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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností vybraného 

podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti personální práce, cíle 

řízení lidských zdrojů a vybrané personální činnosti. Praktická část práce směřuje k analýze 

činností personálního útvaru firmy NC Line, a. s. Pro vyhodnocení úrovně řízení lidských 

zdrojů bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili zaměstnanci dané firmy. 

Na základě analýzy personálních činností byla provedena SWOT analýza personálního 

útvaru a vyhodnoceny návrhy a doporučení. 

Klíčová slova: Personální činnosti, řízení lidských zdrojů, personální politika, získávání 

pracovníků, hodnocení pracovníků, vzdělávání zaměstnanců 

ANNOTATION 

 This thesis deals with the analysis of the personal activities of the selected company. 

The theoretical part defines the basic concepts of personnel work, human resource 

management objectives and selected personnel activities. The practical part of the thesis 

is aimed at analyzing the activities of the personnel department of the company NC Line. 

For the evaluation of levels of human resources management was used a questionnaire which 

was filled in by the staff. Based on the analysis of personnel activities was carried out 

the SWOT analysis of the personnel unit and also was suggested a proposal 

and a recommendation. 

Keywords: Personnel activities, human resource management, personnel policy, 

recruitment, staff evaluation, employee training 
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1 ÚVOD 

Dosáhnout stabilního postavení na trhu je pro firmu jednou z nejdůležitějších 

priorit. Takového cíle může dosáhnout prostřednictvím lidského kapitálu, neboť právě lidé 

představují klíčový faktor celého úspěchu. Z toho důvodu je potřeba, aby firma kladla 

značný důraz na personální řízení a s ním související personální politiku. Společnost 

potřebuje získat kvalifikované zaměstnance, kteří budou přispívat k dosažení stanovených 

cílů firmy, a proto jim musí věnovat dostatečnou péči, aby si je udržela a motivovala 

k podávání co nejlepších výkonů. 

Primárním cílem předložené diplomové práce je proto analýza personálních 

činností ve vybrané firmě, kterou je průmyslový podnik NC Line, a. s. Společnost se zabývá 

kompletními službami v oblasti zpracování plechů, a to nejen na českém trhu, 

ale i v zahraničí. V této práci jsou analyzovány jednotlivé personální činnosti, které firma 

uvnitř podniku zajišťuje, přičemž nebyly opomenuty ani návrhy a opatření, které by mohly 

přispět k lepší situaci ve firmě. 

Celá práce je koncipována do 4 hlavních částí, které jsou dále rozděleny na dílčí 

oblasti. První část se týká představení společnosti NC Line, a. s., následuje teoretická část 

práce, která vymezuje základní pojmy z oblasti personálního řízení a popisu vybraných 

personálních činností, kterými jsou vytváření a analýza pracovních míst, personální 

plánování, získávání, výběr a přijímání pracovníků, hodnocení pracovníků, rozmisťování, 

propouštění a penzionování, odměňování pracovníků, vzdělávání a rozvoj, pracovní vztahy 

a personální informační systém. Tato část práce zahrnující teoretické poznatky tvoří základ 

pro zpracování praktické části. 

Další část práce se orientuje na praktickou analýzu vybraných personálních činností 

firmy NC Line, a. s. Jsou zde popsána jednotlivá fakta, která ovlivňují průběh vybraných 

personálních činností. Do této části práce je zahrnuta také SWOT analýza personálního 

útvaru, prostřednictvím které lze poukázat na silné a slabé stránky tohoto útvaru, dále lze 

identifikovat příležitosti a ohrožení, se kterými se útvar potýká nebo by se případně potýkat 

mohl.  

Součástí praktické části diplomové práce je i dotazníkové šetření, které bylo 

zvoleno pro účely vyhodnocení úrovně řízení lidských zdrojů ve firmě. Dotazník je rozdělen 

na několik dílčích oblastí, jako osobní část, celková firemní kultura, vzájemná komunikace 
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ve firmě, práce, odměňování a vzdělávání. V každé této oblasti lze nalézt 3-4 konkrétní 

otázky související se zkoumanou oblastí. 

Nedílnou součástí práce jsou také návrhy a doporučení, které jsou důležité zejména 

pro samotného zaměstnavatele a personální útvar společnosti. Jde o zpětnou, která napomáhá 

zmírnit negativní dopady a zlepšit tak danou situaci ve firmě. V této části jsou navrhnuta 

opatření pro oblast vytváření a analýzu pracovních míst, plánování zaměstnanců, získávání 

pracovníků, výběr uchazečů, adaptační program, uvolňování pracovníků, pracovní vztahy, 

pracovní prostředí a personální informační systém. 

Zdrojem teoretické části diplomové práce jsou především odborné knihy 

a internetové stránky, pro praktickou část byly využity interní zdroje firmy, které poskytl 

personální útvar a rovněž zaměstnanci společnosti v podobě výsledků dotazníkového 

šetření. 
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Společnost NC Line a. s. vystupuje na českém průmyslovém trhu již řadu let. 

Je předním poskytovatelem kompletních služeb v oblasti zpracování plechů. Jako významný 

výrobní partner světových značek působí kromě českého trhu také v zahraničí, kde směřuje 

většina jeho produkce. Hlavními odběrateli jsou Linde, Still, KION Group, Wiska, Pro-logic, 

DRU Verwarming a Borcad. Společnost se řadí mezi ty organizace, které si kladou za cíl být 

uznávaným výrobcem a poskytovatelem služeb, uznává hodnoty jako je kvalita, efektivita, 

inovace, a především spokojenost jejich zákazníků [12]. Na obrázku č. 1 lze vidět logo 

společnosti. 

 

Obrázek č. 1: Logo společnosti NC Line, a. s. 

Zdroj: [12] 

Za společnost NC Line, a. s. jedná představenstvo, které má v současnosti 2 členy. 

Předmětem podnikání společnosti NC Line, a. s. je: 

• „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, 

• zámečnictví, nástrojářství, 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,  

• galvanizérství, smalterství“ [11]. 

Další předmět podnikání: výroba zdvihacích a manipulačních zařízení, povrchová 

úprava a zušlechťování kovů, obrábění, výroba nožířských výrobků, nástrojů, a železářských 

výrobků, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

Firma se orientuje na tepelné dělení materiálů (CNC řezání laserem). K tomuto 

účelu je vybavena moderními plynovými a pevnolátkovými lasery. Díky této technologii 

dokáže řezat a vyznačovat jakékoliv složité 2D tvary do plechů z oceli, slitin hliníku a mědi. 
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Druhou metodou, kterou společnost NC Line, a. s. využívá pro rozdělení materiálu, 

je CNC vysekávání pomocí lisů. Prostřednictvím této metody dochází k děrování a prorážení 

plechů a tvorbě různorodých otvorů. Tato technologie je efektivnější, co se týče velkosériové 

výroby.  

K ohýbání materiálů firma využívá špičkové ohraňovací lisy určené rovněž 

pro velkosériovou výrobu. Dokáží však vytvořit a zpracovat celou řadu složitých prototypů. 

Kromě výše uvedeného nabízí i odporové svařování a zámečnické práce, které zahrnují 

např. závitování, broušení, vrtání, nastřelování spojovacích materiálů atd. [12] 

2.1 Historie a současnost 

Historie firmy NC Line, a. s. sahá až do roku 1993, kdy byla založena 7 zakladateli 

původně jako společnost s ručením omezeným. V průběhu následujících let postupně rostla, 

a to nejen v oblasti počtu zaměstnanců a expanze do zahraničí, ale rozšířila také svou výrobní 

strategii a výrobní plochu.  

Jedním z důležitých milníků společnosti bylo udělení certifikátu systému 

managementu kvality ISO 9001:2008, k čemuž došlo v srpnu roku 2000 auditorskou 

společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Díky jeho získání mohla firma rozšířit svou 

dosavadní expanzi také o západoevropské trhy.  

V současnosti firma zaznamenává mnoho úspěchů, je držitelem certifikátu 

pro svařování, kterým byla oceněna v roce 2015, dále pak inspekčních certifikátů MIG (135) 

a TIG (141). Pro společnost byl rok 2015 zlomový také v tom, že proběhla fúze, čímž 

se ze společnosti NC Line, s. r. o. stala akciová společnost. Od prosince roku 2015 je tedy 

NC Line akciovou společností sídlící v Brně, výrobní závod je však stále v Suchdole 

nad Odrou, jako tomu bylo do roku 2015. 

Ve společnosti NC Line a. s. pracuje nyní 410 zaměstnanců, z toho 370 mužů a 40 

žen. Tento stav má spíše zvyšující se tendenci, v minulých letech firma zaměstnávala 390 

pracovníků [12]. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Aby bylo možné provést analýzu jednotlivých personálních činností, je potřeba 

vysvětlit několik základních pojmů a termínů vztahujících se k personálním činnostem 

podniku. Této problematice je věnována právě tato kapitola. 

3.1 Personální řízení 

Obecně lze říci, že jakákoliv firma může existovat a správně fungovat jen v případě, 

má-li k dispozici zdroje materiální, informační, finanční a lidské. Jejich vzájemné propojení 

slouží k neustálému zlepšování výkonu organizace.  

Protože lidé jsou v organizaci tím nejcennějším zdrojem, prostřednictvím kterého 

společnost dosahuje svých cílů, rozhoduje o konkurenceschopnosti a celkové úspěšnosti, 

tvoří nejdůležitější část řízení celé organizace. 

Personální řízení (práce) zahrnuje veškeré činnosti, které souvisí s lidmi 

zapojenými do pracovního procesu, jako je např. jejich získávání, fungování, chování, 

hodnocení pracovních schopností, osobní rozvoj atd. Neexistuje však jednoznačná definice, 

která by pojem personální řízení jednoznačně vystihovala, proto je výše uvedený výrok pojat 

z obecného hlediska [2]. 

3.2 Řízení lidských zdrojů 

V současné době je termín personální řízení nahrazován pojmem řízení lidských 

zdrojů, který se stal stěžejním úkolem řízení organizace.  

Řízení lidských zdrojů (ŘLZ) zahrnuje mimo jiné také postupy manažerů, 

které slouží k získávání a udržení kvalifikovaných, oddaných a dostatečně motivovaných 

lidí ve firmě. V této souvislosti jsou lidé chápání jako aktivum, tedy bohatství firmy 

a je potřeba s nimi jednat jako s lidským kapitálem. Kromě toho je potřeba zajistit, 

aby zaměstnanci podávali co nejlepší výkony a přispívali tak ke splnění stanovených cílů 

společnosti [3]. 

3.2.1 Úkoly řízení lidských zdrojů 

Obecné pojetí úkolů řízení lidských zdrojů znázorňuje následující obrázek č. 2. 

Schéma poukazuje na využívání 4 základních zdrojů nezbytných pro fungování společnosti. 
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Obrázek č. 2: Obecný úkol řízení lidských zdroj 

Zdroj: [2] 

Na úkoly ŘLZ lze však pohlížet i z jiného, podrobnějšího hlediska. Na jeho základě 

lze tyto úkoly rozdělit do 5 základních plánů: 

• „vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů, jinými 

slovy řečeno zařazování správného člověka na správné místo v organizaci, 

• optimální využívání pracovních sil v organizaci, 

• formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů, 

• personální a sociální rozvoj pracovníků, 

• dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a vytváření 

dobré zaměstnanecké pověsti organizace.“ 

Jak lze z výše uvedené výčtu vyčíst, první tři plány hájí pouze zájmy organizace, 

naopak čtvrtý směřuje přímo k jedinci, tedy k zaměstnanci dané organizace. Poslední plán 

pak respektuje jak zájmy firmy, při jejímž nedodržení by se mohla dostat do potíží, tak zájmy 

pracovníka, který naopak vyžaduje spravedlivé zacházení [2]. 

3.3 Personální útvar a jeho úloha 

Pro řízení lidských zdrojů existuje specializované pracoviště, které se nazývá 

personální útvar. Hlavní úloha personální útvaru spočívá v kompletním řízení a rozvoji lidí 
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v organizaci, zapojuje se do vytváření a realizace personální strategie, politiky a jednotlivých 

personálních činností. 

Zřízení personálního útvaru není povinné, záleží na velikosti podniku (počtu 

zaměstnanců) a na dalších ukazatelích, jako je např. finanční obrat atd. Obecně platí fakt, 

že se personální útvary vytvářejí ve středních a velkých podnicích, tedy v podnicích, 

které mají 100 a více zaměstnanců. Do čela personálního útvaru je vhodné jmenovat 

personálního manažera. V současné době dochází k jakési restrukturalizaci personálního 

útvaru, čímž role personalisty přechází do titulu specialista či generalista. Zatímco 

generalista je zapojen do většiny aktivit v souvislosti s personalistikou, specialista směřuje 

k jednotlivým personálním službám.  

Personální útvary pak mohou být přímo podřízeny generálnímu řediteli, nebo 

mohou být na stejné úrovni jako ostatní útvary v organizaci nebo součástí jiného útvaru [3]. 

3.3.1 Outsourcing personální práce 

Určité personální služby, které zahrnují například získávání, vzdělávání 

zaměstnanců, poradenství, péči o děti pracovníků, BOZP atd., přenechává personální útvar 

externím agenturám či firmám, které vystupují jako poskytovatelé takovýchto služeb. 

Hlavními důvody, proč se personální útvary od výše uvedených služeb distancují, 

mohou být nižší náklady, které firma vynaloží na zaplacení uvedených služeb, dále pak 

koncentrace úsilí personalistů, kteří se tak mohou věnovat plnění klíčových úkolů, které jsou 

po nich požadovány a v neposlední řadě také nabytí odbornějších služeb v podobě know-

how a dalších zkušeností [3]. 

3.4 Personální strategie a politika 

Metody, postupy, nástroje a opatření vedoucí ke splnění předem stanovených cílů 

v oblasti lidských činitelů jsou předmětem personální strategie podniku. Je potřeba zajistit, 

aby tyto cíle byly v souladu s celkovými záměry organizace. Při jejím plánování musí být 

dodrženy vnější (společenské, legislativní, kulturní) a vnitřní (organizační kultura) 

podmínky. Pro vytváření této strategie neexistuje žádný stanovený postup. Lze využít velké 

množství způsobů, jak lidský faktor začlenit do strategie a cílů organizace.  
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Personální strategie řeší zejména stejné otázky, jako každá jiná podniková strategie. 

Jsou to otázky typu: 

• Kde teď jsme? 

• Kam se chceme v budoucnu dostat? 

• Co vše je potřeba udělat, abychom se do plánovaného bodu dostali? 

Z logického hlediska je potřeba dodržet pořadí výše formulovaných otázek, neboť 

na sebe navazují. V mnoha případech se stává, že vedení organizace řeší pouze poslední 

otázku a neuvědomuje si důležitost a návaznost otázek přecházejících [4]. 

V souvislosti s personální strategií lze také hovořit o personální politice, která 

z personální strategie podniku vychází. Její podstata spočívá v nadefinování základních 

pravidel k řízení lidí v organizaci a způsobů jednání s lidmi. Mimo jiné vychází také 

z předpokladu, že pracovníci, kteří byli s personální politikou seznámeni, zvyšují svou 

důvěryhodnost vůči organizaci. Jednoznačně a srozumitelně definovaná a následně 

respektovaná personální politika přispívá k lepšímu klimatu v organizaci, motivuje lidi 

a vytváří dobré mezilidské vztahy. 

Personální politika se jako taková projevuje v celé řadě dílčích personálních politik. 

Jedná se například o politiku odměňování, získávání a výběr pracovníků, vzdělávání atd. 

Základem těchto dílčích politik je jejich vzájemná provázanost a podpora [5]. 

3.5 Personální činnosti 

Ke správnému fungování organizace a zabezpečení požadovaných cílů je potřeba 

vykonávat celou řadu různých personálních činností. Je potřeba zajistit, aby definované cíle 

a zásady vykonávané v personálních činnostech byly vzájemně provázány, sladěny 

a podporovaly se. Koncepce a počet konkrétních personálních činností se může 

v jednotlivých organizacích lišit, nejtypičtější je však tato podoba: 

• vytváření a analýza pracovních míst, 

• personální plánování, 

• získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

• hodnocení pracovníků, 

• rozmisťování pracovníků, propouštění a penzionování, 

• odměňování, 
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• vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

• pracovní vztahy, 

• péče o pracovníky, 

• personální informační systém [3]. 

3.5.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

 Klíčovou personální činností, jejíž kvalitní provedení rozhoduje jak o uspokojení 

požadavků organizace, tak uspokojení potřeb pracovníka, je analýza pracovního místa. 

V procesu vytváření pracovních míst je důležitým krokem stanovení konkrétních pracovních 

úkolů. Je to tedy zjištění, jakou práci je potřeba prostřednictvím zaměstnanců dané 

organizace udělat. Jednotlivé úkoly by měly být v souladu se zákony, předpisy a neměly 

by závažným způsobem ovlivňovat fyzické ani duševní zdraví člověka [3]. 

Před samotným stanovením pracovních úkolů je nutné zjistit odpovědi 

na následující otázky: 

1. „Co? Jaký úkol je potřeba splnit. 

2. Kde? Umístění organizace a umístění pracoviště.  

3. Kdy? Časový interval během dne; čas během, kterého se úkol plní.  

4. Proč? Důvod, který má organizace k tomu, aby požadovala daný úkol. 

5. Jak? Metody práce, jak se práce provádí.  

6. Kdo? Duševní a fyzické vlastnosti a schopnosti pracovníka“ [2]. 

Výstupem analýzy pracovního místa je tzv. popis pracovního místa, na jehož 

základě je jedinec zařazen do organizace. Kromě konkrétní specifikace pracovního místa, 

která zahrnuje požadavky na pracovníka, předchozí zkušenosti, kvalifikaci atd. je vhodné 

místo popsat názvem, stanovit podmínky, za kterých bude jedinec svou práci vykonávat, 

určit pracovní náplň, odpovědnost za provedené úkoly atd. [2] 

3.5.2 Personální plánování 

Personální plánování vychází z předpokladu, že lidské zdroje jsou tím 

nejdůležitějším strategickým zdrojem organizace. Díky tomuto tvrzení je nedílnou součástí 

personálních činností. Úkolem personálního plánování je poskytnout odpovědi na 2 základní 
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otázky (tedy otázky kvantity a kvality), kterými jsou: kolik lidí a jaké lidi bude organizace 

potřebovat? Získá-li organizace odpovědi na výše uvedené otázky, zajistí si tak adekvátní 

pracovní sílu, která bude plnit předem stanovené úkoly.  

Plánování lidských zdrojů lze rozdělit do dvou základních skupin a to „měkké“ 

a „tvrdé“ plánování. Měkké plánování znamená, že jsou k dispozici jedinci dostatečně 

motivovaní a angažovaní pro svou práci, se správným typem postojů k práci, čímž přispějí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Naopak tvrdé plánování vychází z kvantitativní 

analýzy, která určuje správné počty správných lidí [3]. 

Plánovat potřebu lidí může personální útvar z několika důvodů. Jedním z nich 

je tzv. nová potřeba, kdy se k existujícím pracovním místům v organizaci vytvářejí další, 

nová pracovní místa. Tato situace nastává v případě, kdy podnik např. otevírá novou 

pobočku nebo nakupuje nové výrobní zařízení a potřebuje k tomu více personálu, než měl 

doposud. Druhou potřebou je obsazení míst, které byly uvolněny z důvodu odchodu 

zaměstnanců do důchodu nebo ukončení pracovního poměru výpovědí. Tato potřeba 

se označuje jako nutnost náhrady. Poslední potřebou, kterou nelze opomenout, 

je překlenutí. Taková situace nastává v případě, kdy organizace nedisponuje dostatečně 

velkým počtem zaměstnanců z důvodu sezónního období, dlouhodobé nemoci nebo 

mateřské a následné rodičovské dovolené [1]. 

3.5.3 Získávání, výběr a přijímání pracovníků 

Procesem získávání a následného výběru pracovníků se rozumí formování pracovní 

síly organizace. Je potřeba zajistit, aby při vynaložení minimálních nákladů přilákala volná 

pracovní místa dostatečný počet potenciálních uchazečů o práci.  

V rámci získávání pracovních sil se dostávají do popředí dvě strany, které stojí 

proti sobě. Jsou jimi možní uchazeči o zaměstnání s cílem nalézt takové zaměstnání, 

které by splňovalo jejich očekávání a na druhé straně organizace, která hledá vhodné 

uchazeče pro naplňování firemních cílů. Základem získání vhodného zaměstnance 

je definování základních požadavků na uchazeče, které vycházejí ze specifikací pracovního 

místa, požadovaných schopností, podmínek zaměstnání atd. Primárním úkolem organizace 

v procesu získávání pracovníků je zjištění, zda podnik využije k obsazení volných míst své 

pracovníky, tedy pracovní síly již zaměstnané v organizaci (vnitřní zdroje) nebo bude hledat 

mimo podnik (vnější zdroje). Obě tyto varianty mají své plusy i mínusy [3]. 
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Rozhodne-li se organizace využit vnitřní zdroje, může to pro některé pracovníky 

znamenat kariérní postup. To znamená, že takoví pracovníci dozráli k tomu, aby vykonávali 

náročnější práci než doposud. Kromě toho tvoří vnitřní zdroje také pracovníci, kteří byli 

uspořeni z důvodu technické rozvoje nebo byli uvolněni v souvislosti s ukončením určité 

činnosti v organizaci. Může se však jednat i o takové zaměstnance, kteří mají sami zájem 

přejít na nově vytvořené či uvolněné pracovní místo, přestože byli doposud účelně využiti 

na stávajícím pracovním místě. Mezi výhody získání pracovních sil z vnitřních zdrojů patří 

rychlé obsazení volného místa, možnost kariérního postupu stávajících zaměstnanců, znalost 

silných a slabých stránek uchazeče atd. Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů s sebou 

přináší i určité nevýhody, mezi které lze zařadit zamezení přílivu postupů a myšlenek nových 

uchazečů, rivalita mezi kolegy, omezený výběr vhodného uchazeče atd. [2] 

Jak již bylo v práci řečeno, organizace může získat pracovníky také z vnějších 

zdrojů. Ty se využívají v případě, jsou-li vyčerpány veškeré vnitřní zdroje nebo 

se organizace rozhodne přijmout zcela nové uchazeče. Nejčastějšími zdroji pracovní síly 

jsou čerství absolventi škol, trh práce nebo lidé, kteří se rozhodli odejít ze svého dosavadního 

zaměstnání a přejít tak k jinému zaměstnavateli. Vnější zdroje tvoří rovněž doplňkové 

zdroje, mezi které lze zařadit důchodce, ženy v domácnosti, studenty nebo zdroje v zahraničí. 

Výhodami vnějších zdrojů jsou především nové pohledy a myšlenky, které s sebou přináší 

noví uchazeči o zaměstnání, širší možnost výběru vhodného pracovníka a nižší náklady 

na získání lidí zvenčí než vychovávání stávajících zaměstnanců v organizaci. Tak jako 

vnitřní zdroje provázela celá řada nevýhod, ani vnější zdroje nejsou výjimkou. Zde může 

dojít ke snížení motivace kvalifikovaných stávajících zaměstnanců, adaptace nových 

zaměstnanců bývá zpravidla delší a jejich nábor vyžaduje delší čas a administrativní 

náročnost [2]. 

Existují různé způsoby a metody, jak potenciální uchazeče o zaměstnání oslovit 

a následně získat. Pro oslovení uchazeče slouží zejména informační kanály, jimiž jsou 

internetové portály, www stránky firmy, tisk, databáze uchazečů na úřadu práce, vývěsky 

v podniku nebo mimo podnik, letáky atd. Jednou z možností, jak získat zaměstnance, je také 

vlastní doporučení nebo přímá nabídka zaměstnance. Podnik by měl mít na paměti, 

že při procesu získávání pracovníků vysílá jakýsi signál. Jeho obsahem by měly být pravdivé 

a nezkreslené informace a měl by být odrazem celkové image organizace [2]. 
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Proces výběru pracovníků představuje klíčový problém v oblasti posouzení míry 

vhodnosti potenciálních uchazečů. Organizace potřebuje obsadit volné pracovní místo 

takovým pracovníkem, který přispěje k naplňování cílů organizace a nebude jednat 

způsobem, jenž snižuje produktivitu a celkovou kvalitu práce. V rámci hodnocení 

způsobilosti uchazeče by si měla organizace určit hlavní priority a kritéria. Při výběru 

se může zaměřit nejen na potřebnou kvalifikaci, ale také na ochotu pracovat v týmu, 

dosavadní praxi, komunikativnost atd. Jednotlivým kritériím poté přisuzuje různou 

důležitost, popřípadě minimální požadavky. Aby organizace předešla nevhodnému výběru 

zaměstnance, musí získat dostatečné množství informací o uchazeči. Z toho vyplývá, 

že samotný proces výběru lze provést v následujících krocích: 

1. prozkoumání dokumentů, které uchazeč poskytl (životopis, motivační dopis), 

2. prvotní přímý kontakt uchazeče s organizací, 

3. přezkoumání dalších informací o uchazeči (testování způsobilosti, assessment center, 

lékařské vyšetření), 

4. výběrový rozhovor, 

5. zkoumání referencí (pracovní posudky z předchozích pracovišť), 

6. předvedení pracoviště potenciálním uchazečům, 

7. rozhodnutí o přijetí pracovníka, 

8. informování uchazeče o přijetí [2]. 

Po úspěšném ukončení procesu výběru následuje samotné přijetí uchazeče 

do zaměstnání. Z formálního hlediska je potřeba, aby byla pro přijatého uchazeče 

vypracovaná a následně zaměstnancem podepsaná pracovní smlouva, případně další 

potřebné dokumenty, které se k vykonávané práci v organizaci váží. Pracovní smlouva není 

pouze jednostrannou záležitostí firmy. Možnost náhledu, seznámení se návrhem smlouvy 

a vyjádření se k ní, je neoddělitelnou součástí procesu přijetí uchazeče.  

Dalším nezbytným krokem je seznámení jedince s právy a povinnostmi, které mu 

z pracovního poměru vyplývají. První den obvykle probíhá následovně:  

1. Seznámení pracovníka s firemními směrnicemi a předpisy týkající se BOZP. 

2. Seznámení s ostatními pracovníky ve firmě, se kterými bude svou práci vykonávat.  

3. Zavedení na místo a přidělení potřebných nástrojů k výkonu jeho práce [2]. 
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3.5.4 Hodnocení pracovníků 

Klíčovým procesem řízení a vedení zaměstnanců je hodnocení jejich výkonů. 

Management jim tak poskytuje zpětnou vazbu o tom, jak splnili své úkoly v porovnání 

s těmi, které se od nich očekávaly. Z toho vyplývá, že podstatou hodnocení je tedy 

porovnání. Kromě zpětné vazby koučuje zaměstnavatel pracovníky k tomu, aby své výkony 

neustále zlepšovali. Zaměstnanec může být hodnocen několika způsoby. Podle toho, jakým 

zdrojem je pracovník hodnocen, lze rozeznat následující typy: 

• Hodnocení nadřízeným 

Téměř ve všech firmách provádí hodnocení přímý nadřízený zaměstnance. Takový 

přístup má však své nevýhody a to takové, že hodnotitel může být ovlivněn předsudky nebo 

zaujatostí vůči jedinci. Mimo jiné nemá nadřízený dostatek času k tomu, aby sledoval 

a pozoroval výkony pracovníka tak dlouho, že by mohl poskytnout objektivní hodnocení. 

• Sebehodnocení 

Další možnost hodnocení výkonu představuje sebehodnocení. Účelem této metody 

je fakt, že se pracovník sám zamyslí nad svým výkonem a prací, kterou podává. Díky této 

skutečnosti si uvědomí fakta, která plynou z jeho výkonu, což ho může do jisté míry 

motivovat k celkovému zlepšení svých rezerv. Na základě sebehodnocení následně připraví 

podklady, které slouží k porovnání s hodnocením realizovaným nadřízeným či podřízeným 

[8]. 

• Hodnocení spolupracovníky a podřízenými 

Zřídka se používá také hodnocení spolupracovníky na stejné úrovni, jako 

je samotný zaměstnanec a hodnocení podřízenými pracovníky. Hodnocení spolupracovníky 

může být značně přínosné, protože jsou v každodenním kontaktu s hodnoceným a pozorují 

jeho pracovní výkon [9]. 

Podle toho, v jakých intervalech se hodnocení provádí lze rozlišit také další typy 

hodnocení pracovní výkonnosti jedince: 

• Průběžné hodnocení 

Průběžné hodnocení je hodnocením neformálním, jehož výstupem je zpětná vazba 

od nadřízeného. Úkolem managementu je průběžné posuzování, zkoumání a hodnocení 
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pracovního výkonu, který zaměstnanec podává. Kromě pracovního výkonu zjišťuje také 

chování zaměstnance, schopnosti a podmínky, za kterých svou práci provádí. Výsledkem 

průběžného hodnocení je dokumentace, která slouží jako podklad k hodnotícímu rozhovoru. 

Tato forma hodnocení se provádí i v případě kontroly splnění jednorázového úkolu [6]. 

• Pravidelné hodnocení 

Vedle průběžného hodnocení je vhodné jednou za čas provést systematické 

pravidelné hodnocení výkonu zaměstnance. Typická pro pravidelné hodnocení je jeho 

písemná forma a pravidelný časový interval. Provádí u všech pracovníků stejně nezávisle 

na vyvolaných podnětech. V současnosti se uplatňují dva typy pravidelného hodnocení, a to 

krátkodobé a dlouhodobé [7]. 

Krátkodobé hodnocení je aplikováno obvykle jednou měsíčně a umožňuje 

drobnou korekci v rámci pracovního výkonu. Výstupy hodnocení se doporučují po určitou 

dobu archivovat, protože mohou být použity jako podklady pro dlouhodobé hodnocení. 

Dlouhodobé hodnocení se provádí ve většině případů jednou za rok, doporučuje 

se však provádět jednou za čtvrt či půl roku. Kromě hodnocení výkonu zaměstnance se zde 

posuzuje také budoucí vývoj a prognóza kariéry jedince [8]. 

3.5.5 Rozmisťování pracovníků, propouštění a penzionování 

Rozmisťování pracovníků představuje proces organizace, v rámci kterého podnik 

rozhoduje o umístění správného člověka na správné místo, využívá tak jeho pracovní 

schopnosti a dovednosti a formuje jednotlivé pracovní týmy v podniku. „Při rozmisťování 

pracovníků se musí brát v úvahu jednak profil pracovníka, jednak profil a povaha 

pracovního místa.“ Při rozmísťování pracovníka hrají důležitou roli jeho kvalifikační 

předpoklady a osobní charakteristiky. Na druhé straně profil pracovního místa odráží 

analýzu provedenou na základě popisu a specifikace pracovního místa. Rozmisťování 

je nepřetržitým procesem, a to z toho důvodu, že neustále dochází ke změně vnitřních 

a vnějších podmínek, technologických a technických požadavků, konkurenčního boji atd.  

V rámci vnitřní mobility tvoří rozmisťování pracovníků procesy, jako je povýšení 

pracovníků, převedení na jinou práci, případně pracoviště a přeřazování pracovníků na nižší 

funkční místo v organizaci. K povýšení pracovníka nedochází jen tehdy, je-li potřeba 

obsadit konkrétní funkci vyhovujícím pracovníkem, ale i z důvodu ocenění jeho pracovních 
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schopností. Povýšení může být provedeno dvěma způsoby, a to buď na základě výběrového 

řízení, kdy je volné pracovní místo nabízeno většímu počtu zájemců a na jeho základě 

se jedinec vybere, nebo na základě přímého direktivního rozhodnutí. V obou případech by 

měla mít organizaci na paměti, že je potřeba zacházet se všemi pracovníky stejným 

způsobem, aby nedocházelo k nadržování některých ze zaměstnanců. 

Převedením zaměstnance na jinou práci, resp. pracoviště se rozumí takový 

pohyb pracovníka, který přechází na jiné místo s přibližně stejným obsahem práce. 

Je potřeba zajistit, aby pracovní místo bylo ve stejném postavení v hierarchie organizace 

jako jeho místo původní. Plat zaměstnance by měl v tomto ohledu zůstat stejný. Důvodem 

převedení může být úspora zaměstnanců v určité části organizace, zrušení místa 

v organizaci, ukončení výroby určitého výrobku, ale také převedení z vlastní iniciativy 

pracovníka z důvodu nespokojenosti s dosavadním místem. 

Poslední možností rozmisťování pracovníků v rámci vnitřní mobility je přeřazení 

na nižší funkci. S tím bývá často spojeno i snížení platu či mzdy a pozitivní reakci 

zaměstnance nelze v takovémto případě očekávat. O důvodu, proč byl pracovník přeřazen 

na nižší stupeň v hierarchii pracovních funkcí musí organizace zaměstnance informovat 

a podat mu řádné vysvětlení. Může se jednat zpravila o 2 důvody, a to zrušení místa 

v organizaci, přičemž mu zaměstnavatel nemá možnost poskytnout rovnocenné místo, jako 

měl doposud nebo z důvodu neschopnosti zaměstnance podávat efektivní výkon u své 

dosavadní práce. 

Vnější mobilitu zaměstnanců tvoří 2 stránky, aktivní a pasivní. Aktivní spočívá 

v procesu získávání, výběru, přijímání a rozmisťování pracovníků. Pasivní stránka vnější 

mobility představuje různé způsoby ukončení pracovního poměru, a to buď propuštěním 

zaměstnance nebo penzionováním, případně rezignací a úmrtí člověka. 

Ukončení pracovního poměru propuštěním pochází z iniciativy organizace, a to 

z důvodu úspory zaměstnanců, zrušení konkrétního provozu, úsudku pracovní neschopnosti 

v podobě nedostatečného výkonu zaměstnance, závažné porušení předpisů atd. Zaměstnanec 

může být propuštěn buď s výpovědí (obvyklá výpovědní lhůta trvá 2 měsíce) nebo 

bez výpovědi, a to v souladu se zákoníkem práce [2]. 

Zcela samostatnou oblastí ukončení pracovního poměru je penzionování. Tato 

forma ukončení souvisí s důchodovým (penzijním) věkem, kdy se příslušným 
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zaměstnancům přisuzuje nárok na starobní důchod. Důchodový věk však může a nemusí být 

důvodem ukončení pracovního poměru. Existují dva různé přístupy k respektování tohoto 

věku a to takové, kdy první vychází ze skutečnosti, že důchodový věk představuje jen jakousi 

dolní hranici, při které je možné zaměstnání opustit, ovšem ti pracovníci, kteří jsou 

pro organizaci přínosem a podávají kvalitní výkony, mají možnost ve své dosavadní práci 

pokračovat. Výše uvedený přístup se projevuje v politice flexibilního (pružného) 

důchodového věku. Druhý přístup se uplatňuje v politice fixního (pevného) důchodového 

věku a zastává skutečnost, že při dosažení penzijního věku zaměstnance by se měl pracovní 

poměr rozvázat [4]. 

3.5.6 Odměňování 

Nejvýznamnější roli v rámci motivačního programu organizace tvoří systém 

odměňování. Ten je rovněž součástí personální strategie podniku. Cílem strategie 

odměňování je vymezení mzdového systému organizace a určení způsobu motivace 

zaměstnanců k podpoře nadprůměrných výkonů. Smyslem mzdového systému, který 

se v mnoha případech označuje jako mzdová politika, je oddělit a stabilizovat výkonné 

a potřebné zaměstnance od těch méně potřebných [4]. 

V tradičním pojetí je odměňování chápáno jako poskytování mzdy či platu (peněžní 

odměna) za odvedenou práci. V současné době je však systém odměňování doplněn o další 

formy odměn, tzv. nepeněžní odměny, které zahrnují uznání, zaměstnanecké výhody, 

kariérní postup v organizaci atd. Odměny plynoucí z pocitu úspěšného splnění úkolu, 

užitečnosti a kariérního postupu tvoří tzv. vnitřní odměny. Opakem jsou odměny z titulu 

organizace a nazývají se vnější odměny. 

Nejčastější formou odměny je mzda a plat. Tyto dva pojmy se od sebe liší 

především tím, v jakém sektoru (státní, soukromý) zaměstnanci pracují. Mzda představuje 

„peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci 

za práci, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.“ Plat je „peněžité plnění poskytované 

za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým může být stát, územní samosprávný celek, 

státní fond, příspěvková organizace a školská právnická osoba.“ Mzdu zaměstnanců tvoří 

pevná a pohyblivá složka. Pevná složka mzdy zahrnuje odměnu za standardně vykonanou 

práci a má formu tarifní mzdy, což znamená zařazení práce do určitého tarifního stupně dle 

složitosti a namáhavosti práce. Součástí jsou také příplatky za práci přesčas, ve svátky, 
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v noci atd. Pohyblivou složku tvoří nadstandardní výkon pracovníka, přičemž nejčastější 

formou mzdy je v tomto případě úkolová a časová mzda. Nelze opomenout doplňkové 

mzdové formy, které zahrnují prémie, provize, osobní hodnocení atd. [2] 

Součástí systému odměňování jsou také zaměstnanecké výhody, které se označují 

jako benefity. Tato forma odměňování představuje určitou konkurenční výhodu oproti jiným 

firmám. Jedná se zpravidla o příspěvky zaměstnavatele na dopravu, stravování, penzijní 

připojištění, dále pak týden dovolené navíc, poukázky na zboží a další. Benefity jsou 

nabízeny v podobě poukázek, firemního počítače, telefonu, automobilu, sportovních aktivit 

nebo formou cafeterie. Ty fungují na principu bodovém či peněžním limitu, prostřednictvím 

kterého si lidé vybírají benefity dle vlastního zájmu a uvážení [2]. 

3.5.7 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Nejen svět jako takový, ale i pracovní svět je neustále vystavován různým změnám. 

V minulosti stačilo, aby se člověk vyučil konkrétní profesi a dokázal s tím žít celý život. 

Dnešní doba je jiná, dynamicky měnící se podmínky nutí kvalifikaci lidí neustále zlepšovat 

a prohlubovat. S touto skutečností souvisí i vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců, který 

by organizace měla podpořit a umožnit [1]. 

Za vzdělávání pracovníků se považuje proces prohlubování stávající kvalifikace 

jedince, kdežto rozvoj představuje získávání dalšího vzdělávání, díky kterému se zvýší 

stávající dovednosti a vzdělání. Mimo jiné směřuje také k pochopení komplexních spojitostí 

a problémů [10]. 

Organizace by měla pečlivě zvážit, jaký způsob vzdělávání a rozvoje pro své 

zaměstnance využije, neboť je to proces, který s sebou nese určité náklady. V případě 

kvalitního provedení lze na proces pohlížet jako na návratnou investici v podobě 

kvalitnějších výkonů podávaných zaměstnanci. Spektrum možných metod vzdělávání 

a rozvoje je velmi bohaté, záleží na tom, zda jsou uplatňovány přímo na pracovišti nebo 

mimo pracoviště. Mezi metody prováděné na pracovišti lze zařadit: 

• instruktáž při plnění úkolů a výkonu práce (nadřízený či zkušenější pracovník provádí 

názornou ukázku pracovního postupu, využívá se u jednodušších pracovních úkolů), 

• coaching (prostřednictvím školitele si zaměstnanec osvojuje nové postupy pro lepší 

pracovní výkon), 
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• counselling (v rámci této metody se využívá vzájemné ovlivňování a konzultování, a to 

jak na straně školeného, tak na straně školitele), 

• mentoring (vybraná metoda spočívá ve výběru zkušenějšího spolupracovníka (mentora) 

samotným zaměstnancem od kterého se následně učí nové způsoby) [3]. 

Některé organizace využívají ke vzdělání a rozvoji zaměstnanců externí služby, 

jimiž jsou: 

• přednášky (účastníci získávají pouze teoretické poznatky, které pak musejí aplikovat 

do praxe), 

• semináře (ty se od přednášek liší tím, že se účastníci mohou zapojit do případné diskuze), 

• případová studie (využívá se při vzdělávání manažerů a vyšších funkčních míst 

v organizaci, základem je smyšlený nebo skutečný problém, který se účastníci snaží 

vyřešit), 

• workshop (je obdobou případové studie, liší se však tím, že se daný problém řeší v týmu), 

• assessment centre (jeho podstata spočívá v plnění a řešení konkrétních problémů, které 

mohou být každodenní rutinou práce řídícího pracovníka), 

• hraní rolí (metoda založená vyloženě na rozvoj praktických schopností pracovníka, kdy 

účastníci na sebe berou určitou roli a zkoušejí vyjednávat, poznat povahu mezilidských 

vztahů atd.). 

Veškeré metody a vůbec samotný proces vzdělávání a rozvoje pracovníků 

je potřeba řádně zvážit. V organizaci pracují jednak zaměstnanci, kteří sami usilují o další 

vzdělání a osobní rozvoj, a jednat osoby, které je potřeba motivovat k tomu, aby své 

dosavadní znalosti a schopnosti rozšiřovaly [3]. 

3.5.8 Pracovní vztahy 

Jelikož si firma uvědomuje, že jsou pro ni pracovníci tím nejdůležitějším zdrojem, 

který má, projevuje zájem o jejich potřeby a poskytuje jim určitou péči. Ta sleduje vlastní 

pocity zaměstnanců, jejich pracovní prostředí atd. Péče o pracovníky jako taková je tvořená 

třemi základními skupinami: 

• péče povinná (řídí se vyhláškami, zákony, předpisy atd.), 

• smluvní péče (vyplývá z kolektivních smluv), 
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• dobrovolná péče (vychází z personální politiky organizace). 

V případě podrobnějšího členění třech výchozích skupin zle rozlišit ještě další 

oblasti péče o zaměstnance. 

• Pracovní doba a pracovní režim  

Délka pracovní doby by obvykle neměla překročit hranici 40 hodin týdně, 

v rámci rovnoměrně rozvrženého procesu jedna směna 9 hodin, v nerovnoměrném 

12 hodin. Součástí pracovní doby jsou také přestávky rozvržené během pracovní směny, 

případně dodatečné přestávky. Svou roli hraje rovněž pracovní režim, který může být 

přetržitý (jednosměnný, dvousměnný nebo třísměnný) nebo nepřetržitý (pracovní doba 

rozvržena nerovnoměrně). 

• Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí představuje soubor veškerých materiálních podmínek 

pracovní činnosti, jimiž jsou stroje, osobní ochranné pracovní prostředky, vybavení 

pracoviště atd. S pracovním prostředím pochopitelně souvisí prostorové řešení pracoviště 

(pohybové prostory, přístup na pracoviště, výška pracovní plochy, pracovní poloha, zorné 

podmínky, fyzikální podmínky práce (hluk, osvětlení, ovzduší, barevná úprava 

pracoviště), a sociálně psychologické podmínky práce (izolovaná práce nebo práce 

v neustálém kontaktu s dalšími zaměstnanci [2]. 

• Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Základní povinností zaměstnavatele je vytváření bezpečných podmínek práce, 

přičemž musí provádět taková opatření, která odstraní příčiny ohrožení zdraví a života 

jedince. Zaměstnavatel je povinen: 

• „vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně, 

• zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení, 

• nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž vykonávání by neodpovídalo jeho 

schopnostem nebo zdravotní způsobilosti, 

• nahrazovat fyzicky namáhavé práce a práce ve ztížených pracovních podmínkách novými 

technologickými a pracovními postupy“ [2].  
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• Služby 

V současné době se škála nabízených služeb na pracovišti neustále rozšiřuje. Lze 

zde zahrnout především stravování, dopravu, poskytování pracovního oděvu a osobních 

ochranných pomůcek, poradenské služby, zdravotnictví a zařízení pro oddech, ukládání 

osobních věcí a hygienu zaměstnanců. 

• Zájem o životní prostředí 

Tato péče nabývá v poslední době značného významu. Jednotlivé organizace 

se podílejí na budování zeleně kolem firmy, budování estetických prvků, jako jsou fontány, 

sochy, dále pak přispívají na pouliční zařízení (koše, osvětlení, lavičky). Přestože je určitá 

péče o životní prostředí ukládána na základě zákona, mnohé organizace se dobrovolně 

do výše uvedených činností angažují, protože tím mohou dosáhnout vysoké úrovně reklamy 

[2]. 

3.5.9 Personální informační systém 

Aby byly efektivně naplněny současné nároky managementu a personálního útvaru, 

je potřeba shromažďovat a ukládat potřebná data. Kromě zpracování a poskytování dat 

určitému útvaru organizace umožňuje např. evidovat pracovní dobu, plánovat dovolenou 

zaměstnanců, vyúčtovávat platy a mzdy pracovníků, analyzovat potřebu pracovní síly 

organizace atd.  

Personální informační systém funguje v dnešní moderní době především 

v elektronické podobě. Z toho důvodu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně 

citlivých dat, které se v rámci databáze shromažďují a uchovávají. Příkladem personálního 

informačního systému může být databáze personálních informačních systémů, ve kterém 

jsou uložena kmenová data a spisy osob, dále pak databáze pracovních míst obsahující údaje 

týkající se popisu pracovního místa, předpoklady k přijetí atd., a poslední oblast tvoří 

databáze kalkulace nákladů a výkonů [1]. Příklad tohoto personálního informačního systému 

lze vidět na následujícím obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Příklad personálního informačního systému 

Zdroj: [1]  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH 

ČINNOSTÍ 

Personální řízení je v mnoha větších organizacích zajišťováno personálním 

útvarem, který má velmi důležité postavení a je významnou součástí celé organizace. 

Ve společnosti NC Line, a. s. tomu není jinak. Firma věnuje v rámci řízení lidských zdrojů 

velkou pozornost a péči svým stávajícím zaměstnancům, podílí se na jejich osobním 

i odborném růstu a rozvíjí jejich pracovní potenciál, což přispívá k plnění stanovených cílů 

organizace. 

Ve společnosti NC Line, a. s. je vedoucí personálního úseku přímo podřízen 

výkonnému řediteli podniku, respektive představenstvu, což lze názorně vidět 

na následujícím schématu. 

 

Obrázek č. 4: Organizační schéma společnosti NC Line, a. s. 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Personální úsek je tedy součástí vedení podniku (na úrovni ředitele útvaru), 

je zastoupen na pravidelných poradách ředitele podniku a má oprávnění komunikovat 

s řediteli jednotlivých útvarů, respektive se zaměstnanci podniku. 

V současné době je agenda ŘLZ rozdělena na dvě části, personální a mzdovou. Obě 

části jsou úzce provázané. Personální agenda je aktuálně zajištěna 2 zaměstnanci, mzdová 
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agenda jedním pracovníkem. Co se týče mzdové agenty, jistou část, jako je evidence faktur, 

zajišťuje zaměstnanec recepce. 

Personální agenda zahrnuje široké spektrum činností, kterými se zaobírá. Co se týče 

zaměstnanců, zde se zaměřuje na následující činnosti: 

• vedení pohovorů s novými zájemci o pracovní poměr, 

• přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, 

• vedení osobních složek všech zaměstnanců společnosti, 

• vedení agendy zaměstnance stanovené zákonem, 

• ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci, 

• vedení agendy odměn a kázeňských postihů. 

V oblasti řízení organizace a rozvoje lidských zdrojů je personální agenda rozšířena 

ještě o tyto procesy:  

• komunikace se zaměstnanci, zjišťování připomínek a práce s připomínkami, 

• hodnocení zaměstnanců a příprava podkladů pro hodnocení, 

• organizace velkých porad se zaměstnanci podniku, 

• tvorba a zajištění komplexního systému rozvoje zaměstnanců, 

• budování a koordinace systému vzdělávání zaměstnanců, 

• rozvoj firemní kultury a zlepšování pracovního prostředí. 

4.1 Vytváření a analýza pracovního místa 

Proces vytváření nového pracovního místa ve firmě NC Line, a. s. by měl probíhat 

tak, že se sejde ředitel daného oddělení, ve kterém je potřeba dané místo vytvořit, spolu 

s výkonným ředitelem firmy a personálním útvarem. Po projednání veškerých potřebných 

požadavků na nové pracovní místo spolu s analýzou práce, kterou je potřeba zabezpečit 

se rozhodne, zda nové pracovní místo vznikne či nikoliv. Návrh by měl schválit výkonný 

ředitel spolu s představenstvem. V praxi této společnosti však takový postup vůbec 

nefunguje. Ve firmě NC Line, a. s. se nevytváří žádná nová pracovní místa, obsazují se pouze 

ta místa, která jsou po odchodu konkrétního zaměstnance uvolněna. 
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Co se týče popisů stávajících pracovních míst, firma disponuje popisy pracovních 

míst pro všechny pozice, které jsou ve firmě obsazovány. Struktura veškerých pracovních 

pozic je téměř stejná, zahrnuje: 

• název pracovního místa, 

• začlenění funkce (úsek, podřízenost, oddělení, dílna, nadřízenost), 

• kvalifikační požadavky, 

• vzdělání (úroveň, obor), 

• praxi (obor, délka), 

• kurzy a osvědčení, 

• vědomosti a dovednosti, 

• jazykové znalosti, 

• pravomoc, 

• odpovědnost, 

• popis práce, 

• datum a podpis. 

Ukázku s konkrétními požadavky na pracovní pozice lze nalézt v příloze č. 1 a 2, 

ve kterých je vzor popisu pracovního místa pro řadového zaměstnance dělnické profese, 

v tomto případě zámečníka a zaměstnance THP – asistentky obchodního oddělení. 

4.2 Personální plánování 

Důležitou roli v procesu plánování lidských zdrojů hraje ve firmě NC Line, a. s. 

pochopitelně objem zakázek. První etapa sezóny společnosti začíná obvykle v břenu a končí 

v červnu. Během letních prázdnin má firma závodní dovolenou, přičemž k druhé vlně 

objemu zakázek dochází v září, někdy v říjnu a končí až v prosinci. Ačkoliv zná firma 

období, ve kterém je potřeba zaměstnat více zaměstnanců, nemá předem určenou dobu, 

ve které by plánování probíhalo. Společnost nabírá zaměstnance celoročně, protože se 

neustále potýká s malým počtem takových pracovníků, kteří by zajistili potřebnou produkci. 

Přestože personální útvar provádí monitoring okolních firem, prostřednictvím 

kterého se snaží zjistit, jaké firmy inzerují volná pracovní místa, kolik lidí cca ročně naberou, 

jaké nabízí platové ohodnocení atd., nemá to na plánování lidských zdrojů značný vliv, 

neboť se žádné roční ani čtvrtletní plánování zaměstnanců neprovádí. Na níže uvedeném 
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obrázku č. 5 lze vidět vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých měsících minulého roku. 

Z toho důvodu, že se firma v roce 2015 rozhodla přejít ze společnosti s ručením omezeným 

na akciovou společnost, jsou k dispozici pouze data za rok 2016. 

 

Obrázek č. 5: Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých měsících roku 2016 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Z grafu je již na první pohled patrné, že se v průběhu roku celkový počet 

zaměstnanců nijak výrazně neměnil. Nejvíce pracovníků (419) firma zaměstnávala v březnu, 

s čímž pravděpodobně souvisel nárůst počtu zakázek. Naopak největší pokles zaměstnanců 

nastal v červnu a říjnu, kdy bylo ve firmě zaměstnáno pouze 390 lidí. Porovnáním těchto 

dvou měsíců s nejmenším počtem zaměstnanců lze konstatovat, že v říjnu bylo zaměstnáno 

o jednoho pracovníka dělnické profese více než v červnu, kdežto červen naopak zaznamenal 

větší nárůst v oblasti THP. Dle posledních informací firmy má v současné době počet 

zaměstnanců stoupající tendenci. 

4.3 Získávání, výběr a přijímání pracovníků 

Jelikož je získávání, výběr a přijímání pracovníků velmi důležitý proces, snaží 

se mu firma věnovat velkou pozornost. Co se týče všech personálních činností, které firma 

uvnitř podniku zabezpečuje, je to jedna z činností, která je ve firmě velmi dobře nastavena. 
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4.3.1 Získávání zaměstnanců 

K obsazování volných pracovních pozic firma využívá jak vnitřní, tak vnější zdroje. 

V rámci vnitřních zdrojů uplatňuje jednak povýšení pracovníka, kdy se například mistr 

daného úseku rozhodne ukončit svůj pracovní poměr ve firmě a tím vznikne volná pozice, 

která se může obsadit jedním z řadových dělníků, ale také přeložením pracovníka na jiné 

pracovní místo v organizaci. Co se týče povýšení z pozice dělníka na THP, zde není příliš 

velká pravděpodobnost úspěchu, neboť při současné situaci, kdy ve firmě pracuje cca 300 

dělníků na 100 THP není kde kariérně stoupat. Stávající zaměstnanci se o volných 

pracovních pozicích ve firmě dozvídají prostřednictvím vývěsků na nástěnkách firmy 

a intranetu, který slouží ke sdílení informací uvnitř firmy. Kromě toho mohou využít 

i přihlášek a dotazníků, které jsou k dostání přímo na recepci firmy. 

K přilákání nových zaměstnanců firma NC Line, a. s. využívá i své stávající 

zaměstnance. V případě, že někdo z kmenových zaměstnanců doporučí či přivede nového 

pracovníka, náleží mu finanční odměna ve výši 3 000 Kč. Finanční odměna však spadá 

do personální činnosti, která se zaměřuje na odměňování zaměstnanců, a proto bude o této 

skutečnosti rozepsáno níže. 

Příliv nových zaměstnanců firma podporuje také vnějšími zdroji. Díky tomu 

umožňuje proudění nových nápadů a pohledů do organizace. Nejčastějšími používanými 

informačními kanály, ze kterých se mohou potenciální zaměstnanci dozvědět o volném 

pracovním místě ve firmě, jsou inzeráty v letácích. Ty roznáší Česká pošta, a to nejen v místě 

působení společnosti, tedy v Suchdole nad Odrou, ale také v okolních městech a vesnicích, 

jako jsou Odry, Fulnek a Hladké Životice. Letáky firma umisťuje rovněž do ordinace 

okolních lékařů, dále inzeruje prostřednictvím časopisu ZIKADO, týdeníku 5+2 

a prostřednictvím jednoho z nejprodávanějších českých deníků Mladá fronta DNES. 

Kromě výše uvedeného využívá také celou řadu internetových portálů, jako jsou 

www.volnamista.cz, www.prace.cz, www.superkariera.cz a pochopitelně samotné www 

stránky firmy NC Line, a. s. Prostřednictvím předplacených životopisů inzeruje rovněž 

na portálu www.jobs.cz. Mnoho pracovních nabídek firma inzeruje i v rádiu, konkrétně 

Hitrádiu Orion. Dne 16. března tohoto roku se firma zúčastnila veletrhu práce ve Valašském 

Meziříčí. Potenciální zájemci o práci se zde mohli osobně informovat o volných pozicích 

ve společnosti a získat další informace od samotného zaměstnavatele. Co se týče sociální 
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sítě jako je Facebook nebo profilu na největší profesní síti LinkedIn, které jsou v současné 

době velmi frekventované, ty firma nevyužívá. Jelikož ve firmě chybí marketing jako 

takový, není tomuto druhu inzerování věnována žádná pozornost. 

Mnoho firem dává lidem možnost získat práci prostřednictvím agentur. Ani firma 

NC Line, a. s. se této možnosti nebrání. Zde však nastává problém, protože ačkoliv by jich 

firma ráda využila, agentury, které do této firmy s nabídkou lidí přicházejí, nejsou schopny 

dodat takové lidi, které společnost potřebuje. Důvodem je to, že se ve většině případů jedná 

o specializované pozice, které musí splňovat ISO normy a agentury takové lidi bohužel 

nemají. Společnost tedy agenturní pracovníky v současnosti nemá a ani nikdy neměla.  

Poslední možností, jak firma získává uchazeče o zaměstnání, je spolupráce 

se školami. V rámci praxe, kterou studenti vykonávají při svém studiu, zejména jako 

podmínku pro ukončení daného ročníku, může firma následně vybrat vhodného kandidáta 

a po dokončení studia mu nabídnout práci ve firmě. Společnost NC Line, a. s. v současnosti 

spolupracuje se dvěma školami z okolí, jimiž jsou Hranice na Moravě (Střední průmyslová 

škola Hranice) a Nový Jičín (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková 

organizace). Nyní svou praxi ve firmě vykonávají 4 učni z Hranic na Moravě, kromě toho 

už jeden absolvent této školy nastoupil do firmy na pozici zámečníka. 

 Potenciální uchazeči o zaměstnání mají dvě možnosti, jak se o volné pracovní 

místo ucházet. První možností je zaslání životopisu na základě inzerátu, prostřednictvím 

kterého se o pozici dozvěděli. Druhá možnost spočívá ve vyplnění dotazníku buď 

na internetových stránkách firmy, nebo přímo na recepci společnosti. V případě, že firma 

získá dostatečný počet lidí, dochází k ukončení procesu získávání pracovníků a nastává 

druhá fáze této personální činnosti, a to výběr vhodného kandidáta na obsazovanou pozici. 

4.3.2 Výběr zaměstnanců 

Po úspěšném vyhodnocení dostatečného množství uchazečů o zaměstnání nastává 

samotný výběr kandidátů. Uchazeči, kteří zaslali požadované dokumenty ve formě 

dotazníku a životopisu jsou následně telefonicky pozváni k osobnímu pohovoru do firmy. 

Samotný pohovor má 2 kola a probíhá v zasedací místnosti společnosti. 
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• Dělnické profese 

První kolo pohovoru dělnických profesí trvá cca 10 minut a je veden zaměstnancem 

personálního oddělení. V úvodu pohovoru představí personalista samotnou firmu, sdělí 

uchazeči informace o tom, koho konkrétně shání, přezkoumá zaslané dokumenty a poté 

začne klást uchazeči otázky typu jaké jsou jeho dosavadní pracovní zkušenosti, proč mění 

své stávající zaměstnaní, jaké jsou jeho představy o mzdě atd. V případě, že uchazeč úspěšně 

absolvuje první kolo pohovoru, přechází do druhého kola. Nyní nastává fáze, kdy 

si vhodného kandidáta přebírá mistr daného úseku a zavede ho přímo na pracoviště, kde 

bude svou práci vykonávat. Zde je seznámen s pracovním místem, pracovními nástroji 

a pomůckami a v případě, že se jedná o pozici svářeče, je potřeba absolvovat také vstupní 

svářečskou zkoušku. 

• THP 

U THP se pohovor liší v tom, že trvá zhruba hodinu. V prvním kole vede pohovor 

rovněž personalista, který klade stejné otázky, jako u dělnických profesí. Druhé kolo 

je podobné jako první, akorát s tím rozdílem, že si potencionálního uchazeče pozve 

k osobnímu pohovoru ještě ředitel daného střediska, který spolu s personalistou rozhodne 

o přijetí či nepřijetí kandidáta. 

V obou případech jsou uchazeči o přijetí či nepřijetí informováni okamžitě 

po skončení 2. kola přijímacího řízení. Může nastat situace, kdy si uchazeč sám řekne o to, 

že potřebuje určitý čas na rozmyšlenou, zda do zaměstnání nastoupí či nikoliv. Tato doba 

trvá obvykle 3 pracovní dny, ovšem z 80 % takový uchazeč sám pracovní nabídku odmítne. 

4.3.3 Přijímání zaměstnanců 

Po skončení procesu výběru uchazeče s tím, že byl přijat, následuje nejdůležitější 

formální záležitost a tou je pracovní smlouva a její následný podpis. V pracovní smlouvě 

musí být vymezen druh sjednané práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. 

Důležitým krokem pro uchazeče před podpisem smlouvy je, aby úspěšně absolvoval vstupní 

lékařskou prohlídku. Firma NC Line, a. s. má nasmlouvané vybrané odborné lékaře, a proto 

je potřeba, aby si přijatý uchazeč ověřil svůj zdravotní stav právě u takových lékařů. 

Před podepsáním pracovní smlouvy je ještě potřeba, aby zaměstnanec doložil další důležité 

dokumenty, jako je doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, údaje sloužící pro účely 
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sociálního zabezpečení a zdanění příjmu, kopie kartičky zdravotní pojišťovny, kopie 

průkazu vysokozdvižného vozíku, číslo bankovního účtu atd. 

V této fázi dochází k podpisu pracovní smlouvy a následnému školení 

zaměstnance. Přijatý uchazeč je seznámen se mzdovým předpisem a pracovním řádem, 

k čemuž dochází na personálním oddělení. Vstupní školení týkající se BOZP a požární 

ochrany je prováděno na středisku, kde bude dotyčný svou práci vykonávat. Posledním 

krokem je předání čipu a klíčů od šatny. 

Ve sjednaný den nastupuje zaměstnanec do zaměstnání. V tento den doprovodí 

personalista zaměstnance na konkrétní pracoviště a předá ho nadřízenému. Ten pak následně 

představí nového zaměstnance ostatním pracovníkům, vysvětlí mu samotný chod práce 

a po určitou dobu ho bude kontrolovat, jak si na svém pracovišti vede. 

4.4 Hodnocení zaměstnanců 

Ve firmě NC Line, a. s. se provádí hodnocení pouze nadřízeným pracovníkem. 

Je prováděno jednak pravidelné dlouhodobé hodnocení, kdy počátkem každého nového 

kalendářního roku provede vedoucí pracovník daného úseku celkové roční zhodnocení 

za uplynulý rok. Na jeho základě má každý zaměstnanec možnost postoupit buď do vyšší 

platové třídy, zůstat v dané platové třídě nebo mu nebude prodlouženo zařazení do vyšší 

platové třídy a vrátí se tak do své základní platové třídy. V návaznosti na roční zhodnocení 

je nové hodnocení zaměstnance ukotveno v dodatku ke mzdovému výměru. Platnost tohoto 

dodatku je vždy jeden rok. 

Kromě dlouhodobého ročního zhodnocení firma provádí také měsíční hodnocení. 

Vedoucí zaměstnanec hodnotí především výkon práce podřízeného zaměstnance 

v příslušném měsíci, kvalitu i kvantitu práce, plnění zadaných úkolů a pracovních 

povinností, neporušování vnitřních i všeobecně závazných předpisů, složitost i náročnost 

jeho pracovních činností, speciální znalosti, dovednosti a přístup k řešení aktuálních situací 

vzniklých v pracovním procesu a další vlivy působící při výkonu pracovní činnosti. 

4.5 Rozmisťování pracovníků, propouštění a penzionování 

V rámci vnitřní mobility může ve firmě dojít ke skutečnosti, kdy sám zaměstnanec 

požádá o převedení na jinou práci nebo na jiné pracoviště, popř. o přeložení do jiného místa. 

V takovém případě musí zaměstnanec požádat písemně svého nadřízeného, který následně 
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předá žádost vedení společnosti. Společnost může žádosti vyhovět, jakmile to dovolí její 

provozní možnosti. Přitom musí dbát na to, aby pracoviště, na které chce zaměstnanec 

přeložit, bylo pro něj vhodné. V takovém případě se vytvoří dodatek k pracovní smlouvě, 

ve kterém se uvede, na jakou práci či pracoviště je zaměstnanec převáděn, jaká je jeho 

pracovní náplň a rozsah práce. Co se týče převedení na vyšší pozici, v současnosti ve firmě 

NC Line, a. s. nastává situace, kdy se personalista rozhodl ukončit pracovní poměr a nyní 

se z asistentky personalisty stane specialista lidských zdrojů. 

V případě rozhodnutí o ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen 

informovat zaměstnavatele nebo příslušného vedoucího zaměstnance. Je potřeba informovat 

rovněž o stavu plnění uložených úkolů a řádně předat dosud nesplněné úkoly. 

Byla-li podána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. 

Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i pro zaměstnance a činí dva měsíce. Začíná 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pracovní poměr může být rozvázán 

výpovědí při závažném porušení pracovních povinností a kázně zaměstnance, v nezbytně 

nutných případech také okamžitým zrušením pracovního poměru. 

O nejčastějších důvodech ukončení pracovního poměru za rok 2016 pojednává 

následující obrázek č. 6, ve kterém je zobrazen graf s hlavními důvody, a to jednak ze strany 

zaměstnavatele a jednak ze strany zaměstnance. 

 

Obrázek č. 6: Hlavní důvody odchodů zaměstnanců v roce 2016 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 
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Z grafu je jasně patrné, že v roce 2016 se rozhodlo nejvíce zaměstnanců (31 %) 

opustit své dosavadní zaměstnání z důvodu jiné pracovní nabídky. Takový důvod 

je pochopitelný, v dnešní době je na trhu plno pracovních příležitostí, které se člověku nabízí 

a takový důvod má s velkou pravděpodobností nejvyšší zastoupení i v ostatních firmách, 

nejen ve společnosti NC Line, a. s. Druhým nejčastějším důvodem (16 %) byl jiný 

neuvedený důvod zaměstnance.  

Vezmou-li se v úvahu důvody ze strany zaměstnavatele, z 15 % neodpovídal 

pracovní výkon zaměstnanců požadavkům zaměstnavatele, a proto se rozhodl s takovými 

pracovníky pracovní poměr ukončit. Dalším častým důvodem byla právě absence 

zaměstnanců (13 %). 

Firma NC Line, a. s. v rámci penzionování zaměstnanců uplatňuje přístup 

flexibilního, tedy pružného důchodového věku a umožňuje stávajícím zaměstnancům zůstat 

v pracovním poměru i při dosažení určité věkové hranice. 

4.6 Odměňování zaměstnanců 

Ve společnosti NC Line, a. s. je mzda sjednána buď v pracovní smlouvě nebo v jiné 

individuální smlouvě (smluvní mzda). Základní měsíční mzda sjednána individuálně 

ve mzdovém výměru a skládá se z hrubé měsíční mzdy a popřípadě pohyblivé složky hrubé 

měsíční mzdy, jejíž vyplacení schvaluje vedení společnosti. V měsíční mzdě pracují THP 

a zaměstnanci lakovny, skladu, expedice, obsluhy tryskacího boxu, údržby, vzorkové dílna, 

laserů, svářeči – obsluha robotizovaného pracoviště. Všichni zaměstnanci, kteří pracující 

v měsíční mzdě jsou rozděleni do tří platových tarifů podle stanovených kritérií. Mezi 

kritéria patří zejména délka pracovního poměru, hodnocení mistra, absence, univerzálnost, 

zmetkovitost, spolehlivost a vstřícnost, v příp. svářečů i počet platných svářečských 

zkoušek.  

V úkolové mzdě pracují zaměstnanci dělnických profesí, které zahrnují pracoviště 

jako je svařovna, ohraňovací lis a zámečnická dílna. Jejich základní hrubá hodinová sazba 

je sjednána individuálně ve mzdovém výměru a použije se při plnění úkolu na 100 %. 

Zaměstnanci jsou povinni při nástupu k výkonu každého jednotlivého pracovního úkolu 

označit počátek svého výkonu práce pomocí personálního čipu, který jim je přidělený. 

Označení je povinen provést také při každém ukončení pracovního úkolu či jeho přerušení 
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(např. při čerpán přestávky na oddech a jídlo). Všichni zaměstnanci pracující v úkolové mzdě 

jsou stejně jako zaměstnanci pracující v hodinové mzdě rozdělení do tří platových tarifů dle 

stanovených kritérií. 

4.6.1 Příplatky 

K základní mzdě za odpracované hodiny vyplácí společnost svým zaměstnancům 

také příplatky za práci: 

• na noční směně (noční práce je konaná v době mezi 22.00 hod. a 06.00 hodinou a 

za tuto dobu přísluší zaměstnanci příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku, 

nejméně však 10,- Kč/hod., u 12 hodinových směn se noční příplatek poskytuje v době 

od 18:00 do 6:00 hod.), 

• ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovní prostředí (v současnosti přísluší 

zaměstnanci za každou hodinu práce v takovém prostředí příplatek ve výši 12,38 Kč, 

přičemž za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí se ve firmě NC Line, a. s. 

považuje svařovna, lakovna, zámečnická dílna, vývojová dílna a tryskací box), 

• ve svátek (výše příplatku za práci ve svátek, který připadne na dny pondělí až pátek, 

činí 100 % průměrného výdělku, výše příplatku za práci ve svátek, který připadne 

na sobotu nebo neděli, činí 110 % průměrného výdělku), 

• v sobotu a neděli (sobotu od 00.00 hod. do neděle 24.00 hod. se poskytuje zaměstnanci 

příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku, a to ve všech provozních režimech), 

• přesčas (v úkolové i měsíční mzdě přísluší příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného 

výdělku; prioritou, kterou razí zaměstnavatel je však náhradní volno, které přísluší 

zaměstnanci za 1 hod. přesčasové práce = 1 hod. náhradního volna). 

4.6.2 Mimořádná odměna 

Zaměstnancům, kteří dosahují vynikajících výsledků a jejichž činnost přesahuje 

možnost odměnit je v rámci stanovené pohyblivé složky mzdy, může být přiznána 

mimořádná odměna, kterou schvaluje vedení společnosti. 
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4.6.3 Motivační (náborový) příspěvek 

Firma vyplácí motivační příspěvek pro nové zaměstnance, jejichž pracovní poměr 

trvá alespoň 3 měsíce. Výše příspěvku závisí na vykonané práci a rozhoduje o něm přímý 

nadřízený zaměstnance. 

Kromě motivačního příspěvku pro nové zaměstnance poskytuje firma také finanční 

odměnu pro kmenové zaměstnance, kteří doporučili nového zaměstnance a jeho výše činí 

3 000 Kč. Podmínkou výplaty motivačního příspěvku je uzavření pracovní smlouvy na HPP 

s novým zaměstnancem a trvání tohoto pracovního poměru alespoň 3 měsíce. 

4.6.4 Odměna za odpracování stanovené doby 

Pokud nepřetržitý pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele dosáhne určité 

délky, poskytne zaměstnavatel svému zaměstnanci mimořádnou jednorázovou odměnu. 

Tato odměna se stanovuje dle odpracované doby ve firmě. Následující tabulka č. 1 zobrazuje 

finanční částky, které jsou při dosažení stanovené doby vypláceny. 

Tabulka č. 1: Finanční odměna dle odpracované stanovené doby 

 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

4.6.5 Odměna za bezplatné dárcovství krve 

Společnost NC Line a.s. poskytuje svým zaměstnancům jednorázovou finanční 

odměnu za bezplatné dárcovství krve v určité výši, která je zobrazena v níže uvedené tabulce 

č. 2. 
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Tabulka č. 2: Odměna za bezplatné dárcovství krve 

 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

4.6.6 Odměna při prvním odchodu do důchodu 

Zaměstnancům, kteří při prvním skončení zaměstnání nabydou nároku na starobní 

nebo plný invalidní důchod náleží jednorázová odměna ve výši 5 000 Kč. Musí zde být však 

splněna podmínka, že ve firmě pracovali minimálně po dobu 5 let. 

4.6.7 Příspěvek na životní pojištění 

Mnoho firem přispívá svým zaměstnancům na životní či penzijní připojištění. Ani 

ve firmě NC Line, a. s. tomu není jinak. Firma poskytuje příspěvek na životní pojištění 

ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v závislosti na pozici, kterou zaměstnanec zastává. Výše 

příspěvku na životní pojištění lze vidět v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Příspěvky na životní pojištění 

 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Výše příspěvku je závislá na tom, v jakém pracovním zařazení se zaměstnanec 

nachází nebo se může odvíjet od pracovních výsledků zaměstnanců či hospodářském 

výsledku firmy. Nárok na příspěvek trvá i během mateřské a rodičovské dovolené 

zaměstnance. 
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4.6.8 Odměna za přijetí návrhu na zlepšení práce 

Každý zaměstnanec ve firmě NC Line, a. s. má právo podat námět ke zlepšení práce. 

Námět podává písemně svému nadřízenému a ten musí do 5 pracovních dnů od přijetí návrhu 

rozhodnout. V případě, že se rozhodne námět na zlepšení práce přijmout, náleží navrhovateli 

finanční odměna ve výši 1 000 Kč. 

4.6.9 Pololetní odměny 

S přihlédnutím k hospodářskému výsledku společnosti může firma vyplatit 

pololetní odměny. Ty však nejsou nárokovou složkou mzdy, protože na vyplacení 

pololetních odměn nemá zaměstnanec automaticky nárok. 

4.6.10 Nefinanční odměny 

Kromě výše uvedených odměn, které měly čistě finanční charakter poskytuje firma 

také různé nefinanční odměny. Všichni zaměstnanci mají nárok na týden dovolené navíc, 

v období Vánoc mohou využít bezplatného odběru kapra.  

4.7 Vzdělávání pracovníků 

Oblast vzdělávání pracovníků je velice důležitá zejména kvůli osvojování nových 

znalostí a dovedností, díky kterým mohou pracovníci zvládat plnění úkolů efektivněji 

a kvalitněji. Plánované vzdělávání je v rámci strategie nutné také proto, aby si firma držela 

své stávající největší odběratele. Ve firmě NC Line, a. s. se sestavuje plán školení na každý 

rok. Ředitelé jednotlivých středisek předloží své plány personálnímu útvaru, který spolu 

s vedením firmy rozhodne o schválení školícího plánu. Do vzdělávání jsou zapojováni nejen 

mladí a potenciální pracovníci, ale i pracovníky starší ve věku 50 a více let, jelikož jsou 

součástí společnosti a hrají velmi významnou roli díky svým zkušenostem s typem výroby. 

Právě tito pracovníci pomáhají svým mladším nástupcům efektivně zvládat své pracovní 

činnosti a jsou součástí dalších přínosů firemního vzdělávání – předávání si zkušeností 

ze starších na mladší. 

V organizaci je vzdělávání rozděleno podle tří hledisek – povinné, nezbytně nutné 

a doporučené. V rámci povinného vzdělávání jsou zaměstnanci školeni v oblasti BOZP 

a požární ochrany, a to jak při nástupu do zaměstnání, tak také pravidelně každý rok. Do této 

kategorie spadá rovněž školení řidičů služebních automobilů. Nezbytně nutné školení 
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zaměstnanců zahrnuje různé formy mzdového a personálního školení, školení v oblasti 

nákupu nebo počítačové techniky, mnohem významnější je však školení na normování 

práce, školení mistrů a také svařování.  

V rámci školení mistrů je potřeba, aby tito pracovníci nadále získávali nové 

poznatky o současných výrobních procesech, jak výrobu zkvalitnit a jak vézt lidi k co 

nejlepším výsledkům. Na těchto zaměstnancích závisí pracovní činnosti jejich podřízených 

a jsou stěžejním článkem k rychlému a efektivnímu dosažení vytyčeného cíle společnosti, 

tj. zvýšení efektivity na pracovišti. Tito pracovníci disponují souborem dovedností 

a zkušeností ve svém oboru specializace, které v kombinaci s vhodně zvolenými pracovními 

nástroji směřují k přímému dosažení efektu. Tento proces školení také vede k osvojování 

měkkých dovedností jako mezilidská komunikace, asertivní jednání, sebereflexe, koncepční 

myšlení apod. Celý školící program bývá zasazen do reálného prostředí firmy, nejedná 

se o žádné simulace umělých podmínek v učebnách. Všechny probírané lekce a vyučované 

techniky probíhají v běžném denním provozu tohoto podniku. Během školení se zaměstnanci 

zaměřují na výrobní controlling, v rámci kterého si na svých střediscích hlídají rozpočty 

a předkládají vedení společnosti požadovaná data, o kterých vědí, co znamenají. Další 

oblastí vzdělávání je vedení lidí, kdy firma po svých zaměstnancích chce, aby tvořili 

efektivní a funkční týmy, důležitá je rovněž komunikace, protože firma požaduje, aby 

vedoucí pracovníci uměli předat pozitivní i negativní informace svým podřízeným a aby 

uměli na pracovišti srovnat konflikt. 

Neméně důležité vzdělávání je v oblasti normování práce. Celý proces tvorby, 

údržby a aktualizace norem spotřeby času má přímý vliv na plánování výroby a lidské zdroje, 

logistiku materiálu a polotovarů a tvorbu ceny finálního produktu, a proto je tato činnost 

pro chod společnosti nezbytná. Relevantně provedené časové studie jsou základem 

pro identifikaci ztrátových časů ve výrobě a tím zvyšují efektivitu, což má za následek 

zvyšování konkurenceschopnosti na trhu. 

Protože je firma od roku 2012 držitelem certifikátu ISO 3834-2:2005 pro svařování, 

věnuje značnou pozornost také vzdělávacím kurzům v oblasti svařování. Díky zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců v této oblasti se může společnost ucházet o zakázky, které vyžadují 

vysokou přesnost, kvalitu a preciznost, a které umožní růst obratu společnosti. Školení 

svářečů se aplikuje na zaměstnance dělnických profesí, kterým firma umožňuje zvýšení 
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oprávnění svařování dle norem ČSN EN 9606-1 a ČSN EN 9606-2. Díky svařování ocelí, 

korozivzdorných ocelí a barevných kovů jsou zaměstnanci zastupitelní, multiprofesní 

a vysoce kvalifikovaní s ohledem na trh práce v regionu. V budoucnu plánuje společnost 

rozšíření počtu svářečů o 20 zaměstnanců. Svářečské zkoušky řadí firma do vzdělávání 

akreditovaného, který je ukončen závěrečnou ústní a praktickou zkouškou. Tato kvalifikace 

má platnost 3 roky. 

Doporučené vzdělávání zaměstnanců zahrnuje především jazykové kurzy, jako 

je angličtina a němčina, přičemž je tato oblast vzdělání nejvíce využívaná všemi zaměstnanci 

z různých pozic. 

4.8 Pracovní vztahy 

Kvalita zaměstnaneckých vztahů výrazně ovlivňuje dosahování nejen podnikových 

cílů, ale i pracovní cílů jednotlivých zaměstnanců. Mezi řadovými pracovníky existují 

neformální pracovní vztahy, které přispívají k harmonickému a pozitivnímu klimatu 

ve firmě. Formální pracovní vztahy jsou uplatňovány na úrovni nadřízený a podřízený. 

Ovšem výkonný ředitel společnosti jako takový příliš do kontaktu s ostatními zaměstnanci 

nepřijde. Ten přichází do kontaktu pouze s představenstvem a řediteli jednotlivých středisek 

v rámci porad vedení, které se uskutečňují pravidelně každý týden. Rovněž představenstvo 

nepřichází do kontaktu s řadovými zaměstnanci firmy. V období Vánoc přichází na řadu 

firemní večírky, díky kterým dochází ke stmelování pracovního kolektivu. Jelikož má firma 

něco přes 20 středisek, není možné udělat jeden večírek pro všechny zaměstnance, ředitele 

jednotlivých úseků a výkonné ředitele najednou. Proto si jednotlivá střediska organizují 

večírky zvlášť, a to je taky jeden z důvodů, proč se vedení společnosti příliš neangažuje 

do vztahů mezi zaměstnanci. 

V rámci vytváření pozitivní firemní kultury poskytuje zaměstnavatel také určitou 

péči svým stávajícím zaměstnancům, která po podrobnějším členění zahrnuje oblasti jako 

je např. pracovní doba a pracovní režim, služby, zájem o životní prostředí atd. 

4.8.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Tak jako v ostatních podnicích, činí ve společnosti NC Line, a. s. základní délka 

pracovní doby nejvýše 40 hodin týdně, přičemž nejmenší evidovaná jednotka práce je půl 

hodiny. Ve firmě se uplatňují 3 pracovní režimy a to jednosměnný, dvousměnný a třísměnný, 
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a to při rovnoměrném nebo nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Tyto pracovní režimy 

jsou uplatňovány u dělnických profesí na jednotlivých pracovištích podle aktuálních 

provozních potřeb zaměstnavatele. Při pravidelném rozvržení pracovní doby je rozvrh 

osmihodinových směn znázorněn v tabulce č. 4 

Tabulka č. 4: Rozvržení pracovní doby 

Směna 
Pracovní doba 

od do 

1. 6:00 hod. 14:00 hod. 

2. 14:00 hod. 22:00 hod. 

3. 22:00 hod. 6:00 hod. 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Pracovní týden začíná v neděli ve 22:00 hod., tzn., že na pracovištích s třísměnným 

provozním režimem nastupuje v týdnu jako první noční směna. Zaměstnavatel musí 

vypracovat písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance 

nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. 

V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb 

zaměstnanců THP stanovil zaměstnavatel pružnou pracovní dobu. Pružná pracovní doba 

je uplatňována ve formě pružného pracovního týdne. Základní pracovní doba, ve které 

je zaměstnanec povinen být na pracovišti, je stanovena od 8:00 hod. do 14.00 hod. 

4.8.2 Pracovní prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Areál firmy NC Line, a. s. je velice rozhlehlý. Kromě několika výrobních hal se zde 

nachází také správní budova, jejíž součástí jsou kanceláře vedení a majitelů společnosti, 

obchodního oddělení a 2 zasedací místnosti, které slouží především k přijímacím pohovorům 

a porad vedení. Při vstupu do správní budovy se musí jedinec nahlásit na recepci. Obsluha 

recepce kromě přijímání návštěv vyřizuje příchozí a odchozí poštu, eviduje faktury 

do systému, nakupuje a připravuje občerstvení pro návštěvy a porady.  Součástí správní 

budovy je rovněž vrátnice, která funguje nepřetržitě a její funkce spočívá v otevírání 

pojízdné brány pro příjem zásobovacího materiálu či odvozu hotových produktů. Prostory 

pro zázemí personálního útvaru, účetní, technického oddělení, oddělení kvality, úseku 

logistiky, nákupu a dalších nejsou součástí správní budovy. K tomu, aby se jedinec dostal 
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do prostor výše zmíněných oddělení, musí projít 3 výrobní haly, z čehož vyplývá, 

že dispoziční řešení zázemí THP není příliš vhodně uspořádáno. 

Co se týče vybavení kanceláří, firma disponuje běžným kancelářským nábytkem, 

jako je pracovní stůl, výškově nastavitelná křesla, PC, topení, osvětlení, klimatizace, 

policové systémy a skříňky pro úschovu dokumentů. Pro estetické účely jsou kanceláře 

doplněny o zelené rostliny, které zlepšují kvalitu kancelářského prostředí. 

Pracovní prostředí dělnických profesí tvoří jednotlivé výrobní haly, které s sebou 

nesou velká množství rizik. Výroba je spojená s velkým množstvím tepla, které je předáváno 

do okolí a tím dochází k ohřívání vzduchu. Z toho důvodu jsou jednotlivé haly vybaveny 

potřebným množstvím klimatizačních jednotek, které kompenzují jednak množství 

vyzařovaného tepla z výroby a jednak vysoké venkovní teploty v letních měsících. K tomu, 

aby se eliminovaly počty úrazů, jsou cesty v jednotlivých výrobních halách vyznačeny 

žlutými podlahovými páskami a zajišťují tak bezpečnější pohyb pracovníků. Měření vibrací, 

hluku, prachu a neionizující záření provádí hygiena, která následně určí, do jaké rizikové 

kategorie zaměstnanec spadá.  

V areálu firmy se nachází také parkoviště. Parkoviště společnosti disponuje velkým 

počtem parkovacích míst pro zaměstnance firmy a je umístěno hned vedle správní budovy 

areálu. Kromě parkoviště pro zaměstnance je u správní budovy zřízeno také soukromé 

parkoviště, kde jsou vyhrazená místa pro parkování návštěv, výkonného ředitele a majitele 

firmy. 

O estetickou stránku společnosti se stará středisko údržby, které v zimních měsících 

odklízí sníh z parkoviště a chodníků firmy, odmetá sníh z aut, v letním období se stará o keře 

a stromy, které jsou součástí objektu firmy, seká trávu a udržuje čistotu a celkové okolí 

firmy. 

K zajištění kvalitních pracovních podmínek a bezpečnosti zaměstnanců firma 

poskytuje celou řadu prostředků, které mimo jiné vedou také ke spokojenosti zaměstnanců. 

• Pracovní pomůcky 

Po nástupu do zaměstnání obdrží každý zaměstnanec nezbytné pracovní ochranné 

pomůcky, pracovní oděv a obuv, které je povinen používat, pokud bezpečnostní předpisy 

nestanoví jinak. Poskytnutý oděv je v rámci jednotlivých středisek různý, např. svářečům 
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se poskytují 2x ročně montérky, triko, blůza a obuv. Zaměstnanci lakovny dostávají oblečení 

1x ročně a patří zde obuv, kalhoty, triko a mikina. Při ukončení pracovního poměru 

je zaměstnanec povinen tyto ochranné pomůcky vrátit. 

• BOZP 

Protože je bezpečnost zaměstnanců na prvním místě, jsou bez ohledu na jejich 

pracovní zařazení proškoleni v oblasti BOZP. Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví 

při práci vykonává bezpečnostní technik. V případě, že je zjištěna jakákoliv závada, 

vyhotoví dokument, ve kterém uvede datum zjištění, specifikaci a popis závady a následně 

navrhne opatření, které by mělo závadu odstranit. Po odstranění závady provede následnou 

kontrolu, prostřednictvím které zjistí, zda došlo k opětovnému zajištění bezpečnosti 

na pracovišti. 

4.8.3 Služby 

Protože si firma uvědomuje, že zaměstnanci jsou těmi nejdůležitějšími zdroji, díky 

kterým může firma fungovat, poskytuje jim péči v podobě různých služeb. Umožňuje jim 

využít služby, jako je stravování, zdravotnická péče, poradenské služby, půjčky a ostatní. 

• Stravování 

Firma poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravu nebo stravenky. 

Každému zaměstnanci náleží za každou odpracovanou směnu příspěvek na stravu nebo 

stravenka, přičemž nejméně 45 % z ceny jídla nebo z hodnoty stravenky hradí zaměstnanec 

a nejvýše 55 % hradí zaměstnavatel. Pokud zaměstnanec odpracuje pouze část směny, náleží 

mu příspěvek na stravu nebo stravenka jen v případě, že odpracuje alespoň 3 hodiny v dané 

směně. Zaměstnanci vzniká nárok na další příspěvek na stravu nebo stravenku, pokud délka 

jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, na kterou má dle zákoníku práce nárok, 

bude delší než 11 hodin. 

Kromě příspěvků na stravu a stravenek mohou zaměstnanci využít kantýny, která 

je součástí objektu firmy a nápojových automatů, které jsou rozmístěny po jednotlivých 

halách daného střediska. Od září 2016 mají zaměstnanci možnost se stravovat v jídelně, která 

byla v rámci areálu firmy nově postavena. Do té doby mohli pracovníci využít automaty 

s jídlem, které si následně ohřáli v mikrovlnné troubě, která je součástí kuchyňky každého 

střediska. Zaměstnanci mají možnost výběru ze 3 jídel, pro dělníky nočních směn se jimi 
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vybrané jídlo schovává do ledniček a následně si je mohou ohřát. Jak již bylo výše řečeno, 

součástí každého střediska je kuchyňka, ve které lze nalézt standardní vybavení, jako 

je varná konvice, již zmiňovaná mikrovlnná trouba, lednice, kávovar, nádobí a umyvadlo.  

• Zdravotní péče 

Zdravotní péče zaměstnanců, ať už se jedná o vstupní, periodickou nebo 

mimořádnou prohlídku, je zajišťována smluvními lékaři. Každý zaměstnanec je povinen 

absolvovat lékařskou prohlídku nejpozději do data uvedeného v pravém horním rohu 

žádanky o provedení lékařské prohlídky. Žádanka je vystavována na personálním oddělení 

a minimálně 1 měsíc předem doručena vedoucímu, který zajistí okamžité předání žádanky 

určenému zaměstnanci. 

• Poradenská služby 

Firma NC Line, a. s. má najatého externího podnikového právníka, na jehož služby 

má každý ze zaměstnanců zdarma nárok. V případě, že se některý z pracovníků potřebuje 

na právníka obrátit, přijde na personální oddělení, kde oznámí, že má zájem o poradenství 

a personalista následně domluví schůzku s právníkem. Ten pak přijde do firmy a daný 

zaměstnanec si s ním řeší záležitosti, které potřebuje. 

• Půjčky 

Může se stát, že se někdo ze zaměstnanců ocitne ve finanční tísni a potřebuje 

pomoc. V takovém případě může využít firemní půjčky. Ve většině případů se jedná o částky 

v rozmezí 3 000 Kč až 10 000 Kč. Výši a dobu splácení půjčky musí následně schválit ředitel 

daného úseku spolu s výkonným ředitelem firmy, přičemž splácení vypůjčené částky bývá 

formou srážky ze mzdy příslušného zaměstnance. 

• Ostatní 

Společnost umožňuje využít zvýhodněného mobilního operátora T-mobile Czech 

Republic, a. s. Právě s takovým operátorem má firma uzavřenou rámcovou smlouvu a díky 

ní mohou využít nejen kmenoví zaměstnanci firmy, ale také jejich 5 dalších rodinných 

příslušníků či kamarádů zvýhodněného tarifu. Podmínkou je, aby byl daný zaměstnanec 

ve firmě zaměstnán déle jak rok a měl uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Po ukončení 

pracovního poměru se tarifní zvýhodnění ruší, a to jak samému zaměstnanci, tak všem 

ostatním, kteří mohli díky němu tohoto zvýhodnění využít. 
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Kromě výhodného mobilního operátora je zaměstnancům THP poskytnut 

notebook, mobilní telefon a automobil. Firemní mobilní telefon mohou využívat veškeří 

ředitelé podniku, vedoucí úseku, obchodníci, nákupčí, personální a mzdová účetní. Ti mohou 

mobilní telefon používat rovněž i k osobním účelům. Ředitelé středisek a výkonný ředitel 

má k dispozici služební auto, které může využívat rovněž k soukromým účelům. K dispozici 

jsou také 2 auta, která využívá např. zaměstnanec personálního útvaru v rámci veletrhu práce 

nebo zaměstnanec recepce, který zajišťuje občerstvení na porady atd. O těchto 2 autech 

se vede evidence, ve které se zaznamenává počáteční stav tachometru, následně také 

konečný stav tachometru a důvod, k čemu byl automobil využit. Firma má v areálu své 

tankování, o které se stará údržbář. Pro potřeby tankování je každému autu přidělen čip, 

prostřednictvím kterého může zaměstnanec natankovat. 

4.9 Personální informační systém 

Za veškerou evidenci, ať už v elektronické nebo listinné podobě odpovídá 

zaměstnanec personálního útvaru. V rámci personálního informačního systému firma 

využívá Dialog 3000S, což je celopodnikový informační systém, který se využívá zejména 

ve středních a velkých firmách z oblasti výroby, obchodu a služeb. Prostřednictvím tohoto 

systému vede firma elektronickou evidenci o svých zaměstnancích. Každý zaměstnanec 

společnosti má svou kartu, kterou personalista založí při jeho nástupu. V kartě je uvedeno 

jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, adresa, číslo občanského průkazu 

a národnost. Po zaevidování osobních údajů následuje záložka pracovních záznamů. Zde 

se uvede datum nástupu do zaměstnání, číslo čipu, středisko, do kterého je zaměstnanec 

přidělen, zda se jeho pracovní poměr uzavírá na dobu určitou či neurčitou a jakou funkci 

pracovník zastává. Kromě osobních a pracovních údajů se zde evidují také záznamy 

ze školení, především BOZP a požární ochrany. Stejně tak jsou zde zaznamenány výstupy 

z lékařských prohlídek. Systém umožňuje evidovat rovněž docházku zaměstnance. Po 

automatickém vygenerování kalendáře se zde zaeviduje rozpis plánovaných směn každého 

pracovníka. Od docházky do zaměstnání se odvíjí mzda. Uvádí se zde osobní druh mzdy 

zaměstnance, jeho srážky ze mzdy, číslo účtu v případě, že je mzda vyplácená na účet, 

exekuce, výše půjčky a nárok na životní pojištění. Po ukončení pracovního poměru zůstává 

jedinec stále v evidenci systému, přestože již ve firmě nepracuje, je však zařazen do evidence 

neaktivních zaměstnanců. 
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Přestože firma využívá elektronický informační systém, některá evidence i nadále 

zůstává v listinné podobě. Fyzicky má ve firmě každý zaměstnanec svou složku, do které 

se ukládá: 

• pracovní smlouva,  

• popis pracovního místa podepsaný zaměstnancem, 

• mzdový výměr,  

• formulář o školení BOZP a požární ochrany,  

• zápočtový list z předchozího zaměstnání,  

• rodné listy dětí v případě, že uplatňuje odpočty na děti,  

• čestné prohlášení, že odpočty na děti neuplatňuje manželka,  

• daňové prohlášení,  

• svářeči-kopie certifikátů, 

• formuláře o proškolení služebních aut. 

4.10 SWOT analýza personálního útvaru 

V návaznosti na analýzu jednotlivých personálních činností ve firmě byla následně 

vytvořena SWOT analýza personálního útvaru, prostřednictvím které lze poukázat na silné 

a slabé stránky tohoto útvaru, dále lze identifikovat příležitosti a ohrožení, se kterými 

se útvar potýká nebo by se případně potýkat mohl. SWOT analýza personálního útvaru 

je nastíněna v následující tabulce č. 5 

Tabulka č. 5: SWOT analýza personálního útvaru 

Silné stránky-Strengths Slabé stránky-Weaknesses 

• Vzájemná znalost zaměstnanců a 

jejich potřeb. 

• Rozsáhlá inzerce volných pozic. 

• Vysoká atraktivita zaměstnavatele. 

• Nastavení základních procesů 

personálního útvaru. 

 

• Absence důležitých procesů a 

projektů personální povahy. 

• Špatná formální komunikace v 

rámci managementu. 

• Řešení pouze aktuálních úkolů. 

• Personální poddimenzování 

personálního útvaru. 

• Nedostatečná podpora pers. agendy 
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Příležitosti-Opportunities Hrozby-Threats 

• Lepší image. 

• Posila personálního útvaru. 

• Zvýšení loajality zaměstnanců. 

• Pozitivní podniková kultura. 

• Zhoršení pracovního prostředí. 

• Ztráta důvěry vůči podniku. 

• Špatná organizace práce. 

• Špatná komunikace. 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

4.10.1 Silné stránky 

Protože firma NC Line, a. s. patří k velkým podnikům, lze za velmi významný bod 

silných stránek považovat vzájemnou znalost zaměstnanců a jejich potřeb. To je docíleno 

každoročním dotazníkovým šetřením, které personální útvar provádí a následně 

vyhodnocuje. Z procesu získávání pracovníků jasně vyplývá, že firma využívá široké 

spektrum inzercí, kde nabízí volná pracovní místa. Nejenže inzeruje v místě působení, 

ale zaměřuje se také na okolní města a vesnice. Protože společnost působí na trhu již více 

než 24 let, lze mezi silné stránky zařadit rovněž vysokou atraktivitu zaměstnavatele, která 

spočívá především v široké nabídce benefitů (životní příspěvek ve výši 1 500-2 500 Kč, 

týden dovolené navíc, pololetní odměny) a tím se dostává do vysoké pozice zaměstnavatelů 

na trhu. Až do nedávna řešil i ty nejzákladnější věci výkonný ředitel, což vedlo k úplné 

zaneprázdněnosti vedení. Na základě této skutečnosti došlo k převedení základních procesů 

na personální útvar, přičemž např. pravomoc k přijetí uchazeče byla převedena 

na zaměstnance personálního útvaru, který spolu s ředitelem daného střediska rozhoduje 

o přijetí. 

4.10.2 Slabé stránky 

Z provedené analýzy personálních činností lze vyčíst, že firma v oblasti personální 

práce zcela postrádá adaptační proces zaměstnanců. Z toho důvodu, že je ve firmě přes 20 

středisek, není možné zpracovat adaptační program všeobecně pro všechny zaměstnance, lze 

však nastínit program pro konkrétní pozici. Rovněž hodnocení THP není ve firmě dobře 

propracováno. Z toho vyplývá, že ve firmě chybí důležité procesy personální povahy. 

Formální komunikace s managementem firmy rovněž není na dobré úrovni, neboť nedokáže 

pružně a intenzivně podávat zpětnou vazbu personálnímu útvaru. S tím souvisí také řešení 
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pouze aktuálních úkolů, přičemž se příliš neřeší věci do budoucna, reaguje se pouze 

na současnou situaci, která se řeší narychlo a plánování budoucnosti jako takové neexistuje. 

Personální poddimenzování personálního útvaru spočívá v tom, že na cca 400 zaměstnanců 

ve firmě existují pouze 2 specialisté. Firma by určitě měla zvážit přijetí dalšího zaměstnance 

na personální oddělení. Nedostatečná podpora automatizace personální agendy souvisí 

s personálním informačním systémem Dialog 3000S. Je to program, ve kterém plno věcí 

nefunguje a v případě, že nastane nějaký problém, který je potřeba nutně vyřešit, musí se 

zavolat na zákaznickou linku, která daný problém odstraní až po dlouhé době (týden, měsíc). 

4.10.3 Příležitosti 

Zlepšení image podniku povede ke zvýšení zájmu o pracovní poměr jak 

v dělnických profesích, tak i THP. Lepší firemní kultura a pracovní prostředí povede k menší 

fluktuaci a větší stabilitě zaměstnanců bez dodatečných výdajů. Za důležitý prvek je třeba 

považovat důvěru vůči managementu. Posílení personálního útvaru a jeho začlenění 

do managementu společnosti vytvoří prostor pro podstatně lepší výkon útvaru a pozitivní 

dopad na lidské zdroje. Vetší loajalita zaměstnanců povede k větší angažovanosti a následně 

ke zvýšení výkonnosti podniku a postupnému růstu efektivity podniku. Lepší komunikace 

povede k vyšší loajalitě. K vytvoření pozitivní kultury ve firmě je potřeba, aby se výkonný 

management více angažoval do vztahů zaměstnanců. 

4.10.4 Hrozby 

Zhoršení pracovního prostředí a postupná ztráta důvěry vůči podniku by mohla vézt 

k vyšší fluktuaci pracovníků. Špatná organizace práce a špatná komunikace se zaměstnanci 

by vedla k poklesu výkonnosti, stagnaci produktivity a frustraci klíčových zaměstnanců 

v dělnických profesích i THP. 
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4.11 Dotazníkové šetření 

Na první pohled se může zdát, že má firma NC Line, a. s. v celku propracovaný 

systém jednotlivých personálních činností. K ověření, zda je tomu opravdu tak, slouží 

dotazník spokojenosti. Primárním cílem dotazníkového průzkumu je pro účely této práce 

zjištění, jaké úrovně řízení lidských zdrojů firma dosahuje a poukázání na oblasti, které 

negativně ovlivňují výsledek celého průzkumu. Samotný dotazník spokojenosti lze nalézt 

v příloze č. 3. 

V úvodu dotazníku jsou dotazovaní respondenti seznámeni s cílem výzkumu a jsou 

informováni o tom, že se jedná o zcela anonymní dotazování. To je velice důležité zmínit, 

neboť je potřeba získat pouze objektivní názory lidí. 

Samotný dotazník je strukturován do 6 oddílů, které byly sestaveny tak, aby splnily 

cíl tohoto šetření. V jednotlivých oddílech lze nalézt 3-4 konkrétní otázky. Jsou zde 

zohledněny oblasti jako osobní část, celková firemní kultura, vzájemná komunikace 

ve firmě, práce, odměňování a vzdělávání. 

Všechny otázky v dotazníku jsou dichotomické s odpověďmi ano/ne s tím, 

že pokud respondenti zvolili možnost ne, mohli ještě vyjádřit svůj názor, s čím konkrétně 

spokojeni nejsou nebo co jim nevyhovuje. Všechny dotazníky byly rozdány v tištěné podobě 

na dvou papírech A4 (první list oboustranný tisk), a to jak zaměstnancům THP, tak 

i dělnických profesí. Celkem bylo osloveno 100 respondentů, z čehož návratnost a následná 

použitelnost dotazníků činila 64 %. 

4.11.1 Oddíl první: Osobní část 

První oddíl dotazníku byl zaměřen na všeobecný typ otázek, které směřovaly 

k osobním údajům zaměstnanců. V rámci tohoto oddílu bylo zjišťováno pohlaví 

respondentů, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, délka působení ve firmě a pracovní režim, ve 

kterém v současnosti pracují. Jednotlivé odpovědi respondentů jsou vyhodnoceny v níže 

zpracovaných grafech. 
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Obrázek č. 7: Pohlaví respondentů 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Z uvedeného grafu lze vyčíst, že 64 % dotazovaných respondentů tvořili muži 

a 36 % ženy. Vyšší podíl mužů je pochopitelný, neboť se jedná o průmyslový podnik 

zaměřující se na zpracování plechů, a tudíž mají jednotlivé pracovní pozice spíše mužský 

charakter. Nelze však říct, že by ženy takovou práci nezvládly, a proto je zde zaměstnáno 

i několik žen. Dotazování se tedy zúčastnilo 23 žen a 41 mužů, přičemž počet dotazovaných 

mužů převýšil ženy o 28 %. 

 

Obrázek č. 8: Věková skupiny dotazovaných zaměstnanců 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 
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V rámci věkové kategorie zabírají největší zastoupení (41 %) mladí lidé do věku 

30 let. Druhou, velmi významnou skupinu tvoří lidé ve věku 31-40 let, přičemž počet 

zaměstnanců v rozmezí tohoto věku byl 21. Naopak málo reprezentativní vzorek dotazování 

představuje věková skupina v rozmezí do 20 let, která tvoří pouze 1 % dotazovaných 

a následně pak věková kategorie 51 a více let. 

 

Obrázek č. 9: Nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Ve firmě NC Line, a. s. pracuje většina zaměstnanců se středoškolským vzděláním 

zakončeným pouze výučným listem. Tuto možnost zvolilo více jak polovina dotázaných, 

tedy 52 %. O 14 respondentů méně spadá do skupiny středoškoláků s maturitou a 6 % 

dotazovaných má pouze základní vzdělání. 

 

Obrázek č. 10: Délka působení zaměstnanců ve firmě 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 
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Většina zaměstnanců působí ve firmě více jak 10 let (36 %). To je pravděpodobně 

dáno vysokou atraktivitou zaměstnavatele, o které je v práci zmínka již v kapitole SWOT 

analýza. Relativně vyrovnaná je kategorie 1-3 roky, kterou zvolilo 25 % respondentů 

a kategorie „nováčků“, kteří ve firmě pracují méně než rok. Tuto variantu zvolilo 19 % 

respondentů. 

 

Obrázek č. 11: Pracovní režim zaměstnanců 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Pracovní režim zaměstnanců může výrazně ovlivnit jejich spokojenost ve firmě. 

Z grafu lze vyčíst, že téměř 60 % pracovníků je zaměstnáno v třísměnném pracovním 

režimu. Na jednu směnu dělá 31 % zaměstnanců, kdy se s největší pravděpodobností jedná 

o značnou část THP. Dvousměnný pracovní režim je ve firmě zastoupen pouze 10 %. 

4.11.2 Oddíl druhý: Celková firemní kultura 

Jak již bylo v práci řečeno, druhá polovina dotazníku je zaměřena na jednotlivé 

oddíly týkající se celkové spokojenosti zaměstnanců ve firmě. Do druhého oddílu, který 

je zaměřen na otázky směřující k celkové firemní kultuře byly zahrnuty celkem 4 dotazy, 

které se týkaly spokojenosti s dosavadním zaměstnáním, pracovním prostředím a vztahů 

ve společnosti. 
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Obrázek č. 12: Celková kultura ve firmě 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že celková kultura ve firmě NC Line, a. s. je v celku na dobré 

úrovni, neboť většina zaměstnanců zvolila na jednotlivé otázky odpověď ano. 54 

respondentů uvedlo, že je se svým dosavadním zaměstnáním spokojeno. Zbylým 10 osobám 

jejich stávající zaměstnání nevyhovuje, jako nejčastější důvod uváděli příliš práce a z toho 

vyplývající velký počet přesčasových hodin, jiným zase vadil třísměnný režim, nebo špatná 

komunikace se svým nadřízeným, což se následně odrazilo i v oddílu vzájemné komunikace 

ve firmě.  

S pracovním prostředím je rovněž spokojen vysoký počet zaměstnanců (53), 

11 dotazovaným vadila např. vysoká prašnost, hluk nebo zastaralé vybavení kanceláří 

kancelářským nábytkem. Kromě 14 dotazovaných, kteří zvolili odpověď ne na otázku 

týkající se prostoru vyhrazeného pro odpočinek je 50 respondentů spokojeno s prostorem, 

který mohou během přestávek využívat. O něco méně lidí zaznamenalo odpověď ano 

na otázku, zda se domnívají, že jsou vztahy mezi nadřízeným a podřízeným na dobré úrovni. 

Na tuto otázku je zaznamenám největší počet odpovědí typu ne, tedy 19. 
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4.11.3 Oddíl třetí: Vzájemná komunikace ve firmě 

V třetím oddílu bylo úkolem dotazovaných zhodnotit, do jaké míry se ztotožňují 

s uvedenými výroky směřujícími ke komunikaci ve firmě. Pro tuto oblast byly rovněž 

sestaveny 4 otázky, na které respondenti odpovídali. 

 

Obrázek č. 13: Vzájemná komunikace ve firmě 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Nejlépe respondenti hodnotily otázku týkající se jejich komunikace s nadřízeným. 

Odpověď ano zvolilo 49 zaměstnanců. Ti, kteří s uvedeným výrokem nesouhlasili uváděli 

důvody jako je např. náladovost zaměstnavatele, sliby bez výsledků nebo malá snaha řešit 

problém. Druhá a třetí otázka dosáhla stejného počtu odpovědí typu ano, odpovědělo na ni 

takto 47 dotazovaných.  

Nejvíce respondentů nesouhlasilo s výrokem, že jsou o současném dění ve firmě 

pravidelně informováni. Tuto odpověď uváděli proto, že se o dění ve firmě dozvídají 

s týdenním či více denním zpožděním. Stejně tak jako u předchozího oddílu lze říct, 

že je třetí oddíl na relativně dobré úrovni řízení lidských zdrojů. 
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4.11.4 Oddíl čtvrtý: Práce 

S faktory práce, které ovlivňují celkovou spokojenost zaměstnanců ve firmě mohli 

ve čtvrtém oddílu respondenti rovněž souhlasit či nesouhlasit. Byly zde vybrány 

4 nejtypičtější činitelé, které jsou pro většinu firem klíčové. 

 

Obrázek č. 14: Práce 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Naprostá většina respondentů se přiklonila k odpovědi, že ve firmě není umožněn 

rychlý nebo spíše žádný kariérní postup. Takto své odpovědi zaznamenalo 50 pracovníků. 

Jednoznačným důvodem, proč se zaměstnanci rozhodli odpovědět tímto způsobem, byly 

známosti na vyšších pozicích.  

50 respondentů je spokojeno s náročností své práce, kdežto 14 lidí odpovědělo, 

že není spokojeno. Zde lze poukázat na značnou odlišnost toho, co daný člověk od své práce 

očekává. Na jednu stranu jsou zde odpovědi typu přehnaná zátěž, nedostatečný čas 

na odvedení práce, na druhou stranu těmto výrokům odporují zaměstnanci, kteří 

se domnívají, že jejich pracovní potenciál a dosavadní zkušenosti nemohou uplatnit tak, jak 

by chtěli.  

Kromě 6 dotazovaných pracovníků všichni ostatní souhlasili s tvrzením, že je jejich 

odpovědnost za provedené úkoly úměrná výkonu odvedené práce. Přestože někteří 

respondenti v předchozím oddílu uvedli, že mají velký počet přesčasových hodin, 

jsou se svou pracovní dobou spokojeni, až na jednoho zaměstnance.  
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4.11.5 Oddíl pátý: Odměňování 

Do pátého oddílu s názvem odměňování byla zahrnuta taková tvrzení, která by 

v optimálním případě vycházela z jednoznačných odpovědí typu ano. První tři otázky jsou 

spíše personální povahy, čtvrtá je brána jako doplňující otázka pro dotazované. 

 

Obrázek č. 15: Oblast odměňování 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Na první pohled je zřejmé, že rozdíly mezi odpověďmi ano/ne jsou mnohem menší 

než u předchozích oddílů. Na základě toho lze konstatovat, že oblast odměňování není 

na dostatečně dobré úrovni. Ačkoliv 40 respondentů souhlasilo s výrokem, že je jejich 

pracovní výkon úměrný mzdě, kterou pobírají, našlo se tu 24 odpovědí, které nesouhlasí. 

Negativní odpověď zapříčinily důvody jako to, že vzhledem k zodpovědnosti, kterou za svou 

práci mají, je jejich mzda příliš malá nebo že v ostatních firmách berou dělníci za stejně 

odvedenou práci mnohem vyšší mzdu než v této firmě. U většiny dotazovaných (51) je mzda 

rozhodující faktor, který ovlivňuje produktivitu jejich práce. Tento výrok je pochopitelný, 

i pro většinu lidí z jiných firem je mzda tím klíčovým prvkem. 

Přestože firma poskytuje svým zaměstnancům širokou škálu dalších 

zaměstnaneckých výhod v podobě závodního stravování, výhodnějších tarifů, příspěvku 

na životní pojištění atd. byla převažující odpověď ne. Tímto způsobem odpovědělo 
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33 dotazovaných, 31 však dalších výhod využívá. Nejvíce využívanou výhodou je závodní 

stravování, týden dovolené navíc a příspěvek na životní pojištění. 

4.11.6 Oddíl šestý: Vzdělávání 

Vzdělávání zaměstnanců by mělo být nedílnou součástí personální práce každého 

podniku. Pro zhodnocení dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě NC Line, a. s. byl 

navržen tento oddíl, ve kterém byly respondentům poleženy 3 konkrétní otázky. 

 

Obrázek č. 16: Vzdělávání 

Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Poslední otázka v grafu, která je však v dotazníku na první pozici, směřovala 

k zjištění, zda je vůbec zaměstnancům firmy umožněn určitý osobní a profesní rozvoj. Zde 

jsou odpovědi ano/ne velmi vyrovnané, avšak 33 zaměstnanců se domnívá, že jim společnost 

poskytuje možnost osobního či profesního rozvoje. 

U dalších dvou otázek se mohli respondenti více projevit a vypsat, zda využívají 

možnost školení ve firmě, jaká využívají a zároveň která z nich nejsou přínosem pro ně 

samotné. Z grafu je patrné, že většina dotazovaných ve firmě doposud žádné školení 

nevyužilo. Dalšího rozvoje využilo pouze 23 osob, přičemž byly v největší míře 

frekventované jazykové a svářečské kurzy. Přestože se zde našlo pár jedinců, kteří tvrdí, že 



Tereza Lošáková: Analýza personálních činností ve vybraném průmyslovém podniku 

55 

2017 

některá školení ve firmě pro ně nejsou přínosem a byli vyzváni k tomu, aby konkrétně 

specifikovali, která školení takto posuzují, se tato otázka ocitla bez odpovědí. 

4.11.7 Vyhodnocení úrovně řízení lidských zdrojů 

Jak již bylo v práci zmíněno, veškeré otázky, které byly zahrnuty do dotazníku, 

měly dichotomický charakter. Otázky v dotazníku byly koncipovány tak, aby byly 

v optimálním případě zodpovězeny kladně, čímž by firma dosáhla vysoké úrovně řízení 

lidských zdrojů. O tom, jakého bodového ohodnocení dosáhly jednotlivé oddíly dotazníku 

vypovídá následující tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení úrovně řízení lidských zdrojů 
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Zdroj: [15] + vlastní zpracování 

Z tabulky lze vyčíst, že nejlepší úrovně řízení lidských zdrojů dosáhla oblast 

celková firemní kultura. Zde bylo zaznamenáno v součtu 202 kladných odpovědí 

na jednotlivé otázky. Za pozitivní hodnocení lze považovat rovněž oblast vzdělávání, 

přestože do tohoto oddílu byly zahrnuty pouze 3 otázky (129 kladných ohlasů). O tom 

vypovídá i předchozí analýza systému vzdělávání, ze které lze konstatovat, že firma nabízí 

v celku širokou škálu dalšího profesního a osobního rozvoje. V tomto oddílu je z celkového 

počtu 64 respondentů 57 přesvědčeno, že jim školení přináší určitou přidanou hodnotu, 

přestože je mnozí z nich doposud nevyužili Relativně vyrovnaný je oddíl vzájemné 

komunikace ve firmě a práce, kde bylo zaznamenáno 184 a 185 pozitivních odpovědí. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Za účelem zmírnění negativních dopadů, které byly v rámci analýzy personálních 

činností zjištěny, byla navrhnuta určitá opatření, která by měla odstranit vzniklé nedostatky 

ve firmě. 

Vytváření a analýza pracovních míst 

I přesto, že ve firmě existují popisy jednotlivých pracovní míst, zde neprobíhá 

žádná analýza, díky které by se utvořil obraz práce na novou pozici. Analýza je důležitým 

předpokladem procesu vytváření pracovních míst. Vzhledem k tomu, že tento proces 

ve firmě vůbec neprobíhá, je dost pravděpodobné, že se v organizaci objevují místa, která 

nejsou příliš efektivní. Pro firmu by tedy bylo vhodné, aby vedení společnosti spolu 

s personálním oddělením a vedoucím daného úseku analyzovalo práci jako takovou, 

dostupné prostory a dospělo tak k rozhodnutí, zda by bylo vhodné vytvořit další pracovní 

místa v příslušných střediscích. 

Plánování zaměstnanců 

Z toho důvodu, že se firma celoročně potýká s nedostatečným počtem zaměstnanců, 

by měla provádět plánování pracovníků vždy na rok dopředu, určit si termíny náborů 

a čtvrtletně jeho plnění hodnotit, případně dle nutnosti upravovat. Vzhledem k sezónnímu 

růstu objemu zakázek by si firma měla určit, po kolika zaměstnancích bude nábor probíhat 

a také jak dlouhou dobu bude náboru věnovat. 

Získávání pracovníků 

Oblast získávání je v podniku na dobré úrovni, zde není potřeba navrhovat žádná 

jiná řešení či opatření. Jediným nedostatkem je možná to, že firma v malé míře využívá 

sociální sítě, jako je např. Facebook nebo LinkedIn, které jsou v současnosti hodně 

preferované, a také interní zdroje. Díky internímu náboru firma podporuje rozvoj kariéry 

uvnitř podniku a ten není v současné době dostatečně vyřešen.  Tuto situaci lze však obtížně 

řešit, neboť jak již bylo v práci řečeno, ve firmě je zaměstnáno cca 100 THP a něco málo 

přes 400 dělníků, přičemž se dá tento problém vyřešit jen stěží. 
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Výběr uchazečů 

V rámci výběru pracovníka firma využívá metodu, která je z časového hlediska 

pro společnost nejvýhodnější a tou je osobní pohovor. Součástí výběru vhodného kandidáta 

by měly být také testy pracovní způsobilosti, které by ověřily znalosti a dovednosti 

potenciálních zaměstnanců. Příkladem může být všeobecný vstupní písemný test, ve kterém 

by se hodnotila rychlost, přesnost, schopnost vnímání a soustředění se, nebo testování úrovně 

cizího jazyka, a to z toho důvodu, že firma komunikuje a dodává zboží také zahraničním 

odběratelům. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče nastává ihned po absolvování 

pohovoru. Pro firmu by však bylo lepší vzít si nějakou dobu na rozmyšlenou, např. 3 dny, 

a to z toho důvodu, aby mohla lépe analyzovat vhodné či nevhodné uchazeče a předejít tak 

přijetí nevhodného kandidáta. 

Adaptační program 

S činností přijímání pracovníků úzce souvisí adaptační program přijatých 

zaměstnanců. Ten však není ve firmě vůbec zaveden. Nově přijatý uchazeč o zaměstnání 

přichází do zcela nového prostředí, které je pro něj neznámé a ve kterém se bude muset 

adaptovat, aby mohl efektivně vykonávat svou práci. Součástí adaptačního programu 

by mohla být například informační brožura, která by nové zaměstnance seznámila s cíli 

a vizemi společnosti, organizační strukturou, vedoucími pracovníky, činnostmi jednotlivých 

středisek atd. Společnost si v nedávné době pozvala externistu, se kterým danou 

problematiku konzultovala a je nyní v řešení. 

Pracovní vztahy 

Pracovní vztahy jsou ve firmě jedním z klíčových aspektů, které přispívají k lepší 

firemní kultuře ve společnosti. V této oblasti by bylo prospěšné zkvalitnit komunikaci mezi 

vyšším a nižším managementem, a to za účasti pravidelných formálních porad. Vedoucí 

daného střediska či mistři by následně měli informovat zaměstnance dělnických profesí 

o novinkách a plánovaných změnách. 

Pracovní prostředí 

Co se týče pracovního prostředí, bylo by vhodné zajistit, aby prostory pro zázemí 

personálního útvaru, účetní, technického oddělení, oddělení kvality, úseku logistiky, nákupu 

a dalších byly součástí správní budovy. Již prvotní dojem uchazečů o zaměstnání působí 
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negativně, když při pozvání na pohovor musí projít 3 výrobní haly, aby se dostali 

na personální oddělení. 

Personální informační systém 

Vzhledem k nevyhovujícímu programovému softwaru, který firma využívá 

pro personální a mzdovou činnost by měla zvážit zavedení jiného a osvědčeného programu, 

čímž by se vyvarovala potížím, které jim stávající software přináší. Příkladem osvědčeného 

programu je například software Vema. 
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6 ZÁVĚR 

Předmětným cílem předložené diplomové práce byla analýza personálních činností 

vybraného podniku NC Line, a. s., které jsou zajišťovány personálním oddělením firmy. 

Hodnotil se nejen současný stav vybraných personálních činností, ale i dosažená úroveň 

řízení lidských zdrojů, která byla vyhodnocena pomocí dotazníkového šetření zaměstnanců 

společnosti. Ke splnění stanovených cílů byly použity interní informace poskytnuté ze strany 

zaměstnanců personálního oddělení. 

Proces analýzy a vytváření pracovního místa ve firmě NC Line, a. s. neprobíhá tak, 

jak by správně měl, neboť není zajištěna dostatečná komunikace mezi ředitelem daného 

oddělení, ve kterém by bylo potřeba nové pracovní místo vytvořit, výkonným ředitelem 

útvaru a personálním útvarem. Ve společnosti se tedy nevytváří žádná nová pracovní místa, 

firma však disponuje popisy stávajících pracovních míst. 

K personálnímu plánování lidských zdrojů jako takových nemá firma předem 

stanovenou dobu, ve kterém by mělo probíhat. Značnou roli hraje objem zakázek, firma však 

nabírá nové zaměstnance celoročně, neboť se neustále potýká s nedostatečným počtem 

pracovníků, kteří by zabezpečili potřebnou práci. Nejvíce pracovníků firma zaměstnávala 

v březnu roku 2016, kdy ve firmě pracovalo 419 lidí. 

Firma využívá k obsazování volných pracovních míst uchazeče jak z vnějších, tak 

i z vnitřních zdrojů. V rámci obsazování volných pozic z vnitřních zdrojů však nelze 

konstatovat příznivou situaci, protože ve firmě pracuje cca 300 dělníků na 100 THP a není 

tedy zajištěn dostatečný kariérní růst. K obsazení volných pozic firma tedy využívá spíše 

vnější zdroje, přičemž nejvíce inzeruje v letácích, které roznáší Česká pošta, dále pak 

prostřednictvím časopisu ZIKADO, týdeníku 5+2 a Mladá fronta dnes. Kromě výše 

uvedených využívá rovněž internetových portálů, jako jsou internetové stránky 

www.volnamista.cz, www.jobs.cz a další. Mimo toho se účastní také různých veletrhů práce 

a o nabídkách volných pozic informuje rovněž prostřednictvím Hitrádia Orion. Ačkoliv 

by firma ráda využila agenturních pracovníků, nelze z tohoto zdroje čerpat, protože 

společnost potřebuje obsadit specializované pozice splňující ISO normy a agentury takové 

uchazeče nenabízí. Co se týče spolupráce se školami, firma v současnosti spolupracuje se 2 

školami z okolí, jako jsou Hranice na Moravě a Nový Jičín. V procesu výběru zaměstnanců 

hraje důležitou roli pohovor, který má 2 kola. U dělnických profesí je pohovor kratší, první 

http://www.volnamista.cz/
http://www.jobs.cz/
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kolo trvá zhruba 10 minut, přičemž následuje druhé kolo v podobě zavedení uchazeče na 

místo výkonu práce a v případě pozice svářeče je potřeba úspěšně absolvovat vstupní 

svářečskou zkoušku. U THP je pohovor delší, přičemž kandidát musí projít prvním kolem, 

kde absolvuje pohovor s personalistou a následně druhým kolem, kde je pozván k osobnímu 

pohovoru s ředitelem daného střediska. V obou případech jsou uchazeči informováni ihned 

po skončení samotného pohovoru, výjimka však nastává v situaci, kdy si uchazeč sám bere 

určitou dobu na rozmyšlenou. Ve fázi přijetí zaměstnance je stěžejním krokem podpis 

pracovní smlouvy, doručení potřebných dokumentů a absolvování potřebných vstupních 

školení. 

Hodnocení zaměstnanců v této firmě příliš nefunguje, je prováděno pouze 

nadřízeným pracovníkem koncem kalendářního roku a na konci příslušného měsíce, kdy 

se hodnotí zejména výkon práce daného zaměstnance. 

V oblasti propouštění pracovníků hraje nejdůležitější roli jiná pracovní nabídka, 

v rámci penzionování zaměstnanců firma uplatňuje přístup flexibilního důchodového věku, 

kdy umožňuje stávajícím zaměstnancům zůstat v pracovním poměru.  

Odměňování pracovníků je zajišťováno jednak formou finančních odměn, jako jsou 

příplatky, mimořádné odměny, motivační (náborový) příspěvek, odměna za odpracování 

stanovené doby, odměna za bezplatné dárcovství krve, příspěvek na životní pojištění, 

odměna za přijetí návrhu na zlepšení práce a pololetní odměny a jednak nefinančních odměn 

(např. týden dovolené navíc). 

Vzdělávání zaměstnanců je rozděleno podle tří hledisek, a to na povinné (BOZP, 

požární ochrana, školení řidičů služebních aut), nezbytně nutné (různé formy mzdového 

a personálního školení, školení v oblasti nákupu nebo počítačové techniky, školení 

na normování práce, školení mistrů a také svařování) a doporučené (jazykové kurzy). 

Vztahy ve společnosti jsou klíčovým aspektem, který přispívá k zajištění lepší 

firemní kultury. Je tedy potřeba zajistit, aby měla firma kvalitní komunikaci mezi vyšším, 

nižším managementem a zaměstnanci. Tato oblast však ve firmě nedosahuje vysoké úrovně, 

neboť vedení firmy do kontaktu s ostatními zaměstnanci příliš nepřichází. 

Personální informační systém a s ním spojená veškerá evidence o zaměstnancích 

je zajištěna jednak v elektronické a v listinné podobě. V rámci elektronické podoby evidence 
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firma využívá informační systém Dialog 3000S, který však současným potřebám firmy 

nevyhovuje a proto by měla zvážit zavedení jiného informačního programu. 

K vyhodnocení úrovně řízení lidských zdrojů byl použit dotazník, na jehož základě 

lze konstatovat, že nejlepší úrovně dostáhla oblast celkové firemní kultury (202 kladných 

ohlasů). Naopak nejméně jsou zaměstnanci spokojeni s oblastí odměňování, a to i přes to, 

že firma nabízí v celku širokou škálu odměn. 
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