1.1 Historie a vznik 
 

Historie odštěpného závodu Těžba a úprava uranu se sídlem ve Stráži pod Ralskem začala 

před 44 lety dne 1. března roku 1966 založením účelové organizace Uranové doly Hamr. 

Budoucnost odštěpného závodu Těžba a úprava uranu je dána povinností provést likvidaci 

všech následků těžby a úpravy uranu v oblasti. Je to budoucnost na několik dalších desítek 

let. 

 

 

1.1.1 Založení účelové organizace 
 

Ústřední správa uranového průmyslu v Příbrami zřídila v dubnu 1965 první skupinu 

odborníků. Úkolem skupiny bylo seznámit se s výsledky průzkumných prací, vytipovat 

hlavní problémy těžby, předložit první harmonogram rozvoje oblasti a zpracovat první 

studii pro podzemní vyluhování. Výsledky práce skupiny a další nové poznatky 

geologického průzkumu ukázaly nutnost vytvoření širšího kolektivu. 

 

Dne 23. února 1966 vydal tehdejší ředitel Ústřední správy uranového průmyslu v Příbrami 

Karel Houdek zřizovací listinu, kterou ke dni 1. března 1966 zřídil organizaci Uranové 

doly – Hamr, účelová organizace, se sídlem v Hamru, okres Česká Lípa. Zřizovací listina 

dala organizaci do vínku její předmět činnosti: 

• zajištění výstavby těžebního závodu a chemické úpravny včetně jejich 

uvedení do zkušebního provozu, 

• zajištění výstavby ubytoven, bytových jednotek a dalších oblastních staveb 

podle schváleného plánu. 

 

Mezi dalšími hlavními úkoly bylo i praktické ověření možnosti použití vyluhování na 

ložisku jako těžební metody. Ředitelem účelové organizace byl jmenován Ing. Milan 

Böhm. 

 12 
 
 



Již prvním příkazem ředitele Ing. Böhma ze 14. června 1966 byly zřízeny: 

• Investiční oddělení – vedoucí a zástupce ředitele Petr Votava, 

• Technické oddělení – vedoucí a hlavní geolog Ing. Otakar Pazdírek, 

• Ekonomické oddělení – vedoucí Stanislav Beránek, rovněž pověřený 

přijímáním nových pracovníků. 

 

Organizace ale neměla žádné sídlo, neměla dokonce ani vlastní kancelář. Využívaly se 

prostory GPUP. Ing. Böhm a pánové Beránek a Votava jezdili po okolí a sháněli nějakou 

budovu, hledali i ubytovací možnosti. Nakonec byla získána první budova, původně 

rekreační středisko KV KSČ. Ta se stala prvním sídlem organizace. Získáním sídla vznikly 

předpoklady pro doplnění stavu zaměstnanců. 

 

 

1.1.2 Produkce uranu, nejvyšší výkony 
 

O strmém náběhu těžby svědčí skutečnost, že zatímco v roce 1971 bylo vytěženo 174 tun 

uranu (Důl Hamr I téměř 25 tun a chemická těžba 149 tun), již v roce 1974 bylo vytěženo 

727 tun a v roce 1979 téměř 1400 tun uranu. Celkem bylo od roku 1967, kdy byl vytěžen 

první uran z vyluhovacích pokusů, do roku 1996, kdy byla ukončena těžba chemickým 

vyluhováním s přechodem na sanační režim, v oblasti Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře 

vytěženo více než 27 tisíc tun uranu, což je více než 1/4 celkové produkce uranu v ČR.  

Z toho hornickou těžbou 11 614 tun a chemickou těžbou 15 861 tun (další uran z chemické 

těžby byl po roce 1996 a stále je produkován jako produkt sanace). V chemické úpravně 

pak bylo v letech 1979–94 vyrobeno 8152 tuny uranu. Chemická úpravna po svém rozběhu 

v roce 1979 také prováděla po celou dobu provozu konečnou úpravu koncentrátu  

z produkce chemické těžby (sušení a balení). Celkovou produkci z hornické těžby nelze 

porovnávat s produkcí chemické úpravny. Důvodem byla zejména skutečnost, že zpočátku 

byla vytěžená ruda převážena do jiných úpraven, v rozhodující míře na MAPE Mydlovary, 

a že v chemické úpravně docházelo při zpracování rudy k určitým ztrátám. 

 

Za vrchol období rozvoje těžby lze označit roky 1983–89, kdy se roční těžba pohybovala 

okolo 1500 tun uranu. Maxima vytěženého uranu bylo dosaženo v roce 1984, kdy bylo 
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vytěženo hornickou a chemickou těžbou dohromady 1606 tun uranu (hornickou těžbou 897 

tun a chemickou těžbou téměř 709 tun). V tomto roce se jednalo o největší produkci 

hornické těžby (dohromady Důl Hamr I a Důl Křížany I). Největší produkce chemické 

těžby ale byla již v roce 1977, jednalo se o 859 tun uranu. Chemická úpravna dosáhla 

svého maxima v roce 1989, kdy vyrobila 743 tun uranu v chemickém koncentrátu. 

 

Údaje o těžbě a produkci uranu v oblasti jsou uvedeny v tabulce přílohy A této práce. 

 
 
1.1.3 Zaměstnanci 
 

Stav zaměstnanců na konci roku 1966 dosáhl přesně jedné desítky. Počty zaměstnanců 

neustále rostly. Nejvíce zaměstnanců bylo v roce 1987, v UD Hamr 6070 a na chemické 

úpravně 829. 

 

V roce 1989 pracovalo na UD Hamr 5685 zaměstnanců a na Chemické úpravně Stráž pod 

Ralskem 801 zaměstnanců. To je dohromady úctyhodné číslo téměř 6500 zaměstnanců.  

V celé oblasti pak, s připočtením výstavbové organizace ZRUP, VÚU (pozdější MEGA)  

a dalších organizací koncernu ČSUP (pracovníci UP Liberec a VDUP), pracovalo celkem 

více než 10 tisíc zaměstnanců. O významu oblasti Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem 

svědčí i to, že celý koncern ČSUP měl v té době 29 888 zaměstnanců, tedy zde v oblasti 

pracovala více než 1/3. V oblasti Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře se při těžbě uranu  

a dalších doprovodných činnostech vystřídalo na 50 tisíc zaměstnanců. V oblasti pracovali 

na mnoha místech i odsouzení, například při výstavbě povrchových areálů dolů, při 

výstavbě chemické úpravny a chemické stanice CHS II na VP-9, dále pak po omezenou 

dobu v podzemí Dolu Křížany I a v centrálních dílnách Chemické úpravny. 

  

 Údaje o stavu zaměstnanců Uranových dolů Hamr (od r. 1991 o. z. TÚU), CHÚ a dalších 

o. z. v oblasti jsou uvedeny v tabulce přílohy B této práce. 
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1.1.4 Ukončení těžební a úpravárenské činnosti 
 

Ukončení rozvoje těžby lze datovat do období let 1987–90. V roce 1989 byla zastavena 

výstavba Dolu Hamr II. Hornická těžba na Dole Křížany I byla ukončena jako první, již  

v roce 1990. Dobývací práce na Dole Hamr I byly ukončeny 18. listopadu 1993, důl přešel 

do suché konzervace a v roce 1995 do likvidace. Chemická úpravna ukončila svoji činnost 

koncem roku 1993, vyprázdnění technologie bylo ukončeno v 1. čtvrtletí 2004. Chemická 

těžba pokračovala s těžbou do roku 1996, kdy byla schválena její likvidace a kdy přešla do 

sanačního režimu. 

 

 

1.2 Současnost – likvidace a sanace následků po těžební  

a úpravárenské činnosti 
 

Po zastavení výroby, tedy těžebních prací na dolech a úpravy rudy v chemické úpravně, 

které lze datovat do let 1990 (Důl Křížany I), 1993 (Důl Hamr I, chemická úpravna) a 1996 

(Důl chemické těžby), vznikl úkol připravit, zahájit a provádět likvidace těžebních  

a úpravárenských kapacit a sanaci podzemních vod kontaminovaných chemickou těžbou. 

Příprava, zahájení a provádění likvidací dolů a provozů a sanace podzemních vod 

kontaminovaných chemickou těžbou byly úkolem odštěpných závodů Uranové doly Hamr 

a Chemická úpravna Stráž pod Ralskem, hlavně pak jejich následníka, kterým je od  

1. května 1991 odštěpný závod Těžba a úprava uranu. Po vzniku samostatného odštěpného 

závodu Chemická těžba v lednu 1994 si tento závod samostatně řešil úkoly v oblasti sanace 

podzemních vod, a to až do prosince 1998, kdy se závod stal součástí odštěpného závodu 

Těžba a úprava uranu. Na přípravě likvidací se podílel odštěpný závod Ekologie, a to do 

jara 1994, kdy byl zrušen. Nyní je garantem a nositelem veškerých likvidačních prací  

v oblasti odštěpný závod Těžba a úprava uranu. 
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1.2.1 Zajištění kvality sanačních a likvidačních prací –  

Certifikát ISO 9001 
 

DIAMO, státní podnik jako celek, tedy i o. z. Těžba a úprava uranu má zavedený systém 

jakosti. Po udělení certifikátu podle ČSN EN ISO 9001:1995 v červenci 2002 byl státnímu 

podniku DIAMO v prosinci 2003 udělen certifikát shody s normou ČSN EN ISO 

9001:2001 v rozsahu certifikace na sanační a likvidační práce a činnosti podléhající 

atomovému zákonu. Mezi vnitřními organizačními jednotkami spadajícími pod certifikaci 

je i odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem. 

 

 

1.3 Výhled – co odštěpný závod TÚU čeká 
 

Velmi stručně lze budoucnost odštěpného závodu Těžba a úprava uranu popsat jednou 

větou: provést sanaci podzemních vod kontaminovaných chemickou těžbou, zlikvidovat 

všechny povrchové objekty včetně odkaliště a téměř všechny vrty a dále revitalizovat  

a rekultivovat území, která byla těžbou a úpravou uranu dotčena. Takto, v jedné větě 

popsaná, se může jevit budoucnost docela jednoduše. Opak je však pravdou. Rozsah 

sanačních a likvidačních prací, které ještě odštěpný závod Těžba a úprava uranu čekají, je 

značný. Značná je i jejich technická náročnost. Sanace podzemních vod kontaminovaných 

chemickou těžbou v oblasti Stráže pod Ralskem bude s největší pravděpodobností 

pokračovat zhruba do roku 2035. Povrchových objektů k likvidaci je téměř 900 a vrtů 

zhruba 9000. V průběhu sanace podzemních vod by měly být zlikvidovány povrchové 

objekty, které již nejsou nebo nebudou využívány. Dále po ukončení sanace podzemních 

vod, zhruba do roku 2040, bude následovat likvidace dalších stovek objektů, zejména  

v prostoru chemické těžby a likvidace odkaliště, která nebude vůbec jednoduchým 

problémem. Nelze zapomenout ani na rekultivace, technické i biologické. Teprve po jejich 

ukončení bude možno říci, že následky těžby a úpravy uranu v oblasti Stráže pod Ralskem 

a Hamru na Jezeře byly odstraněny. Jedná se, jak již bylo uvedeno výše, o záležitost 

nákladnou, kde výše nákladů, které bude nutno vynaložit, byla propočtena na 40 miliard 

Kč. Přičemž při kalkulaci této částky byly z nákladů odečteny budoucí výnosy za prodej 

produktů sanace, jako jsou zejména uran, kamenec a síran hlinitý, a budoucí tržby  
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z pronájmu a prodeje majetku. Dnes se sanací a likvidacemi zabývají téměř všichni 

zaměstnanci odštěpného závodu a další pracovníci, ať už se jedná o zaměstnance ředitelství 

státního podniku DIAMO, jiných odštěpných závodů, anebo o odborníky, specialisty  

a další zaměstnance externích firem. Výhled zaměstnanosti na odštěpném závodě byl 

propočten při zpracování „Aktualizace technického projektu likvidace“. Do roku 2035 by 

se neměly počty zaměstnanců odštěpného závodu výrazně snižovat. Může však postupně 

docházet k zániku některých profesí a pracovních míst, ale současně bude docházet  

k vytváření nových pracovních míst, v převážné většině s požadavky na vyšší kvalifikaci. 

Teprve po roce 2035 by měl počet zaměstnanců během 5 let klesnout na zhruba jedno sto 

v roce 2040. Složitost sanačních technologií a dále potřeby na odbornost pracovníků při 

likvidacích budou klást nároky na prohlubování kvalifikace většiny zaměstnanců. 

 

 

1.3.1 Sanace podzemních vod ovlivněných chemickou těžbou 
 

Sanaci podzemních vod lze rozdělit do dvou období, na střednědobý výhled do roku 2010 

a na dlouhodobý výhled, období let 2010–40. Tak je i dělena v ATPL. Předpokládaný 

vývoj nákladů sanace v letech 2005-2035 je uveden na Obr. 1.1 (hodnoty jsou 

kumulované). Z něj je zřejmé, že náklady na sanaci podzemních vod ovlivněných těžbou 

budou neustále stoupat. 

Obr. 1.1  Vývoj nákladů sanace v letech 2005-2035 

 

Zdroj: ekonomické oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
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1.4 Systém odměňování v o. z. TÚU 
 
 
1.4.1 Složky mzdy      
 

Odměňování je v o. z. TÚU projednáváno s odborovou organizací a je uvedeno 

v podnikové kolektivní smlouvě platné pro určité období.  

 

Mzda jako taková má dvě základní složky: 

1. smluvní mzda – jedná se o základní měsíční nebo hodinovou mzdu. Zaměstnanci 

jsou zařazováni do tarifních stupňů dle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě 

a charakteristik tarifních stupňů uvedených ve zvláštní příloze podnikové 

kolektivní smlouvy. Smluvní mzdu lze sjednat pouze tak, aby smluvní mzda nebo 

smluvní tarif a příslib prémie byly nižší, než je tomu u přímého nadřízeného 

zaměstnance. Smluvní mzda může být sjednána pouze na dobu určitou, a to nejdéle 

do konce kalendářního roku. Na začátku každého kalendářního roku je každému 

zaměstnanci vyhotoven nový mzdový nebo platový výměr na aktuální kalendářní 

rok. 

2. pobídkové složky mzdy – jako pobídkové složky mzdy jsou poskytovány prémie  

a mimořádné odměny. Ukazatelem pro stanovení konkrétní výše prémií je 

plnění pracovních úkolů a  povinností a  zabezpečování činností vyplývajících 

 z organizačního  řádu,  případně dalších aktů hospodářského řízení, včetně plnění 

úkolů operativního charakteru uložených příslušným vedoucím zaměstnancem. 

Prémiovou sazbu stanovuje ředitel o. z. TÚU. Prémiová sazba v % pro kolektivní 

i individuální prémie je stanovena maximálně do výše 50 % prémiové základny 

a může být též stanovena absolutní částkou do výše 50 % prémiové základny. 

Prémiová sazba ředitele o. z. TÚU je stanovena v jeho manažerské smlouvě. Za 

splnění mimořádných nebo jednorázových úkolů může být zaměstnancům 

poskytnuta mimořádná odměna. Tuto odměnu navrhuje se zdůvodněním, včetně 

časové specifikace, příslušný vedoucí zaměstnanec a její poskytnutí schvaluje, po 

vyjádření náměstka ředitele o. z. TÚU pro ekonomiku a obchod, ředitel o. z. TÚU. 
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Mezi další složky mzdy patří: 

a) mzda za práci přesčas - za dobu práce přesčas ve dnech pracovního klidu 

přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 60 % průměrného 

výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí 

náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku, 

b) mzda za noční práci - za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená 

mzda a příplatek ve výši 14 Kč za hodinu, 

c) mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - za dobu práce 

ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda  

a příplatek ve výši 20 % částky, kterou stanoví zákoník práce v § 111 odst. 

2 jako základní sazbu minimální mzdy, 

d) mzda za práci v sobotu a v neděli - za dobu práce v sobotu a v neděli 

přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 15 Kč za hodinu, 

e) mimořádná roční odměna - zaměstnavatel poskytne zaměstnancům  

v pracovním poměru, vyjma ředitele státního podniku, při plnění 

hospodářského výsledku příslušnou VOJ za období leden až říjen 

příslušného roku a reálném předpokladu plnění do konce příslušného roku 

mimořádnou roční odměnu. Konkrétní výši mimořádné roční odměny, 

shodnou pro všechny zaměstnance pracující v příslušné VOJ, stanoví  

v procentech z úhrnu mezd vyplacených zaměstnanci za odpracovanou 

dobu za období od 1. ledna do 31. října příslušného roku na ŘSP ředitel 

státního podniku a v ostatních VOJ ředitel příslušného odštěpného závodu 

po projednání s příslušnými odborovými organizacemi, 

f) odměna za pracovní pohotovost - za dobu pracovní pohotovosti (§ 78  

odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce) přísluší zaměstnanci odměna ve výši  

13 Kč za hodinu a jde-li o pracovní pohotovost ve dnech pracovního klidu 

15 Kč za hodinu, 

g) odměny při pracovních a životních výročích - při významných pracovních  

a životních výročích jsou zaměstnavatelem poskytovány odměny podle 

doby trvání pracovního poměru nebo při dosažení 50 a 60 let věku 

zaměstnance. 
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1.4.2 Mzdový vývoj (garantovaný kolektivní smlouvou) 
 

Podle podnikové kolektivní smlouvy zaměstnavatel zaručuje vývoj mezd a to tak, aby byl 

přírůstek průměrné nominální mzdy zaměstnanců v příslušné VOJ v hodnoceném období 

ve výši nejméně 3 % oproti jejich průměrné nominální mzdě dosažené v předchozím roce 

při srovnatelné základně. Dosáhne-li po uplynutí 6 a 10 měsíců hodnoceného období 

inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 

dvanáct měsíců, vyšší hodnoty než přírůstek průměrné nominální mzdy zaměstnanců, 

zajistí zaměstnavatel udržení reálné mzdy zaměstnanců formou projednanou s odborovou 

organizací. Mzdový vývoj v hodnoceném období je hodnocen čtvrtletně v každém 

příslušném čtvrtletí a v obdobích od počátku hodnoceného období do konce příslušného 

čtvrtletí. 

 

 

1.4.3 Dovolená na zotavenou 
 

Výměra dovolené se prodlužuje všem zaměstnancům o jeden týden nad výměru sjednanou 

v kolektivní smlouvě vyššího stupně. 

 

 

1.4.4 Péče o zaměstnance 
 

Zaměstnavatel zabezpečuje zaměstnancům stravování ve vlastních zařízeních  

a prostřednictvím jiných subjektů smluvně zabezpečených zaměstnavatelem a poskytuje 

jim příspěvek na stravování v souladu s obecně závaznými právními předpisy ve výši 55 % 

ceny jednoho jídla stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů za jednu 

směnu, max. však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. 

 

Zaměstnancům přísluší příspěvek na stravování na jedno jídlo za jednu směnu připadající 

na příslušný den podle rozpisu směn stanoveného zaměstnavatelem. Zaměstnancům  

s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, pokud délka jejich směny připadající na 

příslušný den podle rozpisu směn stanoveného zaměstnavatelem v úhrnu  
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s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci 

podle zákoníku práce, bude delší než 11 hodin, přísluší příspěvek na stravování na další 

jedno jídlo. 

 

Zaměstnavatel nabízí zaměstnancům možnost rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních 

a to za cenu sjednanou s odborovou organizací. 

 

 

1.4.5 Fond kulturních a sociálních potřeb 
 

Zaměstnavatel poskytuje každému zaměstnanci k čerpání částku ve výši 2400 Kč na 

kalendářní rok. Tuto částku je možné čerpat na úhradu kulturních akcí (divadlo, kino, 

koncert), úhradu sportovních aktivit (fitness, bazén, apod.) nebo ji lze rozdělit jako 

příspěvek na penzijní připojištění. 

 

 

1.4.6 Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance hrazený 

zaměstnavatelem 
 

Za zaměstnance, kteří jsou účastníky penzijního pojištění se státním příspěvkem podle 

zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, jejichž 

osobní měsíční příspěvek dle uzavřené smlouvy s penzijním fondem činí nejméně 200 Kč, 

hradí zaměstnavatel s jejich souhlasem v každém kalendářním měsíci další příspěvek ve 

výši 700 Kč. Tento příspěvek je dále možné po dohodě se zaměstnavatelem navýšit 

o částku z FKSP (viz výše). 
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1.5 Mzdové náklady v letech 2001 až 2009 
 

Následující tabulky (Tab. 1.1, až Tab. 1.9) uvádějí mzdové náklady v jednotlivých letech.  

 

Jednotlivé řádky tabulky v sobě zahrnují tyto údaje: 

 1. řádek – základní mzdy – součet základních mezd a mezd za práci přesčas, 

 2. řádek – příplatky – součet položek příplatek za svátek, příplatek za přesčas, 

příplatek za práci v sobotu a neděli, ztížené pracovní podmínky, příplatek za 

odpolední směnu, příplatek za práci v noci, doplatek do průměru a ostatní příplatky 

jinde neuvedené, 

 3. řádek – refundace, 

 4. řádek – náhrady mezd – součet položek dovolená, náhrada za svátek, překážky 

na straně organizace (60-80 %), překážky na straně organizace (100 %), mzda na 

rekondice (léčení) a ostatní náhrady jinde neuvedené, 

 5. řádek – prémie + odměny – součet položek prémie měsíční, prémie čtvrtletní, 

prémie roční, prémie za přesčas, mimořádné odměny, odměna za pracovní 

pohotovost, hornická stabilizační odměna a odměna – dovolená, vánoce, 

 6. řádek – nákladové mzdy – součet řádků 1, 2, 4 a 5, 

 7. řádek – ostatní osobní náklady – součet položek dohody PP, dohody PČ, odměny 

za ZN, mzdové vyrovnání a odstupné obligatorní, 

 8. řádek – celkem mzdy + OON – součet řádků 1, 2, 4, 5, a 7, 

 9. řádek – odstupné dle vyhlášky 19/91 Sb. (do r. 2005) nebo deputátní příspěvek 

(od r. 2006),  

 10. řádek – VPH - věrnostní příplatek horníkům - poskytuje se zaměstnancům, 

jejichž pracovní poměr k s. p. trvá nepřetržitě nejméně 5 let, 

 11. řádek – ZPH - zvláštní příspěvky horníků – příspěvky dle obecně závazných 

právních předpisů, 

 12. řádek – úrazy dle § 194 a 195 - odškodnění pracovních úrazů a nemocí 

z povolání vyplacených jednorázově (§194 zákoníku práce) nebo postupně (§195 

zákoníku práce), 

 13. řádek – odměny mimo NM – jiné odměny v nákladových mzdách neuvedené, 

 14. řádek – mzdové náklady celkem – součet řádků 3, 8, 9,10, 11, 12 a 13. 
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Tab. 1.1  
Mzdové náklady 2001 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 62 886 642 137 196 824 200 083 466 
Příplatky 534 306 5 917 413 6 451 719 
Refundace 650 965 80 901 731 866 
Náhrady mezd 16 729 862 43 456 032 60 185 894 
Prémie + odměny 22 602 102 45 539 673 68 141 775 
NÁKLADOVÉ MZDY 102 752 912 232 109 942 334 862 854 
Ostatní osobní náklady 3 273 189 13 921 075 17 194 264 
CELKEM MZDY+OON 106 026 101 246 031 017 352 057 118 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 1 001 040 10 098 779 11 099 819 
VPH 1 028 674 3 687 612 4 716 286 
ZPH 494 557 10 926 962 11 421 519 
Úrazy dle § 194 a 195 485 945 55 282 401 55 768 346 
Odměny mimo NM 590 200 1 500 000 2 090 200 
Mzdové náklady celkem 110 277 482 327 607 672 437 885 154 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.2 
Mzdové náklady 2002 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 62 512 202 134 228 660 196 740 862 
Příplatky 452 881 4 405 277 4 858 158 
Refundace 552 149 21 712 573 861 
Náhrady mezd 12 310 981 31 300 762 43 611 743 
Prémie + odměny 21 205 678 38 857 804 60 063 482 
NÁKLADOVÉ MZDY 96 481 742 208 792 503 305 274 245 
Ostatní osobní náklady 3 213 665 14 169 759 17 383 424 
CELKEM MZDY+OON 99 695 407 222 962 262 322 657 669 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 248 650 248 650 
VPH 954 005 3 179 134 4 133 139 
ZPH 525 786 10 250 274 10 776 060 
Úrazy dle § 194 a 195 272 005 54 717 301 54 989 306 
Odměny mimo NM 399 000 1 397 500 1 796 500 
Mzdové náklady celkem 102 398 352 292 776 833 395 175 185 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.3 
Mzdové náklady 2003 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 61 414 625 132 693 194 194 107 819 
Příplatky 463 119 4 290 006 4 753 125 
Refundace 503 768 15 137 518 905 
Náhrady mezd 12 149 293 28 875 489 41 024 782 
Prémie + odměny 21 316 400 36 400 745 57 717 145 
NÁKLADOVÉ MZDY 95 343 437 202 259 434 297 602 871 
Ostatní osobní náklady 1 722 355 4 776 516 6 498 871 
CELKEM MZDY+OON 97 065 792 207 035 950 304 101 742 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 869 855 2 845 841 3 715 696 
ZPH 481 141 9 289 577 9 770 718 
Úrazy dle § 194 a 195 194 520 53 866 819 54 061 339 
Odměny mimo NM 371 000 1 136 000 1 507 000 
Mzdové náklady celkem 99 486 076 274 189 324 373 675 400 

 Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
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Tab. 1.4 
Mzdové náklady 2004 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 63 729 044 139 323 681 203 052 725 
Příplatky 498 946 4 601 254 5 100 200 
Refundace 529 899 30 017 559 916 
Náhrady mezd 11 949 104 28 445 855 40 394 959 
Prémie + odměny 22 960 097 40 467 694 63 427 791 
NÁKLADOVÉ MZDY 99 137 191 212 838 484 311 975 675 
Ostatní osobní náklady 231 887 461 832 693 719 
CELKEM MZDY+OON 99 369 078 213 300 316 312 669 394 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 853 383 2 813 639 3 667 022 
ZPH 446 563 8 400 683 8 847 246 
Úrazy dle § 195 199 752 52 407 830 52 607 582 
Odměny mimo NM 394 000 1 333 500 1 727 500 
Mzdové náklady celkem 101 792 675 278 285 985 380 078 660 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.5 
Mzdové náklady 2005 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 65 663 069 139 555 750 205 218 819 
Příplatky 507 476 4 580 847 5 088 323 
Refundace 611 427 25 693 637 120 
Náhrady mezd 13 515 683 30 877 830 44 393 513 
Prémie + odměny 24 437 992 44 079 066 68 517 058 
NÁKLADOVÉ MZDY 104 124 220 219 093 493 323 217 713 
Ostatní osobní náklady 2 438 204 2 773 129 5 211 333 
CELKEM MZDY+OON 106 562 424 221 866 622 328 429 046 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 858 149 2 825 687 3 683 836 
ZPH 421 800 7 633 448 8 055 248 
Úrazy dle § 194 a 195 208 528 54 132 851 54 341 379 
Odměny mimo NM 417 500 1 530 500 1 948 000 
Mzdové náklady celkem 109 079 828 288 014 801 397 094 629 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.6 
Mzdové náklady 2006 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 63 424 777 142 145 831 205 570 608 
Příplatky 522 692 4 752 259 5 274 951 
Refundace 750 116 30 202 780 318 
Náhrady mezd 12 532 492 31 475 871 44 008 363 
Prémie + odměny 24 417 866 42 540 548 66 958 414 
NÁKLADOVÉ MZDY 100 897 827 220 914 509 321 812 336 
Ostatní osobní náklady 391 760 1 286 386 1 678 146 
CELKEM MZDY+OON 101 289 587 222 200 895 323 490 482 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 102 324 102 324 
VPH 820 551 2 757 730 3 578 281 
ZPH 382 345 6 642 712 7 025 057 
Úrazy dle § 194 a 195 219 024 56 071 650 56 290 674 
Odměny mimo NM 553 000 1 677 000 2 230 000 
Mzdové náklady celkem 104 014 623 289 482 513 393 497 136 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
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Tab. 1.7 
Mzdové náklady 2007 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 66 503 970 142 653 320 209 157 290 
Příplatky 1 117 080 12 270 832 13 387 912 
Refundace 464 023 2 384 466 407 
Náhrady mezd 13 578 687 32 256 085 45 834 772 
Prémie + odměny 25 718 842 45 645 362 71 364 204 
NÁKLADOVÉ MZDY 106 918 579 232 825 599 339 744 178 
Ostatní osobní náklady 119 523 750 592 870 115 
CELKEM MZDY+OON 107 038 102 233 576 191 340 614 293 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 811 600 2 719 977 3 531 577 
ZPH 399 000 6 172 610 6 571 610 
Úrazy dle § 194 a 195 230 904 57 990 039 58 220 943 
Odměny mimo NM 467 000 1 732 000 2 199 000 
Mzdové náklady celkem 109 410 629 302 193 201 411 603 830 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.8 
Mzdové náklady 2008 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 70 235 805 149 498 183 219 733 988 
Příplatky 1 097 504 13 033 087 14 130 591 
Refundace 463 079 99 580 562 659 
Náhrady mezd 14 213 723 33 572 776 47 786 499 
Prémie + odměny 29 556 233 50 813 872 80 370 105 
NÁKLADOVÉ MZDY 115 103 265 246 917 918 362 021 183 
Ostatní osobní náklady 259 001 705 819 964 820 
CELKEM MZDY+OON 115 362 266 247 623 737 362 986 003 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 815 225 2 697 788 3 513 013 
ZPH 318 567 5 349 962 5 668 529 
Úrazy dle § 194 a 195 233 712 57 013 047 57 246 759 
Odměny mimo NM 480 000 1 460 500 1 940 500 
Mzdové náklady celkem 117 672 849 314 244 614 431 917 463 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

Tab. 1.9 
Mzdové náklady 2009 

Text položky THP D CELKEM 
Základní mzdy 71 831 404 150 646 263 222 477 667 
Příplatky 1 131 008 13 295 620 14 426 628 
Refundace 39 600 364 477 404 077 
Náhrady mezd 14 958 143 34 582 327 49 540 470 
Prémie + odměny 28 915 308 50 264 646 79 179 954 
NÁKLADOVÉ MZDY 116 835 863 248 788 856 365 624 719 
Ostatní osobní náklady 4 492 044 5 455 934 9 947 978 
CELKEM MZDY+OON 121 327 907 254 244 790 375 572 697 
Odstupné dle vyhl. 19/91 Sb. 0 0 0 
VPH 816 100 2 587 789 3 403 889 
ZPH 328 954 4 796 871 5 125 825 
Úrazy dle § 194 a 195 241 116 56 301 086 56 542 202 
Odměny mimo NM 479 500 1 664 500 2 144 000 
Mzdové náklady celkem 123 383 699 320 592 958 443 976 657 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 
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1.5.1 Vývoj počtu zaměstnanců a mezd v letech 2001 až 2009 
 

Souhrn vývoje počtu zaměstnanců a mezd je uveden v následující tabulce (Tab. 1.10). Tato 

tabulka vychází z tabulek Tab. 1.1 až Tab. 1.9 a uvádí mzdy přepočtené na osobu a rok pro 

jednotlivé kategorie pracovníků. Jako údaj počtu pracovníků je uveden průměrný 

přepočtený stav zaměstnanců, který je počítán podle § 15 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Indexy jsou vždy vypočítány 

jako změna stavu aktuálního roku oproti roku předcházejícímu. 

 

Tab. 1.10 

 Prům. přepoč. stav zaměstnanců Hrubá mzda Index [%] 
 [osoby] [Kč/osoba/rok] Počet zaměstnanců Hrubá mzda

Rok THP D Celkem THP D THP D Celkem THP D 
2001 370,12 1294,90 1665,02 286 464 190 000 X X X X X 
2002 323,32 1122,23 1445,55 308 349 198 678 -12,6 -13,3 -13,2 +7,6 +4,6
2003 300,95 1023,54 1324,49 322 531 202 274 -6,9 -8,8 -8,4 +4,6 +1,8
2004 298,96 1031,18 1330,14 332 383 206 851 -0,7 +0,7 +0,4 +3,1 +2,3
2005 300,21 1016,18 1316,39 354 960 218 334 +0,4 -1,5 -1,0 +6,8 +5,6
2006 276,95 961,30 1238,25 365 732 231 146 -7,7 -5,4 -5,9 +3,0 +5,9
2007 279,08 964,61 1243,69 383 539 242 146 +0,8 +0,3 +0,4 +4,9 +4,8
2008 281,88 955,13 1237,01 409 260 259 257 +1,0 -1,0 -0,5 +6,7 +7,1
2009 277,99 933,44 1211,43 436 447 272 374 -1,4 -2,3 -2,1 +6,6 +5,1

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU a vytvořeno autorem 
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Pro větší názornost vývoje sledovaných veličin následuje grafické vyjádření indexu počet 

zaměstnanců (Graf 2.1) a indexu hrubá mzda (Graf 2.2) pro jednotlivé kategorie 

zaměstnanců. 

 

Graf 2.1 

Vývoj počtu zaměstnanců

-16,0

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

pr
oc

en
tn

í z
m
ěn

a

THZ
D
Celkem

 
Graf 2.2 

Vývoj mezd
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Z uvedených grafů a souhrnné tabulky lze vyčíst následující fakta: 

a) pro meziroční vývoj počtu zaměstnanců: 

 V letech 2002, 2003, 2006 a 2009 došlo k poklesu počtu u obou kategorií 

zaměstnanců, 

 V roce 2004 došlo k poklesu počtu zaměstnanců kategorie THP a k nárůstu 

počtu zaměstnanců kategorie D, v konečném důsledku pak došlo k navýšení 

celkového počtu zaměstnanců, 

 V letech 2005 a 2008 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců kategorie THP  

a k poklesu počtu zaměstnanců kategorie D, v konečném důsledku pak došlo ke 

snížení celkového počtu zaměstnanců, 

 V roce 2007 došlo k nárůstu počtu u obou kategorií zaměstnanců. 

b) pro meziroční vývoj mezd: 

 V celém sledovaném období došlo k nárůstu mezd u obou kategorií 

zaměstnanců, což koresponduje s garancí mzdového růstu uvedenou 

v kolektivní smlouvě. Nárůst se pohyboval u kategorie THP v rozmezí +3,0 % 

až +7,6 %, u kategorie D v rozmezí +1,8 % až +7,1 %. 
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2 Teoretická východiska odměňování 

 
 
2.1 Typy systémů odměňování 
 

Odměňování pracovní síly ovlivňuje mnoho faktorů. Volba systému odměňování 

zaměstnancům naznačuje, které cíle a hodnoty považuje organizace za podstatné  

a důležité. Proto může organizace přijmout různé systémy odměňování. Jako nejběžnější 

lze uvést tyto: 1  2   

 časová mzda, 

 individuální úkolová mzda, 

 skupinová úkolová mzda, 

 měřená denní práce, 

 celopodnikové systémy odměňování, 

 podíl na zisku, 

 mzda odrážející výkon nebo odměňování podle výkonu, 

 cafeteria systém odměňování nebo flexibilní peněžní odměna, 

 odměňování podle schopností, 

 odměňování podle znalostí a dovedností, 

 odměňování podle přínosu, 

 odměňování za očekávané výsledky práce. 

 

 

2.1.1 Časová mzda 
 

Jedná se o nejjednodušší způsob odměňování. Zaměstnanci jsou placeni podle času 

stráveného v práci, přičemž výše mzdy může být stanovena hodinovou nebo měsíční 

částkou. V současnosti zůstává časová mzda nejpopulárnějším systémem odměňování ve 

většině organizací a to i přes to, že se stále více hovoří o pobídkových systémech 

                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 282. 
2 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 163-171. 
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odměňování a o důrazu na odměňování podle výkonu. Největším důvodem používání 

tohoto způsobu odměňování je jednoduchost sytému a lehkost jeho pochopení. Na druhé 

straně pokud tento systém organizace opouští, činí tak proto, že tento systém neposkytuje 

mnoho podnětů ke zlepšení produktivity práce a efektivnosti. 

 

U zaměstnavatelů stále často přetrvává názor, že zaměstnanec může být motivován 

uspokojením z práce samotné a že nemá zájem o zavedení systému odměňování pracovní 

síly podle výkonu. Zaměstnancům se zamlouvá časová mzda a harmonizace podmínek  

a požadavků na zaměstnání. To může mít za následek požadavek na dostatečně vysokou 

základní mzdu, aby uspokojila potřeby většiny pracovníků. Pokles mzdové sazby pod tuto 

hranici by pravděpodobně vedl k demotivaci pracovníků. 

 

Podle Herzbergovy motivační teorie je právě mzda jedním z faktorů, na které si lidé 

nejvíce stěžují, a je spolu s dobrými pracovními podmínkami důležitá pro spokojenost 

zaměstnance s prací. Zlepšení těchto faktorů ovšem nemusí nutně vést k motivaci 

zaměstnance k vyšším pracovním výkonům, ale může odstranit vznikající nespokojenost. 

Za motivační faktory považuje Herzberg svěření větší odpovědnosti zaměstnancům  

a vykonávání práce, která je pro zaměstnance zajímavá. 

 

Odměňování podle časové mzdy je zpravidla každý měsíc stejné (s přihlédnutím na časový 

fond daného měsíce). Lidé jsou tedy placeni za to, že do zaměstnání chodí a to bez ohledu 

na to, jak těžce pracují nebo jakým jsou pro organizaci přínosem (ve srovnání s ostatními 

pracovníky). 

 

Formou odměňování podle časové mzdy je tarifní mzdová stupnice. U této formy 

odměňování je zaměstnancům vyplácena částka navíc podle toho, kolik mají 

odpracovaných let u zaměstnance. Toto může motivovat k dlouhodobé stabilizaci 

zaměstnanců a k věrnosti firmě. Také se dá předpokládat, že lidé budou více erudovaní  

a budou pracovat efektivněji. Tyto předpoklady se ovšem nedají generalizovat, protože  

u některých pracovníků s dobou strávenou v jedné pozici k posunu v efektivnosti 

nedochází. Mezi hlavní výhody tarifní mzdové stupnice patří jednoduchost, snadný 

výpočet mezd a stabilizace pracovní síly. Protikladem je nemotivace zaměstnanců 
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k vyššímu výkonu, nevýhodnost pro lidi, kteří často mění zaměstnání a nemotivace při 

dosažení mzdového stropu.  

 

Všechny formy časové mzdy mají tendenci nahlížet stejně na všechny zaměstnance. Tento 

přístup je většinou oblíben u velkých (a tedy neosobních) organizací, které preferují 

diferenciaci spíše podle druhu odváděné práce než podle skutečného výkonu jednotlivých 

pracovníků. Více se tomuto systému daří v organizacích, kde změny probíhají pomalu  

a kde je jen malý prostor pro individuální iniciativu. Zcela nevhodný je pro organizace 

s rychlým tempem změn a to z důvodu potlačení iniciativy a inovace. 

 

 

2.1.2 Individuální úkolová mzda 
 

Tento systém odměňování má základ v tom, že lidé pracující více by měli být také lépe 

placeni ve srovnání s lidmi pracujícími méně. Zaměstnanec je tedy placen za to, kolik 

práce odvede. Lze tedy jasně a zřetelně stanovit kritéria a závislost mezi výkonem  

a výdělkem. S úspěchem je tento systém používán u výrobních podniků, kde lze snadno  

a přesně určit a kvantifikovat výstupy práce zaměstnance nebo jeho přínos pro vyrobený 

produkt. Výhodami individuální úkolové mzdy je silný pobídkový nástroj pro zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců v návaznosti na výdělek. V případě růstu počtu splněných úkolů 

za stejnou dobu s použitím stejného vybavení dochází také k poklesu jednotkových 

nákladů výstupu. Nevýhodami tohoto systému může být nákladnost jeho zavedení  

a udržování, možnost vyvolání neshod mezi zaměstnanci z důvodu důrazu na osobní výkon 

každého z nich. Ve snaze zvýšení produkce může také docházet ke snižování kvality 

výstupu a k posunu standardů produkce. 

 

Zvýšení nákladnosti je způsobena nutností zavést výkonové normy, podle kterých bude 

každý zaměstnanec odměněn. Proto je nutné zaměstnat kvalifikované normovače, kteří 

hledají nejefektivnější metodu vykonávání úkolů. Mnoho času také mohou strávit manažeři 

při určování správného načasování rozdílných fází procesu produkce. Důraz je kladen na 

pobídky k práci a na kontrolu a měření vykonané práce. 

 

 31 
 
 



Nejvýhodnější je tento systém tam, kde: 1

 výsledky práce je možné exaktně měřit, 

 kompetence jedince jsou snadno určitelné, 

 tempo práce je pod kontrolou zaměstnanců, 

 management je schopen zajistit plynulý přísun práce pro zaměstnance, 

 v práci se často nemění metody, materiály nebo vybavení. 

 

 

2.1.3 Skupinová úkolová mzda 
 

Základ této metody odměňování je stejný jako u individuální úkolové mzdy, ale používá se 

tehdy, když je individuální přístup pro organizaci nevýhodný. To může být například 

v situaci, kdy je potřeba zlepšit týmovou práci nebo podpořit zaměstnance přispívající 

k celkovému výsledku. Velikost takto hodnocené skupiny se může pohybovat od malých 

pracovních skupin až po organizaci jako celek. Záporem této metody je těžká 

ohodnotitelnost přínosu pro organizaci.  

 

 

2.1.4 Měřená denní práce 
 

Mzdové sazby jsou u této metody stanoveny na vyšší úroveň, než by normálně byly 

vyplaceny zaměstnanci za výkon stejné práce. Pak je nutné mít se zaměstnanci dohodu  

o tom, že budou podávat výkony na specifické úrovni. Ke stanovení těchto úrovní dochází 

za pomoci určitých metod studia práce a management pečlivě sleduje skutečnou úroveň 

výkonu.  

 

Rozšířením této metody odměňování může být fázované měření denní práce, kdy si 

zaměstnanec zvolí, na jaké úrovni bude jeho pracovní výkon a podle toho je také 

hodnocen. Pokud se jeho práce zlepší, může si zvolit vyšší úroveň s vyšší mzdovou 

sazbou. Výhodou těchto systémů je malé kolísání mzdy zaměstnance. Systémy zajišťují 

stabilitu, ale nedovolují jedincům flexibilitu.  
                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 285. 
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2.1.5 Celopodnikové systémy odměňování 
 

Systém odměňování celého podniku podle jeho výsledků je možný pouze u menších 

organizací, kde má každý zaměstnanec přímý vliv na velikost a kvalitu výstupu. Je asi 

těžko pochopitelné zavedení takového systému ve velkém výrobním podniku s několika 

typy produktů a velkým byrokratickým zázemím. 

 

Mezi výhody patří: 1

 zaměstnanci vidí, jak přispívají k efektivitě celé organizace, 

 zaměstnanci jsou obvykle povzbuzováni k tomu, aby hledali možnosti ke zlepšení 

výkonu a produktivity, 

 zaměstnanci se zajímají o způsob řízení organizace, 

 zavedení celopodnikového systému odměňování podle výsledků je levnější než 

zavedení systému odměňování podle individuálního výkonu, 

 obvykle je třeba projednat finanční informace se zástupci zaměstnanců, což může 

mít za výsledek lepší pochopení toho, jak je společnost vedena. 

 

Nevýhody jsou tyto: 1

 v myšlení zaměstnanců je slabé propojení mezi bonusem a úsilím. Proto tento 

systém nemusí být silným podnětem k větší výkonnosti nebo efektivitě, 

 systémy mohou být obtížné pro pochopení, 

 příplatky mohou být ovlivněny faktory, jako například inflace. Tyto faktory jsou 

však ze strany zaměstnanců neovlivnitelné. 

 

 

2.1.6 Podíl na zisku 
 

Tento systém odměňování má centrum pozornosti ve skupině a ne v jednotlivci. Všichni 

zaměstnanci bez rozdílu pracovní pozice dostávají mimořádné odměny podle toho, jak 

velký je roční zisk organizace. To může vést k nízké motivaci jednotlivců k podávání 

                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 286. 
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vyšších výkonů, protože je obtížné vysledovat přínos každého jedince k výslednému zisku 

celé organizace. Z tohoto důvodu jsou někdy tyto mimořádné odměny převáděny spíše na 

podíly než na hotové finanční platby. Záměrem je vyvolat u zaměstnanců větší zájem  

o organizaci. Zároveň je ale velmi obtížné zjistit sílu tohoto motivačního faktoru, neboť 

tyto podíly a práce mohou být ohroženy a to v případě, kdy organizace přestává dobře 

fungovat.  

 

 

2.1.7 Mzda odrážející výkon nebo odměňování podle výkonu 
 

Při odměňování podle výkonu je zvýšení mzdy nebo mzdový bonus závislé na hodnocení 

pracovního výkonu každého pracovníka. Takováto zvýšení mzdy jsou většinou poměrně 

malá. Výkonové odměňování (někdy bývá provázáno na tarif) je progresivnější přístup 

spojení individuální mzdové úrovně s výkonem zaměstnance nebo s ohodnocením jeho 

kompetence. I v tomto případě se jedná o individualistický přístup preferující 

diferencované odměňování lidí a to podle úrovně jejich výkonu. Je zaměřen na motivování 

všech zaměstnanců a zároveň organizace jasně určuje, co od svých zaměstnanců očekává. 

Odměňování podle výkonu se liší od odměňování za výsledky práce a je použitelné  

i v případech, kdy není žádný konečný měřitelný produkt každého zaměstnance. 

 

Z hlediska koncepce řízení pracovního výkonu je hlavním nedostatkem tohoto způsobu 

odměňování to, že se jedná o přístup vztahující odměnu založenou na výkonu k hodnocení 

pracovního výkonu a nebere v úvahu celkový profil pracovníka, zejména jeho schopnosti  

a celkový přínos pro organizaci.  

 

Tento systém se používá pro prodavače a dal by se použít i ve zdravotnictví a vzdělávání. 

Organizace ho často zavádějí i přes vědomí toho, že odměna za vykonanou práci není vždy 

hlavním motivátorem k většímu úsilí zaměstnanců. Vychází z názoru, že je spravedlivější 

lidi odměňovat podle jejich spoluúčasti na úspěchu organizace. Společnosti argumentují 

tím, že výkonové odměňování je jakýsi způsob slušného jednání. Nutným předpokladem 

tohoto systému je, že musí vycházet ze slušného a spravedlivého systému alokace 

s použitím jasných a objektivních kriterií. 
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Výhody a nevýhody výkonového odměňování nejpodrobněji shrnul Armstrong (upraveno 

J. Koubkem). 1

 

Mezi výhody zařadil to, že: 

 motivuje, 

 přináší správné sdělení,  

 je spravedlivé a správné lidi odměňovat podle jejich výkonu, 

 nabízí hmatatelné nástroje odměňování a uznávání úspěšné práce. 

 

Mezi nevýhody pak to, že:  

 nemůže být zaručeno, že bude motivovat, 

 odměna podle výkonu, která ani zdaleka neodměňuje celý výkon, nemotivuje 

pracovníky, 

 musí být založeno na nějaké formě hodnocení pracovníka (jeho pracovního 

výkonu) - obvykle na klasifikaci, 

 může být obtížné najít realistická měřítka a ukazatele výkonu. To může vést 

k tomu, že klasifikování (nebo vůbec posuzování) pracovníků může být 

nespravedlivé, subjektivní, nedůsledné a neporovnatelné. To bude mít negativní 

dopad na obraz odměňování, 

 pokud se bude klást nepřiměřený důraz na individuální výkon, bude trpět týmová 

práce, může tedy v souvislosti se svou individualistickou povahou brzdit týmovou 

práci, 

 může vést k tomu, že mzdy porostou rychleji než výkon (nekontrolovaný růst 

mezd) - není nákladově efektivní, 

 systémy odměňování podle výkonu je obtížné dobře řídit, protože spoléhají na 

efektivní procesy řízení pracovního výkonu, které v mnoha organizacích neexistují, 

 může vést ke špatné kvalitě výkonu (lidé se soustředí na dosažení kvantitativních 

cílů), 

 může vést k důrazu na „krátkodobost“ – ke sledování spíše rychlých výsledků než 

věnování pozornosti dosažení dlouhodobých strategických cílů. 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 164-165. 
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Z výčtu výhod a nevýhod je zřejmé, že nevýhody převažují, ale i přesto jej organizace 

používají. Většinou se argumentuje tím, že je spravedlivé více odměňovat pracovníky 

s větším pracovním výkonem než pracovníky pracující špatně. Přináší zároveň 

pracovníkům informaci, že vysoký výkon je pro organizaci důležitý a že bude po zásluze 

odměněn. 

 

Výkonové odměňování může být zajištěno několika způsoby a to včetně nepeněžních 

odměn. Mezi nejběžněji používané finanční odměny patří: 1

 mzdový nárůst v rámci normální mzdové stupnice – mimořádně výkonní 

zaměstnanci mohou v rámci této stupnice postupovat mnohem rychleji než ostatní, 

 mzdový nárůst nad maximální hranicí běžné mzdové stupnice – tuto výhodu 

nedostane průměrný zaměstnanec, a to jen proto, že dosáhl stropu mzdové stupnice 

založené na počtu odpracovaných let, ale může ji získat výkonnější zaměstnanec, 

 každý zaměstnanec je placen podle individuální fixní sazby, s rostoucím výkonem 

pak může dostat více, než činí normální sazba – jedinec je placen podle osobní 

mzdy, ta ale není automaticky navyšována každý rok. Organizace naplánuje 

každoročně procento nárůstu a peníze pak rozděluje podle výsledků hodnocení 

s tím, že vynikající zaměstnanci dostanou nejvíce přidáno a zaměstnanci se slabým 

výkonem nedostanou přidáno vůbec. Následkem může být i to, že nejslabší 

zaměstnanci z organizace odejdou, 

 jednorázová částka, která není zahrnuta do mzdy – tento způsob odměny je daleko 

účinnější, než když je tato částka součástí mzdy. 

 

Nepeněžní odměny jsou další důležitou možností motivace pracovníků, i když nepochybně 

většina lidí dá přednost finanční odměně. Nejvíce používané nepeněžní odměny jsou: 1

 uznání – projevit uznání lze v běžném rozhovoru nebo formálním způsobem 

předáním diplomu nebo certifikátu při nějaké oslavě. Předání před ostatními 

pracovníky může tyto motivovat k lepšímu pracovnímu výkonu, 

 zahraniční cesty – s touto formou odměny se začalo u obchodních zaměstnanců 

s cílem zvýšit prodej. Stále častěji je tento stimul nabízen i ostatním zaměstnancům 

a to tak, že celý tým za odměnu dostane výlet do zahraničí. Dochází tak ke zvýšení 

                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s.288. 
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úsilí celého týmu. Odměna může mít formu zahraniční dovolené nebo účasti na 

školení na exotickém místě, 

 dárky – mohou mít podobu spotřebního zboží nebo klenotů. Tento způsob je spojen 

s rizikem, že zaměstnanec již produkt vlastní a takto získaný další kus jej nemusí 

motivovat. Vhodnější formou dárku je kupon na zboží, které si odměněný sám 

vybere podle svých potřeb nejčastěji v určeném obchodním domě nebo u určeného 

prodejce. 

 

 

2.1.8 Cafeteria systém odměňování nebo flexibilní peněžní odměna 
 

Cafeteria systém je označením pro takový způsob odměňování, kdy si zaměstnanec může 

vybrat jemu vyhovující odměnu nebo kombinaci odměn. Organizace tak má možnost zvolit 

balíček odměn, který bude vyhovovat většině zaměstnanců bez rozdílu věku, pohlaví, 

pracovního zařazení nebo délky pracovního úvazku. V tomto systému je zaměstnancům 

každý rok sdělen seznam výhod nebo odměn, ze kterých mohou čerpat. Tento seznam 

může kombinovat všechny možné výhody ať už peněžní či nepeněžní a to i nadstandardní 

zdravotní péči, penzijní připojištění, delší dovolenou nebo peníze navíc. Takovýto systém 

nevede ke snížení nákladů společnosti, ale přináší větší uspokojení potřeb jejích 

zaměstnanců a tím možné zvýšení výkonnosti. Ukazuje se, že mladší zaměstnanci dávají 

přednost penězům v hotovosti a naproti tomu starší zaměstnanci preferují penzijní 

připojištění. 

      

Pro dobré fungování tohoto systému je nutný dobrý administrativní aparát a výpočetní 

technika. Předpokladem úspěchu je také odpovídající podniková kultura a dobrá 

komunikace mezi zaměstnanci a vedením společnosti. Proti tomuto systému hovoří fakt, že 

někteří zaměstnanci mohou být z možnosti výběru zmateni a dali by tedy přednost jasně 

danému typu odměny. 
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2.1.9 Odměňování podle schopností 
 

Odměňování podle schopností využívá zvýšení mzdy podle úrovně schopností dosažených 

pracovníkem. Odměňuje za jeho schopnost pracovat efektivně a nikoliv jen za odvedenou 

práci nebo výsledky práce. Východiskem pro posouzení efektivity je vypracovaný profil či 

systém schopností potřebných pro výkon jednotlivých pracovních míst nebo rolí 

v organizaci. Tím je dána úroveň schopností očekávaných v dané roli od plně efektivního 

zaměstnance a s tímto požadavkem je pak porovnávána skutečně dosažená úroveň 

schopností každého pracovníka. 

 

Lidé mohou být posuzováni podle každé z položek kriterií schopností a pak je provedeno 

souhrnné posouzení, které je možné vyjádřit pomocí určité klasifikační stupnice. Příklad 

takové stupnice uvádí Koubek: 1  

     5) vysoce překračuje úroveň požadovaných schopností, 

     4) překračuje úroveň požadovaných schopností, 

     3) zcela splňuje úroveň požadovaných schopností, 

     2) zatím ještě nedosahuje úrovně požadovaných schopností, ale rozvíjí se odpovídajícím

 tempem, 

     1) zatím ještě nedosahuje úrovně požadovaných schopností a rozvíjí se pomaleji, oproti  

 očekávání. 

Toto hodnocení se pak odráží ve zvýšení mzdy. 

 

Obtížné měření a posuzování úrovně jednotlivých schopností a zejména souhrnné 

schopnosti pracovníka jsou hlavním problémem tohoto způsobu odměňování. Většinou se 

totiž jedná o obtížně kvantifikovatelné a klasifikovatelné vlastnosti člověka. Zmírnění 

problému s měřením a posuzováním schopností je do jisté míry možné existencí na 

pečlivém výzkumu založenému a jasně definovanému systému schopností. Lidé musí být 

proškoleni v tom, jak shromažďovat a posuzovat informace o úrovních schopností. Měření 

schopnosti začíná přezkoumáním výsledků v každé oblasti kvalifikace a posouzením 

efektivnosti použití dané schopnosti. Mnohem obtížněji se měří nebo posuzují schopnosti 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 166. 
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založené na chování, na rysech osobnosti, protože nelze vždy jednoznačně stanovit, jaké 

chování je v určité pracovní situaci nejefektivnější. Nejvíce se to týká chování při jednání 

s ostatními lidmi, protože pracovník se musí chovat nejen přiměřeně situaci, ale také musí 

přihlédnout k rysům osobnosti a momentální náladě partnera, se kterým právě jedná.  

 

Charakteristickými rysy odměňování podle schopností, které zároveň naznačují jeho 

výhody a odlišují je od odměňování podle výkonu, jsou: 1

 je založeno na odpovídajícím a dohodnutém systému schopností nebo kvalifikací, 

z nichž některé jsou generické, některé specifické pro konkrétní role, 

 není založeno na dosažení konkrétních výsledků, vyjádřených v podobě cílů, které 

mají být splněny. Lze ale říci, že se týká soustavného dosahování cílů na základě 

odpovídajících, dohodnutých norem výkonu, 

 dívá se dopředu ve smyslu předpokladu, že když lidé dosahují určité úrovně 

schopností, budou moci jít dále tím, že je budou v budoucnu efektivně využívat 

(naproti tomu, odměňování podle výkonu se dívá dozadu, odměňuje za to, co bylo 

dosaženo), 

 je – nebo mělo by být – založeno na odpovídajících, dohodnutých definicích 

požadavků na schopnosti. Ty musí být vyjádřeny v jazyce pracovníků na daných 

pracovních místech a na dohodě o informacích či důkazech, které lze k posouzení 

úrovní schopností použít (naproti tomu odměňování podle výkonu je často – i když 

ne vždy – založeno na úsudcích manažerů, které možná pracovníci, jichž se týkají, 

nebudou chtít akceptovat. 

 

Nevýhody odměňování podle schopností souvisejí hlavně s již zmíněnou obtížností 

posuzování a měření. V této souvislosti může docházet k subjektivnímu hodnocení  

a nahlížení na pracovníka. Určitou nedůvěru vedení organizace k tomuto způsobu 

odměňování může vyvolávat dojem, že odměňování podle schopností ignoruje skutečnost, 

že podstata výkonu je v dosahování výsledků a že důležité jsou pouze znalosti, dovednosti 

a chování a nikoliv pracovní výsledky. To může být důvodem zavádění jakýchsi 

kombinovaných systémů odměňování, v nichž základní mzda (pevná složka odměny) je 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 167. 
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založena na schopnosti, ale dosažené pracovní výsledky jsou odměňovány proměnlivou 

složkou mzdy. 

 

Podmínky pro zavedení a fungování odměňování podle schopností: 

 existence systémů schopností vytvořených na základě důkladného výzkumu  

a analýzy, 

 předpoklad spolehlivých, spravedlivých, přiměřených a důsledných metod 

posuzování schopností, 

 proškolení všech pracovníků ve fungování celého procesu. Pracovníci musí být 

přesvědčeni, že je uskutečnitelný, poctivý a spravedlivý. 

 

Uplatnění odměňování podle schopností je možné spíše v případě vzdělanějších 

pracovníků pracujících se znalostmi a informacemi, v případě tvůrčích a obecně duševních 

pracovníků. 

 

 

2.1.10 Odměňování podle znalostí a dovedností 
 

Odměňování podle znalostí a dovedností je metodou odměňování, kdy je zvýšení mzdy 

vázáno na rozsah, druh a hloubku znalostí a dovedností, které pracovník získal a které je 

schopen použít. Odměna je tedy vázána na to, zda je pracovník schopen efektivně  

a kvalifikovaně vykonávat úkoly a orientovat se spíše na lidi než na práci. Toto 

odměňování však nepostihuje to, jak lidé své znalosti a dovednosti využívají (to je úkolem 

odměňování podle výsledků, i když je možné oba tyto způsoby kombinovat). 

 

Principem odměňování podle znalostí a dovedností je vytvoření jakési inventury žádoucích 

znalostí a dovedností v určitém dosti široce pojatém zaměstnání, a ty se pak uspořádají do 

matice řad znalostí a dovedností lišících se různou úrovní. Každé podskupině zaměstnání 

se stanoví základní požadavek na znalosti a dovednosti a těm odpovídá základní (výchozí) 

mzda. Znalosti a dovednosti je pak možné si rozšiřovat s tím, že každá znalost  

a dovednosti je pak odměňována zvlášť. Je vhodné zavést zvláštní diferencované sazby za 

zvládání prací v rámci podskupiny i přes hranice podskupin. Ty se mohou progresivně 
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zvyšovat v závislosti na počtu nebo pořadí zvládnutých znalostí a dovedností. Tento 

způsob však může vést k tomu, že pracovník umí kdeco (resp. získá na to doklad), ale 

v žádné dovednosti nevyniká a nedělá ji pořádně.  

 

V současné době se používají tři přístupy: 

 Hierarchický model – uspořádání znalostí a dovedností je hierarchické a to tak, že 

složitější znalosti a dovednosti tvoří nástavbu nad předchozími znalostmi  

a dovednostmi. Mzda se pracovníkům zvyšuje vždy při zvládnutí každého vyššího 

stupně. 

 Model stavebních bloků – předpokladem je nezávislost různých znalostí  

a dovedností a jejich osvojitelnost v libovolném pořadí. Zvládání znalostí  

a dovedností může být závislé na potřebách organizace nebo se řídí jejich vlastními 

zájmy. 

 Model bodových přírůstků – je podobný předchozímu modelu, ale používá se 

zpravidla tehdy, existuje-li mnoho nových znalostí a dovedností, ale jejich hodnota 

není stejná. Každé skupině znalostí nebo dovedností je přiřazena určitá bodová 

hodnota. Pracovníkům je zvyšována mzda podle získané bodové hodnoty. 

 

Jako každý systém má i tento výhody a nevýhody.1 Výhody jsou tyto: 

 podporuje zvyšování flexibility pracovníků a jejich připravenost na změny, a tím 

dochází i ke zvýšení flexibility organizace, 

 přispívá ke zlepšení vzájemné zastupitelnosti pracovníků, 

 usnadňuje následnictví ve funkcích, 

 usnadňuje zavádění nové techniky a technologie, 

 přispívá k větší jistotě zaměstnání pracovníků, k jejich spokojenosti s prací  

a k jejich stabilizaci v organizaci, 

 vede k vyšší konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce, 

 může přispět ke snížení nákladů práce (širší využitelnost lidí, a tím často i lepší 

využití fondu jejich pracovní doby, není nutné zaměstnávat širší okruh 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 169. 
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specializovaných pracovníků) a snížení nákladů některých personálních činností 

(např. získávání a výběr pracovníků). 

 

Mezi nevýhody patří, že: 

 je to nákladnější způsob odměňování a vyvolává tlak i na náklady vzdělávání  

a rozvoje pracovníků, 

 otevírá možnost nevyužívání (či jen řídkého využívání), a tedy i ztráty způsobilosti 

v některých znalostech a dovednostech, 

 je s ní spojen i problém povrchního či „papírového“ zvládnutí příslušných znalostí 

a dovedností a nebezpečí odměňování jen za doklad o vzdělání, nikoliv za 

skutečnou práci. 

 

Odměňování podle znalostí a dovedností nachází uplatnění zejména v organizacích, které 

se snaží rozšířit svou kvalifikační základnu a zvýšit míru víceoborové kvalifikace. Jeho 

zavedení a používání může být nákladné, ale za to odstraňuje mnohé z problémů spojených 

s odměňováním podle výkonu. Hlavním principem je soustavné zlepšování pracovního 

výkonu prostřednictvím rozvoje pracovníků. 

 

 

2.1.11 Odměňování podle přínosu 
 

Odměňování podle přínosu se někdy nazývá též jako odměňování podle přispění k plnění 

cílů týmu či organizace. Tento způsob odměňování respektuje to, že pracovníci by měli být 

odměňováni jak za své výsledky, tak za své schopnosti. Odměňují se tedy nejen dosažené 

výsledky, ale i to, jak těchto výsledků pracovníci dosáhli. Jedná se o jakýsi smíšený model 

kombinující odměňování podle výkonu a podle schopností. Odměňování podle přínosu lze 

definovat jako proces rozhodování o odměnách, založený na posouzení jak výsledků práce 

vykonávané jednotlivými pracovníky, tak úrovně jejich schopností, které tyto výsledky 

ovlivnily. Dalo by se říci, že se jedná o odměňování za dosavadní výkon a za budoucí 

úspěšnost. 
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Existují dva přístupy: 1

1. První přístup uplatňuje ucelený pohled na to, co pracovník do své práce vnáší, a to 

na základě informace o jeho schopnostech, a na to, co odevzdává v podobě 

výsledků. To může být založeno na vypracovaném systému schopností tak, aby 

mohlo být analyticky zvažováno chování, i když nakonec se formuluje jakýsi 

celkový pohled. Podobně se posoudí výkon při dosahování cílů a plnění norem. 

Informace z těchto zdrojů se pak spojí a velikost přínosu pracovníka se pak 

porovnává s přínosem jiných lidí v podobných pozicích, aby tak bylo možné 

rozhodnout o odměně. 

2. Druhý přístup zahrnuje klasifikaci výsledků i schopností pomocí bodování a tyto 

klasifikace se pak berou v úvahu při rozhodování o zvýšení mzdy. Lze to dělat 

poněkud mechanicky s pomocí nějaké matice. Hodnoty v matici odpovídají 

procentnímu zvýšení aktuální mzdy. Matice by mohla vypadat například 

následovně: 

Schopnosti (bodové hodnocení) 
Výsledky (bodové hodnocení)

1 2 3 4 5 
1 -- -- --  --  --  
2 -- 1 3 4 5 
3 2 3 4 5 6 
4 4 5 7 7 8 
5 6 7 8 9 10 

 

Odměňování za přínos je vhodné použít tam, kde je při rozhodování o odměnách potřebný 

vyvážený a všestranný přístup, kde se klade důraz na výkon, ale i na schopnost výkonu, 

flexibilitu, víceoborovost, připravenost na změny, tedy na budoucnost, kde pracovníci jsou 

považováni za největší bohatství organizace. 

 

 

2.1.12      Odměňování za očekávané výsledky práce 
 

Tento způsob odměňování patří mezi méně známé. Alternativně lze použít název 

penzumové odměny/mzdy od slova penzum, tj. uložená práce, úkol. Z toho vyplývá, že 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. s. 171. 
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pracovník je odměňován za dohodnutý soubor prací (za dohodnutý výkon), který se 

organizaci zaváže splnit během určitého období v odpovídajícím množství a kvalitě. Jde 

v podstatě o obdobu individuální úkolové mzdy s tím rozdílem, že zde se jedná  

o předpokládaný výkon a ne o výkon již splněný. To ovšem předpokládá znalost pracovní 

schopnosti a výkonnosti pracovníka organizací. Ta oprávněně očekává, že pracovník úkoly 

splní a průběžně mu vyplácí určitou pevnou částku dle dohody. Tato částka již v sobě 

zahrnuje jistou výkonnostní složku. Pracovníkovi tento systém přináší jistotu během 

dohodnutého období a má obvykle určitou možnost vyrovnat v průběhu daného období 

určité výkyvy ve výkonu. Po uplynutí dohodnutého období se provádí vyhodnocení 

dosažených výsledků, které může mít vliv na stanovení mzdy za očekávané výsledky pro 

další období. 

 

Předpokladem úspěšnosti tohoto systému je přesné stanovení očekávaných výsledků 

s možností jejich kontroly. Je nutné důkladné plánování, stanovení přesných pracovních 

postupů a existence zdůvodněných norem spotřeby práce. Toto odměňování se používá  

u dělníků a nižších a středních vedoucích pracovníků a je výrazem nových, partnerských 

vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

 

 

2.2 Hodnocení a řízení výkonu 
 

Pro manažery a řídící pracovníky základního stupně je vždy důležité, aby jejich podřízení 

podali co možná nejlepší výkon z hlediska produktivity a kvality výsledné práce. Proto je 

nutné tyto pracovníky motivovat. Jedním ze způsobů motivace je poskytnutí zpětné vazby 

od nadřízených pracovníků prostřednictvím hodnocení výkonu. Na hodnocení výkonu 

navazuje řízení výkonu, které se také zabývá dosažením co nejlepšího výkonu  

u jednotlivce, ale navíc ještě usiluje o co nejlepší výkon týmu a celé organizace jako celku. 

Hodnocení výkonu také přispívá k řízení výkonu a podporuje jej. Řízení výkonu je též 

možné chápat jako proces sdílení a pochopení společných cílů, které je potřeba splnit a to 

včetně rozvoje lidí. 
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2.2.1 Hodnocení výkonu 
 

Hodnocení výkonu bývá jednou z technik pro povzbuzení, motivaci a pro pomoc 

zaměstnancům zlepšit jejich výkon. Podle ACAS (1997): 1

 Hodnocení pravidelně poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho 

 potenciálu a budoucích potřebách. Dává možnost se celkově podívat na náplň, 

 zatíženost a množství práce. Umožňuje zpětný pohled na to, čeho bylo v průběhu 

 hodnoceného období dosaženo, a možnost dohodnout se na dalších cílech. 

Tato definice ukazuje, že zaměstnanec dostává zpětnou vazbu o svém výkonu za dané 

období. 

 

 

2.2.2 Systémy hodnocení výkonu 
Použití systémů hodnocení výkonu je možné z mnoha důvodů. Hlavní důvody jsou 

vyjádřeny následovně: 1

 zlepšení současného výkonu, 

 poskytnutí zpětné vazby, 

 zvýšení motivace, 

 identifikace potenciálu, 

 identifikace vzdělávacích potřeb, 

 napomáhá rozvoji kariéry, 

 zvýšení mezd, 

 řešení pracovních problémů, 

 sdělení jednotlivcům, co se od nich očekává, 

 vyjasnění pracovních cílů, 

 poskytnutí informace o efektivnosti procesu výběru, 

 pomoc v plánování a rozvoji kariéry, 

 poskytnutí informace pro plánování lidských zdrojů, 

 poskytnutí odměny. 

                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 232-233. 
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Většina zaměstnavatelů v systému hodnocení výkonu rozlišuje tři hlavní kategorie, do 

kterých spadají všechny výše uvedené hlavní důvody. Tyto kategorie jsou výkon, potenciál 

a odměna. 

 

Výkon – manažeři posuzují minulý výkon zaměstnance. Hodnotí jeho silné stránky, úroveň 

jeho úsilí a také oblasti, ve kterých by byl potřebný jeho další rozvoj. Důraz je kladen na 

to, jak si zaměstnanec vedl v minulosti a staví na jeho silných stránkách. Dále zlepšují 

další oblasti tak, aby mohl zaměstnanec v dalším období pracovat efektivněji. Je ovšem 

velmi málo pravděpodobné, že by manažeři hodnotili své zaměstnance nepřetržitě  

a efektivně. Proto je nutné zavést formální systém hodnocení. 

      

Potenciál rozvojové potřeby – součástí procesu plánování lidských zdrojů je také přání 

určit na základě prozkoumání minulého výkonu zaměstnance, kteří mají potenciál pro 

převzetí nové, zodpovědnější nebo náročnější pozice uvnitř organizace. Jejich zájem je 

také zaměřen na predikci úrovně a typu práce, kterou bude zaměstnanec schopen vykonat 

v budoucnosti. Soustředění se na využití celého potenciálu přináší plný užitek z talentu  

a schopností zaměstnanců. 

 

Odměna – jedná se o snahu odměnit zaměstnance za jeho minulou práci. Mnoho 

zaměstnavatelů však doufá, že odměna bude rovněž stimulovat další zaměstnance 

k lepšímu budoucímu výkonu.  

 

Jako každý systém má i systém hodnocení výkonu řadu problémů, které snižují jeho 

efektivnost. Mezi tyto problémy patří: 1

 organizace nemá jasno o účelu systému hodnocení. Následkem toho používá 

systém hodnocení k příliš mnoha účelům, 

 provázanost na mzdu zabraňuje otevřené diskuzi o problémech nebo oblastech, 

které by se daly zlepšit, 

 zatajování podstatných informací zaměstnancům, 

 hodnotitel napadá povahu hodnoceného, 

 subjektivita v hodnocení, 

                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 234. 
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 používání hodnocení jako součást disciplinárního procesu. 

 

Pro hodnocení výkonu je možné použít několik systémů, v současnosti se asi nejvíce 

používají tyto dva:1

1) Řízení pomocí cílů (MBO – Management by Objectives) – největší šanci na úspěch 

mají takové systémy hodnocení, kde jsou hodnotící kriteria spíše objektivní než 

subjektivní a vyhýbají se hodnocení osobních aspektů jedince. Toto lze dodržet tím 

způsobem, že budeme mít před každým hodnoceným obdobím stanovené jasné cíle, 

jichž má hodnocený zaměstnanec dosáhnout. Při diskuzi v hodnotícím rozhovoru se 

zaměříme na to, v jakém rozsahu byly tyto cíle splněny. 

2) Posuzovací stupnice – posiluje objektivitu hodnocení zaměřenou na aspekty práce 

zaměstnance. Úspěšnost plnění každého z hlavních cílů zapsaných v popisu 

pracovního místa je seřazena do stupnice. Úroveň výkonu je seřazena v rozpětí od 

výborného až po slabý. Hodnotitel posuzuje výkon hodnoceného při hodnotícím 

rozhovoru podle uvedené klasifikační stupnice a označí ten výrok, na kterém se 

s hodnoceným nejvíce shodnou.  

 

 

2.2.3 Řízení výkonu 
 

Řízení výkonu je podle Armstronga (1994) možné definovat jako „proces, kterým 

zlepšujeme výkon organizace, týmu a jednotlivce a jenž je využíván liniovými vedoucími 

k řízení“. Řízení výkonu je také součástí přístupu řízení lidských zdrojů. Systémy řízení 

výkonu se nejen snaží získat co nejlepší výsledky od jednotlivců a motivovat je k ještě 

lepšímu výkonu, ale také dosáhnout integrace lidských zdrojů a zajistit, že si je 

zaměstnanec vědom svého přínosu k plnění strategických organizačních cílů. Je nutné také 

znát způsoby, jak se vypořádat se slabým výkonem pracovníků.  

 

Typické rysy systémů řízení výkonu jsou:  

 Jasná vazba na organizační cíle – cíle pracovních skupin a jednotlivců jsou 

odvozovány od strategických organizačních cílů, proto jak pracovní skupiny, tak 
                                                 
1 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. s. 240. 
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jednotlivci zřetelně vidí jejich přínos k celkové efektivnosti organizace. Cíle musí 

být jasné a měřitelné, velmi důležitá je komunikace uvnitř týmu i organizace. 

 Zřetelné provázání s popisem pracovního místa – zaměstnanci mají srozumitelný 

popis pracovního místa, na kterém se dohodli a který pravidelně aktualizují, 

protože obsah práce se mění. 

 Přísný a objektivní proces hodnocení – hodnotitel i hodnocený společně navrhují 

cíle pro hodnoceného, jež jsou odvozeny ze strategických cílů organizace. Jsou 

srozumitelné, měřitelné a přispívají k rozvoji potřeb jednotlivce a zároveň  

i k uspokojení potřeb organizace jako celku. 

 Důraz na individuální rozvojové plány – každý jednotlivec má svůj vlastní plán 

rozvoje, který vychází z podrobného rozboru cílů a popisu pracovních činností, jež 

jedinci umožní dosažení navrhovaných cílů. Tento plán navrhuje manažer spolu se 

zaměstnancem. Manažer zaměstnance podporuje, vede a pomáhá mu dosáhnout 

jeho cílů. 

 Permanentní hodnocení – k hodnocení výkonu nedochází v určitých intervalech, ale 

probíhá permanentně jako součást procesu. Má motivovat zaměstnance a pomoci 

mu soustředit se na otázky rozvoje. 

 Vazba hodnocení na mzdu – je nutné odměnit ty, kteří splnili stanovené cíle. Může 

zde ale dojít ke konfliktu mezi potřebou zaměstnance o svém výkonu upřímně 

hovořit a neochotou něco udělat, protože by to mohlo mít za následek snížení 

mzdového ohodnocení. 

 

Používání technik řízení výkonu dává přednost objektivnějším způsobům hodnocení 

výkonu, jako např. řízení pomocí cílů. Řízení výkonu je především proces sdílení  

a pochopení toho, čeho je třeba dosáhnout, a poté řízení a rozvoj lidí způsobem, který jim 

pomáhá. 
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3 Návrhová část 

 

 

3.1 Návrh efektivnějšího způsobu odměňování 
 

Způsob odměňování používaný v podniku DIAMO, s. p., o. z. TÚU je z pohledu motivace 

málo efektivní. Jak je popisováno ve 2. oddílu této práce, získávají pracovníci pobídkovou 

složku mzdy ve výši až 50 %. Ve skutečnosti jsou měsíční prémie až do výše 25 % 

základní mzdy pro obě kategorie pracovníků a pracovníci kategorie THP navíc ještě 

získávají prémie čtvrtletní a roční. Následující tabulka (Tab. 3.1) uvádí konkrétní výši 

některých jednotlivých složek průměrné měsíční mzdy pro rok 2009 (vypočteno  

z Tab. 1.10 a z údajů pro Tab. 1.9): 

 

           Tab. 3.1 

kategorie pracovníků základní mzda [Kč] prémie [Kč] hrubá mzda [Kč] 

D 13 424 3 477 22 698 

THP 21 528 5 102 36 371 
            Zdroj: vytvořeno autorem 

 

V kolektivní smlouvě je uvedeno, že ukazatelem pro stanovení konkrétní výše prémií je 

plnění pracovních úkolů a  povinností a  zabezpečování činností vyplývajících 

z organizačního  řádu,  případně dalších aktů hospodářského řízení, včetně plnění úkolů 

operativního charakteru uložených příslušným vedoucím zaměstnancem. Nikde ale nejsou 

jasně stanovena kriteria pro posuzování jednotlivých ukazatelů. Ve skutečnosti navíc 

v podstatě ke změně prémií nedochází, takže pracovníci jsou velice málo motivováni 

k lepším výkonům. U dělnických profesí je navíc odměňování řešeno formou hodinové 

mzdy, což vede k tomu, že každý měsíc dostane pracovník mzdu podle odpracované doby 

(tedy každý měsíc jinou částku) dle fondu pracovní doby a na změnu prémií musí být 

v mnoha případech upozorněn, aby ji vůbec zaregistroval a uvědomil si ji, ale to je asi 

všeobecný problém, na kterém se nedá nic změnit. Lepší situace je u kategorie THP, kde je 
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odměňování řešeno formou měsíčního platu a zaměstnanec tak okamžitě vnímá jakoukoliv 

změnu vyplácené částky. 

 

Pro zvýšení efektivnosti odměňování bych zvolil kombinaci těchto tří typů systémů 

odměňování: 

A. Mzda odrážející výkon nebo odměňování podle výkonu 

B. Odměňování podle schopností 

C. Odměňování podle znalostí a dovedností 

 

Mzda, resp. plat zaměstnance by pak obsahoval smluvní mzdu a několik pobídkových 

složek podle splnění daných ukazatelů s přiřazením určité procentní částky ze smluvní 

mzdy a to následovně pro jednotlivé typy systémů odměňování (z důvodu přehlednosti je 

celá tabulka uvedena až na další straně): 
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Tab. 3.2 

kat. popis změna mzdy 

A1. splnění pracovního úkolu v daném čas. rozmezí a v dané kvalitě až + 15 % 

A2. nesplnění pracovního úkolu v daném čas. rozmezí nebo v dané 

kvalitě 

0 % 

B1. schopnosti pracovníka vysoce překračují úroveň požadovaných 

schopností 

+ 10 % 

B2. schopnosti pracovníka překračují úroveň požadovaných schopností + 6 % 

B3. schopnosti pracovníka zcela splňují úroveň požadovaných schopností + 4 % 

B4. schopnosti pracovníka zatím ještě nedosahují úrovně požadovaných 

schopností, ale odpovídajícím tempem se rozvíjí 

+ 2 % 

B5. schopnosti pracovníka zatím ještě nedosahují úrovně požadovaných 

schopností a rozvíjejí se pomaleji, než se očekávalo 

0 % 

C1. znalosti a dovednosti pracovníka převyšují úroveň požadovaných 

znalostí a dovedností 

+ 10 % 

C2. znalosti a dovednosti pracovníka splňují úroveň požadovaných 

znalostí a dovedností 

+ 7 % 

C3. znalosti a dovednosti pracovníka nesplňují úroveň požadovaných 

znalostí a dovedností, ale pracovník aktivně usiluje o její zvýšení 

+ 3 % 

C4. znalosti a dovednosti pracovníka nesplňují úroveň požadovaných 

znalostí a dovedností a zároveň pracovník nejeví zájem o její zvýšení 

0 % 

Zdroj: vytvořeno autorem 

 

Z tabulky je zřejmé, že hlavní důraz je kladen na kvalitu a včasnost splnění úkolu, znalosti 

a dovednosti pracovníka, ale zároveň systém přihlíží ke schopnostem každého pracovníka. 

  

Hodnocení jednotlivých položek by měl provádět přímý nadřízený hodnoceného 

pracovníka a to nejlépe v pravidelných časových intervalech (např. jednou týdně) a pokud 

možno prostřednictvím elektronického systému provázaného se mzdovou agendou. Body 

B a C by musely mít vypracovaný systém schopností a základních požadavků na znalosti  

a dovednosti pro každou profesi zvlášť.  
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Například pro pracovníky s profesí elektroúdržba by takovýto systém mohl vypadat 

následovně: 

 

Tab. 3.3 

kat. popis 

A1. pracovník splnil pracovní úkol v daném časovém rozmezí a v dané kvalitě 

(tzn. není nutná jeho náprava nebo zásah dalšího zaměstnance) 

A2. pracovník nesplnil pracovní úkol v daném časovém rozmezí nebo v dané kvalitě 

(tzn. je nutná jeho náprava nebo zásah dalšího zaměstnance) 

B1. pracovník je zcela schopen samostatně pracovat podle předložené dokumentace a 

navíc je schopen samostatně navrhovat úpravy 

B2. pracovník je zcela schopen samostatně pracovat podle předložené dokumentace 

B3. pracovník je schopen samostatné dílčí práce podle předložené dokumentace 

B4. pracovník je schopen samostatné dílčí práce po konzultaci se zkušenějším kolegou 

B5. pracovník není schopen samostatné dílčí práce ani po konzultaci se zkušenějším 

kolegou, musí pracovat pod jeho dohledem 

C1. pracovník má vyšší než požadovaný stupeň vzdělání pro danou práci 

(např. příslušný § vyhlášky 5014) – také souvisí s kategorií B1 

C2. pracovník má požadovaný stupeň vzdělání pro danou práci (např. příslušný 

§ vyhlášky 501) 

C3. pracovník nemá požadovaný stupeň vzdělání pro danou práci, ale v současnosti si 

vzdělání doplňuje 

C4. pracovník nemá požadovaný stupeň vzdělání pro danou práci a zároveň nejeví 

zájem o jeho zvýšení 
Zdroj: vytvořeno autorem 

 

Takto postavený systém odměňování pracovníků předpokládá nutnost proškolení 

vedoucích pracovníků v tom, jak celý proces funguje a jak mají své podřízené hodnotit. Při 

hodnocení kategorie A1 nebo A2 je nutné přihlédnout k tomu, zda byl nebo nebyl 

požadavek na časové rozmezí splnitelný, a to i s přihlédnutím na překážky v práci, které 

                                                 
14 VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  

ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
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není zaměstnanec schopen ovlivnit (např. včasná dodávka materiálu apod.). Časové 

rozmezí by měla určovat osoba, která má s danou prací zkušenosti, aby nedocházelo 

k extrémním požadavkům a to jak v případě neúměrně dlouhých, tak i neúměrně krátkých 

časových lhůt. 

 

Jelikož se jedná o systém sdružující hned tři typy systémů odměňování, tak v sobě 

propojuje výhody i nevýhody jednotlivých systémů a tím může dojít k jejich vylepšení. 

Výhody a nevýhody bych shrnul do několika bodů: 

 

Výhody:  

 motivuje, 

 přináší spravedlivé odměňování podle výkonu, 

 uznává úspěšnou práci, 

 je založen na dohodnutém a každému pracovníkovi známém systému schopností, 

kvalifikací a znalostí, 

 uznává snahu o zvyšování kvalifikace, 

 přispívá ke zvýšení vzájemné zastupitelnosti pracovníků a usnadňuje následnictví 

ve funkcích, 

 usnadňuje zavádění nové techniky, 

 přispívá k větší jistotě zaměstnání pracovníků a k jejich spokojenosti s prací. 

 

Nevýhody: 

 může být obtížné najít realistická měřítka ukazatele výkonu, 

 může trpět týmová práce v případě velkého důrazu na individuální výkon, 

 náklady spojené s vytvořením systémů schopností a základních požadavků na 

znalosti a dovednosti, 

 

Podle daného výčtu výhod a nevýhod je vidět, že výhody převyšují a že by takto nastavený 

systém odměňování mohl být po svém zavedení úspěšný a mohl by vést k lepším 

pracovním výsledkům a navíc k růstu vzdělanosti v podniku, protože jistě každý pracovník 

má zájem o vyšší mzdu a většina pracovníků je ochotna se dále vzdělávat. 
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3.2 Finanční dopad zpracovaného návrhu 
 

Pro zjištění finančního dopadu takto postaveného systému odměňování vycházím z údajů 

pro kategorii D uvedených v tabulce Tab. 3.1, tedy že průměrná základní měsíční mzda za 

rok 2009 byla ve výši 13 424 Kč a průměrné vyplacené měsíční prémie byly ve výši   

3 477 Kč, což vyjádřeno v procentech odpovídá tomu, že 25,9 % průměrné základní mzdy 

připadá na prémie. To potvrzuje výše uvedené tvrzení, že ve skutečnosti v podstatě ke 

snižování prémií nedochází, resp. pokud je jednomu nebo více pracovníkům prémie 

krácena, pak je tato „uspořená“ částka použita na zvýšení prémií jiného nebo jiných 

pracovníků tak, aby byl účet vyrovnaný.  

 

Při zavedení podmínek nastavených podle tabulky Tab. 3.2 může dojít ke dvěma 

extrémním případům, a to: 

 

1) A1 – pracovník plnil po celý měsíc pracovní úkoly v daném časovém rozmezí  

a v požadované kvalitě, 

B1 – schopnosti pracovníka vysoce překračují úroveň požadovaných schopností, 

C1 – znalosti a dovednosti pracovníka převyšují úroveň požadovaných znalostí  

a dovedností, 

tedy v součtu je pobídková složka mzdy ve výši 15 % + 10 % + 10 % = 35 %, což 

znamená pro pracovníka nárůst průměrných měsíční prémií o 35 % (1 221 Kč) oproti době 

před zavedením těchto podmínek (za předpokladu, že dříve byla prémiová část mzdy 

vyplácena v plné výši, tedy 3 477 Kč), v absolutní hodnotě je velikost prémií u této 

varianty ve výši 4 698 Kč. 

 

2) A2 – pracovník neplnil po celý měsíc pracovní úkoly v daném časovém rozmezí  

a v požadované kvalitě, 

B5 – schopnosti pracovníka zatím ještě nedosahují úrovně požadovaných 

schopností a rozvíjejí se pomaleji, než se očekávalo, 

C4 – znalosti a dovednosti pracovníka nesplňují úroveň požadovaných znalostí  

a dovedností a zároveň pracovník nejeví zájem o její zvýšení, 
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tedy v součtu je pobídková složka mzdy ve výši 0 %, což znamená pro pracovníka pokles 

průměrných měsíčních prémií o 100 % (3477 Kč) oproti době před zavedením těchto 

podmínek (za předpokladu, že dříve byla prémiová část mzdy vyplácena v plné výši, tedy 

3 477 Kč), v absolutní hodnotě je velikost prémií u této varianty ve výši 0 Kč. 

 

Ve většině případů je ale možné uvažovat jakousi střední variantu odměňování 

předpokládající „normální“ plnění pracovních úkolů dostatečně schopnými a úměrně 

(vzhledem k vykonávané práci) vzdělanými pracovníky. Tuto variantu lze vyjádřit takto: 

 

A1 – pracovník plnil po celý měsíc pracovní úkoly v daném časovém rozmezí  

a v požadované kvalitě, 

B3 – schopnosti pracovníka zcela splňují úroveň požadovaných schopností, 

C2 – znalosti a dovednosti pracovníka splňují úroveň požadovaných znalostí  

a dovedností, 

tedy v součtu je pobídková složka mzdy ve výši 15 % + 4 % + 7 % = 26 %, což znamená 

pro pracovníka nárůst průměrných měsíčních prémií o 0,37 % (13 Kč) oproti době před 

zavedením těchto podmínek (za předpokladu, že dříve byla prémiová část mzdy vyplácena 

v plné výši, tedy 3 477 Kč), v absolutní hodnotě je velikost prémií u této varianty ve výši  

3 490 Kč. 

 

V celkovém důsledku by hrubé mzdy v dělnických profesích za celý rok vycházely 

následovně: 

 

 Tab. 3.4 

Varianta hrubé mzdy rozdíl [Kč] rozdíl [%] 

Původní 254 244 790,00 - - - - - - 
Extrémní případ 1) 267 921 552,88 13 676 762,88 5,38 
Extrémní případ 2) 215 297 939,44 -38 946 850,56 -15,32 
Střední varianta 254 390 406,64 145 616,64 0,06 

 Zdroj: vytvořeno autorem 

 

 55 
 
 



Z údajů uvedených v tabulce Tab. 3.4 je zřejmé, že pohyb hrubých mezd by byl v rozmezí 

215 297 939,44 Kč až 267 921 552,28 Kč, ale za předpokladu střední varianty by došlo 

k nárůstu mzdových nákladů dělnické kategorie zaměstnanců o 145 616,64 Kč, což je 

pouze 0,06 % oproti době před zavedením tohoto systému odměňování. Varianta 

nejpříznivější pro zaměstnance, ale nejméně příznivá pro zaměstnavatele (tedy varianta 1) 

by znamenala nárůst mzdových nákladů o cca 13,677 mil. Kč, tedy o 5,38 % oproti době 

před zavedením tohoto systému odměňování. S takovouto variantou ale není možné 

počítat, protože je nepravděpodobné, že by schopnosti všech pracovníků v dělnických 

profesích vysoce překračovaly úroveň požadovaných schopností a že by znalosti  

a dovednosti všech pracovníků převyšovaly úroveň požadovaných znalostí a dovedností. 

 

 

3.3 Dotazníkové šetření 
 
3.3.1 Charakteristika dotazníku a respondentů 
 
Dotazníkové šetření je jednou z nejpoužívanějších technik pro zjištění názorů většího 

počtu lidí. Jeho výhodou je relativně malá finanční náročnost a poměrně velké množství 

zjištěných údajů, které je možné vyhodnotit z více úhlů pohledu.  

 

Hlavním smyslem a cílem dotazníkového šetření bylo zjistit priority zaměstnanců na 

podnikem používaný způsob hodnocení a odměňování jejich práce. 

 

Pro tyto účely jsem zvolil vzorek respondentů ze Střediska elektrotechnických služeb  

a z Výrobního úseku číslo 2 a to náhodným výběrem. Bylo předáno celkem 80 dotazníků 

(viz vzor dotazníku v příloze C). Z rozdaných dotazníků se zpět, správně a úplně 

vyplněných se jich vrátilo 60, což představuje 75 % původně rozdaných dotazníků. 

 

Názory respondentů nelze v žádném případě brát jako výpověď zaměstnanců celého 

podniku, ale pro tuto práci jsou účelné a postačující. 
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Struktura dotazníku i jeho vyhodnocení je rozděleno do čtyř částí: 

 První část dotazníku obsahuje pět otázek týkajících se hodnocení respondentovy 

práce ve firmě, 

 Otázky druhé části dotazníku se týkají odměňování respondentovy práce ve 

firmě, postoj k zaměstnaneckým benefitům ve firmě používaných, resp. 

benefitům, které by bylo vhodné ve firmě zavést a uspokojení respondenta 

v zaměstnání, 

 Třetí část dotazníku zahrnuje otázky týkající se identifikačních údajů, které 

charakterizují osobu respondenta z pohledu demografického (věk, pohlaví, nejvyšší 

dokončené vzdělání, délku pracovního poměru ve firmě, pracovní pozice a plán 

kariérního postupu), 

 Čtvrtá část dotazníku je námětovou částí, ve které mohl každý respondent uvést 

návrh na změnu stávajícího systému hodnocení. 

 

Zkoumaný vzorek pracovníků 

Provedený průzkum se týkal dělnických profesí a THP pracovníků a zúčastnilo se jej  

48 dělníků, 3 dělnice a 9 pracovníků THP. Soubor z hlediska věku dokumentuje tabulka 

Tab. 3.5, z hlediska dosaženého vzdělání dokumentuje tabulka Tab. 3.6 a z hlediska délky 

pracovního poměru ve firmě tabulka Tab. 3.7.  

 

Tab. 3.5 – věková kategorie 

Dělnické profese THP Celkem 
Věková kategorie 

počet % počet % počet % 

20 – 25 let 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

26 – 30 let 3 5,9 0 0,0 3 5,0 

31 – 35 let 4 7,8 0 0,0 4 6,7 

36 – 40 let 6 11,8 0 0,0 6 10,0 

41 – 50 let 20 39,2 3 33,3 23 38,3 

51– 55 let 13 25,5 0 0,0 13 21,7 

56 – 60 let 5 9,8 4 44,5 9 15,0 

60 let a více 0 0,0 2 22,2 2 3,3 
Zdroj: vytvořeno autorem 
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Tab. 3.6 – nejvyšší dosažené vzdělání 

Dělnické profese THP Celkem 
Vzdělání 

počet % počet % počet % 

vyučení 24 47,1 0 0,0 24 40,0 

střední škola 26 51,0 8 88,9 34 56,7 

vysoká škola 1 1,9 1 11,1 2 3,3 
Zdroj: vytvořeno autorem 
 

Tab. 3.7 – délka pracovního poměru ve firmě 

Dělnické profese THP Celkem Délka pracovního 
poměru ve firmě počet % počet % počet % 

0 – 2 roky 1 2,0 0 0,0 1 1,7 

2 – 5 let 2 3,9 0 0,0 2 3,3 

5 – 10 let 6 11,8 0 0,0 6 10,0 

10 – 15 let 2 3,9 0 0,0 2 3,3 

15 – 20 let 12 23,5 0 0,0 12 20,0 

20 – 30 let 19 37,3 4 44,4 23 38,4 

30 let a více 9 17,6 5 55,6 14 23,3 
Zdroj: vytvořeno autorem 
 

Z uvedených tabulek vyplývá, že: 

 nejvíce pracovníků je ve věku 41-50 let (a to jak u dělnických profesí — 39,2 %, 

tak u THP — 38,3 % ),  

 pouze jeden THP pracovník má vysokoškolské vzdělání a u dělnických profesí je 

téměř vyrovnaný poměr středoškolsky vzdělaných a vyučených (51,0 % : 47,1 %), 

 více než třetina (37,3 %) dělníků je ve firmě zaměstnána 20-30 let a více než 

polovina (55,6 %) THP pracovníků je ve firmě zaměstnána 30 a více let, ale všichni 

THP pracovníci jsou ve firmě zaměstnáni 20 a více let. 
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3.3.2 Výsledky průzkumu 
 

Část A – hodnocení práce 

 

V této části dotazníku byli respondenti dotazováni na svůj názor ohledně hodnocení jejich 

práce svým nadřízeným. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou vyjádřeny graficky 

v následujících grafech (Graf 3.1 až Graf 3.5): 

 

 

Graf 3.1 – Probíhá formální hodnocení vaší práce? 

30%
38%

22%10%
Ano, probíhá pravidelně
Neprobíhá formálně
Neprobíhá vůbec
Probíhá, ale pouze neformálně a nepravidelně

 
Z grafu 3.1 je patrné, že ve více než třetině případů (38 %) formální hodnocení práce 

probíhá, ale v téměř stejném množství (30 %) probíhá pouze neformálně a nepravidelně. 

To je pravděpodobně způsobeno tím, že každý nadřízený k hodnocení přistupuje jinak, což 

ukazuje na nepřítomnost pevně daného systému formálního hodnocení práce ve firmě. 

 

Graf 3.2 – Jsou Vám známa hodnotící kriteria Vaší práce? 

35%
65%

Ano              

Ne

 
Graf 3.2 ukazuje, že téměř dvě třetiny (65 %) dotazovaných znají hodnotící kriteria své 

práce, ale stále zbývá více než jedna třetina (35 %) těch, kteří tato kriteria neznají. 
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Graf 3.3 – Dozvídáte se zpětnou vazbu na Vámi odvedenou práci? 

37%

51%

12%

Ano, pouze při formálním hodnocení             
Ano, pouze náhodně
Ne, nedozvídám

 
Z grafu 3.3 vyplývá další nedostatek používaného systému hodnocení pracovníků, a to že 

se více než polovina (51 %) pracovníků nedozvídá zpětnou vazbu na odvedenou práci  

a tudíž se může (mylně) domnívat, že práci vykonává dobře podle požadavků a představ 

svého nadřízeného. 

 

Graf 3.4 – Mají výsledky tohoto hodnocení nějaký vliv na výši Vašich příjmů? 

46%
37%

17%

Nemají vliv
Ano, ovlivňují výši mých prémií                      
Pouze občas

 
Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že více než třetina (37 %) pracovníků pociťuje vliv 

výsledků své práce na výši prémií, ale téměř polovina (46 %) se nejspíš s krácením nebo 

navýšením prémií nesetkala nebo s tím nemá vlastní zkušenost. To opět ukazuje na 

nepřítomnost pevně daného systému hodnocení práce ve firmě. 

 

Graf 3.5 – Myslíte si, že forma a metody hodnocení Vaší práce je spravedlivá? 

37%

40%

23%

Ano
Někdy
Ne, systém je špatně nastaven                      
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Na tuto otázku téměř shodně (37 % a 40 %) pracovníci odpověděli, že forma a metody 

hodnocení jejich práce jsou spravedlivé a to buď vždy, nebo jenom někdy. Opět ale zbývá 

téměř čtvrtina (23 %) pracovníků, kteří považují systém za špatný. 

 

 

Část B – odměňování za práci 

 

Tato část dotazníku byla zaměřena na pohled pracovníků na jejich odměňování za 

vykonanou práci a to jak prostřednictvím finančního ohodnocení, tak na zaměstnanecké 

benefity. Odpovědi na první tři otázky této části jsou znázorněny graficky v následujících 

grafech Graf 3.6 až Graf 3.8, odpovědi na druhé tři otázky této části jsou shrnuty  

v tabulkách Tab. 3.8 až Tab. 3.10. 

 

Graf 3.6 – Myslíte si, že jste odměňován/a za svoji práci vzhledem k Vašemu pracovnímu 

úsilí spravedlivě? 

46%

32%

22%

Ano
Někdy                                                        
Ne

 
Z uvedeného grafu vyplývá, že téměř polovina (46 %) pracovníků si myslí, že je 

(vzhledem ke svému pracovnímu úsilí) odměňována spravedlivě, ale téměř čtvrtina (22 %) 

si myslí opak, tedy že nejsou odměňováni spravedlivě. To koresponduje s výsledkem 

otázky číslo 5 v části A, kde 23 % dotázaných uvedlo, že systém hodnocení práce je 

špatný. Zajímavé je ovšem srovnání počtu pracovníků, kteří si myslí, že forma a metody 

hodnocení jejich práce jsou spravedlivé, a počtu pracovníků, kteří uvedli, že jsou 

odměňováni spravedlivě. Ze srovnání vyplývá, že více pracovníků považuje za 

spravedlivější systém odměňování než systém hodnocení jejich práce. To může být 

způsobeno tím, že jejich pracovní úsilí není plně využito a že by tedy buď mohli více 

pracovat anebo být méně odměňováni. 
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Graf 3.7 – Dostáváte odměny za práci navíc? (ne práce přesčas) 

10%

62%

28%

Ano
Ne
Nepracuji navíc                                           

 
Z grafu 3.7 vyplývá, že více než polovina (62 %) dotazovaných nedostává odměny za práci 

navíc a téměř třetina (28 %) dotazovaných uvedla, že nepracuje navíc nad rámec svých 

pracovních povinností. Pouze 10 % respondentů dostává odměny za práci navíc, což 

potvrzuje mé tvrzení z kapitoly 4.1, že ve skutečnosti v podstatě ke změně prémií 

nedochází.  

 

Graf 3.8 – Je výše Vaší stávající mzdy (platu) pro Vás důvodem ke změně zaměstnavatele? 

87%

13%

Ano
Ne                                                                

 
Z odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že převážná část (87 %) pracovníků nepovažuje výši 

své mzdy za důvod ke změně zaměstnavatele. To může být způsobeno i pocitem stálosti 

pracovního poměru ve státním podniku ve srovnání se soukromou firmou a s jistotou 

zaměstnaneckých výhod, které tito pracovníci mají. 

Je zajímavé, že zatímco nikdo z THP pracovníků nemá důvod měnit zaměstnavatele 

z důvodu výše mzdy, tak u dělnických profesí byl poměr 8 ano ku 43 ne. To 

pravděpodobně znamená, že v dělnických profesích jsou pracovníci méně spokojeni s výší 

své mzdy.  
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           Tab. 3.8 – Oznámkujte zaměstnanecké benefity podle důležitosti pro Vás. 

D THP Celkem 
Benefit 

průměr průměr průměr 

Stravenky 1,6 2,7 1,7 

Penzijní připojištění 1,6 1,9 1,7 

Dovolená navíc (více jak 20 dní za rok) 1,7 1,4 1,7 

Firemní akce (sauna, bowling, …) 3,6 4,1 3,7 

Podpora vzdělávání 3,3 2,9 3,2 
          Zdroj: vytvořeno autorem  
 

Tabulka Tab. 3.8 uvádí průměrné známky, které respondenti přiřadili k daným benefitům. 

V celkovém pojetí je vidět, že nejvíce si zaměstnanci cení stravenek, penzijního 

připojištění a dovolené nad rámec zákonem daného počtu dní. Méně zajímavá je pro 

většinu zaměstnanců možnost podpory vzdělávání a účast na firemních akcích (to může 

vyplývat i z toho, že většina zaměstnanců do zaměstnání dojíždí ze vzdálenějšího  

okolí — např. z České Lípy nebo Liberce, a při konání společenských akcí není pomíjen 

alkohol a pak vzniká problém s dopravou do místa bydliště).  

 

Zajímavé je srovnání prvních tří položek z hlediska pracovního zařazení zaměstnanců: 

 stravenky více ocení dělníci – pravděpodobně proto, že mají nižší mzdy než THP 

pracovníci a více tedy ocení „přilepšení“ ke mzdě, 

 penzijní připojištění si více cení dělníci – pravděpodobně z důvodu nižšího 

věkového průměru v dělnických profesích než v THP, takže má pro tuto skupinu 

zaměstnanců větší význam se na stáří připojišťovat, protože do doby odchodu do 

penze si ještě na rozdíl od starších THP stihnou něco naspořit, 

 dovolená navíc – tu si více cení THP pracovníci, což může být opět ovlivněno 

věkovým průměrem, kdy starší lidé dávají přednost odpočinku před jinými 

výhodami. 
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Tab. 3.9 - Seřaďte následující zaměstnanecké benefity podle důležitosti tak, jak byste si                       

přál/a jejich zavedení ve firmě (pořadí 1 až 4). 

D THP Celkem 
Benefit 

průměr průměr průměr 

Příspěvek na dopravu 1,7 2,2 1,8 

Podpora vzdělávání 3,1 3,1 3,1 

Placené volno v případě krátké nemoci 1,8 2,1 1,9 

Další pracovní pomůcky (mobil, notebook, …) 3,3 2,6 3,2 
     Zdroj: vytvořeno autorem 
 

V této otázce měli respondenti za úkol seřadit benefity, které ve firmě nejsou používány  

a které by bylo vhodné ve firmě zavést. Jak je vidět z tabulky Tab. 3.9 (je zde uvedeno 

průměrné pořadí daného benefitu), na téměř stejném pořadí je příspěvek na dopravu  

a placené volno v případě krátké nemoci a to v celkovém pojetí i při zohlednění 

pracovního zařazení respondenta. Je pravděpodobné, že příspěvku na dopravu dávají 

přednost lidé dojíždějící do zaměstnání z větší vzdálenosti a placenému volnu v případě 

krátké nemoci dávají přednost ti zaměstnanci, kteří jsou častěji nemocní nebo trpí lehčími 

virózami a takovýto benefit by jim přinesl menší ztrátu v případě nemoci. 

O podporu vzdělávání nejeví přílišný zájem ani jedna skupina zaměstnanců, ale  

u dělnických profesí je o ni větší zájem než o další pracovní pomůcky a naopak u THP 

pracovníků je o ni menší zájem o další pracovní pomůcky (což je zajímavé, protože většina 

dotazovaných z řad THP pracovníků má k dispozici mobilní telefon, ale asi by si přáli 

nějaké další pracovní pomůcky, jako například zmiňovaný notebook). 

 

Poslední otázka části B se týkala toho, co nejvíce jednotlivé respondenty naplňuje v jejich 

práci. Respondenti měli označit jednu z možností. Výsledky uvádí tabulka Tab. 3.10 na 

následující straně. Z této tabulky je možné určit následující pořadí: 

 

1. dělníci i THP – finanční ohodnocení, 

2. dělníci – pocit, že mám práci, THP pracovní náplň, 

3. dělníci – vztahy na pracovišti, THP shodně vztahy na pracovišti, pocit, že mám 

práci a perspektiva postupu. 
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Násobná četnost odpovědí ve třetím pořadí u THP pracovníků je dána malým počtem 

dotazovaných osob zúčastněných v průzkumu. 

 

Tab. 3.10 – Co vás nejvíce naplňuje ve Vaší práci (vyberte jednu možnost): 

Dělnické profese THP Celkem 
  

počet % počet % počet % 

Pracovní náplň 8 15,7 2 22,2 10 16,7 

Finanční ohodnocení 16 31,4 4 44,5 20 33,3 

Vztahy na pracovišti 10 19,6 1 11,1 11 18,3 

Pochvala od nadřízeného 3 5,9 0 0,0 3 5,0 

Pocit, že mám práci 12 23,5 1 11,1 13 21,7 

Péče firmy o své zaměstnance 2 3,9 0 0,0 2 3,3 

Perspektiva postupu 0 0 1 11,1 1 1,7 
Zdroj: vytvořeno autorem 
 

Část C – obecné údaje o Vaší osobě 
 

Předposlední část dotazníku se týkala identifikačních údajů, charakterizujících osobu 

respondenta z pohledu demografického (věk, pohlaví, nejvyšší dokončené vzdělání, délku 

pracovního poměru ve firmě, pracovní pozice a plán kariérního postupu), přičemž většina 

těchto údajů je vyhodnocena výše (v části nazvané Zkoumaný vzorek pracovníků v textu  

a v tabulkách Tab. 3.5 až Tab. 3.7). 

 

Poslední otázka v části C zněla „Plánujete kariérní postup?“ a odpovědi na ni uvádí 

následující tabulka Tab. 3.11: 

 

  Tab. 3.11 – Plánujete kariérní postup? 

Dělnické profese THP Celkem Plánujete kariérní 
postup? počet % počet % počet % 

Ano, rád/a bych co 
nejdříve 12 23,5 1 11,1 13 21,7 

Ne, na své pozici jsem 
spokojený/á 39 76,5 8 88,9 47 78,3 

  Zdroj: vytvořeno autorem 
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Část D – námětová část 

 

V této části dotazníku dostal každý respondent prostor k vlastnímu návrhu na změnu 

stávajícího systému hodnocení. 

Ze všech respondentů se v této části vyjádřili pouze čtyři dělníci a uvedli následující 

odpovědi: 

~ Více provádět školení z novinek v oboru. 

~ Individuální přístup ke každému jednotlivci. 

~ Vedení je na lidi moc hodné, spousta lidí si dělá co chce, není stejný metr na 

všechny. 

~ Zamyslet se nad myšlenkou, že každý je nahraditelný => a na tom postavit 

odměňování. Osobně znám několik lidí, které do dneška nikdo nenahradil 

v průběhu 25 let. 

 

Tyto odpovědi nechám bez komentáře. 
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Závěr 

 

Problematika odměňování pracovníků je v současné době, tedy v době odeznívající 

ekonomické krize, velmi aktuální. V rámci firem je zavádění vhodného systému 

odměňování možností nejen získat kvalitní pracovníky, ale i udržet pracovníky stávající  

a v neposlední řadě též může vést k optimalizaci nákladů firem a má tak značný vliv na 

celkovou úspěšnost a konkurenceschopnost firmy. 

 

Každá firma si musí uvědomit, že pracovníci jsou pro ni velice důležitou součástí a musí se 

podle toho k nim chovat a svým způsobem si je hýčkat. Spokojený pracovník pak odvádí 

dobrou práci v požadované kvalitě a kvantitě. Nestačí ovšem, aby se odpovědní pracovníci 

problematikou odměňování zabývali jen okrajově, ale je nutné tento problém řešit 

komplexně a důkladně, a k tomu právě přispívá i zavádění popsaných systémů. 

 

Zavedení systémů hodnocení a odměňování je každopádně investicí do budoucnosti. Je to 

činnost nákladná, ale pokud je v souladu s cíli a potřebami podniku i pracovníků  

a s podnikovou strategií růstu, je pro podnik i pro jeho pracovníky jednoznačným 

přínosem. 

 

Tato práce se zabývá odměňováním pracovníků v podniku DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž 

pod Ralskem, podniku s dlouhou historií, a tak je první část zaměřena na představení 

tohoto subjektu. Kromě obecných charakteristik, kterými je vývoj počtu zaměstnanců  

a hlavního zaměření podniku, tedy těžby uranu, je zde zmíněna i jeho historie, současnost  

a také budoucnost. Nechybí zde ani popis podnikem používaného systému odměňování  

a také přehled mzdových nákladů a vývoj počtu zaměstnanců a mezd za roky 2001 až 

2009. 

 

Ve druhé části práce je popsána teorie a problematika odměňování, hodnocení a řízení 

výkonu. Je zde uvedeno dvanáct typů systémů odměňování podle různých kriterií.  

U každého typu systému jsou také popsány ovlivňující faktory a shrnutí jejich výhod  

a nevýhod.  
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Neexistuje jediný správný systém odměňování, protože ani firmy nejsou stejné, nýbrž 

každá firma je v oblasti řízení svých pracovníků jedinečná, s jedinečnými vlastnostmi. 

Proto je třeba zabývat se teoriemi a vstřebávat z nich to nejlepší pro praktické využití. 

 

Třetí část se zabývá návrhem efektivnějšího způsobu odměňování. Je zde popsán systém 

kombinující tři typy systémů odměňování. Dle analýzy provedené v této práci se tento 

systém jeví jako efektivnější, nežli systém podnikem v současnosti používaný.  

Další díl třetí části uvádí finanční dopad zpracovaného návrhu a to ve třech možných 

variantách vývoje mezd, které by teoreticky mohly po zavedení navrhovaného systému 

nastat. 

V závěru třetí části je provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření, které jsem realizoval 

mezi mými spolupracovníky za účelem zjištění jejich názorů na podnikem používaný 

způsob hodnocení a odměňování jejich práce. Výsledky jsou znázorněny za pomoci grafů 

nebo tabulek. 

 

Na závěr chci napsat, že i přesto, že můj současný obor působnosti práce v podniku je 

mimo problematiku zde řešenou, byla tato práce pro mě velikým obohacením, i když jen 

po stránce teoretické, a doufám, že poznatky, které jsem zde zpracoval, budu moci využít  

v praxi v případě, že postoupím do nějaké vedoucí funkce. 
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Příloha A 

Tabulka A  Těžba a produkce uranu v oblasti 

DH I a DK I DCHT CELKEM DH I, 
DK I a DCHT CHÚ Stráž 

ROK těžba rudy 
[t] 

produkce 
uranu [kg] 

produkce 
uranu [kg] 

produkce 
uranu [kg] 

produkce
uranu [kg] 

1967       0,0   
1968     3 560,2 3 560,2   
1969     22 671,3 22 671,3   
1970     53 886,8 53 886,8   
1971 22 578,0 24 880,2 149 095,7 173 975,9   
1972 44 536,0 55 822,6 223 034,0 278 856,6   
1973 3 371,0 6 758,3 477 423,8 484 182,1   
1974 11 443,0 13 361,7 713 655,0 727 016,7   
1975 94 853,0 114 010,0 775 200,5 889 210,5   
1976 118 054,0 173 136,0 853 002,0 1 026 138,0   
1977 139 617,0 196 002,8 859 505,0 1 055 507,8   
1978 239 402,0 224 998,0 754 436,4 979 434,4   
1979 483 397,0 606 510,4 785 787,8 1 392 298,2 58 531,9 
1980 563 552,0 667 087,1 705 135,7 1 372 222,8 359 575,4 
1981 644 388,0 713 889,1 682 751,3 1 396 640,4 492 115,0 
1982 693 798,0 682 279,8 710 010,5 1 392 290,3 531 692,2 
1983 794 526,0 752 615,7 702 540,8 1 455 156,5 526 855,9 
1984 930 911,0 897 546,3 708 941,5 1 606 487,8 544 990,0 
1985 869 247,0 865 085,6 712 619,5 1 577 705,1 652 139,7 
1986 859 564,0 834 892,2 702 462,4 1 537 354,6 717 652,8 
1987 884 826,0 880 705,8 705 834,5 1 586 540,3 701 350,7 
1988 843 992,0 870 074,8 705 043,1 1 575 117,9 722 200,0 
1989 745 252,0 842 403,7 700 176,1 1 542 579,8 743 271,9 
1990 668 393,0 751 700,5 652 842,2 1 404 542,7 658 830,0 
1991 471 495,0 575 123,4 638 445,7 1 213 569,1 574 575,8 
1992 462 312,0 600 103,2 630 248,6 1 230 351,8 540 000,0 
1993 189 493,0 265 230,1 400 000,0 665 230,1 250 000,0 
1994     235 234,9 235 234,9 78 548,0 
1995     298 225,1 298 225,1   
1996     300 000,0 300 000,0   
1997     290 000,0 290 000,0   
1998     290 000,0 290 000,0   
1999     270 000,0 270 000,0   
2000     170 000,0 170 000,0   
2001     115 995,9 115 995,9   
2002     112 053,2 112 053,2   
2003     107 546,4 107 546,4   
2004     71 290,9 71 290,9   
2005     50 390,9 50 390,9   

Celkem 10 779 000,0 11 614 217,3 17 339 047,7 28 953 265,0 8 152 329,3

Zdroj: technologické oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU

  
 



Příloha B 

Tabulka B  Stavy zaměstnanců Uranových dolů Hamr (od r. 1991 o. z. TÚU),  
  CHÚ a dalších o. z. v oblasti 

ROK 
UD Hamr 
(od 1991 

o. z. TÚU) 

o. z. 
CHT 

CHÚ 
Stráž 

o. z. 
Ekologie o. z. ZSS o. z. 

ZTPV 

CELKEM
V 

OBLASTI 
1966 10           10 
1967 24           24 
1968 65           65 
1969 157           157 
1970 310           310 
1971 975           975 
1972 1325           1325 
1973 1771           1771 
1974 2407   56       2463 
1975 3039   98       3137 
1976 3603   159       3762 
1977 3863   242       4105 
1978 4135   384       4519 
1979 4511   540       5051 
1980 4908   622       5530 
1981 5271   669       5940 
1982 5498   699       6197 
1983 5758   738       6496 
1984 5859   773       6632 
1985 5999   785       6784 
1986 6056   806       6862 
1987 6070   829       6899 
1988 6030   825       6855 
1989 5685   801       6486 
1990 5132   763       5895 
1991 4263     439     4702 
1992 2658     495 346 222 3721 
1993 2072     463 345 213 3093 
1994 1388 711     303 195 2597 
1995 1274 715     265 160 2414 
1996 1254 784     168 97 2303 
1997 1084 790     158 10 2042 
1998 1024 779     138 9 1950 
1999 1899           1899 
2000 1731           1731 
2001 1565           1565 
2002 1368           1368 
2003 1313           1313 
2004 1338           1338 
2005 1283           1283 

Zdroj: personální oddělení DIAMO, s. p., o. z. TÚU 

  
 



Příloha C 

       Dotazník  
 
Vážené spolupracovnice, vážení spolupracovníci, 
obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na výzkumu, který se týká hodnocení Vaší práce 
a jejího odměňování. Cílem výzkumu je zjistit Váš pohled na tuto problematiku. 
Výsledky výzkumu budou použity výhradně pro zpracování mé diplomové práce na téma 
„Odměňování jako hlavní stimulační prostředek řízení“ a nebudou mít žádný vliv na 
současný systém odměňování. Výzkum je anonymní a data z něj budou zpracována pouze 
hromadně a proto Vás prosím o to, abyste na předložené otázky odpovídali pravdivě  
a s uvážením. 
Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu. 
 
S pozdravem Bc. J.Štekr - MaR VP7 
 
 
Část A – hodnocení práce  
 
Následuje řada otázek, které se týkají hodnocení Vaší práce. Označte, prosím, tu odpověď, 
u které si myslíte, že nejvíce odpovídá Vaší situaci: 
 

1. Probíhá formální hodnocení Vaší práce? 
a) Ano, probíhá pravidelně 
b) Neprobíhá formálně 
c) Neprobíhá vůbec 
d) Probíhá, ale pouze neformálně a nepravidelně 

 
2. Jsou Vám známa hodnotící kriteria Vaší práce? 

a) Ano 
b) Ne 

 
3. Dozvídáte se zpětnou vazbu na Vámi odvedenou práci? 

a) Ano, pouze při formálním hodnocení 
b) Ano, pouze náhodně 
c) Ne, nedozvídám 

 
4. Mají výsledky tohoto hodnocení nějaký vliv na výši Vašich příjmů? 

a) Nemají vliv 
b) Ano, ovlivňují výši mých prémií 
c) Pouze občas 

 
5. Myslíte si, že forma a metody hodnocení Vaší práce je spravedlivá? 

a) Ano 
b) Někdy 
c) Ne, systém je špatně nastaven 
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Příloha C 

Část B – odměňování za práci 
 
Následuje řada otázek, které se týkají odměňování za Vaši práci. Označte, prosím, tu 
odpověď, u které si myslíte, že nejvíce odpovídá Vaší situaci: 
 

6. Myslíte si, že jste odměňován/a za svoji práci vzhledem k Vašemu pracovnímu 
úsilí spravedlivě? 

a) Ano 
b) Někdy 
c) Ne 

 
7. Dostáváte odměny za práci navíc (není myšlena práce přesčas, ale práce mimo 

rozsah Vaší pracovní náplně)? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nepracuji navíc 

 
8. Je výše Vaší stávající mzdy (platu) pro Vás důvodem ke změně zaměstnavatele? 

a) Ano 
b) Ne 

 
9. Oznámkujte zaměstnanecké benefity podle důležitosti pro Vás (známkování jako 

ve škole, tedy 1 = nejvíce důležitý, 5 = nejméně důležitý): 
Stravenky  
Penzijní připojištění  
Dovolená navíc (více jak 20 dní za rok)  
Firemní akce (sauna, bowling, …)  
Podpora vzdělávání  

 
10. Seřaďte následující zaměstnanecké benefity podle důležitosti tak, jak byste si přál/a 

jejich zavedení ve firmě (pořadí 1 až 4): 
Příspěvek na dopravu  
Podpora vzdělávání  
Placené volno v případě krátké nemoci  
Další pracovní pomůcky (mobil, notebook, …)  

 
 

11. Co Vás nejvíce naplňuje ve Vaší práci (vyberte jednu možnost): 
a) Pracovní náplň 
b) Finanční ohodnocení 
c) Vztahy na pracovišti 
d) Pochvala od nadřízeného 
e) Pocit, že mám práci 
f) Péče firmy o své zaměstnance 
g) Perspektiva postupu 
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Příloha C 

Část C – obecné údaje o Vaší osobě 
 
V této části, prosím, uveďte údaje o Vaší osobě. Svou odpověď označte křížkem. 
 

 
Věková kategorie 

 
 

20 – 25 let  
26 – 30 let  
31 – 35 let  
36 – 40 let  
41 – 50 let  
51 – 55 let  
56 – 60 let  

60 let a více  
 
 
 

 
Pohlaví 

 
 

muž  
žena   

 
Vzdělání 

 
 

vyučení  
střední škola  
vysoká škola   

 
 

Jak dlouho pracujete ve 
firmě? 

 
0 – 2 roky  
2 – 5 let  

5 – 10 let  
10 – 15 let  
15 – 20 let  
20 – 30 let  

30 let a více  
 
 
 

 
Pracovní pozice 

 
 

Dělník/ce  
THP   

 
Plánujete kariérní postup? 

 
 

Ano, rád/a bych co 
nejdříve 

 

Ne, na své pozici 
jsem spokojený/á 

 
 

 
 
Část D – námětová část 
 
V této části můžete uvést, co byste změnil/a na stávajícím systému hodnocení (nepovinná část, 
prostor pro vlastní vyjádření). 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………………………....... 
 
Děkuji za vyplnění dotazníku.   
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