
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko–geologická fakulta 

Institut ekonomiky a řízení v oblasti surovin 

 
 

 

ANALÝZA TRHU PRÁCE K NÁBORU 

ZAMĚSTNANCŮ DO BONATRANS GROUP a.s. 

 

Diplomová práce 

        

  

 

            

            

            

            

            

            

            

             

Autor:       Bc. Tereza Wojnarová 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Markéta Rolčiková, Ph.D. 

 

Ostrava 2015



 

 

 



 

 



 



 

Anotace 

Cílem diplomové práce je analýza trhu práce pro nábor zaměstnanců do společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. Diplomová práce vymezuje pojmy jako popis pracovního 

místa, zdroje náboru zaměstnanců. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé kroky 

náboru zaměstnanců na volné pracovní pozice, metody výběru, výhody a nevýhody výběru 

zaměstnanců z interních či externích zdrojů. V praktické části práce je provedena analýza 

činnosti personálního oddělení při náborů zaměstnanců z vnějších zdrojů ve jmenované 

společnosti. Dále je v práci zpracována prognóza potřeby a počtu pracovníků. 

Klíčová slova: nábor zaměstnanců, pracovní místo, BONATRANS GROUP a.s., 

interní a externí zdroje, metody náboru zaměstnanců. 

Annotation 

The aim of this thesis is the analysis of the labour market after recruitment to the company 

BONATRANS GROUP a.s. The thesis defines terms such as job description, rexruitment 

sources. In the theoretical part of the thesis I describe the individual step sof the 

recruitment to vacant working possitions, methods of selection, the advantages and 

disadvantages of selecting employees from interna lor external sources. In the practical 

part I analyze the aktivity of the human resources department in the recruitment of 

employees from external sources. 

Keywords: recruitment, job, company BONATRANS GROUP a.s., internal and external 

resources, the method of recruitment of employees. 
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1 Úvod, cíl práce 

,, Vybrat si člověka do pracovního týmu je těžká a zároveň zodpovědná činnost. ´´ 

                                       Luděk Vajner 

V poslední době je hlavním celospolečenským problémem České republiky uplatnění 

absolventů na trhu práce. Trh práce je možno charakterizovat jako vztah mezi poptávkou 

po práci a její nabídkou. Dnešní situace na trhu práce je taková, že na mnohých pracovních 

pozicích převyšuje poptávka nad nabídkou. Absolvent, který vstoupí na trh práce, by se 

měl dobře a pružně adaptovat na nové pracovní podmínky, dále se rozvíjet a vzdělávat se. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

z několika důvodů. Především proto, že daná společnost se nachází ve městě Bohumín, 

v Moravskoslezském kraji, kde žiji již od narození. Toto téma mě oslovilo i proto, že se 

dlouhodobě zajímám o personální činnost a řízení lidských zdrojů, a ráda bych se věnovala 

této oblasti i po ukončení studia. V průběhu studia mi bylo danou společností umožněno 

vykonávat odbornou praxi v oblasti personalistiky. Měla jsem možnost blíže se seznámit 

s chodem společnosti, jejím současným stavem, ale i prognózou zaměstnanosti a investic 

v dalších letech. 

Společnost se zaměřuje na výrobu železničních dvojkolí a jejich dílů. V roce 2014 

zaměstnává 1527 zaměstnanců, z toho 1292 kmenových zaměstnanců a 235 agenturních 

zaměstnanců, jak z města Bohumín, tak ze širokého okolí, tím pádem hraje významnou roli 

na trhu práce. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. mě zaujala proto, že je jednou z mála firem, 

které se progresivně rozvíjejí. Úspěšně se udržuje jak v české, tak v celosvětové 

konkurenci. Pro úspěšnost společnosti je nutné nejen zapojení všech zaměstnanců do 

celopodnikového řízení, ale především jejich vysoká osobní kvalifikace, a to zejména 

v oblasti personálních vztahů a procesů. Jedině tak může být společnost konkurence 

schopná a může se úspěšně udržet na trhu práce. Diplomovou práci jsem rozdělila na část 

teoretickou a praktickou. 
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Teoretická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku společnosti, pro kterou 

je diplomová práce zpracována (vznik společnosti, výrobky společnosti, úspěšnost na 

českém a zahraničním trhu, jakost a bezpečnost). Dále jsem uvedla základní pojmy jako 

pracovní místo, popis pracovního místa, zdroje získávání zaměstnanců, výběr 

zaměstnanců. Neodmyslitelnou součástí diplomové práce je i charakter budoucích 

pracovních míst ve společnosti. 

Praktická část diplomové práce je provedená v podniku BONATRANS GROUP a.s. 

Pro nábor zaměstnanců v tomto podniku analyzuji prognózu potřeby pracovních sil a 

zdrojů pracovních sil. Zdroje pracovních sil budu čerpat z vnějších zdrojů, především 

z absolventů škol. 

Cílem mé práce je analyzovat potenciální počet zaměstnanců z vnějších zdrojů na trhu 

práce, které jsou důležité pro úspěšný chod společnosti BONATRANS GROUP a.s.  
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2 Charakteristika společnosti BONATRANS GROUP 

a.s. 

V roce 1965 vznikl Závod železniční dvojkolí v rámci Železáren a drátoven Bohumín 

s cílem dodávat dvojkolí do střední Evropy. V roce 1999 se podnik Bonatrans a.s. 

osamostatnil. V současné době je generálním ředitelem Ing. Jakub Weimann a společnost 

se nazývá BONATRANS GROUP a.s. Společnost sídlí v Bohumíně, je členem unie, což je 

Evropský svaz železničního průmyslu. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. se zabývá výrobou železničních dvojkolí a 

jejich částí a považuje se za primárního výrobce kol a obručí. Společnost se řadí mezi 

největší výrobce železničních kol a dvojkolí. Kompletní sortiment dodává do více jak  

80 zemí světa na pěti kontinentech. Také má vlastní výzkumné a vývojové oddělení, které 

dokáže vytvářet produkty dle přání zákazníka. 

BONATRANS GROUP a.s. nabízí svým zákazníkům komplexní řešení konstrukce 

dvojkolí pro optimální podmínky provozování vozidla, které mají optimální vlastnosti jak 

z hlediska mechanických vlastností a hmotností, tak také nákladů na životní cyklus 

výrobků. Společnost BONATRANS GROUP a.s. je držitelem certifikátu dle ISO 14001, 

dle kterého trvale snižuje dopady své činnosti na životní prostředí a volí technologie, které 

jsou k životnímu prostřední nejšetrnější. 

Z více než 40 pracovníků technického útvaru se zhruba polovina inženýrů zabývá 

konstrukcí a vývojem, kde zlepšují materiálové vlastnosti kol, prodlužují životnost a 

zvyšují bezpečnost kol a náprav, snižují hluk kol a řadu dalších výzkumných činností. Po 

dokončení práce jsou nové výrobky testovány náročnými zkouškami na vzorcích [7]. 
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2.1 Výrobky společnosti BONATRANS GROUP a.s.  

Základní výrobní produkce společnosti tvoří široká škála výrobků. Mezi hlavní prvky 

výrobního programu patří dvojkolí, kola, nápravy, kotouče a obruče, tlumiče hluků a jiné. 

Mezi hlavní kritéria, kterými se společnost BONATRANS GROUP a.s. prezentuje, patří 

vysoká kvalita širokého portfolia produktů, včasnost dodávek a další jiné přednosti, které 

společnost má. 

Společným rysem výrobků je vysoká přidaná hodnota a technologická vyspělost. 

Důležitou vlastností vyráběných produktů je jejich konstrukční a technické provedení, 

které je dáno specifickými požadavky jednotlivých zákazníků. 

2.1.1 Dvojkolí 

Kompletní železniční dvojkolí je tvořeno pomocí dílčích komponentů, které se skládá 

z brzdových kotoučů, ložiskových skříní, pohonu a převodovek včetně tlumičů hluku. 

Šířka rozměrů sahá od nejmenších dvojkolí pro nízkopodlažní plošinové vozy po přepravu 

kamiónů až po ta největší lokomotivní dvojkolí. Sortiment zahrnuje jak dvojkolí pro velká 

nápravová zatížení s vysokou odolností proti tepelnému namáhání, tak dvojkolí pro vysoké 

rychlosti a pro další speciální použití. Společnost dodává také dvojkolí pro lokomotivy 

s různorodým přenosem hnací síly na dvojkolí [8]. 

 

Obrázek 1: Dvojkolí pro lokomotivy 

Zdroj: [http://www.bonatrans.cz/cz/kola-napravy-2.html] 
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2.1.2 Kola 

Společnost vyrábí široký sortiment železničních kol všech rozměrů a konstrukcí, které 

jsou určeny pro různé druhy použití. Kromě kompletních lokomotivních kol vyrábí i 

odpružená kola. Odpružená kola jsou specifickým výrobkem Bonatransu, kde hlavním 

účelem tohoto výrobku je snížení hlučnosti při průjezdu zatáčkami a při přímé jízdě. Díky 

odpruženosti kol se zlepšuje prostředí kolem tratí, snižuje se opotřebení kolových obručí i 

kolejnic, a tak dochází ke snížení provozních nákladů. Společnost odpružená kola vyrábí 

za účelem minimalizace servisních nákladů [8]. 

 

Obrázek 2: Lokomotivní kolo pro vysoké rychlosti 

Zdroj: [http://www.bonatrans.cz/cz/kola-napravy-2.html] 

2.1.3 Nápravy 

Společnost vyrábí hnací a nehnací železniční nápravy. Hnací nápravy slouží k přenosu 

krouticího momentu na hnací kola a nehnací železniční nápravy jsou určeny pro osobní a 

nákladní účely. Hnací nápravy se sedly mají zpevněnou vrstvu molybdenu. Nápravy jsou 

kovány ze vstupního materiálu, což je vakuovaná ocel požadované jakosti. Dalším 

postupem při výrobě náprav je určit základní tvar náprav. Výroba náprav dále prochází 

tepelným zpracováním, které je řízeno počítačem s ohledem na velikost a materiál nápravy 

pro dosažení optimálních mechanických vlastností [8].  
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Obrázek 3: Hnací lokomotivní náprava 

Zdroj: [http://www.bonatrans.cz/cz/kola-napravy-2.html] 

 

2.1.4 Kotouče a obruče 

Společnost se zabývá i sortimentem náhradních kotoučů i obručí, tj. vozové, 

lokomotivní i tramvajové. Opracované obruče jsou součástí odpružených kol. 

2.1.5 Tlumiče hluku 

Tlumiče hluku jsou vyráběny z kvalitní nerezové oceli ve standardních rozměrech. 

Především se jedná o výrobek, který snižuje vibrace a hluk kol za provozu. Společnost 

hlavně vyrábí kompozitní tlumiče, které jsou složeny z kombinace několika různých druhů 

materiálů. Životnost jednotlivého tlumiče je vysoká, protože není omezena životností kola. 

Kompozitní tlumiče se upevňují na kolo a lze je aplikovat na všechny typy kol [8]. 

2.2 Jakost a bezpečnost 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. klade velký důraz na přísnou a důslednou 

kontrolu jakosti celého procesu dodávky dvojkolí, tzn. od počátku jednání se zákazníkem 

až po dodávku hotových výrobků. Systém ISO 9001 společnost považuje za nezbytný, ale 

ne postačující.  
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Pro požadovanou jakost výroby, procesů a služeb se stará více než  

80 pracovníků z útvaru řízení jakosti, kde každý pracovník je zodpovědný za dodržení a 

zlepšování jakosti výroby. Osvědčenými prostředky ke zlepšování je zapojení autonomních 

týmů, implementace systému TQM, TPM a realizace interních projektů, které jsou 

zaměřené na zlepšování aktivity všech pracovníků.  

Jakost výrobků a konstrukcí se provádí na řadě náročných zkoušek na zkušebním 

zařízení a také speciálními zkouškami například pomocí renomovaných zkušebních 

laboratoří. Mezi zkušební zařízení patří především mechanická, metalografická, 

nedistributivní i únavová zkušebna, kde probíhají zkoušky podle nejnáročnějších 

parametrů.  

Mechanické zkoušky slouží k ověření materiálových charakteristik výrobku, které 

určují jeho odolnost proti silovému působení. Metalografické zkoušky slouží pro ověření 

strukturních charakteristik výrobků. Nedestruktivní zkoušky slouží ke kontrole 

povrchových a vnitřních vad. Mezi únavové zkoušky patří zejména zkouška únavových kol 

a náprav [8]. 

 

 

 

Obrázek 4: Země dodávek produktů 

Zdroj: [http://www.bonatrans.cz/cz/zeme-dodavek.html]  

http://www.bonatrans.cz/cz/zeme-dodavek.html
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Společnost BONATRANS GROUP a.s. dodává své výrobky až do 80 zemí světa. 

Samozřejmě klade velký důraz na kvalitu výrobků a flexibilitu a tím pádem plné 

uspokojení odběratelů (viz obr. 4). 

Společnost plánuje do budoucna rozšířit výrobu a tím i vývoz svých výrobků. 

S rozšířením výroby souvisí vytvoření nových pracovních míst, zejména se bude jednat o 

vytvoření technických pracovních míst.  
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3 Pracovní místo a jeho analýza – vymezení základních 

pojmů  

Pracovní místo je místo jedince v organizaci, zařazuje jedince do organizační 

struktury, přiřazuje mu určitý okruh úkolů a odpovědností, které jsou přiměřené jeho 

schopnostem. Pracovní místa musí uspokojovat potřeby organizace, ale též pracovníků, 

kteří jsou na tato místa zařazováni. Pro každé pracovní místo musí být stanoveny pracovní 

činnosti a základní pracovní povinnosti zaměstnance. 

Mezi hlavní úkoly personální činnosti patří vytváření pracovních míst a analýza 

pracovních míst. Proces vytváření a analýzu pracovních míst řadíme mezi systematický 

proces. Vytváření pracovního místa a analýza musí proběhnout dříve než samotná 

personální činnost (výběr pracovníků). 

Při vytváření pracovních míst je zapotřebí definovat konkrétní pracovní úkoly každého 

jedince v organizaci. Pracovní úkoly se seskupují do základních prvků organizační 

struktury (pracovních míst), které by měly zabezpečit efektivní uspokojování potřeb 

organizace, ale i potřeby pracovníků zařazených na tato pracovní místa. 

,, Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i 

představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat“. Úkolem analýzy 

pracovních míst je především zpracování všech potřebných informací v podobě tzv. popisu 

pracovních míst a základních pracovních podmínek na něm, který slouží jako podklad pro 

zpracování tzv. specifikace pracovních míst [6].  

Analýza pracovního místa se člení na popis pracovního místa a specifikaci pracovního 

místa uvedené na následujícím obrázku (viz obr. 5). 

Výsledkem analýzy práce je popis práce konkrétního pracovního místa, kde na každém 

pracovním místě se stanovují pracovní činnosti a povinnosti zaměstnance [3].  
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schopnosti člověka potřebné  

informací: název práce 

 
pro výkon práce na pracovním 

  povinnosti 

 
místě: vzdělání   

  stroje a nástroje 

 
            praxe   

  používaný materiál 

 
            úsudek   

  pracovní pomůcky 

 
            fyzické schopnosti 

  rizika   
 

            komun.schopnosti 

      
 

            odpovědnost   

Obrázek 5: Potřebné informace o potřebném pracovním místě 

Zdroj: [knížka od H. Doneslyho ,,Management´´] 

 

3.1 Popis pracovního místa 

Popis pracovního místa tvoří soubor úkolů, které vykonává určitá osoba za účelem 

naplnění pracovního místa. Na každé pracovní místo v organizaci je vytvořen popis 

pracovního místa, které předchází analýze pracovního místa. V popisu pracovního místa se 

od pracovníka vyžaduje flexibilita, rozvíjení vlastních dovedností, zkušeností pro potřebu 

pracovního místa.  

Při vytváření nových pracovních míst se vychází z potřeby organizace, která potřebuje 

na určité pracovní místo obsadit určitý počet pracovníků. Při vytváření pracovního místa se 

přihlíží na následující faktory, zejména na proces vnitřní motivace pracovníků, 

charakteristiky struktury úkolů a charakteristiky motivující práce. Součástí popisu 

pracovního místa jsou i vztahy kooperace a spolupráce s ostatními pracovišti [1]. 
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Každý popis pracovního místa obsahuje: 

 název pracovního místa obsahuje charakteristiku pracovního místa s požadavky pro 

jeho výkon, vztahy podřízenosti a nadřízenosti, účel pracovního místa a hlavní 

odpovědnosti zaměstnance na pracovním místě; 

 účel a cíl práce se stanovuje pro určitý druh pracovního místa; 

 mzdová třída, která odpovídá složitosti práce, stupni vzdělání, namáhavosti a 

odpovědnosti práce a to podle katalogu prací; 

 datum zpracování popisu pracovního místa nesmí být starší než 3 let; 

 dodatečné informace ohledně pracovní doby zaměstnance, odměny, zaměstnanecké 

výhody, pracovní podmínky aj. 

Většinou personalisté při své práci zpracovávají popis pracovního místa podle 

příbuzných pracovních činností, při kterém se vytváří jeden celek, který odpovídá 

charakteru útvaru [1]. 

Analýza práce a popis pracovního místa se v personalistice provádí z těchto hlavních 

důvodů, kterými jsou: 

 plánování budoucích potřeb v personální oblasti; 

 výběru vhodného uchazeče na volná pracovní místa; 

 vytýčení záměrů a vytvoření plánů pro rozvoj profesní způsobilosti a osobních 

vlastností zaměstnanců; 

 stanovení potřeb vzdělávání zaměstnanců; 

 stanovení výkonových cílů a standardů; 

 přemístění zaměstnanců podle požadavků pracovních míst a schopností; 

 určení odměňování zaměstnanců; 

 hodnocení vlivu změn na charakter pracovních míst a nároky pro jejich úspěšný 

výkon.  
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V tabulce č. 1 jsou uvedeny specifikace pracovního místa, které zahrnují vymezení 

kvalifikačních, osobnostních a jiných požadavků, které musí pracovník na daném 

pracovním místě splňovat. 

Tabulka 1: Specifikace pracovního místa 

Vlastnosti uchazeče Uchazeč o pracovní místo  

Vliv na ostatní Tělesná stavba, vzhled mluv a způsoby 

 

Získanou kvalifikací Vzdělání, odborný výcvik, pracovní 

zkušenosti 

Vrozené schopnosti Přirozená rychlost chápání a schopnost se 

učit 

Motivace Osobní cíle, důslednost a odhodlání za 

těmito cílí jít, úspěšnost v dosahování 

Emocionální vybavení Citová stabilita, schopnost překonávat stres 

a schopnost vycházet s lidmi 

Zdroj: [knížka od Jiřího Bláhy ,,Personalistika pro malé a střední firmy“] 

3.2 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

Pracovní proces je rozdělen na jednotlivé nebo skupinové pracovní procesy, které 

ovlivňují ekonomické ukazatele, což je produktivita práce, náklady a také uspokojování 

potřeb pracovníků. Pokud pracovník rozvíjí své schopnosti a učí se novým věcem, působí 

na pracovníka pracovní úkoly pozitivně [4]. 

Při vytváření pracovních úkolů jsou definovány konkrétní pracovní úkoly jedince, 

které jsou seskupeny do základních prvků organizační struktury. Jedinec v organizaci může 

vykonávat jeden hlavní úkol, který je propojen s řadou dalších prvků nebo operací. Každý 

pracovní úkol má svoji odpovědnost, kvalifikaci a podmínky, za kterých práce probíhá na 

pracovním místě.  

Pracovní úkoly může vykonávat také tým, který pracuje společně na nějakém projektu. 

Tyto pracovní úkoly vyžadují velkou škálu dovedností, které musí mít všichni členové 

týmu, dále je to širší kvalifikace a víceoborovost.   
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Požadavky na pracovní úkol se shrnují do těchto zásad: 

 pracovník musí využívat své znalosti, dovednosti a schopnosti; 

 musí pracovníka uspokojit; 

 umožnit rozvoj pracovníka a zvýšit kvalifikaci; 

 zajistit ochranu jeho života a zdraví. 

 

Vytváření pracovních míst a pracovních úkolů je složitý proces, ve kterém je potřeba 

odpovědět na otázky uvedené v následující tabulce (viz tab. 2). 

Tabulka 2: Otázky, které je třeba odpovědět v procesu vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

CO? Úkol (úkoly), který je třeba splnit. 

KDE? Umístění organizace a umístění pracoviště. 

KDY? Časový interval během dne, čas v pracovním procesu, kdy se úkol plní. 

PROČ? Důvod, který má organizace k tomu, aby požadovala daný úkol, cíle a 

motivace pracovníka. 

JAK? Metody práce, jak se práce provádí. 

KDO? Duševní a fyzické vlastnosti a schopnosti pracovníka 

Zdroj: [Knížka od J. Koubek ,,ABC praktické personalistiky“.] 

3.2.1 Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

Vytváření pracovních míst a pracovních úkolů není pouze záležitostí vedoucích 

pracovníků. V případě, že práce je obtížná díky pracovním podmínkám, tak sami 

pracovníci si hledají způsob, jak změnit dosavadní práci na jinou. O efektivním vytváření 

pracovních míst se hovoří tehdy, pokud se na něm podílí vedoucí pracovníci, držitel 

pracovního místa či jiná osoba seznámena s pracovním místem. Mezi nejznámější přístupy 

k vytvoření pracovních úkolů a pracovních míst zejména patří mechanický, motivační, 

biologický a percepční přístup [6].  
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V mechanickém přístupu existuje pouze jeden z nejlepší způsobu k provádění práce a 

pracovníci vykonávají specializovanou práci. Tento přístup je vhodný u organizace, která 

se zabývá efektivností využití zdrojů, kde se práce opakuje s dlouhodobější 

předvídatelností. Mechanický přístup vychází z Taylorových zásad. První zásada patří 

vědeckému řízení, kde klade důraz na produktivitu práce a specializaci práce. Druhou 

z Taylorových zásad je organizace a řízení práce i výroby, kde se zkoumá pořadí úkolů ve 

výrobním procesu. 

Motivační přístup vychází z toho, že pokud práce uspokojuje pracovníka, patří mezi 

nejlepší motivaci k lepšímu výkonu. Přístup je založen především na Herzbergově teorii 

motivace a dále na Hackmanově, Oldhamově modelu charakteristik práce a teorii 

sociotechnických systémů. Herzbergová dvoufaktorová teorie vychází ze zkoumaných 

příčin spokojenosti a nespokojenosti s prací. Hackmanův a Oldhamův model, oproti 

předchozímu modelu, vychází z komplexní podoby motivačního přístupu při vytváření 

pracovních míst a pracovních úkolů. 

V biologickém přístupu v organizaci by se mělo dbát na to, aby se pracovníci lépe 

fyzicky cítili a aby se omezila různá onemocnění či pracovní úrazy. Biologický přístup se 

zaměřuje na fyzické požadavky práce a na eliminaci vzniklých problémů např. fyzická 

únava, zdravotní potíže a další. 

Percepční přístup bere v úvahu schopnosti vnímání a duševní schopnosti lidí. 

Především tento přístup se zaměřuje na duševní požadavky práce. Cílem tohoto postupu je 

zjednodušit práci. Pokud je práce jednoduchá, může ji vykonávat nejméně schopný 

zaměstnanec, a to bezpečněji a spolehlivěji. Tento druh přístupu se uplatňuje 

v organizacích, které mají problém s nalezením a získáním nových zaměstnanců 

s požadovanými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi pro výkon určité práce. Snížením 

duševních požadavků na zaměstnance může vést k tomu, že pro zaměstnance práce bude 

nezajímavá [6].  
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3.2.2 Faktory ovlivňující přístupy k vytváření pracovních míst a 

pracovních úkolů 

K vytvoření pracovních míst a pracovních úkolů je důležité určit obsah práce, což je 

stupeň specializace pracovníka. Stupeň je ovlivněn specializací pracovního místa  

a charakteristikou organizace, tj. její velikostí, stabilitou podnikatelského záměru a 

charakteristikou pracovníků, jejími znalostmi, dovednostmi, schopnostmi. 

V současné době ve vytváření pracovních úkolů hraje velkou roli technický rozvoj 

(proces automatizace), požadavky na trhu práce a požadovaná kvalita pracovní síly. Díky 

automatizovanému provozu je potřeba, aby vznikla pracovní místa pro lepší uplatnění 

pracovníkových schopností, iniciativy a rozhodovacích vlastností. 

Pokud roste kvalifikační a životní úroveň pracovníka, mění se pracovní síla. Mnoho 

zaměstnanců nechce vykonávat stereotypní prací, která nerozvíjí osobnost pracovníka [4]. 

3.3 Získávání zaměstnanců 

Vysoká pozornost se věnuje ve firmách získávání zaměstnanců, protože představuje 

jednu z důležitých personálních činnosti a tou činností je zabezpečit dostatečné množství 

pracovníků v požadovaném čase s přiměřenými náklady na určitý druh práce. 

Potřebou získání pracovníků se zabývá personální útvar. K získání pracovníků musí 

společnost rozpoznat, v jakém čase potřebuje získat nové pracovníky, a to podle svých 

plánů z investic, plánů činností či technického rozvoje.  

Vedle pojmu získávání zaměstnanců v personální činnosti se používá termín nábor 

zaměstnanců. Pojem získávání a nábor zaměstnanců se v teorii lidských zdrojů odlišuje.  

Nábor zaměstnanců vzniká při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů, kde usiluje 

nejen o získávání lidských zdrojů z vnějšku, ale také o získání lidských zdrojů ze 

současných pracovníků organizace. 
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Pojem získávání zaměstnanců usiluje o hospodaření s pracovní silou ke zvýšení 

produktivity práce. Personální činnost při získávání zaměstnanců usiluje také o získávání 

zaměstnanců pro zájmy a cíle organizace, zaměstnanců motivovaných a zaměstnanců, kde 

se jejich individuální zájmy ztotožňují se zájmy organizace. V procesu získávání 

zaměstnanců stojí dvě strany. Na jedné straně je organizace a na druhé straně jsou uchazeči 

o práci.  

Tento proces získávání pracovníků patří mezi důležitý proces a existuje několik typů 

získávání zaměstnanců. 

Cílem procesu získávání pracovníků je získat pracovníky s požadovanou kvalifikací a 

odborností na určitý druh práce při nejmenších nákladech [6]. 

3.3.1 Zdroje získávání zaměstnanců: 

Získání vhodných zaměstnanců do společnosti je velmi náročné a nákladné. Důležité 

při získávání zaměstnanců je identifikovat, z jakého zdroje získáme zaměstnance. 

V současné době se používají dva základní zdroje pro získávání zaměstnanců, zdroje 

vnitřní a vnější. 

Nejdříve organizace uvažuje o získání uchazečů z vnitřních zdrojů, kde by uchazeči 

měli mít stejné výchozí podmínky jako uchazeči z vnějších zdrojů. V případě použití 

uchazečů z vnitřních zdrojů je adaptace na práci v organizaci menší s nižšími náklady na 

drahou inzerci apod. Pokud organizace příjme uchazeče z vnějších zdrojů, sníží se 

pracovní výkon.  

Pokud v organizaci nejsou vhodní uchazeči pro volné pracovní místo, pak hlavními 

zdroji jsou uchazeči z vnějších zdrojů. Uchazeči z vnějších zdrojů přinášejí organizaci jiný 

náhled na věc a odlišné přístupy k řešení problému, mohou být pro organizaci inspirací a 

vést ke změnám. 

Ve vnitřních zdrojích se většinou oslovují zaměstnanci, kteří jsou připraveni 

vykonávat náročnější práci, nebo zaměstnanci uvolnění z hlediska technického rozvoje 

změnou struktury ve výrobě či organizační změny. Jedná se o pohyb zaměstnanců uvnitř 

organizace z jednoho místa na druhé, např. pracovní postupy, převody z jednoho 

pracovního místa na druhé [2]. 

  



Bc. Tereza Wojnarová: Analýza trhu práce k náboru zaměstnanců do společnosti 

 

2015 17 
 

Při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů se využívají především pracovní agentury, 

pracovní úřady, nebo získávání absolventů z různých typů škol. Mezi další vnější zdroje 

patří inzerce v místních, regionálních, celostátních médiích.  

Vnitřní zdroje i vnější zdroje pro získání zaměstnanců mají pozitivní i negativní 

stránky, proto je důležité zvážit, co pro společnost je výhodnější, aby vedla k  

prosperitě [2].  

Výhody a nevýhody vnitřních a vnějších zdrojů jsou uvedené v následující tabulce  

(viz tab. 3). 

Tabulka 3: Výhody a nevýhody získání zaměstnanců z interních a externích zdrojů 

Zdroje uchazečů Výhody Nevýhody 

 

 

Interní 

Levnější a rychlejší 

 

Limitovaný počet kandidátů 

Lidé znají organizaci a její 

procesy 

Není přínos nových námětů a 

myšlenek zvenčí 

Poskytnutí možnosti povýšení = 

motivace 

Možné pocity roztrpčení ze strany 

neúspěšných kandidátů 

Znalost silných a slabých stránek 

kandidátů 

Vytvoření jiné volné pozice 

 

Externí 

Přínos nových myšlenek zvenčí 

do podniku 

Časově delší proces výběru 

Širší možnost výběru nejlepšího 

kandidáta 

Finančně náročnější proces 

z důvodu nutné inzerce a 

následného výběrového řízení 

Rozsáhlejší externí zkušenosti 

kandidátů 

Proces výběru nemusí být 

dostatečně efektivní, aby ukázal 

nejlepšího kandidáta 

Zdroj: [Knížka od J. Koubek ,,ABC praktické personalistiky“] 

3.4 Výběr zaměstnanců 

Při výběru zaměstnanců neexistuje žádná spolehlivá metoda, která by zaručovala výběr 

toho nejlepšího. Výběr je oboustrannou záležitostí, při které si zaměstnavatel vybírá 

pracovníka, ale též pracovník si vybírá zaměstnavatele. Zaměstnavatel při výběru 

zaměstnance uplatňuje právo na zaměstnání a zajistí všem fyzickým osobám stejná práva a 

zacházení [5].  
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Při výběru zaměstnanců hrají významnou rolí metody posuzování a kritéria zvolená 

zaměstnavatelem. Tento proces výběru zaměstnanců je rozhodující pro vytváření pracovní 

síly organizace. Významnou roli při výběru zaměstnance tvoří jeho odborné znalosti, 

dovednosti a osobní charakter uchazeče. 

Velkým problémem při výběru uchazečů je posoudit vhodnost každého kandidáta na 

konkrétní pracovní místo. Problém je v tom, že znalosti, dovednosti a charakter osobnosti 

jsou neměřitelné, a proto je nutné uchazeče klasifikovat podle určitých kritérií pomocí 

výběrových metod [6]. 

3.4.1 Kritéria k posouzení vhodného uchazeče při výběru zaměstnanců 

Pro výběr uchazečů předchází stanovení kritérií k hodnocení uchazeče pro 

odpovídající pracovní požadavky na zaměstnance. V organizacích se rozeznávají tři druhy 

kritérií výběru zaměstnanců, zejména celoorganizační kritéria, úseková kritéria a kritéria 

příslušného pracovního místa. 

Celoorganizační kritéria se týkají takových vlastností zaměstnanců, které jsou pro 

organizaci cenné a důležité. Uchazeč o pracovní místo zde přijímá hodnoty kultury 

organizace.  

Úseková kritéria se týkají vlastností, které by měl mít jedinec pracující v určitém 

útvaru. Každý zaměstnanec pracující na jiném útvaru má jiné vlastnosti než ostatní 

zaměstnanci. Pro organizaci je důležité, aby uchazeč svými odbornými schopnostmi a 

charakteristikami osobnosti zapadl do kolektivu. 

Mezi kritéria pracovního místa patří specifikace pracovního místa, tj. požadavky na 

pracovní místo a s ním spojené schopnosti a vlastnosti zaměstnance. V současné době se 

říká, že organizace si vybírá zaměstnance pro organizaci než pro pracovní místo.  
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Personální útvar mezi základní kritéria považuje: 

 stanovení požadavku pro obsazení pracovního místa podle odborné způsobilosti 

zaměstnance (vzdělání, kurzy, délka praxe aj.); 

 odbornou způsobilost zaměstnance (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o 

absolvování vysoké školy, ale také zde patří jazykové zkoušky či řidičský průkaz aj.); 

 výkon pracovníka na obsazované pracovní místo (pracovní výsledky a chování 

uchazeče); 

 faktory k úspěšnému výkonu práce (zde musí být specifikace pracovního místa); 

 kritéria útvarová a celoorganizační (vychází se z povahy práce a sociálních kontaktů na 

pracovišti); 

 stanovení faktorů a metod pro jednotlivé charakteristiky uchazečů; 

 určit, zda uchazeč chce, může pracovat a zda zapadne do kolektivu [6]. 

3.4.2 Fáze výběru zaměstnanců 

Získávání a výběr zaměstnanců se prolíná v personální činnosti. Fáze výběru 

zaměstnanců vychází z fáze předběžné a fáze vyhodnocovací. 

V předběžné fázi se začíná tím, že je potřeba obsadit volné nebo potenciální pracovní 

místo. Tato fáze se skládá ze tří kroků. V prvním kroku je zapotřebí definovat pracovní 

místo a pracovní podmínky s ním spojené. V druhém kroku se zkoumává kvalifikace, 

znalosti, dovednosti a osobní vlastnosti uchazeče, které jsou nutné pro úspěšný výkon 

práce na určitém pracovním místu. Ve třetím kroku jsou požadavky na vzdělání, 

kvalifikaci, specializaci, také délku praxe, kterou musí uchazeč mít, aby byl vhodným 

kandidátem na určité pracovní místo. 

Vyhodnocovací fáze následuje po předběžné fázi, kde je časový odstup. Mezi 

časovým odstupem dochází k získávání zaměstnanců a zároveň ke shromáždění vhodných 

uchazečů o volné pracovní místo. Tato fáze se skládá opět z několika kroků, ale výhodou 

pro personalisty je, že se všechny kroky nemusí podstoupit, záleží totiž na povaze 

pracovního místa [6]. 
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Vyhodnocovací fáze se skládá z těchto kroků:  

 zkoumají se dotazníky či jiné dokumenty, které předloží uchazeč spolu se životopisem; 

 následuje předběžný pohovor, který slouží k doplnění životopisu; 

 testování pracovní způsobilosti uchazečů; 

 výběrový pohovor; 

 zkoumají se reference z předešlých zaměstnání; 

 lékařské vyšetření; 

 rozhodnutí o výběru uchazeče; 

 informování uchazečů, zda uchazeči uspěli či nikoli [6]. 

3.4.3 Metody výběru zaměstnanců 

Pro nalezení nejvhodnějšího uchazeče se používají různé metody k výběru 

zaměstnanců, a to podle pracovní pozice. Nelze říci, která metoda pro výběr uchazečů je 

nejlepší. K nejpoužívanějším metodám výběru zaměstnanců se řadí zejména dotazník, 

životopis a testy pracovní způsobilosti. 

Dotazník se používá ve větších organizacích k získávání informací o uchazečích. 

Tento druh metody má dvě základní formy dotazníků. První z nich je jednoduchý dotazník, 

kde se uvádí pouze holá fakta (např. při obsazení manuálních pracích). Druhou formou je 

otevřený dotazník, kde se uchazeč může více rozepsat k jednotlivým otázkám.  

První část dotazníku obsahuje základní identifikační údaje, kterými jsou například: 

název zaměstnání, o které se uchazeč uchází, příjmení a jméno uchazeče, adresa trvalého 

bydliště, telefon a e-mail, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodinný stav 

uchazeče, vzdělání a odborná praxe atd.  

Ve druhé části se obě formy dotazníku odlišují, kde v jednoduchém dotazníku může 

uchazeč uvést pouze holá fakta, zatímco v otevřeném dotazníku se podrobněji rozepisuje. 

Poslední částí dotazníku je tzv. závěrečná část, která je u obou forem dotazníků stejná [6]. 
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Životopis je oblíbená metoda při výběru zaměstnanců, ale zároveň se používá 

v kombinaci s jinou metodou. V životopise se personalisté nejdříve zaměřují na vzdělání, 

praxi, poslední pracovní místo. Při výběru nejlepšího uchazeče se používají tři typy 

životopisu, a to volný, polostrukturovaný a strukturovaný.  

Volný životopis popisuje chronologicky život uchazeče, a tak nelze porovnávat 

uchazeče mezi sebou. Tento životopis je vhodný pro posouzení schopností a celkové 

osobnosti uchazeče.  

V polostrukturovaném životopisu musí uchazeč poskytnout informace, které 

organizace vyžaduje k posouzení uchazečovy způsobilosti. Zdejší požadavky se týkají 

vzdělání a praxe. 

Strukturovaný životopis náleží k nejvíce používaným v praxi. Struktura životopisu by 

měla být stanovena podle požadavků na konkrétní volnou pracovní pozici. Tento životopis 

se uplatňuje především u vysokoškolského vzdělání či obsazení vyšších pracovních pozic 

např. manažerského místa. 

Testy pracovní způsobilosti jsou tvořeny řadami testů nejrůznějšího zaměření. Jedná 

se o doplňkový nástroj výběru zaměstnanců. Mezi ně se zahrnují testy inteligence, 

schopnosti, znalosti a dovednosti uchazeče [6]. 

Testy inteligence slouží k posouzení schopnosti myslet a plnit duševní požadavky. 

Mezi testy inteligence patří prostorové vidění, paměť, verbální schopnosti a další. 

Testy schopnosti jsou zaměřeny na mechanické a motorické schopnosti, manuální 

zručnost, ale i duševní schopnosti. 

Testy znalosti a dovednosti prověřují do hloubky znalosti a odborné dovednosti, kde 

testovaná osoba předvádí určitý pracovní postup podle ukázky práce. 

Testy osobnosti ukazují různé stránky osobnosti uchazeče, zejména povahu, zda je 

introvert či extrovert, racionální nebo emotivní, společenský atd.  
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4 Charakter pracovních míst ve společnosti 

Charakter pracovního místa vychází z klasifikace CZ-ISCO, kde nahrazuje rozšířenou 

klasifikaci zaměstnání KZAM-R. Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace 

vypracovaná na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of 

Occupations (ISCO-08), jehož zakladatelem je Mezinárodní organizace práce. Klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO se skládá z pětimístné úrovně, kde každá úroveň je značená číselným 

kódem [9]. 

Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO je tvořena: 

 První úroveň - hlavní třída; 

 Druhá úroveň – třída; 

 Třetí úroveň – skupina; 

 Čtvrtá úroveň – podskupina; 

 Pátá úroveň – kategorie. 

 

Klasifikace CZ-ISCO je založena na dvou hlavních principech, zejména na pracovním 

místě a na úrovni dovednosti. Úroveň dovednosti se používá v hlavních třídách klasifikace. 

Důležitým kritériem pro úroveň dovednosti je charakter vykonávaných úkolů v práci. 

 

Úroveň dovednosti při použití v klasifikaci ISCO-08 

 Úroveň 1 - zde se zahrnují fyzické a manuální práce za použití ručních nástrojů např. 

lopaty či jednoduchý elektrický přístroj. V této úrovní jsou zahrnuté výkopové práce, 

pomocní manipulační pracovníci, uklízeči v kancelářích atd. 

 Úroveň 2 - v této úrovní je důležité porozumět informacím (bezpečnostní pokyny aj.), 

mít komunikační dovednosti a také manuální zručnost. Pro výkon úkolu musí 

pracovník umět obsluhovat stroje, elektrické zařízení, uspořádávat a uchovávat 

informace či dělat údržbu a opravu zařízení. V této úrovní dovednosti patří sekretáři, 

kadeřníci, řidiči autobusů aj.  
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 Úroveň 3 - pro zdejší úroveň je zapotřebí vysoká gramotnost, schopnost a 

komunikační dovednosti. Do této úrovně zahrnujeme pracovníky v supermarketech, 

v oblasti zdravotnictví, obchodní zástupce, techniky aj. 

 Úroveň 4 - vyžaduje komunikační dovednosti na excelentní úrovni při řešení 

problému. Do této skupiny zahrnujeme praktické lékaře, učitele na středních školách, 

stavební inženýry aj [9]. 

Tabulka 4:Vztah mezi hlavními třídami a úrovněmi dovedností v klasifikaci CZ-ISCO 

Hlavní třídy klasifikace CZ-ISCO Úrovně dovednosti 

Zákonodárci a řídící pracovníci  3 a 4 

Specialisté 4 

Techničtí a odborní pracovníci 3 

Úředníci 2 

Pracovníci ve službách a prodej 2 

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

2 

Řemeslníci a opraváři 2 

Obsluha strojů a zařízení, montéři  2 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci  1 

Zaměstnanci v ozbrojených silách 1 a 4 

Zdroj: [Zpracováno na základně http://www.czso.cz] 

4.1 Hlavní třídy klasifikace zaměstnání podle CZ-ISCO 

1. Zákonodárci a řídící pracovníci - zde se plánuje, řídí, hodnotí činnost podniků, vlády a 

dalších institucí. Vyžaduje se čtvrtá úroveň dovedností. Náplní práce je zejména 

poradenství v oblasti rozpočtů, zákonů aj. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

11 Zákonodárci, nevyšších státních úředníci a nejvyšší představitelé společnosti; 

12 Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních, administrativních a 

podpůrných činností; 

13 Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných 

oborech; 

14 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, obchodu a ostatní řídící 

pracovníci.  
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2. Specialisté - rozšiřují znalosti, používají vědeckou a uměleckou teorii. Zde se taky 

využívá a vyžaduje čtvrtá úroveň dovedností. Náplní práce jsou analýzy a výzkumy, 

poradenství v dané oblasti, využívání znalostí v oblasti strojírenství, technologie, 

v lékařských a zdravotnických službách aj. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

21 Specialisté v oblasti vědy a techniky; 

22 Specialisté v oblasti zdravotnictví; 

23 Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání; 

24 Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě; 

25 Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií; 

26 Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oblastech. 

3 Techničtí a odborní pracovníci- zde se provádějí technické a jiné úkoly, které jsou 

spojené s výzkumem. Zaměstnání v této třídě požaduje třetí úroveň dovedností. Uplatňují 

se ve výzkumu v oblasti přírodních věd, v technice, lékařství. Třetí třídu lze použít při 

poskytování technických služeb, které jsou spojené s obchodem, financemi aj. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

311 Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech; 

312 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví; 

313 Operátoři velínů; 

314 Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech; 

315 Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy. 

4 Úředníci - každý úředník eviduje, organizuje, ukládá, zpracovává a vyhledává 

informace. Dále vykonává řadu úkolů, jako jsou peněžní operace, zajišťuje cesty, sjednává 

schůzky. Ve čtvrté třídě se vyskytuje druhá úroveň dovedností. Pracovní zaměření se 

vztahuje na těsnopisy, na plnění sekretářských povinností, k vedení evidencí aj.  



Bc. Tereza Wojnarová: Analýza trhu práce k náboru zaměstnanců do společnosti 

 

2015 25 
 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

411 Všeobecní administrativní pracovníci; 

412 Sekretáři; 

413 Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů. 

5 Pracovníci ve službách a prodeji - slouží k poskytování osobních a ochranných služeb, 

které jsou propojeny s dopravou, provozem, skladováním. Také předvádějí a prodávají 

zboží v prodejnách, ale i na tržištích aj. Zaměřují se na organizování a poskytování služeb 

během cestování, provozu atd. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

51 Pracovníci v oblasti osobních služeb; 

52 Pracovníci v oblasti prodeje; 

53 Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech; 

54 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy. 

6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství - tito pracovníci pěstují a 

sklízejí plodiny a plody, které rostou na stromech a keřích. Chovají, ošetřují zvířata. 

Vyžaduje se druhá úroveň dovedností. Pracovní náplní je příprava půdy, setí, pěstování, 

ošetřování různými postřiky, ošetřování zvířata aj. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd 

61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství; 

62 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti; 

63 Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé. 

7 Řemeslníci a opraváři - mají technické a praktické znalosti a dovednosti, které 

využívají pro stavbu a údržbu budov, seřizování obráběcích strojů, údržbu a opravu strojů 

apod. Pro zkrácený čas a snížení fyzické námahy používají ručně ovládané nástroje. 

Vyžaduje se druhá úroveň dovedností. 
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V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách; 

72 Kovodělníci strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech; 

73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie; 

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky; 

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech. 

8 Obsluha strojů a zařízení, montéři - jejich práce spočívá v obsluze provozů 

průmyslových a zemědělských strojů, dálkové ovládání. Důležitá je zkušenost se stroji a 

zařízením. Využívají druhou úroveň dovedností. 

V této třídě se dělí zaměstnání do dalších tříd: 

81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení; 

82 Montážní dělníci výrobků a zařízení; 

83 Řidiči a obsluha pojízdných zařízení. 

9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci - provádějí se zde jednoduché úkony pomocí 

ručních nástrojů s fyzickou sílou. Jedná se o první úroveň dovedností. Jsou to práce 

nejlehčího způsobu, kde není potřeba moc myslet. Jsou to zejména práce všeho druhu od 

čištění po doručování zpráv apod. 

V této třídě se dělí zaměstnání do další tříd: 

91 Uklízeči a pomocníci; 

92 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství; 

93 Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby a dopravy;  

94 Pomocní pracovníci při přípravě jídla; 

95 Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb; 

96 Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci.  
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0 Zaměstnanci v ozbrojených silách - zde vykonávají práci pracovníci, kteří slouží 

v ozbrojených silách, jak už u námořnictva, letectví či ve vojenských službách [9]. 

V této třídě se dělí zaměstnanci do dalších tříd: 

01 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách; 

02 Poddůstojníci v ozbrojených silách; 

03 Zaměstnanci v ozbrojených silách (nezahrnuje se zde generál, důstojník a 

poddůstojník). 

4.2 Katalog prací 

Katalog prací se vytváří pro spravedlivé odstupňování mezd a to podle složitosti, 

odpovědnosti, fyzické a psychické náročnosti vykonávané práce, pro rozvoj kolektivního 

vyjednávání vytvořený spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. 

Tento katalog prací slouží jako metodický podklad a návod při vytváření mzdových 

systémů, mzdových podmínek pro podnikové a kolektivní smlouvy, pracovních smluv a ve 

mzdových předpisech aj.  

V katalogu prací nalezneme různé druhy prací podle oborů výroby a činnosti, podle 

povolání, stupně složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací [7]. 

4.2.1 Užití katalogu 

Užití katalogu slouží jako metodický návod k hodnocení jednotlivých pracovních 

činností. Katalog je možné využít ve všech organizacích pro vytvoření personálních a 

mzdových systémů, při využití podnikových a vyšších kolektivních smluv, k tvorbě 

podnikových katalogů či sborníků prací. Podle zákona č. 143/1992 Sb. jsou zaměstnanci 

odměňování za prací a zařazování do platových tříd. 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. stále používá tento katalog prací dle této 

charakteristiky, viz níže.  
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Podle katalogu dělím složitost, odpovědnost a namáhavost práce do těchto stupňů: 

1. stupeň - zde se vykonávají práce podle daných postupů a pokynů bez větších zátěží na 

mysl a s běžnou fyzickou zátěží. 

2. stupeň - jedná se o práci se zvýšenou fyzickou námahou, kde mohou vzniknout větší 

rizika úrazu na pracovišti. V tomto stupni se vykonávají jednoduché práce s pravidelně 

opakujícím se režimem např. administrativní práce, provozně manipulační práce. 

3. stupeň - vykonávají se zde ucelené rutinní práce podle předpisů a provozních režimů 

s určitou hmotnou odpovědností, s vysokou fyzickou námahou, kde může vzniknout riziko 

úrazu. Jedná se o práce ekonomické, administrativní, hospodářskosprávní a provozně 

technické. 

4. stupeň - v tomto stupni se vykonávají odborně kontrolovatelné práce, které mají 

návaznost na další procesy podle předepsaných pokynů. Tyto pokyny počítají s vyšší 

hmotnou odpovědností, zvýšenou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví a bezpečnost 

druhých osob. Zde jsou vyšší nároky na přesnost a spolehlivost. Patří sem vykonávání 

jednoduchých řemeslných prací, opět administrativní práce, hospodářskosprávní, 

ekonomické, ale také provozně technické práce. 

5. stupeň - jedná se o různorodou odbornou práci, která vyžaduje vysokou odpovědnost, 

smyslovou zátěž a návaznost na další procesy. V pátém stupni je obsažené řízení, 

organizace a zajištění chodů dílčích úseků, kde se vykonávají řemeslné práce. 

6. stupeň - vykonávají se ucelené odborné práce, ale i zajištění agend. Zde je velká hmotná 

odpovědnost a vysoká smyslová zátěž. Provozují se zde řemeslně vysoce odborné práce. 

7. stupeň – v tomto stupni jsou začleněné složité odborné práce, samostatné zajišťování 

agend, dílčí metodické práce s obtížnou odstranitelností rozsáhlé škody. Při operativním 

zajišťování chodu je spojeno s duševní námahou a se stresovou situací. Výkon tvůrčích 

mistrovských řemeslných prací. 

8. stupeň - pro vykonávání odborné práce, zabezpečení složitých úkolů a agend, metodické 

práce. Určují se zde nové postupy v rámci systému.  
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9. stupeň - práce spojené se zabezpečováním úseků a agend, metodickými pracemi, které 

jsou spojené s odpovědností za škody a s duševní námahou. 

10. stupeň – vykonávají se nejsložitější specializované systémové práce a tvůrčí práce 

s vazbami mezi různými obory činností. 

11. stupeň - zde je vysoká odpovědnost za škody i vysoká duševní námaha. Schopnost řešit 

v nejobtížnějších podmínkách jak složité, tak i konfliktní situace. 

12. stupeň - řešení nejsložitějších úkolů s návaznostmi, které ovlivňují další rozvoj 

celospolečenských oborů. 

Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací se shoduje 

s charakteristikou platových tříd. Charakteristiky 1, 5. a 9. stupně složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti prací jsou shodné s charakteristikou tarifních stupňů [7]. 

 

 

Obrázek 6: Schéma užití katalogu 

Zdroj:[ Kniha MPSV ČR ,,Katalog prací podle povolání a stupňů“] 
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5 Prognóza potřeby pracovních sil 

Společnost BONATRANS GROUP a.s. se rozhodla v příštích letech do podniku 

investovat. Investování patří mezi prioritní součást rozvoje společnosti a také k rozšíření se 

na světových trzích. Investice se zaměří na vybudování nové výrobní haly s  technickým 

vybavením. Součástí investice bude i výstavba skladovacího prostoru, kde se budou 

ukládat dohotovené výrobky, než budou dodány spotřebiteli. Nedílnou součástí investice 

bude i nákup strojů a nových technologií, které umožní vyšší konkurenceschopnost 

výrobků s cílem zabezpečit lepší kvantitativní a kvalitativní požadavky zákazníků. 

Technologické vybavení bude vést ke značnému zvýšení efektivity a kapacity výroby. Ve 

výrobní hale se bude vyrábět železniční dvojkolí. 

Investiční plán umožní rozšíření výroby, a tak bude nutno vyhledat nejlepší uchazeče 

na nově vzniklá pracovní místa. Jedná se přibližně o 200 nových budoucích zaměstnanců, 

kteří projdou výběrovým řízením, a ti nejlepší budou přijati. Nutností při plánování počtu 

zaměstnanců je dosažení rovnováhy mezi potřebou pracovních sil a zdroji budoucích 

zaměstnanců. 

Potřeba pracovních sil se bude postupně zvyšovat v letech investičního plánování. 

Pracovní síly budou rozděleny podle dílčích procesů výroby. Při zavádění a rozšiřování 

směnnosti ve výrobních procesech (až do maximálního počtu) se bude očekávat dosažené 

výrobní kapacity. Koncem investiční výstavby by mělo pracovat v nepřetržitém provozu  

200 nových zaměstnanců. 
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5.1 Předpokládaný vývoj zaměstnanosti ve společnosti 

Podíl nově vytvořených pracovních míst vychází z projektu investiční výstavby. 

Z grafu vyplývá, že nová pracovní místa se rozšíří o 12 % z celkových pracovních míst 

v podniku, což je 1/5 z dosavadních 1527 pracovních míst (viz graf č. 1).  

 

 

Graf 1: Podíl plánovaných pracovních míst 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

5.2 Struktura nových pracovních míst 
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ve značném rozsahu, kde podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO bude se 

očekávat zvýšení počtu pracovníků, a to zejména u technických pracovníků.  
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Struktura nových pracovních míst se bude skládat z technických profesí, mezi které 

zejména patří seřizovači a obráběči kovů, pracovníci pro obsluhu zařízení ve válcovnách, 

brusiči nástrojů a kovů, ale také i pracovní místa se zaměřením na obchod, nákup, 

technologii výroby a pro ostatní administrativní činnosti. 

5.2.1 Profesní skladba uvažovaných nových pracovních míst podle hlavní 

třídy 

Důležitou úlohu zde sehrává i složení struktury pracovních míst, která poukazuje na 

potřebu obsazení pracovního místa. Z hlediska uvažovaných profesí hlavní skupinu budou 

zastupovat jednoduché manuální profese, což je obsluha strojů a zařízení. Druhou 

nejpočetnější skupinu budou zaujímat středně složité nemanuální profese, do níž se řadí 

techničtí pracovníci a pracovníci ve službách a obchodu. Na nové technické pracovní 

profese připadají v budoucnu přibližně 2/3 ze všech uvažovaných nových míst  

(viz graf č. 2). 

 

Graf 2:Struktura nových pracovních míst podle hlavní třídy 

Zdroj: [Firemní zdroje + vlastní zpracování] 
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Tabulka 5: Vývoj podílu nových míst pro technické pozice 

Hlavní třída Podíl na celkovém počtu nových míst [%] 

3 - Techničtí a odborní pracovníci 25 

8 - Obsluha strojů a zařízení 45 

3 + 8 70 

Zdroj: [Klasifikace CZ-ISCO + vlastní zpracování] 

Profesní skladba budoucích zaměstnanců odpovídá činnosti podnikání ve společnosti, 

mezi které patří obrábění kovů, kovářství, nástojářství, slévárenství a další. Podle hlavní 

klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) je zde nejvíce zastoupena skupina 3, která se týká 

technických a odborných pracovníků, a skupina 8 pro obsluhu strojů a zařízení.  

5.2.2 Podskupiny zaměstnání 

V níže uvedeném grafu jsou vybrány pouze profese, které nejlépe odpovídají 

požadavkům společnosti, práce pro strojírenskou oblast. Tato podskupina zaměstnání 

vychází z klasifikace CZ-ISCO. 

 

Graf 3 Nejčetnější nová pracovní místa podle podskupiny zaměstnání 

Zdroj: [Firemní zdroje + vlastní zpracování] 
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Obsluha stacionárních strojů a zařízení umožňuje práci na stacionárních zařízeních, 

které slouží k výrobě jednotlivých typů výrobků. Stacionární zařízení jsou pevně ukotvena 

k povrchu ve výrobní hale. Zaměstnancům postačuje nižší střední vzdělání, což je výuční 

list.  

Operátoři velínů jsou považováni za nejdůležitější propojovací článek mezi zařízením a 

výrobními postupy. Operátor je přímo odpovědný za řádné provozování jednotek a 

zařízení, která jsou mu určená jeho směnovým vedoucím. Operátoři velínů mají stejné 

vzdělání jako zaměstnanci pro obsluhu stacionárních strojů a zařízení. 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení jsou určeni pro řízení a obsluhu pojízdných 

strojních zařízení. Tito zaměstnanci mají nižší střední vzdělání ukončené výučním listem. 

Každý z těchto zaměstnanců musí mít řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík. 

Montážní dělníci zařízení a strojů kompletují části zařízení a strojů. Práce se považuje za 

náročnou na zručnost. Naplní práce je obvykle montáž, údržba a oprava strojního vybavení 

mechanických zařízení v průmyslových podnicích apod. Této skupině zaměstnanců 

postačuje nižší středoškolské vzdělání s výučním listem. 

Pracovníci v oblasti prodeje spolupracují na tvorbě obchodní strategie společnosti, 

vyhledávání nových obchodních příležitostí v ČR i v zahraničí, jednání se stávajícími 

zákazníky a péči o ně, monitoringu trhu, analýze. Zaměstnanci pracující v oblasti prodeje 

musí mít minimálně středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a znají 

slovem a písmem světový jazyk užívaný společností. 

Specialisté v oblasti techniky se zaměřují především na vývoj nového designu výrobků. 

Po zaměstnancích je požadováno vysokoškolské vzdělání prvního, případně druhého 

stupně.  

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti výroby vypracovávají normy, kontrolují výrobu 

podle výrobního plánu, kvalitu, také zaškolují nové zaměstnance atd. Tato profese 

vyžaduje středoškolské odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. 
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Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci dělají preventivní údržbu strojů, svářečské 

opravářské práce. U těchto profesí je různorodost v nárocích na vzdělání. Podmínkou je 

výuční list z dvou či tříletých učebních oborů a u svářečů je nutnost certifikátu o 

absolvování svářečského kurzu. 

Technici v průmyslových oborech jsou určeni pro vedoucí pozice. Technik 

v průmyslovém oboru řídí, koordinuje, zajišťuje, kontroluje a vyhodnocuje průběh procesů 

během výroby. Podmínkou je minimálně vysokoškolské vzdělání prvního stupně. 

Administrativní pracovník vede administrativní agendu, stará se o organizační, provozní 

a administrativní záležitosti. Organizuje a připravuje firemní jednání a zasedání, vede 

příslušnou dokumentaci. Pro tuto profesi je nejvhodnější středoškolské odborné vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou. Pokud zaměstnavatel požaduje vyšší kvalifikaci, je vhodné i 

vyšší odborné vzdělání. 

Pomocníci a uklízeči provádějí jednoduché a rutinní úkoly. K této profesi postačí 

absolventi se základním vzděláním.  

5.3 Předpokládaná vzdělanostní struktura budoucích 

zaměstnanců  

Společnost předpokládá, z pohledu budoucí struktury zaměstnanosti podle vzdělání, 

pokles počtu zaměstnanců se základním vzděláním, kteří momentálně pracují jako obsluha 

stacionárních strojů a zařízení, montážní dělníci zařízení a strojů, operátoři velínů, 

kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci. Ve společnosti se očekává zvýšení počtu 

zaměstnanců s úplným středoškolským odborným a vysokoškolským vzděláním. 

Nároky na zaměstnance jsou kladeny společností též v oblasti jazykových a 

organizačních schopností. Ve společnosti se neuplatní zaměstnanci se základním 

vzděláním, protože technické profese vyžadují střední odborné vzdělání s maturitní 

zkouškou a odbornou kvalifikací.  

Vysokoškolské vzdělání dosahuje pouze 1,5 % z celkového budoucího počtu 

pracovníků (viz graf č. 4). Předpokladem vysokoškolského vzdělání je, že budoucí 

pracovníci jsou předurčeni především na vedoucí pozice, jako jsou technici 

v průmyslových oborech.  
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Graf 4: Předpokládaná vzdělanostní struktura 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

5.4 Dynamika předpokládaných pracovních míst v čase 

Dynamický rozvoj pracovních míst se bude realizovat v průběhu pěti let od roku 2019 

do roku 2023. V těchto letech se očekává zvýšení pracovních sil pro nově obsazované 

pracovní pozice s požadovaným vzděláním. 

 

Graf 5: Kumulovaná četnost 

Zdroj: [vlastní zpracování]  
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Většina uváděných nových pracovních míst by měla být realizována v prvních dvou 

letech sledovaného období (3/4 do roku 2020). V dalších letech se očekává také nárůst 

nových budoucích zaměstnanců, ale už v menší míře, což je každý rok 10 % z celkových 

pracovních míst.  
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6 Prognóza zdrojů pracovních sil 

Při plánování budoucích zaměstnanců je důležitá prognóza zdroje pracovních sil, která 

může vycházet zejména z předpokládaného vývoje výrobních činností ve společnosti, 

změnami v technice, dále v investičních záměrech či ve vývoji odbytů výrobků na 

světových trzích. Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. se vychází z investičního 

záměru (viz začátek páté kapitoly), kde se rozšíří výroba a bude zapotřebí prognózovat 

budoucí uchazeče. Pro získání nových zaměstnanců budu vycházet z vnějších zdrojů, 

především z absolventů škol. 

6.1 Prognóza vzdělání podle oborů vzdělání 

V celém Moravskoslezském kraji, dále ve městě Brně, Liberci a v Praze, jsem 

definovala předpokládanou prognózu zdrojů pracovníků. Vyhledala jsem vybrané školy 

s technickým zaměřením, tudíž s technickými studijními obory a zjistila jsem počet 

uchazečů pro školní rok 2015/2016. Tato prognóza je důležitá pro budoucí obsazení 

pracovních míst ve firmě.  

 

Graf 6: Prognóza vzdělání podle kódu a názvu skupin oborů 

Zdroj: [Klasifikace CZ-ISCO + vlastní zpracování] 
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6.2 Prognóza zdrojů budoucích pracovníků 

Úspěšnost firmy a plnění jejich cílů zajistí do budoucna zdroje pracovních sil. Hlavním 

oborem podnikatelské činnosti společnosti je nejčastěji strojírenství a jiné příbuzné obory 

v technických odvětvích. Ve společnosti se vyskytuje nedostatek perspektivních 

absolventů odborných škol s technickým zaměřením, proto se společnost rozhodla nabrat 

na vznikající pracovní místa budoucí uchazeče především ze škol. 

Pro společnost BONATRANS GROUP a.s. jsem definovala prognózu zdrojů 

budoucích zaměstnanců a vytvořila přehled o nových budoucích pracovních silách na trhu 

práce, o požadované kvalifikaci v technických oborech. Při přijímání nových pracovníků 

společnost preferuje především profesní specializaci na jednotlivá pracovní místa. 

Jedná se zejména o absolventy středních a vysokých škol. Za absolventy škol považuji 

studenty, kteří v roce 2019/2020 ukončí svoji přípravu na středních nebo vysokých školách 

s technickými obory a vstoupí na trh práce. Tito absolventi škol by měli najít ve 

společnosti odpovídající pracovní uplatnění, především v technickohospodářských 

oborech. Mezi technické obory patří především strojírenství, ve kterém se zajišťují 

konstrukční a technologické části výrobního procesu. Součástí strojírenství je i organizace 

provozních činností a provoz obchodně technických služeb a podobně (viz tab. 6 a 7). 
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Tabulka 6: Vybrané střední a vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji  

Střední a vyšší odborné školy Počet uchazečů 

2015/2016 

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice 120 

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace 60 

Střední škola Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 85 

Vítkovická střední průmyslová škola 185 

Střední odborná škola Třinecké železárny 112 

Střední průmyslová škola Karviná 60 

Střední škola Bohumín, příspěvková organizace 50 

Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 10 

Střední škola technická, Opava, Kopřivnice 85 

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín 90 

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál 60 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace 36 

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek 105 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek 60 

Vyšší odborná škola DAKOL a střední škola DAKOL, o.p.s. 88 

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště 158 

Celkem 1 364 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tabulka 7: Vybrané vysoké školy 

Vysoká škola Počet uchazečů 2015/2016 

Bakalářské 

studium 

Magisterské  

Studium 

Technická univerzita v Liberci 400 210 

Fakulta strojní VŠB-TUO 700 355 

Fakulta metalurgie a materiálové inženýrství  

VŠB-TUO 

590 205 

Fakulta strojního inženýrství Brno 1 568 864 

Fakulta strojní Praha ČVUT 740 300 

Celkem 3 998 1 934 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.3 Prognóza absolventů vybraných středních a vyšších škol 

s technickým zaměřením 

Pro uplatnění absolventů na trhu práce je jedním z hlavních kvalitativních ukazatelů 

vzdělávání. S ohledem na potřeby trhu práce je střední a vyšší odborné vzdělání více 

žádanější než vysokoškolské.  

Za absolventa se strojírenským zaměřením považuji zaměstnance s vyšší kvalifikací, 

který zvládá samostatné a složité činnosti v oblasti provozně technických prací ve 

strojírenství. Takový absolvent stanovuje technologické pracovní postupy při výrobě, 

provádí technologickou přípravu pro strojírenskou výrobu, zajišťuje provozuschopnost 

výrobního zařízení a také kontroluje výrobky strojírenské výroby.  

Společnost BONATRANS GROUP a.s. má především velký zájem o absolventy 

vybraných škol technických oborů. Našla jsem v Moravskoslezském kraji vybrané střední 

a vyšší školy, které budou přijatelné jak pro společnost, tak pro vývoj z hlediska rozvoje 

výroby, a to svoji kvalifikací a znalostmi v technických oborech (viz příloha č. 1).  

Z hlediska budoucího uplatnění absolventů škol je možno považovat strojírenství za 

perspektivní obor na trhu práce (podle MPSV). Skupina strojírenských oborů je ve 

vzdělávací struktuře velmi významná, především u absolventů s výučním listem. 

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se uplatní ve středních technicko-

hospodářských funkcích ve strojírenství.  

6.4. Prognóza absolventů vybraných vysokých škol 

s technickým zaměřením 

Prognóza absolventů vysokých škol vychází z počtu nově zapsaných studentů do 

prezenčního studia na vysokých školách. Zápis nových studentů do prezenčního studia je 

postaven na výstupech ze středních škol, kde základním předpokladem vstupu do terciární 

úrovně vzdělání je úspěšné absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou.  

U absolventů vysokých škol se klade velký důraz na odbornost a kvalifikaci ve svém 

oboru, na znalosti a dovednosti, organizační schopnosti, dobré znalosti cizího jazyka.  
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Často se stává, že dochází k nerovnováze poptávky a nabídky na trhu práce, zejména 

v měsíci červnu, kdy na trh práce vstupují noví absolventi středních, vyšších odborných a 

vysokých škol. Mnozí z absolventů, když nenajdou svému vzdělání odpovídající pracovní 

pozici, jsou nuceni přijmout pracovní místo odpovídající nižšímu vzdělání. Vysokoškoláci 

jsou na pozicích středoškoláků a ti na pozici absolventů s výučními listy. Přesto se stává, 

že i tak velká část absolventů nenalezne uplatnění a končí v evidenci úřadu práce. 

Pro společnost BONATRANS GROUP a.s. jsou vhodné vysoké školy, které nabízejí 

ke studiu technické obory. Mezi technické obory vzdělání na vysokých školách patří obor 

strojní inženýrství. 

Podle tabulek (viz příloha č. 2) lze vidět, že počet uchazečů pro rok 2015/2016 je 

vysoký, což je pro bakalářské studium 3998 uchazečů a pro magisterské studium  

1934 uchazečů. Skutečností je, že určitý počet uchazečů v prvním roce a v průběhu studia 

na vysoké škole odejde, a to z důvodu přechodu na jinou školu, nezvládání studia na 

technických oborech, s čímž by společnost měla počítat. Také je nutné vzít v úvahu, že 

mnozí studenti naleznou uplatnění ve městě, kde studovali, nebo tam mohou zůstat 

z rodinných důvodů, popř. mohou pokračovat v dalším studiu (doktorském, nebo dalším 

magisterském oboru). Rovněž se mohou chtít živit úplně něčím jiným, než tím, co 

vystudovali. Společnost BONATRANS GROUP a.s. by v reálu měla počítat přibližně se 

40 % všech vysokoškolských absolventů, což je 2400 osob, ze kterých si bude společnost 

vybírat budoucí zaměstnance. 

Společnost si může vybrat své budoucí zaměstnance i z absolventů  

VŠB-TUO Ostrava. Na této vysoké škole absolvuje každým rokem v průměru 

300 studentů z oboru strojírenství a 200 studentů z oboru metalurgie a materiálového 

inženýrství. Údaje mi poskytlo studijní oddělení VŠB-TUO. 

Vzhledem k tomu, že většina absolventů VŠB-TUO je z Moravskoslezského kraje, má 

tak šanci získat uplatnění v rozvíjející se společnosti BONATRANS GROUP a.s. Výhodou 

práce v této společnosti je i snadná dopravní dostupnost (autobusové i železniční dopravní 

spojení). 
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6.5 Výstupy z prognózy  

V této podkapitole zhodnocuji předchozí grafy. Nejdůležitějším výstupem je vytvoření 

prognózy, ze které lze vyčíst, které školy nabízejí absolventy s různými stupni vzdělání dle 

oborů. Společnost se může na základě grafů lépe orientovat při výběru budoucích 

zaměstnanců. 

6.5.1 Střední školy podle stupně vzdělání 

Graf poukazuje na fakt, že středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

převažuje o více jak 16 % středoškolské vzdělání s výučním listem. Podnik 

BONASTRANS GROUP a.s. potřebuje pro své nové budoucí provozy zaměstnance, kteří 

mají středoškolské vzdělání s výučním listem, a to zejména na pozici operátorů výrobních 

linek (viz graf č. 7). Zároveň jsou i taková místa operátorů, která řídí chod výrobních linek, 

kde se vyžaduje specifikace, a tak na tyto pracovní pozice je zapotřebí absolventů 

s maturitou. 

Velmi častým jevem je, že ti, kteří mají maturitní zkoušku, nechtějí pracovat jako 

operátoři výrobních linek, přičemž jim podnik nemůže nabídnout pozici technických 

pracovníků pracujících převážně v kancelářích. 

 

Graf 7: Střední školy podle stupně vzdělání 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.5.2 Přehled vybraných technických vysokých škol se strojírenským 

zaměřením v Moravskoslezském kraji, ve městech Brně, Liberci a Praze 

Vysokoškolské vzdělání technických oborů v dnešní době má pro absolventy jistou 

výhodu v porovnání s absolventy se středním vzděláním a to, že snadněji najdou 

zaměstnání, i když v dnešní době absolventi vysokých škol se též potýkají s problémem 

uplatnění na trhu práce. V porovnání vysokých škol nejlépe vycházejí na počet osob 

absolventi bakalářského a magisterského studia v Brně (viz graf č. 8). 

 

Graf 8: Vysoké školy podle místa vzdělání 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.5.3 Porovnání stupně vzdělání 

Porovnávající vzdělanost nám ukazuje, že nejvíce, na počet 3998 sledovaných 

absolventů, má vysokoškolské vzdělání prvního stupně, tedy bakalářské, naopak poslední 

místo patří absolventům s výučním listem, kterých bylo pouze 572 (viz graf č. 9). 

Jedná se o markantní rozdíl, přičemž podnik BONATRANS GROUP a.s., nabízí 

s rozšiřováním svých provozů do budoucna volná pracovní místa absolventům, zejména 

s výučním listem. V dnešní době k získání pracovního místa je podmínkou mít alespoň 

výuční list. 
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Graf 9: Porovnání stupně vzdělání 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

6.5.4 Porovnání vzdělání podle oborů – s výučním listem 

Při srovnání jednotlivých profesních oborů se dá z níže uvedeného grafu č. 10 vyčíst, 

že nejvíce absolventů s výučním listem volí obor strojní mechanik, nejmenší zájem je o 
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Graf 10: Porovnání vzdělání podle oborů (s výučním listem) 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf 11: Porovnání vzdělání podle oborů s maturitou 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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6.6.1 Mzdové náklady 

Společnost tím, že nabere nových 200 zaměstnanců, vynaloží každý měsíc mzdové 

náklady na jednotlivé profese. Tabulka č. 8 ukazuje superhrubou mzdu zaměstnance před 

veškerými odvody a po odvodech. Za superhrubou mzdu se považují celkové náklady na 

zaměstnance. Ze superhrubé mzdy se zaměstnavatelem odečítá zdravotní pojištění ve výši 

9 % a sociální pojištění ve výši 25 %. Z tabulky č. 8 vyplývá, že nejvyšší superhrubou 

mzdu budou mít specialisté v oblasti techniky, což je 60 800 Kč/měsíc.  

Tabulka 8: Super hrubá mzda a odvody zaměstnavatele  

 

Profese 

Superhrubá mzda 

na jednoho 

zaměstnance 

[Kč/měsíc] 

Odvody 

zaměstnavatele 

(zdravotní a sociální 

pojištění)  

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 29 500  7 480 

Operátoři velínů 29 000  7 344 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 29 000  7 344 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 27 500  6 970 

Pracovníci v oblasti prodeje 39 400  9 996 

Specialisté v oblasti techniky 60 800   15 402 

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti výroby 37 800  9 588 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 26 600                 6 732 

Technici v průmyslových oborech 43 200                  10 948 

Všeobecní administrativní pracovníci 29 000  7 344 

Pomocníci a uklízeči 16 400  4 148 

Zdroj:[Firemní zdroje + vlastní zpracování] 
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Ze superhrubé mzdy se vypočítává daň ze mzdy, která je 15 % a záloha na daň, která 

činí 2070 Kč. Potom z hrubé mzdy zaměstnanec odvádí zdravotní pojištění 

4,5 % a sociální pojištění 6,5 % a po odečtení zálohy na daň se získá čistá mzda. Čistá 

mzda může být větší u zaměstnanců majících děti, které nedosáhly 26 let a soustavně se 

připravují studiem na budoucí povolání. U jednoho dítěte je daňová sleva 1117 Kč/měsíc. 

Mzda se může rovněž navýšit osobním příplatkem, specializačním příplatkem, bonusovým 

příplatkem za práci v noci, za pracovní rizika a přesčasové hodiny. 

Tabulka 9: Hrubá mzda na jednotlivé profese 

 

Profese 

Hrubá mzda na jednoho 

zaměstnance [Kč/měsíc] 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 22 000 

Operátoři velínů 21 600 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 21 600 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 20 500 

Pracovníci v oblasti prodeje 29 400 

Specialisté v oblasti techniky 45 300 

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti výroby 28 200 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 19 800 

Technici v průmyslových oborech 32 200 

Všeobecní administrativní pracovníci 21 600 

Pomocníci a uklízeči 12 200 

Zdroj: [Firemní zdroje + vlastní zpracování] 

6.6.2 Náklady podle profesí 

Ve společnosti se nachází mnoho profesí, které jsou důležité pro úspěšný chod celé 

společnosti. Každá profese vyžaduje od zaměstnance jiné pracovní schopnosti a 

dovednosti. Čím lepší pracovní pozice, tím vyšší mzdové ohodnocení zaměstnance a pro 

společnost vyšší mzdové náklady. Další tabulka (viz tab. 10) ukazuje, kolik procent 

nových zaměstnanců bude vykonávat příslušnou profesi a jaká finanční částka bude na 

danou profesi vynaložena společností. Na 200 nových zaměstnanců bude vynaložena 

superhrubá mzda ve výši necelých sedmi miliónů korun za každý kalendářní měsíc (viz 

tab. 10). I když daná částka se jeví jako vysoká, je třeba si uvědomit, že práce odvedená 

těmito novými zaměstnanci přinese společnosti mnohonásobně větší zisk. 
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Tabulka 10: Mzdové náklady se zvýšeným počtem zaměstnanců 

Profese Počet budoucích 

zaměstnanců 

[osobách] 

Super hrubá mzda 

se zvýšeným 

počtem 

zaměstnanců 

[Kč/měsíc] 

Obsluha stacionárních strojů a zařízení 50 1 475 000 

Operátoři velínů 30 870 000 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení 20 580 000 

Montážní dělníci výrobků a zařízení 20 550 000 

Pracovníci v oblasti prodeje 20 788 000 

Specialisté v oblasti techniky 20  1 216 000 

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti výroby 12 453 600 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci 10 266 000 

Technici v průmyslových oborech 8 345 600 

Všeobecní administrativní pracovníci 6 174 000 

Pomocníci a uklízeči 4 65 600 

Celkem 200 6 783 800 

Zdroje:[vlastní zpracování] 

6.6.3 Náklady z hlediska dynamiky 

Z hlediska dynamiky je vidět, že mzdové náklady budou nejvyšší v průběhu dvou let 

po vybudování nové výrobní haly, kdy společnost přijme 200 nových zaměstnanců. 

Tabulka č. 11 ukazuje zvýšení pracovních sil v procentech pro jednotlivé roky. Zvyšování 

bude probíhat od roku 2019 až do roku 2023 vzestupně. Vzestupně se budou navyšovat 

i superhrubé mzdové náklady na každého zaměstnance. Jestliže v roce 2019 budou činit 

superhrubé mzdové náklady přes tři milióny korun při 45 % zvýšení pracovních sil, pak při 

100 % nových zaměstnanců v roce 2023 se superhrubé mzdové náklady více jak 

zdvojnásobí.  

Tabulka 11:Mzdové náklady z hlediska dynamiky 

Rok Zvýšení pracovních sil [%] Super hrubé mzdové 

náklady 

[Kč] 

2019 45 3 052 710 

2020 70 4 748 660 

2021 80 5 427 040 

2022 90 6 105 420 

2023 100 6 783 800 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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7 Závěr 

Cílem mé zvolené diplomové práce bylo provést analýzu trhu práce k náboru 

zaměstnanců do BONATRANS GROUP a.s. V období let 2014-2015 jsem vykonávala 

odbornou pracovní stáž v dané společnosti na oddělení personalistiky. Dozvěděla jsem se o 

investičním záměru společnosti rozšířit výrobu a přijat až 200 nových zaměstnanců na 

nově vznikající pracovní místa technického odvětví.  

Oslovila jsem vedení společnosti s tím, že bych napsala svou diplomovou práci z 

oblasti personalistiky na analýzu trhu práce. Smyslem analýzy bylo vytvořit prognózu trhu 

práce k náboru nových zaměstnanců od roku 2019, kdy bude dokončena investiční 

výstavba nové výrobní haly. Od tohoto roku začne výběrové řízení na všechny nově 

vzniklé pracovní pozice.  

V úvodu charakterizuji společnost, její zaměření a postavení na trhu práce v České 

republice i ve světě. Vysvětluji odborné pojmy spojené s problematikou zaměstnaností. 

Uvádím klasifikaci pracovních míst využívanou ve společnosti, a to od nejnižšího 

pracovního zařazení až po nejvyšší. 

Vzhledem k tomu, že při plánování počtu zaměstnanců je důležité dosažení rovnováhy 

mezi potřebou pracovních sil a zdroji budoucích zaměstnanců, jsem vycházela z aktuálních 

internetových údajů středních a vysokých škol pro školní rok 2015/2016. Díky tomu, že 

investice má být uskutečněná do roku 2019, jsou budoucí přijatí studenti pro tento školní 

rok vhodnými uchazeči na nově vzniklá pracovní místa. 

Pro analýzu středoškolského vzdělání budoucích zaměstnanců jsem zvolila lokalitu 

Moravskoslezského kraje. Vysoké školy technického směru, zejména strojírenského, jsem 

vybrala ve městech Ostrava, Brno, Liberec, Praha.  
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Zaměřila jsem se pouze na ty profese, které nejlépe odpovídají požadavkům 

společnosti, a seřadila je sestupně procentuálně od nejvíce žádaných profesí. K nejvíce 

žádaným náleží profese obsluha stacionárních strojů a zařízení s 25 % a operátoři velínů 

s 15 %. Jak napovídá zájem společnosti o tyto profese, největší počet zaměstnanců bude 

mít středoškolské odborné vzdělání ukončené výučním listem či maturitní zkouškou. 

Společnost potřebuje i vysoce kvalifikované odborníky s vysokoškolským vzděláním. Dle 

prognózy budou vysokoškoláci tvořit pouze 1,2 % nových budoucích zaměstnanců. I přes 

tento nepoměr jsou vysokoškoláci pro společnost nepostradatelní. 

Dynamický rozvoj pracovních míst se bude realizovat v průběhu pěti let od roku 2019 

do roku 2023, z čehož ¾ nově vzniklých pracovních míst budou obsazeny v prvních dvou 

letech.  

Díky sdělení personálního útvaru společnosti o výši superhrubé mzdy pro jednotlivé 

profese jsem vytvořila tabulky, ze kterých lze vyčíst, kolik procent zaměstnanců bude 

v letech 2019 - 2023 nabráno pro každý rok. Údaje jsou uvedeny v procentech a největší 

nárůst zaměstnanců bude v prvních dvou letech. Se zvýšením zaměstnanců vzrostou 

mzdové náklady a budou měsíčně činit přes sedm miliónů korun. I když se zdá tato částka 

jako vysoká, je třeba si uvědomit, že zisk společnosti bude mnohonásobně převyšovat. 

Ve své diplomové práci jsem dospěla k závěru, že společnost BONATRANS GROUP 

a.s. bude mít po ukončení investiční výstavby výbornou pozici na trhu práce. Již několik 

let dokazuje na trhu práce svou stabilitu, progresivitu, rentabilitu a efektivnost. 

Dlouhodobě nepropouští své zaměstnance, má pozitivní hospodářské výsledky, a tak 

nebude mít problémy v náboru zaměstnanců na nově vzniklé pracovní pozice. 

Moravskoslezský region je plný středních škol technického zaměření. Společnost má 

možnost výběru z absolventů jak z regionu, tak i mimo kraj. Obdobná situace je i u 

vysokoškolského vzdělání. 

Záleží jen na úseku personalistiky společnosti, jak využije mou prognózu k výběru 

budoucích uchazečů o zaměstnání. Věřím, že má diplomová práce jim bude nápomocná. 
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