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NÁZEV 

Návrh a zavedení personálního controllingu ve výrobní společnosti 

  

ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce na téma „Návrh a zavedení personální controllingu ve výrobní 

společnosti“ je navrhnout efektivní systém personálního controllingu ve společnosti 

ARMATURY Group a.s. Návrh je zpracován na základě teoretických a praktických 

přístupů a na základě výsledků dotazníkového průzkumu a je založen na analýze 

kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Diplomová práce zároveň poukazuje na 

současný stav ve společnosti z pohledu řízení lidských zdrojů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Personalistika; řízení lidských zdrojů; controlling; personální činnosti; personální 

controlling 

 

TITLE 

Design and Implementation of Personnel Controlling at the Production Company 

 

ABSTRACT 

The goal of the thesis with the topic "Design and implementation of personnel 

controlling the production company" is to design an effective system of personnel 

controlling in the company ARMATURY Group a.s. The design is based on theoretical 

and practical approaches, on the results of a questionnaire survey and on the analysis 

of qualitative and quantitative indicators. The thesis also points out the current state in 

the company from the perspective of human resource management. 
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Úvod 
 

Diplomová práce se zabývá tématem Návrh a zavedení personálního controllingu 

ve výrobní společnosti. Controllingem nazýváme činnost, pomocí které můžeme získat 

kontrolu nad komplexním vedením podniku. Controlling je jedním z nejdůležitějších 

nástrojů k vedení společnosti a je instrumentem využívaným ve všech vyspělých a na 

výsledek orientovaných společnostech. 

 

Nejmodernějším pojetím personální práce bývá označováno termínem řízení 

lidských zdrojů. Vyznačuje se především tím, že klade důraz na strategický aspekt 

personální práce, tj. věnuje zvýšenou pozornost perspektivě, formuluje dlouhodobé, 

obecné a komplexně pojaté cíle personální práce provázané s ostatními cíly firmy, 

hledá a navrhuje cesty směřující k jejich dosažení.14 

   

Z důvodu významnosti řízení lidských zdrojů a personálního controllingu je 

diplomová práce zaměřená na teoretická a praktická východiska těchto dvou oblastí. 

Cílem práce je na základě dotazníkového průzkumu a analýzy kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů poukázat na oblasti, které nejsou ve společnosti zavedené a 

sledované a následně navrhnout taková opatření, které by zefektivnila práci v oblasti 

řízení lidských zdrojů. Cílem práce je dále v problematice personálního controllingu 

navrhnout ty ukazatele a oblasti, které jsou nutné k zavedení efektivního personálního 

controllingu ve společnosti. 
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1 Teoretická východiska řešené problematiky 
 

1.1   Řízení lidských zdrojů v organizaci 
 

 

V praxi i literatuře se v souvislosti s řízením lidí v organizaci setkáváme s termíny 

personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení 

lidských zdrojů. Tyto termíny bývají často považovány za synonyma, ale z čistě 

teoretického hlediska tomu tak není. Odborná literatura rozlišuje zejména personálním 

řízením na straně jedné a řízením lidských zdrojů na straně druhé. Lze tudíž 

konstatovat, že některé termíny označují rozdílné vývojové fáze, resp. rozdílné 

koncepce personální práce. 

 

Termíny personální práce či personalistika se obvykle používají jako nejobecnější 

označení pro tuto oblast řízení organizace, bez ohledu na to, o jakou koncepci, o jaký 

systém či o jakou vývojovou fázi tohoto řízení jde. Termíny personální administrativa, 

personální řízení a řízení lidských zdrojů pak označují jednotlivé vývojové fáze či 

koncepce personální práce a její postavení v hierarchii řízení organizace.15 

 

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se 

ve vyspělém zahraničí začala formovat v průběhu 50. a 60. let. Řízení lidských zdrojů 

se stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější 

úlohou všech manažerů. Tímto novým postavením personální práce se vyjadřuje 

význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru 

činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální práce od administrativní činnosti 

k činnosti koncepční, skutečně řídící.15 

Výstupem personální činnosti každé společnosti by měl být zaměstnanec, který 

přináší do organizace své znalosti, schopnosti a v neposlední řadě také konkurenční 

výhodu. Takto výkonného a schopného zaměstnance společnost získává díky 

personálním činnostem vykonávaných v každé společnosti. Jedná se o základní úkony, 

které jsou dále v diplomové práci analyzovány v následujících bodech. 
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1.2  Personální řízení a s ním související činnosti 
 

Úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v tzv. personálních 

činnostech (službách, funkcích).  Personální činnosti představují výkonnou část 

personální práce. V literatuře je možné setkat se s různým počtem a různým pojetím 

personálních činností (služeb, funkcí), nejčastěji se však uvádějí v přibližně následující 

podobě: 

 vytváření a analýza pracovních míst 

 personální plánování 

 získávání, výběr a přijímání pracovníků 

 hodnocení pracovníků 

 rozmísťování (zařazování) pracovníků  

 odměňování zaměstnanců 

 vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 pracovní vztahy 

 péče o pracovníky   

 personální informační systém.14 

V obecném pojetí slouží řízení lidských zdrojů ve společnosti k tomu, aby byla 

zajištěna dostatečná výkonnost organizace. Zlepšování výkonnosti lze zajistit využitím 

veškerých zdrojů, kterými společnost disponuje. Těmito zdroji ve společnosti jsou 

především zdroje materiální, informační, finanční, ale mezi nejdůležitější patří lidské 

zdroje, se kterými pracuje útvar řízení lidských zdrojů.  

 vytváření a analýza pracovních míst 

 

Vytváření a analýza pracovních míst znamená definování, vytváření pracovních 

úkolů a s nimi spojených pravomocí a odpovědností, dále pak zkoumání povahy práce, 

pracovních úkolů a pracovních podmínek na jednotlivých pracovních místech a z toho 

vycházející zpracování popisů pracovních míst, specifikací pracovních míst a 

aktualizace těchto materiálů.14 
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 personální plánování 

 

Personální plánování slouží organizaci k dosažení předem stanovených cílů tím, 

že stanovuje a předvídá vývoj a realizuje opatření směřující k perspektivnímu zajištění 

cílů organizace adekvátní pracovní silou. Personální plánování dbá zejména na to, aby 

organizace disponovala pracovní silou v potřebném množství, s potřebnými znalostmi 

a dovednostmi, zaměstnance motivované. Jedná se o proces předvídání, stanovování 

cílů a realizace opatření v oblasti pohybu lidí uvnitř společnosti a v pohybu lidí do 

organizace a z organizace. 

 

 získávání, výběr a přijímání pracovníků 

 

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu zaměstnanců, které jsou 

žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů. Existují tři fáze získávání a 

výběru pracovníků: 

 

 Definování požadavků – příprava popisů a specifikací pracovního místa, 

rozhodnutí o požadavcích a podmínkách zaměstnání. 

 

 Přilákání uchazečů – prozkoumání vyhodnocení a vyhodnocení různých 

zdrojů uchazečů, uvnitř podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a 

konzultantů. 

 

 Vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení 

uchazečů, nabízení zaměstnání, získávání preferencí.3 

 

   

 hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků je významnou činností, která poskytuje organizaci 

představu o výkonech, jednání a pracovních schopnostech jednotlivců. Pro 

zaměstnance je hodnocení zpětnou vazbou k jejich působení v organizaci. Mnohé 

systémy hodnocení pracovníků jsou účinným motivačním nástrojem. 
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Základním účelem hodnocení pracovníků je získat informace o pracovním 

výkonu, pracovním chování pracovníků a poskytnout jim zpětnou vazbu k jejich 

pracovnímu působení. Cílem hodnocení je zlepšit výkonnost a pracovní chování 

pracovníků a získat informace k zaměření jejich osobního rozvoje a dalšího využití 

v organizaci.13 

 

 rozmísťování (zařazování) pracovníků 

  

Účelem rozmísťování pracovníků je dát správného člověka na správné místo, 

optimálně využívat jeho pracovní schopnosti, formovat týmy a respektovat potřebu 

personálního a sociálního rozvoje pracovníka. Je to vlastně proces neustálého hledání 

optimálního spojení pracovníka s pracovními úkoly tak, aby to co nejvíce přispělo 

k prosperitě firmy i ke spokojenosti pracovníků. A je pochopitelné, že v případech, kdy 

pracovník není schopen úspěšně plnit úkoly svého pracovního místa a/nebo není 

možné jej z jakéhokoliv důvodu v podniku pracovně využít, je možné přikročit i k jeho 

propuštění.14 

  

 odměňování zaměstnanců 

 

Odměňování pracovníků patří k tradičně k nejdůležitějším i nesložitějším 

nástrojům jejich řízení. Jeho úkolem je získat a udržet kvalitní zaměstnance, přispívat k 

růstu jejich výkonu či produktivity, současně však i zajistit nákladovou 

konkurenceschopnost podniku, mimo jiné zabezpečovat, aby podniková produktivita 

práce rostla rychleji než mzdy. K dalším požadavkům na odměňování patří zpravidla i 

„vnitřní spravedlnost“, tj. diferenciace mezd odpovídající náročnosti a odpovědnosti 

pracovních míst i osobním výsledkům jednotlivých pracovníků.19, 2 

 

Systém odměňování zaměstnanců se skládá ze vzájemně propojených politik, 

procesů a praktických postupů organizace při odměňování zaměstnanců podle jejich 

přínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, 

strategie, politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, 

struktur a postupů, které zabezpečují úroveň mezd a platů, zaměstnaneckých výhod a 

jiných forem odměny.3 
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 vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 

Organizace čelí mnoha vnějším vlivům, které je v důsledku nutí k 

přizpůsobování kompetencí – schopností svých lidí. Lidé v organizaci tak musejí 

přizpůsobovat své schopnosti měnícím se podmínkám na svých pracovních místech, 

rozvoj jejich schopností je předpokladem jejich flexibility a jejich perspektivy v 

organizaci. Nové schopnosti, které v organizaci získávají, současně posilují jejich 

postavení na trhu práce. 

 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků by měly být součástí celkové strategie a politiky 

organizace. Investice organizace do vzdělání jsou chápány jako návratné – zajišťují 

společnosti potřebné schopnosti personálu a jsou považovány za výhodu, kterou 

organizace svým pracovníkům poskytují.13 

 

 pracovní vztahy 

 

Pracovní vztahy v organizaci, zejména mezilidské vztahy a vztahy mezi 

podřízenými a nadřízenými, významně ovlivňují její atraktivitu. Lidé jen neradi 

vstupují do organizace, kde jsou mezilidské vztahy špatné, ale naopak organizace, kde 

se vedení dívá na pracovníka jako na rovnoprávného partnera, poskytuje mu příležitost 

podílet se na řízení, poskytuje mu všechny relevantní informace a naslouchá mu, je 

považována za atraktivní a má se získáváním a stabilizaci pracovníků méně problémů. 

Také dobré vztahy s odbory a respektování odborů jako partnerů zvyšuje dobrou 

zaměstnavatelskou pověst organizace.15 

 

 péče o pracovníky 

 

Péče o pracovníky reprezentuje celospolečenské zájmy a cíle (týkající se 

občanských práv, zdraví a sociálního rozvoje člověka apod.), individuální zájmy a cíle 

člověka (uspokojování jeho potřeb) a zájmy a cíle organizace (týkající se zabezpečení 

potřebných pracovníků). 

 

 

 

  



 

8 

 

Péče o pracovníky zahrnuje v nejširším pojetí následující oblasti: 

 

 pracovní doba a pracovní režim 

 pracovní prostředí 

 bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 personální rozvoj pracovníků 

 péče o životní prostředí 

 služby poskytované pracovníkům na pracovištích.13 

 

Argumentem ve prospěch péče o pracovníky je to, že orientace na tuto péči 

pomáhá zlepšovat pověst firmy jako dobrého zaměstnavatele a tak pomáhá při 

získávání pracovníků. Péče o pracovníky možná nebude mít přímý vliv na růst 

produktivity, ale může zvýšit oddanost pracovníků a může organizaci pomoci v tom, 

aby si udržela své klíčové pracovníky.4 

 

 personální informační systém 

 

Personální informační systém zabezpečuje informace potřebné k řízení 

personálních procesů. Může jít o základní databázi pracovníků, systému výplaty mezd 

a platů, ale může být rozšířen i o takové systémy, jako je získávání zaměstnanců, 

elektronické vzdělávání, řízení pracovního výkonu a odměňování. Systém může mít 

síťovou podobu a v každé době umožňovat přístup na dálku nebo online.4 
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2 Controlling 
 

2.1 Definice controllingu 
 

Výraz controlling se v praxi obvykle překládá jako kontrola. Tento překlad je 

avšak příliš úzký, neboť controlling znamená v podstatě určitý způsob řízení podniku. 

Controlling je nástroj řízení, překračující funkční rámec dosavadního řízení a má 

vedení podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování. Takovéto řízení 

podniku však předpokládá, že v podniku je k dispozici metodika plánování, která 

vychází z cílů stanovených vedením podniku a ostatními řídícími pracovníky. Při 

kontrole se zjišťují metodou porovnávání plánu a skutečnosti odchylky v běžných 

hlášeních z jednotlivých odpovědnostních oblastí podniku. Vedení podniku má pak na 

základě takto zjištěných odchylek provést nápravná opatření tak, aby bylo nakonec 

stanovených cílů podniku dosaženo. Znamená to, že v podniku probíhá neustále 

zpětnovazební proces.20 

 

Controlling je strategií, určitou filosofií každého podniku. Je zaměřen na 

budoucnost, na samotnou budoucí existenci podniku a na vedením předem určených 

podnikatelských záměrů. Prioritním ukazatelem většiny podniků je zisk, proto lze 

controlling zahrnout mezi metody hodnotící výkonnost podniku.1, 11 

 

Controlling ve společnostech je rozdělen na tyto základní oblasti: 

 

 Výrobní 

 

Výrobní controlling je jednou z klíčových oblastí, který výrazným způsobem 

ovlivňuje efektivnost celé společnosti. V době nedávno minulé byl vyvíjen 

společnostmi tlak na snižování cen vstupních materiálů a zvyšování cen výstupů. Tyto 

možnosti jsou již téměř vyčerpány nebo jsou pro společnosti nevýrazné. Z tohoto 

důvodu dochází k tlaku na zvyšování efektivnosti výroby. Mezi hlavní a používané 

nástroje výrobního controllingu patří plánování, sledování a vyhodnocování ukazatelů, 

jako jsou například využívání strojních a pracovních kapacit, prostojů, nákladů, plnění 

výkonových norem.7 
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 Finanční 

 

Výsledkem činnosti každé společnosti je v prvé řadě vytváření zisku. Pomocí 

finančního controllingu získáváme informace o tom, ve které oblasti je podnik úspěšný 

a vydělává peníze a naopak. Rovněž se finanční controlling zabývá a analyzuje 

faktory, které tyto výsledky společnosti přináší. Prvotní zásahem je analýza nákladů 

v okamžiku nabídky. Jedná se o kalkulaci přímých a nepřímých nákladů, nákladů na 

prodejní či správní režii. Výsledkem je poté dosažení požadovaného či 

předpokládaného zisku při prodeji výrobku či služby.9 

 

 Marketingový  

 

Má-li být marketingový controlling pro společnost přínosem a má-li plnit svou 

úlohu, musí být nástrojem marketingových aktivit. Marketingovým cílem musí být 

zvýšení prodeje, snížení množství reklamací, propagace vlastních produktů. 

Marketingový controlling musí přesně vydefinovat, jak těchto cílů dosáhnout. V 

případě odchylky od stanovených cílů se musí přijmout takové opatření, aby bylo 

vytyčených cílů dosaženo.10 

 

 Personální 

 

Již asi deset až patnáct let je personálnímu controllingu věnována v teorii i praxi 

velká pozornost. S ním se totiž přenáší funkce controllingu jako prvek moderního 

řízení podniku také do oblasti personalistiky, které bylo dlouhou dobu připisováno 

zvláštní postavení. Tato skutečnost vyvstala z nejednoznačného vztahu mezi 

personálním managamentem a dosažením podnikových cílů. Ve skutečnosti přispívá 

požadované zapojení zástupců zaměstnanců do procesu tvorby cílů pro manažerská 

rozhodování v oblasti personalistiky k tomu, že při tvorbě cílů jsou zohledněny i cíle 

zaměstnanců a je tím realizován příspěvek personálního managementu k dosažení cílů 

podnikového vedení.4 
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2.2  Personální controlling  
 

Stejně jako každý jiný controlling, tak také personální controlling si musí vytyčit 

cíle, sledovat plnění těchto cílů a popřípadě vyhodnocovat zjištěné odchylky od 

předem daného plánu. Každý z ve firmách používaných controllingů je strategickým 

nástrojem řízení, ovšem v případě personálního controllingu mluvíme o 

nejdůležitějším strategickém nástroji podnikového řízení. Personální controlling 

pracuje v dlouhodobém horizontu, ve kterém se výsledky řízení lidských zdrojů 

projevují.16, 15 

 

 

2.2.1 Úkoly personálního controllingu 
 

Úkoly personálního controllingu by měly být vedeny tak, aby vedly k úspěšnému 

dosažení předem stanovených a požadovaných cílů společnosti. Mezi tyto úkoly lze 

zařadit: 

 v oblasti řízení lidských zdrojů formulovat krátkodobé a dlouhodobé cíle a to tak, 

aby cíle podporovaly celkovou firemní strategii 

 tyto cíle sledovat a zároveň vyhodnocovat, tj. hodnotit výsledky řízení lidských 

zdrojů 

 pomocí personálního controllingu přispívat k vyšší účinnosti řízení jednotlivých 

personálních činností 

 

2.2.2 Nástroje personálního controllingu 

 
Personální controlling vychází z použití nástrojů. Tyto nástroje se odlišují svou 

orientaci, a to na kvantitativní a kvalitativní veličiny či svým zaměřením na strategické 

či operativní výsledky. 
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Hlavní nástroje personálního controllingu jsou tvořeny: 

 personálními statistikami 

 personálními ukazateli 

 personálními standardy 

 dotazováním zaměstnanců 

 auditem řízení lidských zdrojů 

 

Personální statistiky bývají řazeny mezi nejjednodušší nástroje personálního 

controllingu, kdy je definován především personální stav firmy a struktura 

personálních nákladů. Nevýhodu personálních statistik lze spatřovat především 

v omezeném, v mnoha případech téměř nemožném, srovnání se stejnými firmami 

v okolí či ve stejném oboru působících.  

 

Personální ukazatele jsou nazývány souhrnnými, poměrovými veličinami.  Jsou 

zaměřeny na sledování výsledků personálního řízení. Za jistých okolností a při 

dostatečném množství informací lze tyto ukazatele také sledovat a zároveň porovnávat 

s jinými firmami. Personální ukazatele by měly odrážet a být v souladu s jednotlivými 

klíčovými faktory firemní úspěšnosti. Volba těchto ukazatelů by měla odrážet 

současný stav a cíle společnosti.5, 8 

 

Personální standardy patří mezi nástroje personálního controllingu, jejichž 

funkce je v systému nenahraditelná. Personálními standardy nazýváme hodnoty přesně 

definující cíle pro personální ukazatele. Jedná se o standardy, které jsou dány přesnou 

hodnotou či intervalovým pásmem jednotlivých ukazatelů, kterých chce společnost 

dosáhnout  či by neměly být překročeny. 

 

Dotazování zaměstnanců je nástrojem personálního controllingu, z jejichž 

výsledků získáváme názory dotazovaných zaměstnanců na problémy, potřeby, ale také 

informace a názory o směrech, kterým by se firma v budoucnosti mohla více věnovat. 

Zjednodušeně platí, že dotazování je zrcadlem řídícího stylu pro vedoucí pracovníky. 
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Audit řízení lidských zdrojů je nástrojem personálního řízení a důležitým 

faktorem při sledování efektivnosti a účinnosti personálního managementu. Audity 

mohou být prováděny jak pracovníky z vlastních zdrojů, tak externími poradci či 

společnostmi. V rámci objektivnějšího hodnocení se doporučuje využívat externích 

poradců, a to z důvodů, že tito jsou schopni vidět společnosti jinýma očima, tzn., že 

nejsou zasaženi „firemní slepotou“.  

 

2.2.3 Personální controlling v operativní a strategické perspektivě  
 

Operativní dimenze personálního controllingu se vztahuje na krátkodobé řízení 

personálního managementu až do časového horizontu jednoho roku v rámci daných 

podnikových struktur. Jako příklad lze uvést, že ve výrobním oddělení je nutné 

prostřednictvím personálního controllingu dbát na dodržování určitých personálních 

nákladů pro plánovaný výrobní objem. 

 

Ve strategické dimenzi oproti tomu odpadá omezení prostřednictvím daných 

struktur. Když se má například zapracovat na redukci personálních nákladů, jsou též 

k dispozici již dříve přijatá rozhodnutí o personálním vybavení a o výrobních 

procesech. Tyto se také dají v dlouhodobé perspektivě změnit, např. ve smyslu náhrady 

kvalifikovaného personálu nákladově výhodnějšími zaučenými pracovníky při 

současném rozšíření automatizace výrobního procesu za účelem dosažení příznivější 

hladiny personálních nákladů.12 

 

2.2.4 Výsledky personálního controllingu 
 

V každé oblasti firemního controllingu hrozí nebezpečí, že z výsledků 

controllingu nebudou vyvozeny odpovídající závěry. V případě personálního 

controllingu je toto riziko mnohem větší, neboť výsledky a závěry mohou být pro 

management velmi citlivá. Je potřebné přesně vyhodnotit veškeré controllingové údaje, 

především standardy a s tím související personální ukazatele. Výsledky personálního 

controllingu by měly zahrnovat také informace o pracovní výkonnosti. Výkonnosti 

rozumíme výsledek cílevědomé činnosti, jenž je uskutečňována za určitých podmínek 

a v určitém čase. Samotná pracovní výkonnost je ovlivňována mnoha faktory, mezi něž 
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lze například zařadit motivaci, pracovní prostředí a v neposlední řadě také vzdělání 

pracovníků.18, 17 

 

V oblasti personálních procesů  platí určitá specifika, která jsou dána 

charakterem samotných personálních procesů, kdy součásti těchto procesů je práce se 

dvěma základními typy ukazatelů:   

 

 kvantitativní ukazatele 

 kvalitativní ukazatele 

 

Kvantitativní ukazatele jsou orientovány na číselné personální veličiny, kdy 

vyhodnocujeme různé personální náklady, výkonové ukazatele a ukazatele hodnotící 

výsledky personálního řízení. Při zjišťování kvantitativních ukazatelů se využívá 

postupů, kdy analyzujeme odchylky mezi skutečnými a plánovanými hodnotami 

daných personálních ukazatelů. Tyto zjištěné ukazatele se často stávají předmětem tzv. 

benchmarkingu, to znamená porovnávání zjištěných dat mezi různými společnostmi 

(kvantitativní ukazatele jsou uvedeny v tabulce 1). 

 

 

 

Tab. 1  Kvantitativní ukazatele v oblasti řízení lidských zdrojů 

 

 

 

 

P.č. Sledovaný kvantitativní ukazatel v oblasti řízení lidských zdrojů 

1. Míra fluktuace 

2. Produktivita 

3. Výkon 

4. Výkonnost 

5. Míra absence z důvodu nemocnosti, v porovnání s rentabilitou společnosti 

6. Celkové náklady na vzdělání zaměstnanců, přepočítané na jednoho 

zaměstnance za rok 

7. Podíl technicko – hospodářských a režijních pracovníků k celkovému počtu 

pracovníků společnosti 

8. Podíl výkonových složek mzdy k celkovému objemu finančních prostředků 

vyplacených zaměstnancům 

9. Mzdové a ostatní osobní náklady celkem a na jednotlivé kategorie 

zaměstnanců 

10. Podíl personálních nákladů k obratu společnosti 
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Kvalitativní ukazatele se snaží převést „měkké“ stránky do číselných veličin, 

čehož lze dosáhnout pomocí různých škál či stupnic. Nezbytným aspektem je důkladná 

metodická příprava, kdy pro každý personální proces musí být škála či stupnice 

vypracována samostatně. Pomocí různých metod získáváme data a z nich plynoucí 

ukazatele. Mezi tyto metody lze zařadit ústní nebo písemné dotazování pracovníků, 

popřípadě personální audit. Kvalitativní personální controlling sleduje „měkké“ 

charakteristiky lidských zdrojů ve společnosti, což zahrnuje např. motivaci, 

spokojenost, informovanost apod., tak také kvalitu řízení lidských zdrojů zahrnující 

dodržování nástrojů a postupů (kvalitativní ukazatele jsou uvedeny v tabulce 2). 

 

Tab. 2 Kvalitativní ukazatele v oblasti řízení lidských zdrojů 

P.č. Sledovaný kvalitativní ukazatel v oblasti řízení lidských zdrojů 

1. Údaje a informace o přijímání a adaptaci zaměstnanců 

2. Důvody a příčiny odchodů zaměstnanců 

3. Monitoring spokojenosti a motivace zaměstnanců 

4. Hodnotící pohovory a obsah výsledků z nich vyplývajících ve formulářích 

   5. 

Kvalita a úroveň manažerů z pohledu jejich komunikačních, odborných a 

lidských schopností 

6. Splnění hodnocených cílů z pohledu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 
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3 Analýza a diagnostika současného stavu řízení lidských 
zdrojů ve společnosti ARMATURY Group a.s. 

 

3.1 Charakteristika současného stavu sledované společnosti 
 

 

Název: ARMATURY Group a.s. 

Adresa: Nádražní 129, Dolní Benešov 

Rok založení: 2000 

Právní forma: akciová společnost 

Počet zaměstnanců k 31.12.2013: 493 

Organizační struktura: viz. Příloha1 

 

 

3.2  Historie společnosti a oblasti působení 
 

Společnost ARMATURY Group a.s. byla založena 1.1.2000, kdy navázala na 

tradiční výrobu průmyslových armatur v opavském kraji. Jedná se o předního 

světového výrobce průmyslových armatur se zaměřením zejména na: 

 armatury – kulové kohouty, šoupátka, ventily, hutní armatury 

 potrubí a příslušenství – trubky, příruby, tvarovky 

 

Zákazníky jsou velké a významné společnosti z těchto průmyslových odvětví:  

 klasická a jaderná energetika 

 chemie a petrochemie 

 hutnictví 

 plynárenství 

 těžební průmysl 

 vodárenství 
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Obr. 1  Podíl průmyslových odvětví dodávaných produktů 

 

Skutečností, že ARMATURY Group a.s. jsou světovým výrobcem s odběrateli 

po celém světě, lze deklarovat na níže uvedené mapě, kde společnost expanduje své 

produkty. 

 

 

Obr. 2  Země expandování průmyslových armatur 

 

Společnost je vlastněna sedmi fyzickými osobami z lokality severní Moravy, 

nemá žádného zahraničního akcionáře a je ryze českou společností. 

 

 

Podíl průmyslových odvětví
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ARMATURY Group a.s. je neustále rozvíjející se společnosti, vykazuje tržby 

v řádech miliard korun ročně a také z tohoto důvodu se neustále rozvíjí. Důležitým 

mezníkem v historii společnosti bylo také rozhodnutí akcionářů investovat v letech 

2013-2016 miliardu korun do výstavby nových výrobních prostor za účelem rozšíření 

výroby a zkvalitnění produktů. 

 

Společnost ARMATURY Group a.s. je držitelem certifikátů a osvědčení nutných 

k provozování své činnosti. Mezi nejvýznamnější patří: 

Systém řízení kvality ISO 9001:2008 

Systém řízení životního prostředí ISO 14001:2004  

Systém zabezpečování kvality pro oblast materiálů podle PED 97/23/ES 

 

Obr. 3  ISO 9001:2008    Obr. 4  14001:2004     Obr. 5  PED 97/23/ES 

 

 

Organizační struktura 

 

V podnicích existují určité struktury organizačních jednotek, kde je jednoznačně 

deklarována nadřízenost a podřízenost, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 

vedoucích i celých úseků.  

 

Těmto strukturám říkáme organizační struktury. Lze je rozdělit na dva základní 

typy, a to na liniové organizační struktury a na štábní organizační struktury. Společnost 

ARMATURY Group a.s. využívá štábní organizační strukturu. Tuto strukturu lze 

rozdělit na štáb liniových vedoucích a štáb vykonávající odborné řízení. Specifikem 
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jednotlivých členů této organizační struktury je hluboká odborná znalost svého 

profesního zaměření, nevýhodou je menší přehled o celkové činnosti firmy jako celku. 

 

 

3.3 Personální statistiky ARMATURY Group a.s. 
 

Společnost ARMATURY Group a.s. věnuje personální problematice značnou 

pozornost a také proto sleduje mnoho ukazatelů, které vedou k zefektivnění práce 

v této oblasti. Jako příklad lze uvést: 

 vývoj počtu zaměstnanců 

 vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 věková struktura zaměstnanců. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců  

 

Společnost ARMATURY Group a.s. se neustále rozvíjí, rozšiřuje sortiment 

výrobků a tím také výrobní činnost, dbá zvýšeného důrazu na kvalitu. Nejen z těchto 

důvodů dochází k  neustálému zvyšování počtu zaměstnanců. Díky plánovaných 

investicím v následujících letech lze předpokládat, že tento trend bude zachován a 

počet zaměstnanců se bude každým rokem zvyšovat. 

 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 

Společnost ARMATURY Group a.s., stejně jako každá jiná společnost, 

disponuje zaměstnanci od základního až po vysokoškolské vzdělání. Strategii je ovšem 

neustále zvyšování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, ať už se jedná o podporu ve 

zvyšování vzdělávání či zvyšování profesní kvalifikace, kde jsou zahrnuta různá 

školení či kurzy za účelem zvyšování odborné způsobilosti. 
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Obr. 6  Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 

Věková struktura zaměstnanců ARMATURY Group a.s. 

 

Věkovou strukturou rozumíme procentuální vyjádření zaměstnanců ve 

sledovaném věku. Společnost disponuje zaměstnanci od 18 do 65 let. Z grafu je patrné, 

že jednoznačně nejvíce zaměstnanců je ve věku 31 až 50 let, což zároveň poukazuje na  

věkovou vyváženost společnosti. 

 

 

Obr. 7  Věková struktura zaměstnanců 
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3.4 Řízení lidských zdrojů ve společnosti ARMATURY Group a.s. 
 

Z organizační struktury vyplývá, že nejvyšším orgánem společnosti je Valná 

hromada. Společnost je vedena generálním ředitelem a následně řediteli jednotlivých 

divizí.   

 

Personální řízení společnosti je plně v kompetenci personálního úseku, jehož 

vrcholovým manažerem je personální ředitel. Mezi základní činnosti personálního 

úseku ve společnosti ARMATURY Group a.s. patří: 

 přijímání zaměstnanců a ukončování pracovního poměru 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 

 zařazování a adaptace zaměstnanců 

 personální agenda a dokumentace 

 vedení personální evidence  

 péče o zaměstnance 

 sociální péče 

 personální informační systém 

 hodnocení práce a popis pracovního místa 

 

 

Ve společnosti je zaveden informační systém IFS, který slouží k vkládání 

informací týkající se převážně výrobní a obchodní činnosti. Pro informace z pohledu 

řízení lidských zdrojů, marketingu, detailní výrobní a obchodní činnosti, je ve 

společnosti využíván Lotus Notes. Tato data zahrnující normy, směrnice či 

technologické postupy, jsou vkládána kompetentními osobami do složky Řízená 

dokumentace.   

 

Jedním z nástrojů, jak neustále zlepšovat řízení lidských zdrojů a dokázat 

s těmito zdroji efektivně pracovat, je zavedení personálního controllingu. Za účelem 

zjištění stávajícího stavu bylo v rámci diplomové práce umožněno provést dotazníkový 

průzkum (dotazník k průzkumu viz. Příloha 2). 
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Dotazníkový průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 10 % 

zaměstnanců, což odpovídá 50 zaměstnancům. Průzkum byl proveden na všech 

úrovních řízení, a to od manažerských pozic až po pozice dělnické. Návratnost 

dotazníků byla 80%.  

 

 

Analýza průzkumu byla rozdělená do tří částí, a to: 

 

 první část obsahuje informace o respondentech – zde byly analyzovány 

informace o pohlaví respondentů, pracovním zařazení (THP, dělnické profese), 

vzdělanostní struktura 

 druhá část obsahuje otázky,  jenž byly součástí dotazníkového průzkumu 

 třetí část je zaměřena na výsledky ankety.  

 

Část 1 – základní údaje o účastnících ankety 

 

Tab. 3  Pohlaví respondentů 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Procentuální vyjádření respondentů dle pohlaví 
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Tab. 4  Respondenti dle pracovního zařazení 

Pracovní zařazení Počet odpovídajících  respondentů 

THP pracovníci 12 

Dělnické profese 28 
 

 

Obr. 9  Procentuální vyjádření respondentů dle pracovního zařazení 

 

Tab. 5  Respondenti dle vzdělání 

 

 

 

  

 

 

 

             

 
 Obr. 10  Procentuální vyjádření respondentů dle vzdělání 
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Část 2 – otázky dotazníkového průzkumu 

 

1.  Co si představujete pod pojmem controlling? 

2.  Je dle Vašeho názoru ve společnosti zaveden controlling? 

3. S kterými kvantitativními ukazateli jste se ve společnosti ARMATURY Group a.s. 

setkal? 

4. S kterými kvalitativními ukazateli jste se ve společnosti ARMATURY Group a.s. 

setkal? 

5. Se kterými nástroji personálního controllingu jste se během svého působní 

v ARMATURY Group a.s. setkal? 

6.  Do kterého období, dle Vašeho názoru, je controlling směřován? 

7. Je, dle Vašeho názoru, personálního řízení ve společnosti vedeno ke spokojenosti a 

ku prospěchu zaměstnanců? 

8. V čem spatřujte největší pozitivum pro práci v ARMATURY Group a.s.? 

9. Může být zavedení personálního controllingu přínosné pro zefektivnění práce 

v personální oblasti? 

 

 

 

Část 3 – analýza výsledků ankety 

    

Komentář k otázce 1: 

 

Na otázku, co si představujete pod pojmem controlling, odpovědělo 29 (tj. 72 %) 

respondentů správně, že se jedná řídící činnost, celkem 11 respondentů odpovědělo, že 

se jedná o činnost kontrolní. Z počtu 29 správných odpovědí bylo všech 12 správně od 

THP, z pracovníků v dělnických profesích bylo správně zaznamenáno 17 správných 

odpovědí. 
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Obr. 11  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 1 

  

Komentář k otázce 2: 

 

Napříč celým spektrem, ať už se jednalo o THP či pracovníky v dělnických 

profesích, bylo odpovězeno, že společnost ARMATURY Group a.s. využívá 

controlling jako nástroje k řízení společnosti. Celkem bylo zaznamenáno 31 těchto 

odpovědí, což v procentuálním vyjádření znamená 77%. Až 23% respondentů se 

s termínem controlling nesetkalo či neví, zda je controlling v naši společnosti zaveden, 

což svědčí o nepříliš dobré informovanosti zaměstnanců. 

 

 

Obr. 12  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 2 

 

Komentář k otázce 3 a 4: 

 

Z obrázků směřovaných na otázky ke kvatnitativním a kvalitativním ukazatelům 

byly odpovědi značně rozdílné. Vysvětlením může být pracovní zaměření jednotlivých 

respondentů a jejich jednotlivá pracovní náplň. Přesto lze vyčíst, že většina 
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respondentů sleduje z kvantitativních ukazatelů především produktivitu práce. 

Z kvalitativních ukazatelů se nejvíce respondentů setkalo s monitoringem spokojenosti 

zaměstnanců. 

 

 

Obr. 13  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 3 

               

 

 

 

Obr. 14  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 4 

 

Komentář k otázce 5: 

 

Z níže uvedených výsledků vyplývá, že společnost se zaměřuje nejvíce na 

personální statistiky a zároveň nejvíce respondentů se s tímto termínem již ve 

společnosti setkalo. Některé z personálních statistik společnosti ARMATURY Group 

a.s. jsou uvedeny v kapitole 3.3.  
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Obr. 15  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 5 

 

Komentář k otázce 6 : 

 

K otázce, ke kterému období je směřován controlling, odpovědělo 29 

respondentů (tj. 73%) správně, že controlling je nástrojem směřujícím do budoucnosti. 

Správně je controlling chápán u všech THP (tj. 12) a u všech zaměstnanců s VŠ 

vzděláním (tj. 9). 

 

 

Obr. 16  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 6 
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Komentář k otázce 7 a 8: 

 

Z analýzy odpovědí na otázky č. 7 a 8 plyne, že personální úsek zaujímá 

významné postavení ve společnosti, je ostatními zaměstnanci přijímáno velice kladně a 

respondenti dokáží ocenit práci personálního úseku (obr. 17). S tím zároveň také úzce 

souvisí výsledky odpovědí na otázku č. 8, kdy zaměstnanci dávají přednost a 

upřednostňují jistotu práce v prosperující společnosti před ostatními pozitivy, které jim 

byly v dotazníku nabízeny, na čemž se personální oddělení svou činnosti podílí 

významnou měrou (obr. 18). 

 

 

Obr. 17  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 7 

 

 

Obr. 18  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 8 
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Komentář k otázce 9: 

 

Na otázku směřující k zavedení personálního controllingu ve společnosti se 34 

respondentů vyjádřilo kladně. Až na jeden případ se kladně vyjádřili všichni THP, což 

přisuzuji lepší informovanosti těchto zaměstnanců, co vlastně personální controlling je 

schopen společnost přinést. Ze zavedení personálního controllingu mohou ve výsledku 

profitovat jak majitelé, tak samotní zaměstnanci. 

 

 

Obr. 19  Procentuální vyjádření odpovědí k otázce 9 

 

3.5 Analýza aktuálně sledovaných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 
společnosti 
 

Nezbytnou součástí zavedení personálního controllingu je detailní sledování, 

vyhodnocování a následná analýzy kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Také 

z důvodu, že se jedná o ukazatele, které mohou přímo ovlivňovat ekonomické 

výsledky v kombinaci s lidskými zdroji, jsou následně analyzovány tyto ukazatele, 

které jsou ve společnosti aktuálně řešeny: 

 

 kvantitativní ukazatele 

o míra fluktuace 

o produktivita 

o celkové náklady na vzdělání zaměstnanců, přepočítané na jednoho 

zaměstnance za rok 

o podíl technicko – hospodářských a režijních pracovníků k celkovému 

počtu pracovníků společnosti 
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 kvalitativní ukazatele 

o údaje a informace o přijímání a adaptaci zaměstnanců 

o důvody a příčiny odchodů zaměstnanců 

o monitoring spokojenosti a motivace zaměstnanců 

o hodnotící pohovory a obsah výsledků z nich vyplývajících ve 

formulářích 

o kvalita a úroveň manažerů z pohledu jejich komunikačních, odborných 

a lidských schopností 

 

 

Kvantitativní ukazatele 

 

Míra fluktuace  

 

Fluktuací rozumíme změnu počtu osob, které se udály ve firmě za určitou 

jednotku času. Nižší míra fluktuace má svá pozitiva, mezi které můžeme zařadit vyšší 

výkon, motivaci zaměstnanců, snížení stresu na pracovištích. Nižší míra fluktuace 

znamená snížení nákladů spojených s náborem nových pracovníků a s náklady 

spojených s jejich adaptací. Přirozená míra fluktuace se pohybuje mezi 5-15%. 

 

Fluktuaci lze definovat a vypočítat vzorcem: 

 

 

      

 

Při výpočtu fluktuace budeme vycházet z  počtu zaměstnanců na konci daného roku. 

Míra fluktuace je vypočítána vždy k 31.12. daného roku. 

 

 

 

 

 

 počet zaměstnanců, kteří během daného období odešli     
x100 

roční míra 

 celkový počet zaměstnanců v daném období fluktuace 
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Tab. 6  Míra fluktuace v letech 2001-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 20  Procentuální vyjádření míry fluktuace v letech 2001-2013 

 

Míra fluktuace je téměř po celou dobu existence společnosti konstantní, 

pohybuje se v rozmezí 2,5-5,8%. Za přirozenou míru fluktuace se přitom považuje 

rozmezí 5-15% , z čehož plyne, že společnost je schopna velmi dobře pracovat 

s lidskými zdroji, dokáže zaměstnance motivovat a zaměstnanci jsou vůči společnosti 

loajální. Dle mého názoru může být ovšem tento ukazatel zkreslen, a to obavou 

zaměstnanců odejít, podstoupit jistou míru rizika a změnit zaměstnavatele. Tento 

názor je podpořen vysokou mírou nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji, která 

se pohybuje na vysoké úrovni, a to na úrovni v rozmezí 9-10%. 
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Produktivita ve vazbě tržby / počet zaměstnanců 

 

Produktivita představuje množství služeb nebo zboží, které lze získat od daného 

souboru zaměstnanců. Společnost ARMATURY Group a.s. zejména sleduje 

produktivitu práce na základě dvou sledovaných veličin, a to celkových ročních 

tržbách k počtu zaměstnanců. Dle níže uvedené tabulky a grafu lze tvrdit, že s neustále 

se zvyšujícím se počtem zaměstnanců se zároveň také zvyšují celkové roční tržby a 

s tím související roční tržby na zaměstnance. 

 

Tab. 7  Produktivita ve vazbě tržby / počet zaměstnanců v letech 2006-2013 

rok počet zaměstnanců tržby za rok tržby na zaměstnance 

2006 361 898 711 573 2 489 506 

2007 361 1 495 709 921 4 143 241 

2008 435 1 659 460 402 3 814 851 

2009 403 1 439 118 658 3 571 014 

2010 407 1 486 217 341 3 651 640 

2011 435 2 030 875 540 4 668 679 

2012 475 2 466 817 405 5 193 300 

2013 493 2 084 917 570 4 229 042 

 

produktivita = tržby za rok / počet zaměstnanců 

 

 

Obr. 21  Vývoj tržeb na jednoho zaměstnance v letech 2006-2013 
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Dle grafu je markantní zvýšení produktivity práce v posledních třech letech, a to 

z důvodu neustále se zvyšujícího vývoje tržeb při nepříliš se zvyšujícímu se počtu 

zaměstnanců. Zvyšující se vývoj tržeb je založen se zvyšujícímu se počtu odběratelů a 

se vstupem na nové trhy, mezi které patří zejména postsovětské státy. 

 

 

Celkové náklady na vzdělání zaměstnanců, přepočítané na jednoho zaměstnance za rok 

 

Základním cílem podnikového vzdělávání je snaha dosáhnout podnikových cílů a 

záměrů zhodnocení jejich rozhodujícího zdroje, to je svých zaměstnanců. Vzdělaný 

zaměstnanec se pro organizaci stává konkurenční výhodou a výsledkem investic do 

vzdělání je také dosahování lepších pracovních výkonů a s tím například související 

produktivita práce, vývoj tržeb či jiných ekonomických ukazatelů společnosti. 

 

Náklady na vzdělání jednoho zaměstnance lze vyjádřit vzorcem: 

 

náklady na vzdělání jednoho zaměstnance = náklady na vzdělání / počet zaměstnanců 

 

Tab. 8  Náklady na vzdělávání jednoho zaměstnance v letech 2006-2013 

rok 
počet 

zaměstnanců náklady na vzdělání 
náklady na vzdělání 1 

zaměstnance 

2006 361 1 034 943 2867 

2007 361 1 582 823 4385 

2008 435 1 569 098 3607 

2009 403 1 082 962 2687 

2010 407 1 122 487 2758 

2011 435 2 854 534 6562 

2012 475 4 198 972 8840 

2013 493 2 837 791 5756 
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Obr. 22  Znázornění nákladů na vzdělání v letech 2006-2013 

 

Dle znázornění jsou patrné vyšší prostředky do vzdělání v roce 2012. Tento 

vývoj byl způsoben nutností vzdělávat zaměstnance v souvislosti se vstupem na nové 

trhy. Zaměstnanci společnosti musí disponovat platnými certifikáty, které jsou se 

vstupem především pro postsovětské státy nutností a jsou odběrateli vyžadovány 

v souladu s platnými normami a předpisy jako záruky dodržování předepsaných 

směrnic a postupů. 

 

 

Podíl technicko – hospodářských a režijních pracovníků k celkovému počtu pracovníků 

společnosti 

 

Společnost ARMATURY Group a.s. zaměstnává THP a režijní pracovníky. 

Z grafu lze vyčíst, že každý rok je počet THP vyšší než počet režijních pracovníků. 

Tento stav je dán především tím, že organizace není přímo výrobní společnosti, ale ve 

spolupráci a v kooperaci s jiným společnostmi převážně nakupuje dílčí částí následně 

vyráběných armatur. ARMATURY Group a.s. je zaměřena především na nákupní, 

obchodní a vývojovou činnost. Až poté následuje činnost výrobní.  Díky činnostem 

v tomto pořadí je počet THP vždy vyšší než počet režijních pracovníků. 
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Tab. 9  Vývoj počtu THP a režijních pracovníků v letech 2006-2013 

 

 

 

 

Obr. 23  Znázornění vývojů počtu THP a režijních pracovníků 

 

Kvalitativní ukazatele 

 

Údaje a informace o přijímání a adaptaci zaměstnanců 

 

Společnost ARMATURY Group a.s. se neustále rozvíjí, zvyšuje portfolio 

svých produktů, neustále hledá nové trhy, kde by bylo v budoucnu možno 

expandovat, investuje značné finanční prostředky do výstavby nových hal, což vede 

ke zvyšování výroby a s tím souvisejícím vznikem nových pracovních míst. Z těchto 

důvodů dochází neustále k přijímání nových zaměstnanců, což lze deklarovat na 

grafu o vývoji počtu zaměstnanců.  Společnost rovněž spolupracuje s odbornými 

školami a učilišti a snaží se sama vychovávat odborníky převážně následně 

nastupujících do dělnických, ale vysoce odborných profesí. Vývoj počtu 

zaměstnanců je zaznamenán na obrázku 24. 
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Obr. 24  Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2001-2013 

 

 

 

Důvody a příčiny odchodů zaměstnanců 

 

Důvody a příčiny odchodů zaměstnanců nelze přesně definovat. Pracovní 

poměr může být ukončen jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. 

V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se jedná ve větší 

míře z důvodů neplnění pracovních povinností či hrubého porušení pracovní kázně. 

Důvody ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance nelze přesně 

analyzovat, tento údaj není zaměstnanec povinen poskytovat a také proto není tento 

ukazatel sledován. Do budoucna navrhuji snažit se zjišťovat a následně analyzovat 

příčiny odchodů zaměstnanců ze společnosti. 

 

 

Monitoring spokojenosti a motivace zaměstnanců 

 

Společnost ARMATURY Group a.s. je společnosti, která jednoznačně dokáže 

motivovat zaměstnance a která svým zaměstnancům poskytuje mnoho 

zaměstnaneckých výhod. Celkem se jedná o 13 benefitů, mezi které lze zařadit 13. a 

14. plat, příspěvek na penzijní připojištění, dotace na stravu, týden dovolené navíc nad 

rámec zákoníku práce atd. Přesto vše společnost doposud nezavedla systém 
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monitorování spokojenosti zaměstnanců, a to například formou dotazníků, což při 

vysoké počtu zaměstnanců by mohlo být pro majitele a řídící orgány společnosti 

inspirující a zaměstnavatel by takto mohl získat mnoho nových a zajímavých podnětů 

ke zkvalitnění personální činnosti od zaměstnanců samotných. 

 

Hodnotící pohovory 

 

Dalším z kvalitativních ukazatelů, který by mohl být výstupem například 

v oblasti odměňování, jsou hodnotící pohovory. Výstupy hodnotících pohovorů je 

vyvodit závěry o pracovním výkonu zaměstnance a popřípadě navrhnout opatření, 

které by následně vedly k odstranění zjištěných nedostatků a zjistit další možnosti jeho 

vzdělávání a osobního rozvoje. Pro hodnocení musí být dodrženo několik pravidel, 

mezi které lze zařadit: 

 

 Pohovor musí být řádně připraven a měl by být veden přímým nadřízeným 

 Hodnotící nesmí být vůči hodnocenému zaujatý 

 Hodnocení musí být vždy objektivní 

 Zdokumentovat pohovor a na dalších pohovorech porovnávat a sledovat vývoj, 

co se zlepšilo 

 

Hodnotící pohovory nejsou ve společnosti ARMATURY Group a.s. v současné době 

zavedeny.  

 

 

Kvalita a úroveň manažerů z pohledu jejich komunikačních a odborných schopností 

 

Za účelem zjištění kvality a úrovně manažerů byl ve společnosti ARMATURY 

Group a.s. na provozovně v Kravařích proveden druhý dotazníkový průzkum 

(Dotazník viz. Příloha 3), a to z důvodu, že jedině samotní zaměstnanci jsou schopni 

relevantně ohodnotit výše uvedené schopnosti řídících pracovníků. Respondenti byli 

zaměstnanci ve věku 19-54 let, jednalo se pouze o muže v THP i dělnických profesích 

se všemi typy vzdělání. Bylo rozdáno 20 dotazníků se 100% návratnosti. Součásti 

průzkumu byly tyto otázky: 
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1. Je Váš nadřízený schopný s Vámi vždy komunikovat věcně a vyslechnout Váš 

názor? 

2. Je dle Vašeho názoru Váš nadřízený člověkem s vysokými odbornými znalostmi? 

 

 

Komentář k otázce č. 1: 

 

Na základě zpracování odpovědí a následné analýze bylo zjištěno, že 

komunikace ve vztahu „nadřízený-podřízený“ je ve společnosti na velmi vysoké 

úrovni. Pouze malé procento zaměstnanců má problém v komunikaci se svými 

nadřízenými a pouze dva respondenti nejsou schopni vůbec se svými nadřízenými najít 

„společnou řeč“, o čemž vypovídá následující grafické znázornění. 

 

 

  

Komentář k otázce č. 2: 

 

Výsledky a následná analýza dotazníkového průzkumu dopadly pozitivně ve 

prospěch vedoucích pracovníků. Dotazník byl možná ovlivněn pracovním zařazením 

respondentů, kdy většina respondentů je profesně zařazena do dělnických profesí a 

úloha nadřízených je v tomto ohledu složitější, kdy musí úkolovat a delegovat 

účastníky průzkumu, kteří ne vždy dokážou pochopit a přijmout názor nadřízeného. 

Přesto si myslím, že v budoucnu by se mělo procento souhlasných názorů s odbornými 

znalostmi nadřízených zvyšovat. 
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                     Obr. 25  Procentuální vyjádření k otázce 1 
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           Obr. 26  Procentuální vyjádření k otázce 2 

 

  

3.4 Návrhy k zavedení personální controllingu ve společnosti ARMATURY Group 

a.s. 

 

Na základě analýzy obsahu organizační struktury, obsahu ustanovení 

vnitroorganizačních řídících předpisů, výsledků provedeného dotazníkového průzkumu 

ve spolupráci se zaměstnanci společnosti a na základě vyhodnocení kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů, navrhuji pro realizaci personální controllingu provést 

následující kroky: 

 

 Představit zaměstnancům personální controlling 

Na základě výsledků dotazníkové ankety a z ankety vyplývajícího zjištění o 

nedostatečné znalosti personálního controllingu navrhuji seznámit zaměstnance 

s personálním controllingem v rámci firemního zpravodaje AG zpravodaj se 

zdůrazněním veškerých pozitiv, které personální controlling zaměstnanců 

přinese. 

  

 Zavést funkci kontrolora 

Navrhuji zavést ve společnosti funkci kontrolora. U tohoto pracovníka provést 

zaškolení na tuto pozici, přesně vydefinovat začlenění v organizační struktuře, 

určit pravomoci a v neposlední řadě v souladu s charakteristikou pracovního 

místa určit úkoly související s pozicí kontrolora. 

 

13 

7 
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 Zjišťovat a analyzovat důvody a příčiny odchodů zaměstnanců 

Odcházející zaměstnanec a následné začlenění nového pracovníka do procesu 

stojí společnost značné finanční prostředky. Proto za účelem snižování nákladů 

souvisejících s nově příchozími zaměstnanci a za účelem snižování fluktuace 

zaměstnanců navrhuji zjišťovat důvody odchodů zaměstnanců ze společnosti, 

tato data analyzovat a následně v rámci personálního controllingu 

vyhodnocovat.  

 

 Zavést monitoring spokojenosti zaměstnanců 

Společnost doposud nezavedla sledování spokojenosti zaměstnanců. Jedná se o 

významný nástroj, kterým by se sami zaměstnanci mohli podílet na hodnocení 

společnosti. Tento monitoring by měl být prováděn dotazníkovým průzkumem, 

který by měl být následně analyzován a vyhodnocen. Výstupem by měly být 

informace od zaměstnanců k řídícím orgánům společnosti a na základě 

vyhodnocení by tyto náměty měly být přijaty a zavedeny (popřípadě nepřijaty). 

 

 Zavést hodnotící pohovory 

Hodnotící pohovory nejsou v současné době zavedeny. Protože se jedná o 

významný nástroj komunikace ve vztahu „nadřízený-podřízený“, navrhuji 

zavést pravidelně se opakující pohovory, analyzovat jednotlivé pohovory, 

vyvozovat závěry a následně porovnávat s předchozím obdobím.  

 

 Optimalizovat informační systém 

Na základě mých zkušeností v jiných organizacích rovněž navrhuji 

optimalizovat informační systém, v informačním systému navrhuji vytvořit 

v Řízené dokumentaci složku se zaměřením pouze na personální controlling, ve 

kterém by byly vstupy a výstupy personálního controllingu analyzovány a 

následně porovnávány za minulé období. 

 

 Vytvoření sběrných boxů 

Navrhuji, aby byly ve společnosti vytvořeny sběrné boxy, kde by zaměstnanci 

mohli vznášet své připomínky a náměty k dění ve společnosti a aby tyto 

podněty byly diskutovány na poradách vedení společnosti. 
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 Zavedení centrálního elektronického systému docházky 

Za účelem zefektivnění využívání pracovní doby, za účelem detailního 

sledování pohybů zaměstnanců v rámci pracovní doby navrhuji na všech 

střediscích, které jsou součásti společnosti, zavést elektronický systém 

sledování pohybu zaměstnanců vně i mimo areál společnosti. 

 

 Revidování směrnic a předpisů 

Společnost disponuje v personální oblasti mnoha směrnicemi. Navrhuji 

neustále revidovat tyto směrnice a následně zavést nové směrnice a předpisy, 

které budou navázány na personální controlling a údaje s controllingem 

související.  

 

 Prezentace výsledků  

Na základě zjištěných výsledků z personálního controllingu navrhuji 

prezentovat závěry plynoucích z personálního controllingu v pravidelně se 

opakujících periodách, a to na úrovni vedoucích odborných pracovníků a 

zároveň pravidelně prezentovat výsledky majitelům společnosti. 

 

 

Na základě všech výše uvedených bodů navrhuji, aby se personální controlling stal 

nedílnou součástí společnosti a aby zavedení personálního controllingu bylo jedním 

z hlavních cílů organizace pro rok 2015. 
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 Závěr 

 

Stejně jako společnosti samotné, tak také jednotlivé řídící činnosti ve 

společnostech se postupně vyvíjejí. Jednou z takto rozvíjejících se činností je řízení 

lidských zdrojů.  

 

Každá výrobní společnost by si měla uvědomovat, že v současném silném 

konkurenčním prostředí nesmí být zaměřena pouze na oblasti výroby, obsazování 

nových trhů, vytváření nových technologií apod. Jednou z nejdůležitějších složek 

každého podniku jsou samotní zaměstnanci. Proto je důležité dokázat vychovávat, 

získávat a následně udržet dostatečné množství odborně znalých a ke společnosti 

loajálních zaměstnanců.  

 

Diplomová práce byla zaměřena na Návrh a zavedení personálního controllingu 

ve výrobní společnosti. Byl proveden dotazníkový průzkum a analýza kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů. Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že podnik 

dostatečně nevyužívá veškeré možnosti práce s lidskými zdroji. Řešením za účelem 

zefektivnění práce s lidskými zdroji by mělo být zavedení personálního controllingu 

jako subsystému podnikového controllingu. 

 

Nejdůležitější úlohou personálního controllingu by mělo být pomocí zjišťování 

jednotlivých ukazatelů a zjišťování nežádoucích odchylek od předem naplánovaného 

stavu přijímat taková nápravná opatření, která by dokázala odchylky minimalizovat či 

odstranit. 

 

Zavedením personálního controllingu v rámci integrovaného systému řízení 

lidských zdrojů by mělo vést k neustálému zlepšování hospodářských výsledků, 

zvýšení tržní hodnoty společnosti a zvýšení rentability. 
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Příloha 1 

 

 

Organizační struktura ARMATURY Group a.s. 
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Příloha 2 

 

 

Dotazník č. 1 

 

Vážený respondente, 

 

touto cestou si Vás dovoluji oslovit a zároveň požádat o  vyplnění dotazníkové 

ankety. Dotazník je anonymní a bude sloužit výhradně pro účely získání údajů a 

následně k analýze těchto údajů pro mou diplomovou práci vedenou na téma: „Návrh a 

zavedení personálního controllingu ve výrobní společnosti“.  

 

Předem si Vám dovoluji poděkovat za Váš čas strávený nad vyplňováním tohoto 

dotazníku a zároveň děkuji za zpětné odevzdání. 

 

Prosím vždy o vyplnění křížkem jen jediné, dle Vašeho názoru, správné 

odpovědi. 

 

Dotazník se skládá z osobních údajů a otázek zaměřených na personální řízení 

společnosti Armatury Group, a.s. 

 

Část 1 – osobní údaje 

Pohlaví respondenta 

 muž  

 žena 

Pracovní zařazení 

 THP 

 dělnická profese 

Vzdělání 

 základní 

 vyučen 

 středoškolské 

 vysokoškolské 
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Část 2 – otázky dotazníkového průzkumu 

 

1.    Co si představujete pod pojmem controlling? 

 řídící činnost 

 kontrolní činnost 

 

2.     Je dle Vašeho názoru ve společnosti zaveden controlling? 

 ano  

 ne 

 nevím 

 

3.  S kterými kvantitativními ukazateli jste se ve společnosti Armatury Group, a.s 

setkal? 

 sledování míry fluktuace 

 sledování produktivity práce 

 sledování výkonů 

 sledování výkonnosti 

 sledování míry absence z důvodu nemocnosti 

 sledování celkových nákladů na vzdělání zaměstnanců 

 

4.  S kterými kvalitativními ukazateli jste se ve společnosti Armatury Group, a.s 

setkal? 

 s monitoringem spokojenosti zaměstnanců 

 s hodnotícími pohovory  

 sledováním nákladů na vzdělávání zaměstnanců  

 sledováním spokojenosti zákazníků a příjímáním následných opatření 
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5. Se kterými nástroji personálního controllingu jste se během svého působní 

v Armatury Group, a.s. setkal? 

 personálními statistikami 

 personálními ukazateli 

 personálními standardy 

 dotazováním zaměstnanců 

 auditem řízení lidských zdrojů 

 

6.  Do kterého období, dle Vašeho názoru, je controlling směřován? 

 do minulosti 

 na současnost 

 do budoucnosti 

 

7. Je, dle Vašeho názoru, personálního řízení ve společnosti vedeno ke spokojenosti a 

ku prospěchu zaměstnanců? 

 ano 

 ne 

 

8. V čem spatřujte největší pozitivum pro práci v Armatury Group, a.s.? 

 V jistotě zaměstnání 

 V práci pro významnou společnost s celosvětovým ohlasem 

 V sociálních jistotách, které společnost poskytuje 

 V pracovních podmínkách na pracovištích 

 

10. Může být zavedení personálního controllingu přínosné pro zefektivnění práce 

v personální oblasti? 

 Ano, zavedení personálního controllingu může být přínosné 

 Ne, personální controlling nemůže mít vliv na personální činnost společnosti a 

nepovede ke zlepšení personální činnosti 

 

 

           Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníkové ankety. 
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Příloha 3 

 

 

Dotazník č. 2 

Vážený respondente, 

 

touto cestou si Vás dovoluji oslovit a zároveň požádat o vyplnění dotazníkového 

průzkumu zaměřeným na komunikační a odborné schopnosti Vašich nadřízených.  

Dotazník je anonymní a bude sloužit výhradně pro účely získání údajů a následně 

k analýze těchto údajů pro mou diplomovou práci vedenou na téma: „Návrh a zavedení 

personálního controllingu ve výrobní společnosti“.  

 

Předem si Vám dovoluji poděkovat za Váš čas strávený nad vyplňováním tohoto 

dotazníku a zároveň děkuji za zpětné odevzdání. 

 

Prosím vždy o vyplnění křížkem jen jediné odpovědi, se kterou se ztotožňujete. 

 

 

1. Je Váš nadřízený s Vámi vždy komunikovat věcně a schopen vyslechnout Váš 

názor? 

 ano 

 ve většině případů ano 

 většinou ne 

 nejsme schopni spolu věcně komunikovat  

 

2. Je dle Vašeho názoru Váš nadřízený člověkem s vysokými odbornými znalostmi? 

 ano, má vysoké odborné znalosti 

 ne, dle mého názoru nedosahuje vysokých odborných znalostí 

  

 

           Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníkové ankety. 

 

 


