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Anotace 

Diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností v Třineckých 

železárnách, a. s. První část práce je zaměřena na charakteristiku společnosti a teoretická 

východiska týkající se jednotlivých personálních činností. Dále je v diplomové práci 

popsána a hodnocena struktura, vstupy a výstupy zaměstnanců a vypočtena fluktuace  

ve sledovaném období. Nejdůležitější částí celé práce je poté samotná analýza vybraných 

personálních činností, kterými jsou získávání zaměstnanců především pomocí internetu  

a sociálních sítí, dále výběr, adaptace a vzdělávání zaměstnanců v Třineckých železárnách. 

Na základě SWOT analýzy personálních činností jsou v závěru práce vytvořeny návrhy  

a doporučení ke zlepšení všech nedostatků. 

Klíčová slova: personální činnosti, zaměstnanci, získávání pracovníků, výběr pracovníků, 

sociální sítě, adaptační proces, vzdělávání. 

Summary 

The master thesis is concerned with HR management analysis for the industrial 

company Třinecké železárny. The first part of the thesis is focused on characteristics of the 

company and theoretical things related to HR management in general. Further, the master 

thesis describes and evaluates the structure, accessions and leavings of employees and the 

labour turnover rate in reporting period. The most important part of the whole thesis is the 

analysis of selected HR activities in Třinecké železárny company. These activities are 

recruitment, especially through the internet and social networks, then selection, adaptation 

and education of employees. Based on the SWOT analysis of HR activities suggestions for 

identified problems are made at the end of this thesis. 

Keywords: HR activities, employees, recruitment, selection of employees, social networks, 

adaptation process, education. 
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1 ÚVOD 

 Lidské zdroje mají v dnešní době pro každou organizaci mimořádný význam. 

Postupem času se staly klíčovým faktorem, začaly se dostávat stále více do popředí  

a každá organizace se snaží této oblasti věnovat značnou pozornost zejména kvůli 

narůstající konkurenci. Řízení lidských zdrojů je náročnou činností, ale ve výsledku 

získává organizace díky kvalitní pracovní síle určitou konkurenční výhodu. Je proto 

správné, že většina organizací klade čím dál větší důraz na zdokonalování řízení lidských 

zdrojů, protože právě lidský kapitál hraje v organizaci jednu z nejdůležitějších rolí.  

 Téma týkající se jednotlivých personálních činnosti jsem si zvolila proto, že mě 

vývoj této problematiky zajímá a chtěla bych se mu v budoucnu věnovat. Třinecké 

železárny, a. s. jsem si k vypracování diplomové práce vybrala ze dvou důvodů. Zaprvé 

proto, že se jedná o velkou a významnou společnost s širokou působností, ve které lze 

získat důležité a zajímavé poznatky týkající se právě personální činnosti. Zadruhé proto,  

že se společnost nachází v blízkosti mého bydliště a pro obyvatele, nejen z blízkého okolí, 

je žádaným zaměstnavatelem. 

 Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat strukturu zaměstnanců podle 

různých kritérií v jednotlivých letech, analyzovat vstupy a výstupy zaměstnanců a porovnat 

vypočtenou míru fluktuace ve všech sledovaných letech. Jak je již zřejmé z výše 

uvedeného, dalším důležitým cílem je analyzovat personální činnosti v Třineckých 

železárnách, a. s., které jsem si pro tuto práci zvolila. Danou problematiku jsem z důvodu 

velikosti a značného množství zaměstnanců zaměřila pouze na získávání, výběr, adaptaci  

a vzdělávání pracovníků. Nicméně o něco větší pozornost byla vzhledem k ostatním 

personálním činnostem v diplomové práci, věnována získávání pracovníků, u kterého bylo 

navíc dalším cílem uplatnit využití internetu, především tedy sociálních sítí. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část 

praktickou. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly, přičemž první z nich je zaměřena  

na charakteristiku Třineckých železáren, a. s., ve které jsou uvedeny základní informace  

o společnosti, její výrobní činnost a historie. Druhá kapitola teoretické části je v úvodu 

zaměřená na definice pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů a poté na jednotlivé personální 

činnosti. I když je praktická část zaměřena pouze na získávání, výběr, adaptaci  

a vzdělávání pracovníků, v teoretické části jsou uvedeny i ostatní personální činnosti, které 
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s těmito činnostmi bezesporu souvisí a nemohou být v celém procesu opomíjeny. Patří 

mezi ně vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, přijímání, 

rozmisťování a uvolňování pracovníků z organizace. K vypracování teoretické části byla 

použita odborná literatura z oblasti řízení lidských zdrojů a personálních činností. 

 Praktická část se zabývá podrobnějším rozpracováním a porovnáním struktury 

zaměstnanců ve společnosti z různých hledisek, vstupy a výstupy zaměstnanců či mírou 

fluktuace v období pěti let. Dále je součástí praktické části podrobnější analýza již 

zmíněného získávání, výběru, adaptace a vzdělávání pracovníků. U získávání a výběru 

pracovníků byl detailně analyzován celý proces, metody, požadavky a v neposlední řadě  

i využití internetu a sociálních sítí k získávání pracovníků včetně jejich výhod a nevýhod. 

Popsána byla také spolupráce společnosti s různými vzdělávacími institucemi, na kterou 

souvisle navazuje adaptace a vzdělávání pracovníků. Adaptace hraje v Třineckých 

železárnách důležitou roli, proto je adaptační proces pro absolventy středních i vysokých 

škol podrobněji rozebrán. Jak u získávání a výběru, tak u adaptace a vzdělávání pracovníků 

je provedena SWOT analýza, která má za úkol zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby u těchto personálních činností. 

 Podklady pro vypracování praktické části diplomové práce byly získány na základě 

metody strukturovaného rozhovoru vždy s daným personalistou, který se určitou 

personální činností ve společnosti zabývá. V závěru celé práce jsou navržena vhodná 

doporučení plynoucí zejména ze SWOT analýz vybraných personálních činností.  
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2 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Třinecké železárny, a. s. jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která 

vyrábí nejvíce oceli v České republice. Společně s Moravia Steel, a. s. a mnoha dceřinými 

společnostmi se Třinecké železárny řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední 

Evropě. Produkty této společnosti jsou vyváženy do více než 60 zemí po celém světě [1].  

Třinecké železárny, a. s. jako obchodní společnost se sídlem na adrese Průmyslová 

1000, Staré Město, 739 61 Třinec, byla založena Fondem národního majetku České 

republiky a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne  

21. 3. 1991 [2]. 

Třinecké železárny, a. s. disponují základním kapitálem rozvrženým na 8 109 863 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě plně upsaných a splacených, se jmenovitou 

hodnotou jedné akcie 1 000 Kč. Jediným akcionářem Třineckých železáren je obchodní 

společnost Moravia Steel, a. s. [2]. 

2.1 Výrobní činnost 

Hlavním předmětem činnosti firmy je hutní výroba s uzavřeným hutním cyklem. 

Třinecké železárny ročně vyrábí v uzavřeném hutním cyklu přibližně 2,5 milionu tun oceli, 

což je skoro polovina současné celkové produkce oceli v České republice. Kromě výroby 

koksu, doprovodných produktů vznikajících při jeho výrobě, umělého hutného kameniva 

a granulované strusky, surového železa a oceli, patří mezi hlavní produkty, které Třinecké 

železárny vyrábějí, také např. kolejnice a příslušenství, válcovaný drát, válcované tyče, lité 

a válcované polotovary, bezešvé trubky či tažená ocel. Výroba dlouhých válcovaných 

materiálů tedy tvoří hlavní výrobní program Třineckých železáren [1] [2]. 

2.2 Vývoj firmy od založení po současnost 

Vznik Třineckých železáren se datuje do první poloviny 19. století,  

kdy v dubnu roku 1839 byla zapálena první dřevouhelná vysoká pec. Železo v té době bylo 

asi nejvíce vhodné hlavně ke slévání, a to díky nízkému obsahu manganu v místních 

rudách. Z tohoto důvodu byla v roce 1842 v souvislosti s vysokou pecí vybudována 

slévárna, pro kterou byl nejprve kov v tekutém stavu lžícemi odebírán přímo z nístěje 

vysoké pece. V roce 1845 byla zahájena výroba ve smaltovně [3].  
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Důležitou roli pro rozvoj huti hrála také výstavba košicko-bohumínské dráhy, která 

spojovala Třinec s ložisky rud na Slovensku, také umožňovala dovoz kamenného uhlí 

z ostravsko-karvinských dolů a pomohla otevřít cestu k odbytu vyráběného zboží  

na vzdálenějších trzích [3].  

V roce 1906 koupila nově vzniklá Rakouská báňská a hutní společnost ve Vídni 

Třinecké železárny od Těšínské komory. Třinecké železárny přitom tvořily nejvýznamnější 

část této akciové společnosti, když představovaly 37 % její bilanční hodnoty. Rakouská 

báňská a hutní společnost disponovala velkým množstvím kapitálu a díky tomu 

zmodernizovala klíčová výrobní zařízení železáren, a proto se Třinecké železárny mohly 

už ve 20. letech 20. století řadit k nejmodernějším středoevropským hutním podnikům [4].  

I po druhé světové válce setrvávaly Třinecké železárny v pozici největšího závodu 

Báňské a hutní akciové společnosti. Na tuto společnost byla ale po osvobození uvalena 

národní správa a 1. 1. 1946 došlo k jejímu znárodnění. V roce 1958 podnik dosáhl 

trojnásobku špičkové předválečné produkce a mohl se řadit mezi největší výrobce železa, 

oceli a válcovaného zboží v zemi. Podíl na celostátní produkci činil asi jednu třetinu. 

Podnik nevyráběl jen válcované výrobky z oceli, ale také koks, ohnivzdorný materiál, 

odlitky z oceli i ze šedé litiny, výhybky a drobné kolejivo i mnoho dalších vedlejších 

hutních produktů [3].  

V 80. letech 20. století dosáhl růst produkce oceli a válcovaného materiálu svého 

historického vrcholu a nezaostávalo ani zavádění nových hutních technologií.  

Za nejvýznamnější investici této doby se považuje vybudování kyslíkové konvertorové 

ocelárny. Od roku 1995 se začala všechna ocel vyrábět v konvertorech nebo elektrických 

obloukových pecích, přičemž asi 95% vyrobené oceli je kontinuálně odléváno [3].  

Po sametové revoluci v roce 1989 docházelo k postupné privatizaci Třineckých 

železáren a v roce 1991 byl tento podnik převeden na státní akciovou společnost. 

Financování ze strany státu se během let 1994-1996 postupně snižovalo. K úplnému 

odstátnění došlo v roce 1996 a od té doby je majoritním vlastníkem Třineckých železáren 

Moravia Steel a. s. Součástí skupiny Třinecké železárny Moravia Steel jsou i další dceřiné 

společnosti, které byly založeny během restrukturalizace Třineckých železáren a mezi 

které se řadí Energetika Třinec, a. s., Strojírny a stavby Třinec, a. s., Slévárny, a. s., 

Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna TŽ, a. s., VÚHŽ a. s., Materiálový  
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a metalurgický výzkum s. r. o., Šroubárna Kyjov, s. r. o., Hanácké železárny  

a pérovny, a. s., Kovárna Viva, a. s., Metalurgia S. A., Střední odborná škola TŽ, ŽDB 

Drátovna, a. s., D&D Drótáru Zrt. a Dalselv Design [3].  

Roku 1998 stály Třinecké železárny u zrodu česko-polského euroregionu Těšínské 

Slezsko a spolu s městem Třinec také pomohly vybudovat průmyslovou zónu, kde vzniklo 

mnoho nových pracovních příležitostí [3]. 

Třinecké železárny vyrobily za celou svou dobu existence již přes 180 milionu tun 

oceli a z ní válcovaných výrobků, které dlouhodobě nacházejí své uplatnění jak  

na tuzemském trhu, tak i na trhu světovém. Více než polovina roční produkce kvalitních 

ocelových výrobků společnosti putuje k zákazníkům do několika zemí po celém světě [2]. 

 

 

Obrázek č. 1: Logo Třineckých železáren, a. s. 

Zdroj: [1], 14. 12. 2016  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Kterákoliv organizace funguje jen v případě, že se jí povede shromáždit, propojit, 

uvést do pohybu a využívat: 

- materiální zdroje; 

- finanční zdroje; 

- lidské zdroje; 

- informační zdroje [5]. 

Nepřetržité shromažďování, propojování a využívání zmíněných zdrojů je hlavním 

úkolem řízení organizace. Zdroje materiální a finanční jsou zdroji neživými a samy o sobě 

neslouží k ničemu. Je zde zapotřebí někdo, kdo by je oživil a uvedl do pohybu. Tímto 

oživovatelem a jakýmsi motorem, který udržuje organizaci v chodu, jsou myšleny lidské 

zdroje. Z tohoto vyplývá, že lidské zdroje potřebují k fungování určitou pohonnou hmotu, 

což jsou informační zdroje, tedy dovednosti a znalosti, kterých jsou schopni lidé. Lze tedy 

říci, že lidské zdroje jsou zařazovány do kontextu řídících činností organizace a mají 

důležitý význam pro organizaci a bezpochyby i klíčový význam pro hospodaření s nimi, 

což je obecně nazýváno jako personální práce [5]. 

Ostatní zdroje jsou také uváděny do pohybu pomocí lidí, kteří ovlivňují jejich 

využívání a také představují pro organizaci jeden z nejcennějších a v rozvinutých tržních 

podmínkách většinou i nejdražších zdrojů, které rozhodují o prosperitě  

a konkurenceschopnosti organizace. Personální práce je především v podobě, která 

odpovídá koncepci řízení lidských zdrojů, jakýmsi jádrem a velice důležitou sférou celého 

řízení organizace [5]. 

3.1 Personální činnosti 

 Personální činnosti představují výkonnou část personální práce v organizaci. 

V nejrůznějších publikacích lze nalézt různá pojetí, množství a rozdělení personálních 

činností. Pro účely této práce jsou uvedeny následující: 

- vytváření a analýza pracovních míst; 

- personální plánování; 

- získávání pracovníků; 

- výběr pracovníků; 



Tereza Lancová: Analýza personálních činností ve vybraném průmyslovém podniku 

 

2017   7 

 

- přijímání pracovníků; 

- rozmisťování pracovníků; 

- orientace adaptace pracovníků; 

- vzdělávání pracovníků; 

- uvolňování pracovníků [6]. 

3.2 Vytváření a analýza pracovních míst 

 Vytváření a analýza pracovních míst patří ke klíčovým personálním činnostem. 

Rozhodující je však kvalita výkonu této personální činnosti, která má velký vliv  

na efektivní vykonávání práce v organizaci, na spokojenost zaměstnanců s vykonávanou 

prací, ale také na vykonávání celé řady dalších personálních činností i na celkovou 

úspěšnost personální práce v organizaci [5]. 

 Vytvářením pracovních míst se rozumí určitý proces, během kterého jsou 

popisovány jednotlivé pracovní úkoly jedince, popř. skupiny lidí a jsou seskupovány  

do základních prvků organizační struktury, což jsou pracovní místa. Pracovní místa musí 

zajišťovat jak efektivní uspokojování potřeb organizace, tak i uspokojování potřeb 

pracovníků na daných pracovních místech [5]. Efektivní vytváření pracovních míst je 

v celku složitým procesem, při kterém je nutno dosáhnout: 

- spojení pracovních úkolů s cíli organizace; 

- motivace zaměstnanců; 

- plnění pracovních norem a vhodného chování na pracovišti;  

- sladění schopností a kvalifikace pracovníků s požadavky pracovních úkolů; 

- souladu s příslušnými zákony a dalšími předpisy [7]. 

Proces vytváření pracovních úkolů a pracovních míst je možno rozdělit do těchto  

čtyř fází: 

1. Specifikace jednotlivých úkolů, což znamená, jaké úkoly je potřeba splnit. 

2. Specifikace způsobů provádění jednotlivých úkolů, což znamená, jak budou 

jednotlivé úkoly přesně prováděny. 

3. Kombinace jednotlivých úkolů a jejich přiřazování k daným pracovním 

místům, která budou přidělena pracovníkům, což znamená, jak je zapotřebí 

jednotlivé pracovní úkoly seskupit, aby mohlo být vytvořeno pracovní místo. 

4. Definování vztahu pracovního místa k jiným pracovním místům [5]. 
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Fáze první a třetí popisují obsah práce a povinnosti pracovního místa. Fáze druhá 

znázorňuje, jak se má práce dělat a fáze čtvrtá popisuje odpovědnost pracovního místa [5].  

 Analýza pracovního místa vytváří určitý obraz o práci na pracovním místě a takto  

i poskytuje představu o pracovníkovi, který by na pracovním místě měl pracovat.  

U analýzy pracovních míst se jedná o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání  

a analyzování informací o metodách, úkolech, odpovědnostech, vazbách na ostatní 

pracovní místa, podmínkách, ze kterých je práce vykonávána a dalších souvislostí 

pracovních míst. Cílem analýzy je zpracovat všechny informace v podobě popisu 

pracovního místa. Popis pracovního místa je poté používán jako podklad pro odvozování 

požadavků, které jsou na pracovníka kladeny daným pracovním místem, tedy pro 

zpracování specifikace pracovního místa. Analýza pracovního místa poskytuje určitý 

objektivní obraz pracovního místa, ale je také rozhodujícím východiskem pro proces 

vytváření pracovních míst nebo změnu jejich profilu. Analýza pracovního místa také 

pomáhá při hledání optimální struktury úkolů pracovních míst, metod jejich plnění  

a podmínek, za kterých jsou tyto úkoly následně plněny. Toto se provádí jak z důvodu 

uspokojování organizačních a technologických potřeb, tak i personálních a sociálních 

potřeb jednotlivců přiřazených na daná pracovní místa [7]. 

 Vytváření a analýza pracovních míst je systematický proces, který je postaven  

na tom, že se po vytvoření pracovního místa po určité době provede analýza, při které se 

popisuje a specifikuje pracovní místo, ale nejdříve se pokouší nalézt možnosti, jak danou 

práci vykovávat efektivněji. V úvahu se ale musí vzít i změny techniky a technologie, 

organizace práce, sortimentu atd. a jejich dopad na práci na pracovním místě. V celé řadě 

případů je nutné nově definovat pracovní úkoly, povinnosti a odpovědnosti pracovního 

místa, což je označováno jako redesign. Pracovní místo, které bylo nově definováno, se  

po určité době opět analyzuje a celý cyklus je opakován [7].  

 Východiskem pro analýzu pracovních míst je sbírání potřebných informací, které je 

možno získat z následujících zdrojů: 

- dostupné dokumentace; 

- rozhovory s vedoucími pracovníky; 

- rozhovory s pracovníky, kteří zkoumané pracovní místo momentálně 

obsazují; 
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- sledování průběhu práce; 

- vykonávání práce pozorovatelem samotným [7]. 

Pro zjišťování a zaznamenávání těchto informací je možno využít nejrůznějších 

metod, kterými jsou především dotazník, check-list, pozorování, rozbor, slovní, filmový  

a grafický záznam nebo videozáznam [6]. 

3.3 Personální plánování 

Personální plánování, plánování lidských zdrojů nebo také plánování pracovníků je 

prováděno za účelem realizace cílů organizace tím, že se předvídá vývoj, definují se cíle  

a realizuje se opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových 

úkolů příslušnou pracovní silou. Je také možno uvést, že se personální plánování snaží 

docílit toho, aby měla organizace nejen v současnosti, ale především v budoucnosti 

dostatek pracovní síly: 

- v požadovaném množství neboli kvantitě; 

- s požadovanými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi neboli kvalitě; 

- s požadovanými osobnostními charakteristikami; 

- s požadovaným poměrem k práci a dostatečně motivované; 

- flexibilní a připravené na změny; 

- vhodně rozmístěné na pracovní místa i do organizačních celků organizace; 

- ve správný čas a s optimálními náklady [7]. 

Personální plánování lze také popsat jako proces předvídání, stanovování cílů  

a realizace opatření ve sféře pohybu osob do organizace, z organizace a uvnitř organizace, 

ve sféře spojování pracovníků s pracovními úkoly ve správný čas a na správném místě,  

ve sféře vytváření a využívání pracovních schopností osob a také ve sféře sociálního  

a personálního rozvoje těchto osob. Smyslem personálního plánování je tedy zajistit 

vhodné plnění veškerých stěžejním úkolů personálního řízení a podílet se tak na zvyšování 

konkurenceschopnosti a prosperitě podniku [7]. 

Personální plánování se také zabývá rozpoznáváním a předvídáním potřeb 

pracovních sil v organizaci i zdroji krytí těchto potřeb. Hlavním úkolem personálního 

plánování je poté zajistit dynamickou rovnováhu mezi poptávkou po pracovní síle  

a nabídkou pracovní síly. V tomto případě se bere v úvahu proměnlivost jak nabídky, tak 
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poptávky a tedy nepřetržitá snaha o dosahování rovnováhy. Z toho plyne, že důležitým 

úkolem personálního plánování je zajišťování plnění pracovních úkolů organizace pomocí 

pracovních sil, zajišťování perspektivního personálního rozvoje každého pracovníka, 

pomáhání mu při uspokojování sociálních potřeb a zvyšování uspokojení z práce [7].  

Personální plánování lze rozdělit do tří oblastí: 

1. plánování potřeby pracovníků – plánování pracovních míst neboli plánování 

poptávky po pracovních silách; 

2. plánování pokrytí potřeby pracovníků – předvídání nabídky a vymezení 

způsobů, jak zajistit potřebné zdroje pracovních sil pro organizaci; 

3. plánování personálního rozvoje pracovníků – přispívá k zabezpečení 

potřebných zdrojů pracovních sil hlavně tak, že dělá práci v organizaci 

zajímavější a snižuje četnost nežádoucích odchodů pracovníků [7]. 

3.4 Získávání pracovníků 

 Získávání pracovníků je činností zajišťující, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala potřebné množství požadovaných uchazečů o daná pracovní místa především 

s optimálními náklady a v požadovaném čase. Získávání pracovníků je založeno  

na vyhledávání a rozpoznávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných 

pracovních místech v organizaci, nabídce volných pracovních míst, jednání s uchazeči, 

získávání dostatečných informací o uchazečích a v neposlední řadě také  

na administrativním a organizačním zajištění všech uvedených činností. Získávání 

pracovníků je velmi důležitou etapou formování pracovní síly v organizaci [5]. 

 V současnosti je velmi často zaměňován pojem získávání a nábor pracovníků, který 

je však nutno v moderní teorii řízení lidských zdrojů odlišovat. Nábor je chápán jako 

získávání pracovníků z vnějších zdrojů, zatímco moderní získávání pracovníků usiluje 

nejenom o získávání pracovníků z vnějších zdrojů, ale především o získávání pracovníků 

z řad současné pracovní síly organizace. Získávání pracovníků tedy vyjadřuje úsilí  

o hospodaření s pracovní silou a úsilí o zvyšování produktivity práce [5]. 

 V moderním pojetí personalistiky usiluje získávání pracovníků spíše o dosažení 

potřebného množství dostatečně kvalifikovaných pracovníků, ale také o získávání 
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pracovníků pro zájmy a cíle organizace, pracovníků zainteresovaných a motivovaných 

nebo také pracovníků se zájmy, které se shodují se zájmy organizace a její kulturou [5].  

 V procesu získávání pracovníku oproti sobě stojí na jedné straně organizace 

s potřebou pracovních sil a na straně druhé potenciální uchazeči o práci. Je důležité, aby 

proces získávání pracovníků zajistil takový tok informací mezi oběma stranami, aby 

potenciální uchazeči o práci mohli reagovat na nabídku pracovního místa. Odezva  

na nabídku zaměstnání v organizaci může být zásadně ovlivněna samotnou nabídkou 

zaměstnání (způsob i obsah informování), ale také vnitřními či vnějšími podmínkami 

organizace [5].  

3.4.1 Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 

 Vnitřní podmínky mohou souviset buď s konkrétním pracovním místem, nebo 

s organizací nabízející pracovní místo [5]. 

 U podmínek spojených s konkrétním pracovním místem hraje důležitou roli: 

- povaha práce; 

- postavení v hierarchii funkcí; 

- požadavky na zaměstnance; 

- rozsah povinností, odpovědností a pravomocí; 

- organizace práce a pracovní doby; 

- místo výkonu práce; 

- pracovní podmínky, jako např. odměny, pracovní prostředí, zaměstnanecké 

výhody apod. [5]. 

U podmínek spojených s organizací hraje důležitou roli: 

- význam, prestiž a úspěšnost organizace; 

- pověst organizace; 

- úroveň a spravedlnost odměňování ve srovnání s jinými organizacemi; 

- úroveň péče o pracovníky ve srovnání s jinými organizacemi  

a zaměstnanecké výhody; 

- možnost vzdělávání a personálního rozvoje v organizaci; 

- mezilidské vztahy a sociální klima v organizaci; 

- životní prostředí a celkové umístění organizace [5]. 
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 Vnější podmínky hrají také zásadní roli v organizaci a mezi ty nejvýznamnější 

patří: 

- demografické podmínky; 

- ekonomické podmínky; 

- sociální podmínky; 

- technologické podmínky; 

- sídelní podmínky; 

- politicko-legislativní podmínky [5]. 

Zatímco vnitřní podmínky ovlivňují především individuální rozhodování 

potenciálních uchazečů, vnější podmínky jsou hlavně objektivní, organizace je ovlivnit 

nemůže a musí je při rozhodování brát v úvahu [5].  

3.4.2 Zdroje získávání pracovníků 

 Jak již bylo výše zmíněno, organizace může získávat pracovní sílu jak z vnitřních 

zdrojů, tak i z vnějších [5]. 

 Vnitřní zdroje: 

- pracovníci, kteří byli uspořeni díky technickému rozvoji (nahrazování lidské 

práce stroji); 

- pracovníci, kteří byli uvolnění v důsledku ukončení určité činnosti nebo 

jiných organizačních změn; 

- pracovníci, kteří dosáhli toho, aby mohli vykonávat složitější práci, než jakou 

vykonávali doposud; 

- pracovníci, kteří mají z nějakého důvodu zájem přejít na jiné místo 

v organizaci [5]. 

Vnější zdroje: 

- volná pracovní síla na trhu práce; 

- čerství absolventi škol nebo jiných vzdělávacích institucí; 

- pracovníci z jiných organizací, kteří chtějí změnit zaměstnavatele a pracovní 

místo [5]. 

K doplňkovým vnějším zdrojům můžeme zařadit také ženy v domácnosti, studenty, 

důchodce či zahraniční pracovní zdroje [5]. 
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3.4.3 Kroky v procesu získávání pracovníků 

Pro efektivní proces získávání pracovníků je důležitým předpokladem dostatečná 

znalost jednotlivých pracovních míst, která je zajištěna analýzou pracovních míst. Dále pak 

předvídání uvolňování nebo vytváření pracovních míst [5]. 

Celý proces získávání pracovníků je rozdělen do následujících kroků, které na sebe 

systematicky navazují: 

1. identifikace potřeby získávání pracovníků; 

2. popis a specifikace pracovního místa; 

3. zvážení možností; 

4. volba popisu a specifikace pracovního místa, na kterém bude později 

založeno získávání a následný výběr pracovníků; 

5. identifikace potenciálních zdrojů uchazečů; 

6. volba metod získávání pracovníků; 

7. volba dokumentů a informací, které budou požadovány po uchazečích; 

8. formulace nabídky práce; 

9. zveřejnění nabídky práce; 

10. shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a následné jednání 

s nimi; 

11. předvýběr uchazečů prostřednictvím dodaných dokumentů a informací; 

12. vyhotovení seznamu uchazečů, kteří budou přizváni k výběrovým řízením 

[5]. 

3.4.4 Metody získávání pracovníků 

 Při volbě metod k získávání pracovníků především z vnějších zdrojů je důležité 

poukázat na existenci volného pracovního místa potenciálnímu uchazeči a je třeba brát 

v úvahu, že tohoto uchazeče je potřeba určitým způsobem zaujmou a zlákat, aby se o dané 

místo ucházel [5].  

Metod k získávání pracovníků je v dnešní době celá řada, ale mezi  

ty nejpoužívanější patří např. noviny a časopisy, personální agentury, úřady práce a vládní 

orgány a v neposlední řadě čím dál využívanější e-recruitment [8]. 
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Noviny a časopisy jsou nejčastěji používané prostředky k podávání inzerátů 

zaměstnavateli a zároveň nejčastější místo, kde se většina zájemců o práci poohlíží [8]. 

Personální agentury slouží k vyhledávání uchazečů, a tudíž není potřeba inzerátů. 

Agentury disponují seznamy lidí hledajících práci a také využívají předplacených 

inzertních služeb. Nevýhodou využívání toho prostředku jsou vyšší náklady [8]. 

Úřady práce a vládní orgány inzerují většinou pracovní místa, která jako volná 

nahlásí zaměstnavatelé.  Často tedy pracovní místa, na která je obtížné najít zaměstnance 

[8]. 

E-recruitment neboli získávání pracovníků pomocí internetu poukazuje  

na možnost konfrontace inzerovaného pracovního místa s nabídkou uchazečů na internetu, 

která je v dnešní době čím dál oblíbenější a čím dám více využívanou metodou  

pro získávání pracovníků. Pomocí internetu je možné zasílat životopisy a další dokumenty 

uchazečů, vyplňovat dotazníky či vyřizovat korespondenci mezi uchazeči a organizací [8]. 

E-recruitment umožňuje oslovit větší okruh uchazečů a v současné době se využívá 

k obsazování nejrůznějších pracovních pozic např. také pozic manažerských a pozic 

kvalifikovaných specialistů. Výhodou e-recruitmentu je operativnost, rychlost, 

nenákladnost, umožňuje detailnější zveřejňování většího množství informací o volném 

pracovním místě i o organizaci a promítá se také do jiných personálních činností [8]. 

Proces získávání pracovníků pomocí počítačových sítí je složen na přilákání, 

třídění, klasifikování uchazečů, výběru a nabídky práce či odmítání nevhodných uchazečů. 

Existuje také celá řada možností při on-line výběru pracovníků, mezi které lze zařadit 

sebehodnocení, elektronické třídění a testování osobnosti uchazečů. Elektronické testy lze 

poté snadněji vyhodnocovat a standardizovat [9]. 

K nejčastějším typům on-line stránek sloužících k získávání pracovníků patří: 

- webové stránky pracovních míst provozovány specializovanými 

organizacemi a disponují s velkou kapacitou; 

- webové stránky zprostředkovatelských agentur; 

- webové stránky obsahující např. kopie inzerátů zveřejněných v novinách 

nebo mohou zahrnovat také celkový popis pracovního místa a organizace  

a umožnit tak spojení na webovou adresu organizace; 
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- sociální sítě, které se stávají velmi oblíbenými jak u uchazečů hledajících 

pracovní místo, tak u organizací, které pracovní místa nabízejí [6]. 

Z hlediska e-recruitmentu je uchazeči o práci i organizacemi dlouhodobě často 

využívána společnost LMC provozující pracovní portály, jako např. Jobs.cz a Práce.cz. 

Portál Jobs.cz je největším pracovním portálem, který se v průběhu své existence stal 

jedním z nejpoužívanějších nástrojů k získávání pracovníků v ČR. Portál Práce.cz 

disponuje zase největší nabídkou práce, protože na rozdíl od portálu Jobs.cz inzeruje 

všechny druhy pozic, včetně těch méně specializovaných. Je pravděpodobné, že v příštích 

letech nebudou další pracovní portály přibývat. Tyto zmíněné portály by měly v průběhu 

dalších let sice posilovat svou pozici na trhu, ale zůstanou na nynějším množství uživatelů. 

Toto je zapříčiněno zejména vznikem nových forem e-recruitmentu [10]. 

V rámci e-recruitmentu jsou v dnešní době široce využívány sociální sítě, které 

v podstatě propojují soukromý a profesní život lidí a slouží k snadnější komunikaci mezi 

uchazeči o zaměstnání a organizacemi. K těm nejčastěji používaným v současné době 

patří: 

- Facebook: v posledních letech je velmi rozšířenou metodou náboru 

pracovníků především díky velkému počtu uživatelů na celém světě. Na jeho 

základě bylo vytvořeno množství náborových aplikací, pomocí kterých 

mohou jeho uživatelé získávat informace o volných pracovních místech  

a zviditelnit svůj profil pro náboráře [11]. Pomocí Facebooku je možné šířit 

informace o aktuálních pracovních nabídkách díky specializovaným 

skupinám k tomu určeným nebo je možné uvádět pracovní nabídky přímo  

na svém profilu. Facebook je ale také náboráři používán k poskytnutí jiného 

pohledu na uchazeče např. jaký má styl komunikace, jak tráví volný čas či 

další informace o jeho životě mimo pracoviště [12]. 

- LinkedIn: byl založen v roce 2003 a je považován za nejlepší profesně 

orientovanou sociální síť. Jejím hlavním plusem je především aktuálnost 

informací o uživatelích, kteří zakládají své účty v podobě živých verzí 

životopisů. Je určen zejména k nabízení pracovních míst, žádostem  

o odkazování na uchazeče nebo k vytváření nejrůznějších kontaktů  

s obchodními cíli. Jednou z výhod LinkedIn je nabídka placeného firemního 

řešení pro náboráře za účelem přístupu k profilům potenciálních uchazečů 
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[11]. Důležitou roli u této sociální sítě hraje kvalifikace, profesní praxe nebo 

reference, které přidávají na důvěryhodnosti potenciálního uchazeče. 

LinkedIn tedy podává aktuální informace o člověku, zda je právě zaměstnaný 

nebo čím se momentálně zabývá, což je v současné době při značné fluktuaci 

pracovníků velice cenné. Z toho vyplývá, že hlavním smyslem LinkedIn je 

především propojovat jednotlivé uživatele a průběžně budovat kontakty 

s potenciálními uchazeči o zaměstnání. Díky tomu je možné s menší časovou 

náročností nalézt i vysoce kvalifikované kandidáty [13]. 

Existují ovšem i další sociální sítě jako např. Twitter, Google+, Instagram apod., 

které však v České republice nejsou k získávání pracovníků tak často využívány, jako jinde 

na světě [11].  

3.5 Výběr pracovníků 

  Se získáváním pracovníků bezprostředně souvisí výběr pracovníků. U výběru 

pracovníků je nejdůležitější rozpoznat, který z uchazečů vybraných při procesu získávání 

pracovníků a prošlých předvýběrem, bude nejspíše nejlépe splňovat požadavky daného 

pracovního místa, ale také přispěje k budování dobrých mezilidských vztahů v týmu  

i organizaci, bude schopen přijímat hodnoty a jednotlivé pracovní týmy, útvaru  

i organizace a bude přispívat k tvorbě požadované organizační a týmové kultury. Také by 

měl být flexibilní a mít potenciál se rozvíjet pro to, aby se dokázal přizpůsobit případným 

změnám na pracovišti, v týmu i organizaci. Proces výběru pracovníků, jeho kvalita  

a použití vhodných metod, má velký význam v tom, jaké pracovníky bude mít organizace 

k dispozici. Při procesu výběru se většinou rozlišují dvě fáze, a to fáze předběžná a fáze 

vyhodnocovací [5].  

 Hlavním problémem při výběru nejlepšího uchazeče je zhodnocení míry vhodnosti 

každého uchazeče. Srovnává se vždy povaha pracovního místa a požadavky na osobnostní 

charakteristiky se zjištěnými charakteristikami uchazeče. Ještě před vlastním výběrem 

pracovníků, je třeba vyřešit několik problémů. Mezi nejzásadnější patří: 

- stanovení kritéria úspěšnosti práce, hlavně požadovaný výkon (kvalita, 

kvantita, efektivnost), ale také pracovní chování (absence, fluktuace); 

- stanovení faktorů, které se používají k předvídání úspěšného vykonávání 

práce (např. vzdělání, praxe, výsledky testů a pohovorů, reference atd.); 
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- objasnění problému získání objektivních, dostatečně detailních, pravdivých  

a k pracovnímu místu potřebných informací o uchazeči [7]. 

Při výběru pracovníků se hodnotí také způsobilost uchazeče k výkonu práce  

na obsazovaném pracovním místě. Proto je potřebné definovat kritéria, která mohou být  

při výběru použita, je nutno prověřit a zvážit spolehlivost a platnost jednotlivých kritérií  

pro předvídání budoucího pracovního výkonu uchazeče a vybrat metody prokazující, jak 

hodně uchazeč vyhovuje příslušným kritériím. Jsou známy 3 druhy kritérií: 

- celopodniková kritéria – vlastnosti, které organizace považuje u pracovníků 

za cenné a důležité; 

- útvarová kritéria – vlastnosti, které by měl mít pracovník v určitém útvaru 

nebo týmu; 

- kritéria pracovního místa – vlastnosti, které by měl pracovník mít na určitém 

pracovním místě [5]. 

3.6 Přijímání pracovníků 

 Proces přijímání pracovníků je charakterizován mnoha procedurami následujícími 

potom, co byl vybraný uchazeč o zaměstnání informován, že byl vybrán a přijímá nabídku 

práce v organizaci. Proces je ukončen dnem nástupu pracovníka do zaměstnání. Přijímání 

pracovníků je možno chápat dvojím způsobem. Prvním způsobem je užší pojetí přijímání 

pracovníků, které tvoří procedury související s prvotní fází pracovního poměru nově 

přicházejícího zaměstnance do organizace. Druhým způsobem je širší pojetí zahrnující 

mimo předchozího případu také procedury, které souvisejí s přechodem současného 

pracovníka organizace na nové místo v organizaci [5]. 

 U procesu přijímání pracovníků je nejpodstatnější vyhotovení a podepsání pracovní 

smlouvy nebo jiného dokumentu, na základě kterého bude pracovník vykonávat práci 

v organizaci. Je vyloučeno, aby smlouva byla jednostrannou záležitostí, proto by se na ni 

měly podílet obě strany a organizace by měla respektovat právo zaměstnance vyjednávat 

[5]. 

 Důležitým krokem je také seznámení nového pracovníka s právy a povinnostmi, 

které vyplývají jak z pracovního poměru v organizaci, tak i z povahy práce na daném 

pracovním místě. Tento krok by měl být proveden ještě před podpisem pracovní smlouvy. 



Tereza Lancová: Analýza personálních činností ve vybraném průmyslovém podniku 

 

2017   18 

 

Před podpisem smlouvy musí také pracovník absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Poté, 

co je pracovní smlouva podepsána, je důležitým krokem zařazení pracovníka  

do personální evidence [5]. 

 Často opomíjeným krokem je uvedení nového pracovníka na pracoviště a poté by 

měl bezprostředně nadřízený ústně seznámit pracovníka s jeho právy a povinnostmi, i když 

už tak učinil personalista. Pracovník musí být také seznámen s bezpečností práce  

a ochranou zdraví při práci. V dalším kroku je pracovník seznámen s ostatními 

spolupracovníky a jsou mu poskytnuty informace o sociálně hygienických podmínkách 

práce. Nakonec je pracovníkovi ukázáno místo, kde bude svou práci vykonávat a je mu 

předáno potřebné zařízení a materiál k výkonu práce. Následně jsou pracovníkovi 

přiděleny první pracovní úkoly [5]. 

3.7 Rozmisťování pracovníků 

 Rozmisťování pracovníků je definováno jako kvantitativní, kvalitativní, prostorové 

i časové spojování pracovníků s pracovními místy a úkoly za účelem sladit vztah mezi 

pracovníkem, jeho prací a pracovním místem a dosahovat tak zdokonalování 

individuálního, týmového a celopodnikového pracovního výkonu [5]. 

 Proces rozmisťování pracovníků je průběžným slaďováním množství a struktury 

pracovních míst s množstvím a strukturou pracovníků, ale také hledáním řešení potřebných 

k tomu, aby jednotliví pracovníci vykovávali svou práci optimálně. Jde o nalezení 

pracovníků s požadovanými předpoklady a schopnými přizpůsobit se požadavkům 

jednotlivých pracovních míst [6]. 

 U procesu rozmisťování pracovníků je nutné rozlišovat: 

- profil pracovního místa (nároky na pracovníka, popis pracovního místa, 

požadavky na pracovní výkon i chování); 

- profil pracovníka (kvalifikace, praxe, zkušenosti, dovednosti apod.); 

- kompetence (schopnosti pracovníka); 

- výsledky dosavadního hodnocení pracovního výkonu, schopností a chování 

[6]. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že při rozmisťování pracovníků proti sobě na jedné 

straně stojí pracovní místa se svým profilem a na straně druhé pracovníci se svým profilem 

[7]. 

3.7.1 Formy rozmisťování pracovníků 

 Formy rozmisťování pracovníků lze rozdělit na vnitřní mobilitu, což je pohyb 

pracovníků uvnitř organizace a na vnější mobilitu, která představuje pohyb pracovníků  

do organizace a z organizace [6]. 

 V rámci vnitřní mobility jsou formy rozmisťování následující: 

- povýšení pracovníka; 

- převedení pracovníka na jiné pracovní místo; 

- přeřazení pracovníka na nižší pracovní pozici [6]. 

V rámci vnitřní mobility je u forem rozmisťování rozlišována: 

- aktivní stránka (získávání, výběr, přijímání či orientace pracovníků); 

- pasivní stránka (uvolňování pracovníků z organizace, tzn. propouštění, 

penzionování, rezignace či úmrtí) [6]. 

3.7.2 Staffing 

 V moderním pojetí řízení lidských zdrojů se objevuje pojem staffing, což v podstatě 

znamená formování pracovní síly v organizaci. Staffing lze také definovat jako formování 

počtu, struktury a pracovních schopností pracovníků v organizaci a dále jako řízení 

kvantitativních a kvalitativních stránek její mobility [5].  

 Kvantitativní stránka je popsána výsledky vzájemného poměru velikostí vstupů  

a výstupů pracovníků do organizace a z organizace (vnější mobilita), ale i velikosti pohybu 

pracovníků uvnitř organizace (vnitřní mobilita). Kvalitativní stránka je daná zejména 

profesně-kvalifikační strukturou pracovníků přicházejících do organizace a odcházejících 

z organizace, ale také formováním pracovních schopností pracovníků v souvislosti se 

vzděláváním v organizaci [7]. 

 Pro vyjádření vztahu mezi rozmisťováním pracovníků a staffingem lze vycházet  

z toho, že rozmisťování pracovníků, tzn. spojování pracovníků s pracovními místy je 

součástí staffingu. Staffing ale k tomu zahrnuje také adaptaci pracovníků na stávající  
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a perspektivní požadavky pracovních míst a promítá tedy v sobě strategický aspekt. Z toho 

vyplývá, že staffing je brán jako širší pojem ve srovnání s rozmisťováním pracovníků. [7] 

3.8 Orientace a adaptace pracovníků 

 Orientace pracovníků je podrobně promyšlený a pro každý druh pracovních míst, 

každou organizaci i pracoviště jedinečný program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které 

mají za úkol urychlit a usnadnit proces seznamování se nových pracovníků s jejich novými 

pracovními úkoly, podmínkami, pracovním a sociálním prostředím, ale také 

s požadovanými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon dosáhl co 

nejdříve žádoucí úrovně. Úkolem orientace pracovníků je co nejvíc zkrátit dobu, po kterou 

se nový pracovník dostatečně neorientuje v novém prostředí a nepodává očekávaný výkon 

[5]. 

 Množství a druh informací poskytovaných pracovníkovi v průběhu orientace závisí 

především na povaze vykonávané práce, na postavení pracovního místa a také na povaze 

organizační jednotky, ve které se pracovní místo nachází [5].  

 Orientace pracovníka může probíhat jak formálním, tak neformálním způsobem.  

U formálního způsobu se jedná o plánovitý proces zprostředkovávaný personálním 

útvarem a bezprostředním nadřízeným. U neformálního způsobu se jedná spíše o volnější 

proces zprostředkovávaný spolupracovníky nebo interakcemi nového pracovníka se 

spolupracovníky [5].  

 Při orientaci pracovníků jde v podstatě o formování pracovních schopností nového 

pracovníka do takové míry, aby splňovaly požadavky pracovního místa i nového 

zaměstnavatele, z čehož plyne, že orientace pracovníků má významný vzdělávací aspekt. 

Stále častěji proto bývá orientace pracovníků zařazována do systému vzdělávání 

v organizaci [5]. 

 Orientaci nových pracovníků v organizaci lze rozdělit do 3 oblastí: 

- celopodniková orientace – podává obecné informace a zaměřuje se  

na všechny pracovníky v organizaci; 

- útvarová orientace – týká se organizační jednotky či týmu, ve které se nachází 

dané pracovní místo obsazené novým pracovníkem; 
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- orientace na konkrétní pracovní místo – týká se už konkrétně příslušného 

pracovního místa, jeho charakteru a obsahu práce na něm [5]. 

Vstup nových zaměstnanců do organizace lze shrnout do 4 cílů: 

- pomoc novému pracovníkovi překonat prvotní fáze po nástupu na pracovní 

místo; 

- ovlivňování příznivého vztahu a postoje k organizaci, aby se zvýšila 

pravděpodobnost jeho stabilizace; 

- dosažení toho, aby pracovník vykonával požadovanou práci co nejdříve  

po nástupu do zaměstnání; 

- snížení pravděpodobnosti brzkého odchodu pracovníka [6]. 

3.8.1 Období orientace 

Pro nové pracovníky bývá většinou nelehké vstřebat najednou všechny nové 

informace související s orientací v tak krátké době. Forma orientace může být jak ústní, tak 

písemná a obě tyto formy by měly být sladěny [5]. 

Každé pracovní místo vyžaduje odlišný obsah i dobu orientace, proto celý proces 

orientace může trvat pár dní až několik měsíců. V každém případě musí být proces 

orientace vhodně naplánovaný a prováděný pomocí vhodných metod [5]. 

Efektivním nástrojem řízení orientace je individuální plán pro adaptační období, 

který popisuje všechny důležité kroky procesu orientace v určitém časovém rozpisu [6]. 

Nedílnou součástí celého procesu orientace bývá formální a systematické 

vyhodnocování průběhu procesu. Pracovník, který se účastní programu orientace, by měl 

být kontaktován nejméně dvakrát v průběhu prvního týdne a v průběhu dalších dvou až tří 

týdnů nejméně jednou týdně. Důležité je také neustálé hodnocení pracovníků v procesu 

orientace z hlediska toho, jak se vyrovnávají s určitými problémy orientace i přibývajícími 

pracovními úkoly, také z hlediska přístupu k práci nebo jeho přispívání k vytváření 

dobrých mezilidských vztahů na pracovišti [5]. 
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3.8.2 Adaptační programy 

 Adaptační programy jsou definovány jako souhrn formalizovaných opatření  

na podporu sociální a odborné adaptace nových zaměstnanců v organizaci. Adaptační 

programy mohou mít několik prvků: 

- adaptační akce v širším rámci, jako např. setkání nových pracovníků; 

- písemné informační materiály, jako např. příručky; 

- materiály poskytující instrukce k adaptaci nových zaměstnanců nadřízeným či 

mentorům; 

- služební cesty nových zaměstnanců do organizačních složek; 

- kvalifikační opatření, jako např. zapojení nových zaměstnanců  

do tréninkových programů organizace [6]. 

3.9 Vzdělávání pracovníků 

 Vzdělávání i samotný rozvoj pracovníků bezprostředně souvisí s orientací nových 

pracovníků v organizaci. Aby člověk mohl fungovat jako pracovní síla a byl 

zaměstnatelný, je potřeba jeho znalosti a dovednosti stále rozšiřovat a prohlubovat [5]. 

 Vzdělávání je důležitou součástí strategie podniku, personální politiky  

i personálního plánování. Vzdělávání a rozvoj pracovníků je jedním z hlavních úkolů 

personálního řízení, ke kterému patří slaďování požadavků pracovních míst a schopností 

lidí v současnosti i budoucnosti. To znamená, že vzdělávání a rozvoj pracovníků je jedním 

z hlavních oblastí personálního řízení [6]. 

 Vzdělávání pracovníků je personální činností s aktivitami zahrnujícími: 

- přizpůsobování pracovních schopností zaměstnanců na měnící se požadavky 

pracovního místa, tzn. prohlubování pracovních schopností a jejich 

přizpůsobivosti v rámci pracovního místa (doškolování); 

- rozšiřování pracovních schopností sloužících ke zvyšování použitelnosti 

pracovníků, aby dokázali zvládnout dovednosti a znalosti potřebné k výkonu  

i jiných prací; 

- zajišťování rekvalifikačních procesů, kdy dochází k přeškolování 

zaměstnanců na povolání, které organizace potřebuje; 
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- orientace pracovníků, což znamená přizpůsobování pracovních schopností 

nových zaměstnanců daným požadavkům pracovního místa, využívané 

technice i technologii, kultuře organizace a také stylu práce, tj. přeškolování, 

doškolování; 

- formování pracovních schopností, což je rozvoj kompetencí pracovníka, které 

ovlivňují jeho chování i výkon a jsou uplatňovány především v mezilidských 

vztazích [6]. 

Vzdělávání pracovníků v organizaci může probíhat pomocí různých metod, které 

lze rozdělit na metody používané na pracovišti a metody používané mimo pracoviště  

(v organizaci nebo mimo ni). K metodám vzdělávání na pracovišti při výkonu práce patří 

instruktáž, asistování, koučování, pověření úkolem, konzultování, mentoring, rotace práce 

či pracovní porady. K metodám vzdělávání mimo pracoviště (mimo vlastní pracovní 

činnost) patří semináře, přednášky, demonstrování, případové studie, workshopy, 

brainstorming, hraní rolí či simulace [6].  

Do vzdělávání a rozvoje pracovníků lze zahrnout také e-learningové nebo 

outdoorové programy, ale především trainee programy, což jsou adaptační programy 

trvající převážně 6 měsíců až 2 roky. Tyto programy spočívají v rotaci a jsou odbornou 

přípravou absolventů či nadějných zaměstnanců, většinou pro výkon práce na vedoucích 

pozicích [6].  

3.10 Uvolňování pracovníků 

 Ukončení pracovního poměru je trvalé a provádí se zejména z důvodu propuštění 

pracovníka, rezignace pracovníka, penzionování nebo úmrtí pracovníka. Existují však také 

odchody dočasné, mezi které lze zařadit např. odchod na mateřskou dovolenou, do 

veřejných funkcí, do škol nebo na dlouhodobou stáž, ale pracovní poměr po celou dobu 

nepřítomnosti pracovníka trvá. Způsoby ukončování pracovního poměru jsou dány 

Zákoníkem práce [6].  

 Rezignace je odchod pracovníka z organizace na základě výpovědi z jeho strany. 

Odchody důležitých pracovníků pro organizaci jsou nepříznivé a jejich náhrada bývá 

složitý zejména z časového hlediska. Je proto velmi důležité, aby se organizace snažila 

udržet si klíčové pracovníky [6].  
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 U penzionování pracovníků se uvažují dva přístupy při rozhodování o dalším 

zaměstnání pracovníků. Prvním z nich je politika pružného důchodového věku, kdy je 

důchodový věk chápan jako dolní věková hranice pro možnost opuštění zaměstnání. 

Druhým přístupem je politika pevného důchodového věku, kdy se pracovní poměr 

důchodovým věkem končí [6].  

 Propouštění pracovníků se provádí ukončením pracovního poměru a odchodem 

pracovníka z organizace. Organizace může pracovníka propustit pouze z důvodů 

uvedených v zákoníku práce, jako je např. nadbytečnost, nedostatečný výkon, porušování 

disciplíny atp. Každá organizace by ale měla maximálně omezit snižování počtu 

pracovníků z důvodu nadbytečnosti [6].  

3.10.1 Fluktuace 

Jako fluktuace se označuje obrat pracovníků v organizaci. Míra fluktuace je pak 

vyjadřována v procentech, a to poměrem výstupů pracovníků z organizace k průměrnému 

počtu zaměstnanců za časové období [14].  

Určitá míra fluktuace je nezbytná v každé organizaci a nepokládá se za negativní 

jev. Liší se podle velikosti organizace, podle regionu a kulturních zvyklostí. Většina zdrojů 

uvádí, že míra fluktuace nižší než 10 % je přijatelná. Nízká míra fluktuace pomáhá 

organizaci udržovat inovační potenciál a růst. Pokud ale dosahuje více než 20 %, 

převládají více její negativní jevy [14]. 

Výhody fluktuace: 

- přísun nových zkušeností a názorů, omezení stereotypů; 

- redukce nekvalitních pracovníků v organizaci; 

- vytváření vnitřní konkurence mezi pracovníky v organizaci [14]. 

Nevýhody fluktuace: 

- ztráta kvalifikovaných a proškolených pracovníků; 

- snížení produktivity práce; 

- ztráta znalostí a obchodního tajemství organizace; 

- únik důležitých informací z organizace; 

- vyšší náklady např. na přijetí a adaptaci, školení či propouštění pracovníků; 

- snížení důvěryhodnosti organizace; 
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- ztráta obchodních příležitostí spojených s odcházejícími pracovníky; 

- demotivace a vyšší nejistota současných pracovníků [14]. 

3.11 SWOT analýza v personálním řízení 

Za SWOT analýzu je označována univerzální analytická technika, která se 

používaná pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost podniku 

nebo určité činnosti, za kterou lze považovat také personální řízení organizace. Autorem 

SWOT analýzy je Albert Humphrey, který ji navrhl v 60. letech 20. století. SWOT jsou 

počáteční písmena anglických názvů jednotlivých faktorů, kterými jsou: 

- S – Strengths = silné stránky; 

- W – Weaknesses = slabé stránky; 

- O – Opportunities = příležitosti; 

- T – Threats = hrozby [15]. 

SWOT analýza je velice univerzální a jednou z nejčastěji používaných analytických 

metod a její využití je v praxi velmi široké. Tato analýza byla primárně navržena  

pro hodnocení celé organizace, ale použít ji je možné téměř na cokoliv, včetně 

personálního řízení v podniku [15].  

Pro vnější faktory, tedy příležitosti a hrozby, je nutné předem jasně stanovit, co se 

za ně s ohledem na analyzovaný problém nebo oblast, považuje. Je možné zde zařadit např. 

vlivy okolí podniku či okolí jedné organizační jednotky [15]. 

Podstatou SWOT analýzy je identifikace silných a slabých stránek uvnitř 

organizace, to znamená v čem je organizace (personální řízení) dobrá a v čem naopak 

špatná. Neméně důležité je znát hlavní příležitosti a hrozby nacházející se ve vnějším 

prostředí organizace [15].  

Hlavním cílem celé SWOT analýzy je identifikace a následné omezení slabých 

stránek, podpora silných stránek, nalézání nových příležitostí a dobrá znalost hrozeb. 

Úkolem podniku je, aby co nejlépe využíval příležitostí, které se mu nabízejí, a především 

předcházel hrozbám [15]. 

  

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/albert-humphrey
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
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4 ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

 Praktická část diplomové práce je z důvodu velikosti, značného množství 

zaměstnanců a složité organizační struktury Třineckých železáren, a. s., zaměřena zejména 

na získávání, výběr, adaptaci a vzdělávání pracovníků v této společnosti. Analýza všech 

uvedených personálních činností probíhala na základě strukturovaného rozhovoru 

s personalisty Třineckých železáren, kteří se danou personální činností zabývají. 

V roce 2016 byl v Třineckých železárnách průměrný věk zaměstnanců 44 let  

a průměrný měsíční výdělek na jednoho zaměstnance ve stejném roce sahal k 30 000 Kč 

[16]. 

V diplomové práci je větší pozornost věnována právě získávání pracovníků,  

u kterého jsou následně analyzována a provedena opatření týkající se využití internetu, 

především tedy sociálních sítí v této personální činnosti. Jak u získávání a výběru, tak  

u adaptace a vzdělávání pracovníků je poté provedena SWOT analýza. 

4.1 Struktura pracovníků společnosti 

 Na úvod praktické části diplomové práce je analyzována struktura pracovníků 

Třineckých železáren, a. s. v letech 2012 až 2016 podle nejvyššího dosaženého vzdělání  

a věkové skupiny. Výsledky jsou prezentovány v tabulkách č. 1 a 2. 

Tabulka č. 1: Struktura pracovníků podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ 

VZDĚLÁNÍ 

OBDOBÍ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Základní    268    265    364    349    360 

Vyučen 3 014 3 076 3 456 3 454 3 442 

Střední odborné      67     65      86      87      89 

Vyučen s maturitou    815   869 1 004 1 035 1 072 

Úplné střední všeobecné    140   145    168    171    165 

Úplné střední odborné 1 021 1 051 1 207 1 210 1 188 

Vysokoškolské    648   674    715    725    719 

Celkem 5 973 6 145 7 000 7 031 7 035 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 
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 Z tabulky č. 1 je na první pohled patrné, že největší podíl pracovníků ve všech 

sledovaných letech tvořili z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání zaměstnanci 

s vyučením, vyučením s maturitou a úplným středním odborným vzděláním, kteří 

zaujímali více než dvě třetiny z celkového počtu zaměstnanců společnosti. Tento fakt je 

způsoben především charakterem činnosti TŽ, ze kterého vyplývá i převládající potřeba 

pracovníků na tyto typy pracovních pozic. Nejmenší podíl za celé sledované období 

naopak tvořili zaměstnanci se středním odborným vzděláním, což jsou zpravidla absolventi 

dvouletých oborů bez výučního listu. V tomto případě se většinou jedná o zaměstnance 

přijaté už dříve, noví nastupují spíše výjimečně. Druhou nejméně početnou skupinu tvořili 

zaměstnanci s úplným středním všeobecným vzděláním, mezi které spadají zejména 

gymnazisti [16]. 

U daných skupin zaměstnanců byly výraznější rozdíly zaznamenány pouze v letech 

2012 až 2014, což se pochopitelně projevilo u celkového počtu všech zaměstnanců 

společnosti. Tento fakt je pravděpodobně zapříčiněn fúzemi provedenými v letech 2013  

a 2014. Od roku 2014 již nebyly zjištěny výraznější početní rozdíly při srovnání stavu 

v jednotlivých letech, tudíž se meziroční nárůst i pokles pohyboval okolo 1 %, což jsou 

z hlediska celkového počtu zaměstnanců zanedbatelné rozdíly [16]. 

Tabulka č. 2: Struktura pracovníků podle věkové skupiny 

VĚKOVÁ SKUPINA 
OBDOBÍ 

2012 2013 2014 2015 2016 

18 - 25 let    328    342    467    486    461 

25 - 30 let    400    449    586    634    674 

30 - 35 let    448    469    529    566    574 

35 - 40 let    817    765    749    672    637 

40 - 45 let    811    903     987 1 013    995 

45 - 50 let 1 050    966 1 058    999    979 

50 - 55 let    937    984 1 156 1 223 1 239 

55 - 60 let    911    933 1 043    999    995 

nad 60 let    271    334    425    439    481 

Celkem 5 973 6 145 7 000 7 031 7 035 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 
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 V tabulce č. 2 lze vidět, že nejvíce zaměstnanců za celé sledované období, 

s výjimkou roku 2012, spadá do věkové skupiny 50 - 55 let, ale poměrně značné množství 

jich je patrné také u skupin 55 - 60 let, 45 - 50 let nebo 40 - 45 let. Toto zjištění vychází 

z toho, že průměrný věk zaměstnanců se v letech 2012 až 2016 pohyboval mezi  

44 a 45 lety. Naopak nejméně zaměstnanců bylo zjištěno u věkové skupiny 18 - 25 let  

a nad 60 let, což bylo zapříčiněno zejména stávající situací na trhu práce, demografickým 

vývojem, strukturou obyvatelstva i menším zájmem mladých lidí o technické obory. Osoby 

nad 60 let vzhledem ke svému věku odcházejí do důchodu, popř. častěji ztrácejí zdravotní 

způsobilost k práci v podmínkách průmyslového provozu [16]. 

4.2 Vstupy pracovníků do společnosti 

 Vstupy pracovníků do Třineckých železáren jsou analyzovány v letech  

2012 až 2016 podle věkové skupiny a vzděláním, což je uvedeno v tabulkách č. 3 až 7. 

Výsledné hodnoty vstupů jsou využity i k pozdějším výpočtům fluktuace pracovníků v TŽ. 

Tabulka č. 3: Vstupy zaměstnanců v roce 2012 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

Vysokoškolské 
Úplné střední 

odborné 

Úplné střední 

všeobecné 
Vyučen Ostatní Celkem 

do 30 let 26 64 4 35 1 130 

30 až 40 let   1   9 1 20 4   35 

nad 40 let   4  12 1 26 1   44 

Celkem 31 85 6 81 6 209 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 

Tabulka č. 4: Vstupy zaměstnanců v roce 2013 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

Vysokoškolské 
Úplné střední 

odborné 

Úplné střední 

všeobecné 
Vyučen Ostatní Celkem 

do 30 let 22   69 5   64   9 169 

30 až 40 let 11   39 0   32   2   84 

nad 40 let 11   20 3   43   3   80 

Celkem 44 128 8 139 14 333 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 
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Tabulka č. 5: Vstupy zaměstnanců v roce 2014 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

Vysokoškolské 
Úplné střední 

odborné 

Úplné střední 

všeobecné 
Vyučen Ostatní Celkem 

Do 30 let 26 120 4 110 17 277 

30 až 40 let   5   33 0   37 13   88 

Nad 40 let   2   30 5   65 12 114 

Celkem 33 183 9 212 42 479 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 

Tabulka č. 6: Vstupy zaměstnanců v roce 2015 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

Vysokoškolské 
Úplné střední 

odborné 

Úplné střední 

všeobecné 
Vyučen Ostatní Celkem 

Do 30 let 22 101   4 118 16 261 

30 až 40 let   6   30   3   29 19  87 

Nad 40 let   2   18   3   71 10 104 

Celkem 30 149 10 218 45 452 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 

Tabulka č. 7: Vstupy zaměstnanců v roce 2016 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

Vysokoškolské 
Úplné střední 

odborné 

Úplné střední 

všeobecné 
Vyučen Ostatní Celkem 

Do 30 let 16   74 3   87 34 214 

30 až 40 let   3   28 0   38 22   91 

Nad 40 let   7   34 1   79 13 134 

Celkem 26 136 4 204 69 439 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 28. 1. 2017 

 Z tabulek č. 3 až 7 lze vyčíst, že nejvyšší počet pracovníků, které podnik přijal, byl 

v roce 2014 a postupně se počty vstupů nových pracovníků během následujících let 

snižovaly přibližně o 1 %. Největší nárůst byl zaznamenán mezi lety 2012 a 2013 a pak 

také 2013 a 2014, což bylo způsobeno realizovanými fúzemi. Ve všech sledovaných letech 
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bylo nejvíce nově přijatých zaměstnanců s vyučením, což pravděpodobně souvisí  

s charakterem provozu a pracovních pozic ve výrobním průmyslovém podniku [16]. 

Nejméně pracovníků bylo přijato s úplným středním všeobecným vzděláním. Co se 

týče věkové skupiny nově přijatých zaměstnanců, nejvyšší počty byly za celé sledované 

období zaznamenány ve skupině do 30 let, nejmenší pak ve skupině 30 - 40 let. Celkově 

lze tedy vyhodnotit, že podnik nejčastěji přijímá nové zaměstnance s vyučením spadající 

do věkové skupiny do 30 let. 

4.2.1 Poměr vstupů a výstupů pracovníků 

 Poměr mezi vstupy pracovníků do společnosti a jejich výstupy ze společnosti  

do jisté míry vypovídá o její stabilitě a spokojenosti zaměstnanců. Určité množství vstupů 

a výstupů je ale pro podnik důležité z hlediska přirozené obměny pracovní síly. Poměr 

mezi vstupy a výstupy je znázorněn v grafu na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Poměr vstupů a výstupů pracovníků 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 6. 2. 2017 

 Graf na obrázku č. 2 slouží k přesnější představě o poměru vstupů pracovníků  

do společnosti a jejich výstupů ze společnosti v jednotlivých letech. Z grafu je patrné, že 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016

Vstupy

pracovníků

Výstupy

pracovníků



Tereza Lancová: Analýza personálních činností ve vybraném průmyslovém podniku 

 

2017   31 

 

největší rozdíl mezi vstupy a výstupy nastal v roce 2014, kdy vstupy výrazně převyšovaly 

výstupy, a to o 121 pracovníků. V tomto roce si společnost vedla dobře také po výrobní  

a finanční stránce, což souvisí i s počty nově přijatých pracovníků. Nejmenší rozdíl je 

možné vidět v roce 2016, kdy společnost nezaznamenala výraznější výkyvy ve výrobě ani 

finanční situaci. V tomto roce vstupy převyšovaly výstupy o 6 pracovníků. 

4.3 Fluktuace pracovníků 

 Třinecké železárny patří dlouhodobě ke stabilním společnostem s dlouhotrvající 

tradicí nejen v Moravskoslezském kraji. Pozitivně jsou vnímány také svými zaměstnanci, 

jelikož počty ročních výstupů ze společnosti nejsou zvláště vysoké a míra fluktuace tak 

vykazuje nižší hodnoty, které potvrzuje tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8: Fluktuace pracovníků 

UKAZATELE 
OBDOBÍ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrný stav zaměstnanců 5 962 6 099 6 909 7 014 7 033 

Výstupy zaměstnanců    221    265    358    428    433 

Fluktuace [%]   3,71   4,34   5,18   6,10   6,16 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 27. 2. 2017 

 V tabulce č. 8 byla vypočtena míra fluktuace na základě průměrného počtu 

zaměstnanců a výstupů zaměstnanců ze společnosti v letech 2012 až 2016. Výpočty 

ukázaly podobné hodnoty s nepatrně rostoucím charakterem. Nicméně míra fluktuace byla 

po celé sledované období pod doporučenou hranicí 10 %. Tato skutečnost poukazuje  

na určitou míru spokojenosti zaměstnanců Třineckých železáren, které nabízejí 

ekonomickou jistotu, stabilitu, možnosti profesního rozvoje v perspektivních technických 

oborech a v neposlední řadě také velké množství zaměstnaneckých výhod [16]. 

4.4 Zaměstnanecké výhody 

 K tomu, aby si společnost udržela zaměstnance, popřípadě nalákala nové, poskytuje 

řadu zaměstnaneckých výhod. Mezi ty hlavní a nejdůležitější lze zařadit následující: 
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- týden dovolené navíc – podle zákona má každý zaměstnanec nárok  

na čtyři týdny dovolené v roce, ale Třinecké železárny nabízí ročně pět 

týdnů dovolené; 

- zvýhodnění práce o svátcích – v případě, že zaměstnancům vyjde práce  

na sváteční den, obdrží u tzv. rodinných svátků vyšší příplatek, než 

stanovuje zákon a počítat mohou také s příplatky za práci v noci, 

odpoledne, v soboty a neděle nebo s odměnami u příležitostí různých 

jubileí; 

- příspěvky na zdraví, relaxaci a pojištění – společnost zajišťuje pro své 

zaměstnance pobyty v léčebných lázních, poskytuje sociální výpomoci, 

příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, závodní stravování  

a na dětskou rekreaci nebo si lze ze široké škály volitelných výhod vybrat 

např. příspěvek na permanentní vstupenku na zápasy hokejového klubu 

v extralize či příspěvek na další sportovní vyžití v okolí společnosti; 

- firemní školka a škola – zaměstnanci mohou pro své děti využívat 

mateřskou školu za výhodných podmínek nebo Střední odbornou školu, 

která děti náležitě připraví na budoucí kariéru i život; 

- školení a vzdělávání – Třinecké železárny se řadí k inovativním 

společnostem, proto rovněž svým zaměstnancům umožňují pravidelná 

školení pro jejich osobní růst a rozvoj [16]. 

4.5 Získávání pracovníků 

Stejně jako v předchozích letech, je i nadále věnována pozornost problematice 

získávání především technicky kvalifikovaných zájemců o práci nejen z řad absolventů 

technických středních a vysokých škol. Hlavním cílem je zajistit nejen generační obměnu 

v Třineckých železárnách, ale i pokrytí běžné fluktuace zaměstnanců, a to s přihlédnutím 

k požadavku na maximální možnou úsporu nákladů. Přednostně jsou přijímáni zájemci 

s technickým vzděláním popř. předchozí pracovní praxí v technických oborech. Velkou 

část nově přijímaných pracovníků tvoří absolventi technických oborů Střední odborné 

školy Třineckých železáren. Za účelem uspokojení potřeby vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců bývá každoročně zahajován další běh Střediska nástupní praxe absolventů 

vysokých škol, které zabezpečuje prvotní adaptaci těchto absolventů do podmínek 
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Třineckých železáren, popřípadě dceřiných společností. Společnost také pokračovala 

ve spolupráci s dalšími školami všech stupňů, která má dlouholetou tradici [16]. 

4.5.1 Proces získávání pracovníků 

 Proces získávání pracovníků ve společnosti vzniká identifikací potřeby obsadit 

volné pracovní místo, které se uvolnilo nebo v určitých případech, jako je např. navýšení 

výroby v některých provozech, nově vzniklo. Celkovému procesu získávání pracovníků 

předchází personální plánování, pomocí kterého si společnost určí, kolik pracovníků 

potřebuje a co po nich vzhledem k obsazovanému pracovnímu místu požaduje.  

Na personální plánování poté navazuje analýza pracovního místa, na jejímž základě vzniká 

specifikace a popis daného pracovního místa [16]. 

 Celý proces získávání pracovníků v Třineckých železárnách většinou neprobíhá  

na základě nejrůznějších typů inzerátů, na které by uchazeči mohli v případě zájmu o volná 

pracovní místa reagovat, ale společnost má vlastní systém a způsob volby metod  

pro získávání pracovníků. Volba vhodné metody se pak odvíjí od povahy obsazovaného 

pracovního místa [16]. 

 Nejčastěji používané způsoby a metody získávání pracovníků v Třineckých 

železárnách: 

- Střední odborná škola Třineckých železáren – v tomto případě se nejedná 

přímo o metodu získávání pracovníků, ale spíše způsob, jakým společnost 

nejčastěji získává pracovníky na výrobní pozice, které jsou pro společnost 

velmi důležité a tyto pracovníky si již během jejich studia i těsně po jeho 

dokončení sama vyškolí pomocí propracovaného adaptačního programu.  

- Výběr z databáze uchazečů – často používaná metoda. Z databáze jsou 

v případě potřeby obsadit volné pracovní místo vybíráni vhodní uchazeči. 

Databáze uchazečů vzniká na základě možnosti vyplnit dotazník pro uchazeče 

o zaměstnání strukturovaný do podoby životopisu, který je umístěn  

na webových stránkách společnosti a je určen jak pro absolventy základních  

a středních škol, tak vysokých škol.  

- Burzy pracovních příležitostí – méně využívaná metoda. 

- Rozvoj mezinárodní spolupráce s Polskem a Slovenskem – zejména účast  

na akcích typu burza práce a vzdělání.  
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- Spolupráce s Úřadem práce ČR – tato spolupráce se uskutečňuje především 

v neformální rovině a k hlášení volných pracovních míst je využívána spíše 

výjimečně [16]. 

4.5.2 Požadavky na pracovní místo 

Požadavek na obsazení volného plánovaného místa v Třineckých železárnách 

obsahuje základní údaje o plánovaném místě, popis práce, kvalifikační požadavky, 

pracovní podmínky a zdravotní způsobilosti. Kvalifikační požadavky, které zaměstnanec 

musí splňovat pro řádný výkon činností, bývají stanoveny v popisu plánovaného místa  

a kvalifikacemi na jméno [16]. 

Jako kvalifikace na jméno jsou označovány kvalifikační požadavky povinné  

pro zastupování, které jsou u zaměstnance požadovány nad rámec popisu plánovaného 

místa a kvalifikační požadavky pro tzv. zodpovědné či pověřené osoby, které jsou  

u zaměstnance požadovány na základě pověření [16]. 

Kvalifikační deficit je pak rozdíl mezi kvalifikačními požadavky pracovního místa, 

na které je zaměstnanec zařazen a kvalifikací na jméno u zaměstnance a skutečně 

dosaženou kvalifikací zaměstnance [16]. 

Personalista následně porovná kvalifikační profil a další vlastnosti uchazečů  

s požadavkem na obsazení volného plánovaného místa. Dle výsledku porovnání  

a vyhodnocení shromážděných informací poté navrhne vhodného uchazeče [16]. 

4.6 Výběr pracovníků 

 Nejedná-li se o absolventy středních a vysokých škol, kteří prošli adaptačním 

procesem popsaným níže, jsou vhodní kandidáti na pracovní místo personalisty vybíráni  

ze zmíněné databáze uchazečů. V některých případech je z databáze již vybrán jeden 

konkrétní uchazeč, který je na pracovní místo nejvhodnější. Tohoto uchazeče si vybírá 

přímo vedoucí daného provozu, ve kterém se volné pracovní místo nachází. Tento způsob 

je ale volen většinou pouze u pozic na nižších kvalifikačních stupních [16].  

 K obsazování pozic na vyšších kvalifikačních stupních bývá z databáze na základě 

předvýběru vybráno několik uchazečů, kteří by pro výkon dané práce byli vhodní. Tito 

uchazeči se následně stanou součásti užšího výběrového řízení a jsou pozváni na výběrový 
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pohovor. Výběrový pohovor probíhá opět také za účasti vedoucího provozu, ve kterém  

se volné pracovní místo nachází, a který si určí požadavky na nového pracovníka. Pokud  

to obsazované pracovní místo vyžaduje, bývají uchazeči přezkoušeni z požadovaných 

schopností a dovedností, např. jazyka apod. Poté, co proběhne pohovor se všemi 

pozvanými uchazeči, se vedoucí provozu rozhodne, který z uchazečů je nejvhodnější a měl 

by být přijat. Všichni uchazeči, kteří se výběrového pohovoru zúčastnili, jsou o výsledcích 

co nejdříve vyrozuměni [16]. 

4.6.1 Dokumenty 

 Dokumenty vyžadované od uchazečů se liší v závislosti na povaze obsazovaného 

pracovního místa. Mezi základní dokumenty, které společnost od uchazečů o zaměstnání 

vyžaduje, patří:  

- životopis;  

- doklady o dosaženém vzdělání či praxi;  

- vyplněný dotazník;  

- doklady o vykonaných kurzech;  

- potvrzení o zdravotním stavu; 

- motivační dopis (pouze v některých případech) [16]. 

4.7 Analýza využití internetu a sociálních síti k získávání pracovníků 

 Třinecké železárny využívají sociální sítě k získávání pracovníků pouze okrajově  

a celkově internet také jen v omezeném množství v rámci databáze uchazečů, která vzniká 

na základě vyplnění dotazníku zájemci o práci právě na internetových stránkách 

společnosti. Společnost projevila zájem o využití této metody, a proto jsem se pro účely 

diplomové práce rozhodla analyzovat výhody a nevýhody některých sociálních sítí  

a pracovních portálů na internetu, mezi které jsem zahrnula sociální sítě Facebook  

a LinkedIn a pracovní portály Job.cz a Práce.cz patřící pod společnost LMC. Výsledky 

jsou prezentovány v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9: Výhody a nevýhody využití internetu a sociálních sítí k získávání pracovníků 

Pracovní portál/sociální síť Výhody Nevýhody 

Job.cz a Práce.cz 

- informovanost velkého 

množství uchazečů; 

- prestižní a velmi známé 

portály; 

- hodnoceny jako portály 

s nabídkami nejlepších 

zaměstnavatelů; 

- široká škála výběru 

nejrůznějších možností 

inzerce. 

- velmi vysoké náklady  

na inzerci vzhledem 

k ostatním možnostem. 

 

Facebook 

- obrovské množství 

aktivních uživatelů; 

- inzerce cílena především 

na mladší generaci; 

- získání většího množství 

informací o uchazečích  

i mimo profesní život; 

- nulové či velmi nízké 

náklady; 

- rychlost. 

- omezené množství uživatelů 

starší generace; 

- informace o uchazečích 

mohou být zkreslené; 

- informace mívají neformální 

charakter; 

- zaměření spíše na pozice  

na nižších kvalifikačních 

úrovních. 

LinkedIn 

- větší množství dostupných 

informací ve srovnání 

s klasickým životopisem; 

- soustředěnost  

na kvalifikovanější pozice; 

- výhodný nástroj 

personálního marketingu; 

- aktivnější přístup 

personalistů. 

- časová náročnost 

vyhledávání vhodných 

pracovníků; 

- vyšší náklady na rozsáhlejší 

využití; 

- nedostupnost pracovníků 

s nižším vzděláním. 

Vlastní zpracování, 13. 2. 2017 
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Z tabulky č. 9 je patrné, že ve všech případech převažují výhody nad nevýhodami, 

z čehož plyne, že zařazení sociálních sítí a pracovních portálů do procesu získávání  

a výběru pracovníků je zejména v dnešní době vhodnou volbou. 

4.8 SWOT analýza získávání a výběru pracovníků 

 Na základě analýzy procesů získávání a výběru pracovníků v předchozích 

kapitolách byla provedena SWOT analýza těchto personálních činností, která má za úkol 

identifikovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby uvedené v tabulce č. 10.  

V důsledku vzájemného propojení faktorů silných a slabých stránek na straně jedné  

a příležitostí a hrozeb na straně druhé, lze získat nové a užitečné informace, které mohou 

pomoci lépe zhodnotit a popsat do jaké míry se jednotlivé faktory vzájemně střetávají. 

Tabulka č. 10: SWOT analýza získávání a výběru pracovníků 

Silné stránky: 

- významný zaměstnavatel regionu; 

- stabilita a dobrá pověst společnosti; 

- perspektivní zaměstnání; 

- strategické umístění společnosti; 

- Střední odborná škola TŽ. 

Slabé stránky: 

- nedostatečná informovanost o volných 

pracovních místech; 

- využívání malého množství metod 

k získávání pracovníků; 

- nedostatečné využití možností 

internetu k získávání pracovníků. 

Příležitosti: 

- získání kvalitních pracovníků; 

- široká spolupráce se vzdělávacími 

institucemi; 

- využití schopností absolventů zejména 

technických oborů; 

- rostoucí počet pracovníků. 

Hrozby: 

- nedostatek pracovníků; 

- výběr nevhodných pracovníků; 

- nižší zájem o méně kvalifikované 

pozice; 

- úbytek obyvatel v okolí; 

- odchody kvalitních pracovníků  

ke konkurenci. 

Vlastní zpracování, 5. 3. 2017 

 V tabulce č. 10 lze vidět výčet silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb  

u získávání a výběru pracovníků. Za nejvýznamnější silnou stránku je možné považovat 

stabilitu a dobrou pověst společnosti, která patří mezi největší zaměstnavatele 

v Moravskoslezském kraji a svým pracovníkům poskytuje určitou jistotu zaměstnání  
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i v budoucnu. S tímto do jisté míry souvisí, ve srovnání s regionem, příznivé platové 

podmínky a řada zaměstnaneckých výhod, které Třinecké železárny nabízejí a zajišťují si 

tak loajálnost svých zaměstnanců. Důležitou roli zde ale také hraje Střední odborná škola 

TŽ, díky které společnost poskytuje studentům možnost začlenit se do pracovního procesu 

Třineckých železáren již během studia i po jeho dokončení a zajišťuje si tak kvalitní 

pracovní sílu podle svých potřeb. 

 Co se týče slabých stránek, za nejpodstatnější lze považovat využívání menšího 

množství metod k získávání a výběru pracovníků, především tedy minimální využití 

internetu a s ním souvisejících sociálních sítí, které jsou v dnešní době velmi užitečným 

nástrojem nejen v personálním řízení. Vzhledem k tomu, že společnost v současné době 

trpí nedostatkem pracovníků, by mohlo být využití tohoto nástroje určitou doplňkovou,  

ale zároveň užitečnou metodou k získávání a výběru nových pracovníků hlavně 

v budoucích letech, kdy se informační technologie budou dostávat stále více do popředí 

čím dál většímu množství populace.  

 Nejvýznamnější příležitostí při získávání a výběru pracovníků je zejména široká 

spolupráce s nejrůznějšími vzdělávacími institucemi všech stupňů, kde se společnost může 

významným způsobem prezentovat a díky této spolupráci si dokáže dlouhodobě zajistit 

přísun nových pracovních sil a vychovat si tak i do budoucna kvalifikované a loajální 

pracovníky.  

 Hlavní hrozbou by pro společnost mohlo být nezajištění potřebného počtu 

kvalifikovaných zaměstnanců a také výběr nevhodných pracovníků. V obou těchto 

případech by mohlo pomoci využití nejrůznějších sociálních sítí, na kterých lze podávat 

informace o volných pracovních místech a také zde lze snadno o uchazečích o práci zjistit 

mnoho užitečných informací, které by případně zamezily rozhodnutí přijmout nevhodného 

uchazeče. Další hrozbu by pro společnost mohly představovat odchody nově získaných 

kvalitních pracovníků ke konkurenci v blízkém okolí, přičemž největší hrozbou by mohly 

být velké podniky, jako např.  ArcelorMittal Ostrava, a. s., Vítkovice Steel, a. s. nebo 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. 

http://www.hyundai-motor.cz/
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4.9 Spolupráce se vzdělávacími institucemi 

Třinecké železárny se zaměřují také na spolupráci se školami všech stupňů, čímž se 

snaží zajistit si přísun nových pracovních sil v budoucnu [16].  

Cílem této spolupráce je: 

- propagovat technické obory; 

- pomoci žákům a rodičům při volbě povolání jejich dětí; 

- pomoci studentům během studia; 

- zvýšit povědomí o hutnictví a posílit postavení společnosti v regionu; 

- získat kvalifikované pracovníky pro podnik a ostatní společnosti ve skupině 

Třinecké železárny - Moravia Steel; 

- udržet vysokou odbornost pracovníků a také propojit teoretickou přípravu  

s praktickými požadavky [16]. 

4.9.1 Spolupráce se základními a středními školami 

Co se týče spolupráce se základními a středními školami v regionu, Třinecké 

železárny nabízí širokou škálu možností [16].  

Mezi hlavní podoby této spolupráce lze zařadit např.:  

- oceňování nejtalentovanějších žáků a studentů dosahujících mimořádných 

výsledků v soutěžích přírodovědných předmětů a soutěžích technického 

zaměření; 

- prezentace Třineckých železáren u příležitosti třídních schůzek na základních 

školách a Dnů otevřených dveří na středních školách; 

- prezentace Třineckých železáren na burzách škol a veletrzích pracovních 

příležitostí pořádaných Úřadem práce; 

- Dny otevřených dveří v Třineckých železárnách;  

- nejrůznější druhy sponzorství [16]. 

4.9.2 Spolupráce s vysokými školami 

V neposlední řadě Třinecké železárny nabízejí spolupráci také některým vysokým 

školám [16].  

Tato spolupráce zahrnuje např.: 
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- poskytování podnikového prospěchového stipendia studentům denního 

studia; 

- účasti odborných zaměstnanců Třineckých železáren na seminářích nebo 

přednáškách pro studenty z oblasti jejich praxe; 

- nabídce nejrůznějších brigád, stáží či praxí; 

- umožňování exkurzí pro usnadnění volby specializace;  

- zadávání témat a vedení bakalářských či diplomových prací [16].  

4.10 Adaptace pracovníků 

 Kapitola adaptace pracovníků do jisté míry souvisí s kapitolou spolupráce se 

vzdělávacími institucemi. Třinecké železárny, a. s. mají vlastní propracovaný adaptační 

proces pro:  

- absolventy středních škol; 

- absolventy vysokých škol – Středisko nástupní praxe [16]. 

4.10.1 Adaptační proces pro absolventy středních škol 

 Adaptační proces pro absolventy středních škol přispívá k aktivnímu začleňování 

absolventů středních škol do pracovního procesu v Třineckých železárnách. Dobře 

nastavený adaptační proces zefektivňuje pracovní zařazení absolventů a usnadňuje jejich 

adaptaci na pracovní a sociální podmínky ve společnosti [16].  

Adaptační proces pro absolventy středních škol je z hlediska organizace mnohem 

složitější, než pro absolventy vysokých škol, kterých je výrazně menší množství. Celý 

adaptační proces je rozdělen na 2 části: 

- předadaptační proces – určený pouze pro studenty Střední odborné školy 

Třineckých železáren;  

- adaptační proces – určený jak pro absolventy Střední odborné školy 

Třineckých železáren, tak pro absolventy ostatních středních škol [16]. 

 Předadaptační proces probíhá na základě duální přípravy žáků Střední odborné 

školy TŽ, tedy souladu teorie s praxí. Množství žáků, kteří absolvují odbornou přípravu na 

pracovištích Třineckých železáren, se pohybuje zhruba okolo 150 za měsíc, ale počty se 

každý den mění, proto nelze přesné množství určit a personální oddělení musí na tyto 

výkyvy vhodnou organizací reagovat. Z důvodu velkého množství žáků není možné, aby 
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každý z nich měl vlastního instruktora, jako je to u adaptačního procesu vysokoškoláků, 

ale žáci jsou systematicky rozdělování do skupin. Celý proces probíhá tak, že se žáci vždy 

jeden týden učí a další jsou na praxi, přičemž pracovat mohou pouze s odborným dozorem. 

Za svou činnost pak žáci dostávají odměnu, jejíž hodinová sazba se odvíjí od dosaženého 

hodnocení. Při dosahování výborných výsledků si žák může měsíčně vydělat i 3 000 Kč, 

což je pro něj velkým motivačním faktorem. Tento systém odměňování je i spolu 

s přidělováním instruktorů, pracovišť a neustálého hodnocení velmi obtížný na organizaci, 

protože žáků je poměrně velké množství [16]. 

 Za dobu dvou až tří let žáci poznají, jak se na kterých pracovištích pracuje a kde by 

jim práce nejlépe vyhovovala. Na Střední odborné škole TŽ byl zaveden kreditní systém, 

což znamená, že žáci sbírají body (kredity) po celou dobu svého studia, a to nejen  

za prospěch, ale také za vykonanou práci, brigády nebo za účast na odborných soutěžích. 

Pokud žák dosáhne určitého počtu kreditů, které se však každý rok mění, může si  

po složení maturity nebo učňovských zkoušek vybrat, kde by chtěl pracovat a stává se tak 

zaměstnancem Třineckých železáren [16]. 

Vždy v lednu, tedy 6 měsíců před dokončením předadaptačního procesu, se 

rozhoduje, kde se žáci posledních ročníků umístí. Předem se zjišťují zájmy žáků  

a rozhoduje se podle různých kritérií např. kreditního systému, kde budou zaměstnáni.  

Již v průběhu těchto šesti měsíců se žáci učí na daném pracovišti, aby o něm věděli vše 

potřebné, poznali firemní kulturu apod. [16]. 

Po skončení předadaptačního procesu následuje proces adaptační, který probíhá  

u všech nových zaměstnanců bez ohledu na to, kterou školu absolvovali. Do dvou let  

po dokončení školy jsou noví zaměstnanci v systému SAP
1
 označováni a vedeni stále jako 

absolventi [16]. 

Adaptační proces se skládá ze tří na sebe navazujících hodnotících částí: 

1. V lednu probíhá klasické hodnocení zaměstnanců přímým nadřízeným 

(mistrem), doplněné o hodnocení absolventů, pomocí bodů na základě 

čtyř kritérií: 

- ochota a zájem pracovat; 

                                                 
1
 Systém SAP – softwarový produkt společnosti SAP, který slouží k řízení podniku a skládá se z několika 

modulů, mezi něž patří také modul řízení lidských zdrojů. 
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- ochota učit se; 

- adaptace absolventa do kolektivu; 

- možnost využití absolventa. 

2. V červnu probíhá hodnocení absolventů středních škol vedoucími 

středisek. 

3. V listopadu probíhá hodnocení absolventů středních škol vedoucími 

provozů, kteří mají k dispozici také předchozí hodnocení absolventa  

od vedoucích středisek. Řeší se, co je třeba změnit či zlepšit v rámci 

různých provozů, jejich potřeb apod. Zápis od všech vedoucích provozů 

přichází jednou ročně na odbor personální práce [15]. 

Po uplynutí dvou let zmizí ze systému SAP označení absolvent a zaměstnanci  

už takto nejsou nadále hodnoceni [16]. 

4.10.2 Středisko nástupní praxe 

 Středisko nástupní praxe začalo fungovat v roce 2002 a zajišťuje řízenou adaptaci 

absolventů vysokých škol s možností potenciálního uplatnění ve společnostech skupiny 

Třinecké železárny - Moravia Steel [16]. 

 Absolventi vysokých škol se mohou do Střediska nástupní praxe přihlásit do dvou 

let po dokončení studia, přičemž začátek je vždy 1. září každého roku a trvá 10 měsíců. 

V současné době prošlo Střediskem nástupní praxe 301 absolventů vysokých škol. 

Přibližně 80 až 90 % tvoří absolventi technických oborů, především hutnictví, strojírenství 

a elektrotechniky [16]. 

 Výběr vhodných kandidátů probíhá na základě požadavků vedoucích provozů, kteří 

dopředu vědí, kolik budou potřebovat lidí. Po důkladném plánování vše konzultují 

s příslušným personalistou, který poté připraví pohovory a výběrová řízení. Následně jsou 

do Střediska nástupní praxe vybráni vhodní kandidáti, kteří nejlépe splňují požadavky 

daných vedoucích provozů [16]. 

 Po zahájení adaptačního procesu 1. září následuje šest týdnů obecné přípravy, kdy 

jsou praktikanti umístěni každý den na jiné pracoviště nebo provoz, mají jiného mentora  

a během tohoto období si projdou celým výrobním procesem od počátku výroby  

až po finální výrobek. Praktikanti mají po uplynutí těchto šesti týdnů přehled o celé 
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společnosti, jezdí také po dceřiných společnostech a odloučených pracovištích, aby poznali 

souvislosti Třineckých železáren s ostatními dceřinými společnostmi, ve kterých dochází 

např. k finalizaci konečného výrobku, jehož počáteční fáze výroby byla uskutečněna 

v Třineckých železárnách [16]. 

 Po dokončení obecné přípravy nastává specializovaná příprava ve střediscích, kde 

je možné praktikanta umístit. Každému praktikantovi je přidělen mentor na příslušných 

pracovištích. Jedním z úkolů praktikanta je také zpracovat určitý projekt, který poté 

prezentuje před generálním ředitelem na neformálním setkání. Všichni jsou stále vedeni 

jako praktikanti až do doby, kdy se vedoucí provozu rozhodne, že daný praktikant může 

přejít na místo požadovaného provozu a stát se zaměstnancem. Každý praktikant musí být 

umístěn na některý z provozů nejpozději do 30. června následujícího roku. Když však 

mentor usoudí, že praktikant podává dobré výsledky, může být umístěn i dříve [16]. 

 Během celého procesu adaptace mají praktikanti také celou řadu vzdělávacích akcí, 

jako např. efektivní prezentace, management training (třídenní školení jak vést firmu, 

odhadovat rizika apod.), školení zvládání konfliktů či umění komunikace. Všechny 

vzdělávací akce probíhají většinou ve zmíněných šesti týdnech obecné přípravy [16]. 

 Důležitou součástí celého procesu je také oboustranné hodnocení. Toto hodnocení 

spočívá v tom, že praktikanti každý den hodnotí pomocí formuláře, jak se jim co líbí a co 

by případně změnili. Po dokončení šestitýdenní obecné přípravy jsou naopak praktikanti 

hodnoceni svými mentory, čímž vzniká určitá zpětná vazba mezi oběma stranami. Všem 

praktikantům je v průběhu celého adaptačního procesu důkladně vedena docházka. 

Praktikanti se pravidelně schází a hodnotí dosavadní postup [16]. 

 Všichni praktikanti jsou po ukončení celého adaptačního procesu vybaveni vším, co 

potřebují k výkonu práce na daných pracovištích a ve většině případů se postupem času 

dostanou na vedoucí pozice, jako jsou manažeři provozů apod. [16]. 

Celý proces je důkladně propracovaný a je poměrně obtížné jej zorganizovat, 

protože praktikanti bývají často rozdělováni do skupin podle vystudovaného oboru a je 

nutný individuální přístup ke každé ze skupin. Každý rok se pak provádí vyhodnocování 

Střediska nástupní praxe, což přinese poslední zpětnou vazbu, na základě které mohou být 

realizovány nejrůznější změny, zlepšení a ostatní návrhy pro další běh [16]. 
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Jak již bylo zmíněno, Střediskem nástupní praxe prošlo během celé jeho existence 

301 praktikantů. Z hlediska dostupnosti údajů a statistik bylo zjištěno, že v letech  

2010 až 2017 prošlo Střediskem nástupní praxe celkem 125 praktikantů. Jejich uplatnění  

a výstupy ze společnosti jsou číselně i procentuálně znázorněny v tabulce č. 11 a následně 

také v grafu na obrázku č. 3. 

Tabulka č. 11: Uplatnění praktikantů Střediska nástupní praxe v letech 2010 až 2017 

UPLATNĚNÍ PRAKTIKANTŮ 
POČET 

PRAKTIKANTŮ 

PROCENTNÍ 

VYJÁDŘENÍ 

Třinecké železárny, a. s.    96    77 

Moravia Steel a dceřiné společnosti    21    17 

Výstupy     8     6 

Celkem 125 100 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 13. 3. 2017 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro graf na obrázku č. 3. V této 

tabulce lze však vidět přesné uplatnění praktikantů Střediska nástupní praxe v letech  

2010 až 2017, tudíž v druhé polovině jeho dosavadní existence. Vzhledem k tomu, že 

doposud prošlo Střediskem nástupní praxe 301 praktikantů, v první polovině jeho 

existence, tedy v letech 2002 až 2010, jich bylo 176.  
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Obrázek č. 3: Uplatnění praktikantů Střediska nástupní praxe v letech 2010 až 2017 

Zdroj: [16] + vlastní zpracování, 13. 3. 2017 

 V grafu na obrázku č. 3 vycházejícího z tabulky č. 11 lze vidět, že více než tři 

čtvrtiny z celkového počtu praktikantů, kteří prošli Střediskem nástupní praxe během let 

2010 až 2017, se uplatnilo přímo v Třineckých železárnách, a. s. Přibližně jedna čtvrtina 

praktikantů našla uplatnění ve společnosti Moravia Steel a ostatních dceřiných 

společnostech a pouze 6 % praktikantů společnost opustilo úplně. Tento fakt svědčí o tom, 

že Středisko nástupní praxe dokáže opravdu dobře připravit absolventy vysokých škol  

na práci v Třineckých železárnách a získat si tak jejich loajalitu. 

4.11 Vzdělávání pracovníků 

Pomocí vzdělávání pracovníků společnost reaguje na organizační a personální 

změny tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalifikační úroveň zaměstnanců v celé škále 

profesí [16].  

Probíhají vzdělávací akce, které se zaměřují především na:  

- profesní přípravu zaměstnanců; 

- vzdělávání v oblasti kvality; 

77 % 

17 % 

6 % 

Třinecké železárny, a. s. Moravia Steel a dceřiné společnosti Výstupy
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- jazykovou přípravu; 

- manažerské vzdělávání; 

- realizaci workshopů k osvojení si odborných znalostí; 

- školení podporující komunikačních dovedností pro řídící zaměstnance 

některých vybraných provozů – tato školení by měla přispět 

k profesionálnímu zvládání konfliktů na pracovištích a zlepšování 

mezilidských vztahů [16].  

K realizaci vzdělávacích akcí pomocí interních lektorů je využívána aplikace 

Firemní akademie, která je také platformou k vzájemné diskusi a sdílení zajímavých 

poznatků a zkušeností mezi zaměstnanci [16]. 

4.12 SWOT analýza adaptace a vzdělávání pracovníků 

Stejně jako u získávání a výběru pracovníků, byla na základě analýzy procesů 

adaptace a vzdělávání pracovníků provedena SWOT analýza těchto personálních činností, 

která má opět za úkol identifikovat jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

uvedené v tabulce č. 12.  
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Tabulka č. 12: SWOT analýza adaptace a vzdělávání pracovníků 

Silné stránky: 

- propracovanost adaptačního procesu 

pro absolventy středních škol; 

- kvalita adaptačního procesu Střediska 

nástupní praxe; 

- individuální přístup; 

- množství a různorodost vzdělávacích 

akcí. 

Slabé stránky: 

- náklady na celý proces adaptace  

a vzdělávání pracovníků; 

- délka trvání a náročnost adaptačních 

procesů; 

- menší soustředěnost adaptačního 

procesu na nové pracovníky mimo 

absolventy středních a vysokých škol. 

Příležitosti: 

- zajištění pracovních sil do budoucna; 

- přísun lépe kvalifikovaných 

pracovníků 

- snaha neustálého vylepšování 

adaptačních procesů; 

- značná soustředěnost společnosti na 

čerstvé absolventy středních  

i vysokých škol. 

Hrozby: 

- odchody nově vzdělaných pracovníků; 

- složitá organizace adaptačních  

i vzdělávacích procesů; 

- klesající počet absolventů technických 

oborů; 

- nevhodný výběr praktikantů  

do Střediska nástupní praxe. 

Vlastní zpracování, 10. 3. 2017 

V tabulce č. 12 lze vidět výčet silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb  

u adaptace a vzdělávání pracovníků. V případě této SWOT analýzy jednoznačně dominují 

silné stránky nad těmi slabými, a to především proto, že společnost dlouhodobě a kvalitně 

koordinuje adaptační proces pro absolventy středních škol i vysokých škol. Velmi 

důležitou roli u silných stránek hraje také Středisko nástupní praxe, které absolventům 

vysokých škol dokáže poskytnout veškeré potřebné znalosti a dovednosti k výkonu práce 

na nejrůznějších manažerských pozicích a společnosti tak zajišťuje kvalifikované  

a vyškolené pracovníky. Klíčovou silnou stránkou je množství a různorodost vzdělávacích 

akcí, které jsou pracovníkům poskytovány v průběhu celé jejich působnosti ve společnosti, 

aby byli schopni reagovat na měnící se podmínky a byli tak více flexibilní. 

Slabé stránky u této SWOT analýzy nejsou samy o sobě pro společnost negativním 

faktorem. Náklady na celý proces adaptace a vzdělávání pracovníků lze považovat  
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za významnou investici, která se postupem času může společnosti několikanásobně vrátit. 

Délka trvání a náročnost adaptačních procesů je opět ve výsledku důkazem toho, že každý 

z absolventů či pracovníků, kteří jej bez potíží zvládnou, budou pro společnost kvalitní  

a vysoce přínosnou pracovní silou.  

Za hlavní příležitost lze považovat zajištění pracovních sil do budoucna, kdy 

společnost díky zajímavosti a propracovanosti celého adaptačního procesu, zejména  

pro absolventy, dokáže nalákat mnoho zájemců o práci v Třineckých železárnách.  

S tím souvisí také snaha neustálého vylepšování adaptačních procesů, kdy společnost dělá 

vše pro to, aby tyto procesy mohly být neustále zdokonalovány a přizpůsobeny 

požadavkům všem zainteresovaným stranám. 

Hrozbu pro společnost mohou bezesporu představovat odchody nově vzdělaných 

pracovníků, na které byly vynaloženy určité náklady, a kteří z různých důvodů např. přešli 

k jinému zaměstnavateli. Zásadní hrozbou může být také klesající počet absolventů 

technických oborů v posledních letech, pro které je Středisko nástupní praxe určeno 

především. Nejen, že se počet takovýchto absolventů snižuje, ale snižuje se také obecně 

kvalita výuky technických oborů na vysokých školách, proto je adaptace a vzdělávání 

těchto absolventů čím dál náročnější.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Východiskem k návrhům a doporučením bylo především podrobné rozpracování 

dvou SWOT analýz, přičemž první se zaměřovala na získávání a výběr a druhá na adaptaci 

a vzdělávání pracovníků. Z obou SWOT analýz vyplynulo několik silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb pro každou ze skupin personálních činností, které ukázaly,  

na jaké problémy je třeba se nejvíce zaměřit. Pozitivním jevem je však to, že silné stránky 

a příležitosti do jisté míry převyšovaly slabé stránky a hrozby. 

Důležitým aspektem je také to, že společnost by uvítala rozsáhlejší zapojení 

internetu a sociálních sítí do procesu získávání a následného výběru nových zaměstnanců, 

což již bylo naznačeno v kapitole 4.7 Analýza využití internetu a sociálních sítí k získávání 

pracovníků, kde byla provedena analýza výhod a nevýhod zmíněné metody. Na tento 

aspekt je v návrzích a doporučeních brán největší zřetel, protože se nedostatečné využívání 

internetu a sociálních sítí objevilo také jako jedna ze slabých stránek SWOT analýzy 

získávání a výběru pracovníků, kterou je možno asi nejvýraznějším způsobem ovlivnit. 

V současné době je pro podniky jedním z hlavních cílů získat a udržet si kvalitní 

zaměstnance a zároveň na tuto činnost vynaložit co nejméně nákladů. Řešení může být 

právě ve využití nejrůznějších sociálních sítí, jelikož počet jejich uživatelů neustále 

narůstá, a pomocí kterých se dá ušetřit určité množství nákladů. Velké množství lidí dnes 

využívá internet k celé řadě činností, mezi které lze bezesporu zařadit také hledání 

zaměstnání. 

Sociálních sítí využívaných k získávání pracovníků je mnoho, ale pro potřeby této 

diplomové práce byly zvoleny pouze ty nejznámější a nejpoužívanější, a to Facebook  

a LinkedIn. Zjednodušeně lze konstatovat, že pomocí sociální sítě Facebook lidé hledají 

zaměstnání spíše na nižších kvalifikačních úrovních, kdežto u LinkedIn se jedná o lidi 

s vyšší kvalifikací hledající zaměstnání na vyšších pozicích. 

Vzhledem k velikosti, širokému působení a zájmu lidí o práci v Třineckých 

železárnách by bylo vhodné vytvořit oficiální stránky s nabídkou volných pracovních míst 

na Facebooku týkající se pouze Třineckých železáren, kde by personalisté zveřejňovali 

nabídky na různé pracovní pozice. Největší výhodou této možnosti jsou nulové či velmi 

nízké náklady, což se odvíjí od rozsahu využití. Díky rozšířenosti Facebooku v současnosti 

již mezi většinu věkových skupin v produktivním věku, je možné předpokládat zájem  
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o tuto formu nabídky pracovních míst v Třineckých železárnách. Právě Facebook zajišťuje 

rychlé šíření informací, kdy mnoho lidí i v případě nezájmu o dané pracovní místo může 

nabídku sdílet se svými přáteli, kteří by naopak mohli mít o toto pracovní místo zájem. 

Výhodné může být také to, že případní zájemci mohou ihned na pracovní nabídku reagovat 

či pokládat dotazy např. pomocí komentáře pod příspěvkem. Facebook může hrát důležitou 

roli také u výběru zaměstnanců, kdy si personalisté mohou vyhledat uchazečův profil,  

na kterém lze získat mnoho dalších užitečných informací usnadňujících rozhodování  

o výběru, jako jsou např. vyjadřovací schopnosti, chování mimo pracoviště, trávení 

volného času, informace o předchozích zaměstnáních apod. 

Další velmi oblíbenou sociální sítí u většiny zaměstnavatelů je již zmiňovaný 

LinkedIn, na kterém jsou Třinecké železárny také registrovány, ale momentálně zde 

nenabízejí žádné volné pracovní místo. Využití této sociální sítě bych určitě také 

doporučila, zejména tedy k vyhledávání kvalifikovanějších zaměstnanců. Profily uživatelů 

na LinkedIn jsou v podstatě elektronickými životopisy, jsou veřejné a mohou do nich 

nahlížet všichni ostatní registrovaní uživatelé, což znamená jak firmy, tak uchazeči o práci. 

Na profilech registrovaných uživatelů lze opět získat užitečné informace týkající se právě 

jejich profesní kariéry a dovedností. Registrovaní zde mohou být také lidé, kteří jsou 

v současné době zaměstnaní a ve svém oboru úspěšní, ale současná pracovní pozice jim 

nevyhovuje či nejsou v dané společnosti spokojeni, proto by uvítali nové zaměstnání. 

Právě takovéto lidi mohou Třinecké železárny oslovit a nabídnout jim vhodné pracovní 

místo za podmínek, které by měly přínos pro obě strany. Využití sociální sítě LinkedIn je 

v základní verzi zdarma, ale při širším využití nejrůznějších nástrojů náklady rostou. 

Z výše uvedeného však vyplývá, že sociální sítě mají zajisté v personálním řízení 

značný význam, ale nelze jimi zcela nahradit dosavadní způsoby získávání a výběru 

zaměstnanců. Profily na těchto sociálních sítích také nemohou plně nahradit osobní styk  

s personálním oddělením, ale mohou mu pouze ulehčit práci.  

Nelze opomíjet také oblíbené pracovní portály Job.cz a Práce.cz, které jsou dnes 

k inzerci pracovních míst používány přibližně do stejné míry jako sociální sítě. U nabídek 

práce na těchto portálech se měsíční náklady šplhají k několika tisícům za jeden inzerát. 

Např. měsíční náklady na základní jednorázovou inzerci na pracovním portále Job.cz činí 

5 900 Kč. V případě, že by společnost chtěla, aby se každý týden inzerát dostával  
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na začátek seznamu nabídek práce, náklady se zvyšují. Existují však také kombinace 

balíčků s různým množstvím inzerátů, které mohou být zveřejněny jak na portále Job.cz, 

tak na Práce.cz. Tyto možnosti pochopitelně rapidně zvyšují množství nákladů. 

V neposlední řadě je možné zveřejňovat pracovní nabídky přímo na webových 

stránkách Třineckých železáren, které jsou přehledně udržovány a nabízet i zde volná 

pracovní místa by uvítalo mnoho lidí, zejména těch, kteří sociální sítě příliš nevyužívají. 

Co se týče adaptace a vzdělávání pracovníků, SWOT analýza neukázala výraznější 

problémy v této oblasti. Slabé stránky byly kompenzovány silnými, což potvrdilo 

propracovanou organizaci celého adaptačního procesu společnosti. Všechny zaznamenané 

hrozby se společnost snaží vyvrátit za použití osvědčených nástrojů. Při výběru praktikantů 

do Střediska nástupní praxe by společnost mohla také zvážit využití sociálních sítí jako 

doplňkovou metodu. Společnost by mohla uvažovat i o rozšíření adaptačního procesu na 

ostatní zaměstnance, kteří nepatří k čerstvým absolventům, např. pomocí nejrůznějších 

teambuildingových a dalších vzdělávacích aktivit, které by posílily vztahy v pracovním 

kolektivu a pomohly i k lepším pracovním výkonům.   
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci byly splněny všechny stanovené cíle týkající se analýzy 

struktury pracovníků, vstupů a výstupů pracovníků, porovnání míry fluktuace 

v jednotlivých letech a v neposlední řadě také analýzy získávání, výběru, adaptace  

a vzdělávání pracovníků v Třineckých železárnách, a. s. 

Počty zaměstnanců v Třineckých železárnách, a. s. se postupně od roku  

2012 do roku 2016 navyšovaly a v roce 2016 činil celkový počet zaměstnanců 7 035. 

Výraznější nárůst byl důsledkem fúze zaznamenán pouze mezi lety 2013 a 2014, kdy se 

počet zaměstnanců meziročně navýšil o 855. 

Analýza struktury pracovníků ve společnosti byla provedena podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání a věkové skupiny. Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání tvořili 

nejvýznamnější podíl zaměstnanci s vyučením, kterých bylo ve všech sledovaných letech 

více než 3 000. Nejmenší podíl za celé sledované období naopak tvořili zaměstnanci se 

středním odborným vzděláním, tedy zaměstnanci, kteří absolvovali dvouletý obor bez 

výučního listu a také zaměstnanci s úplným středním všeobecným vzděláním (většinou 

gymnazisti). Co se týče věkových skupin, nejvíce zaměstnanců ve všech sledovaných 

letech, s výjimkou roku 2012, spadalo do věkové skupiny 50 - 55 let. Naopak nejméně 

zaměstnanců bylo zjištěno u věkové skupiny 18 - 25 let a nad 60 let. Průměrný věk 

zaměstnanců se za celé sledované období pohyboval mezi 44 a 45 lety. 

Nejvíce vstupů nových zaměstnanců do společnosti byl zaznamenán v roce 2014, 

kdy jejich počet činil 479. Celkově bylo u vstupů nových zaměstnanců do společnosti 

vyhodnoceno, že podnik za celé sledované období nejčastěji přijímal zaměstnance 

s vyučením spadající do věkové skupiny do 30 let. Největší rozdíl mezi vstupy a výstupy 

zaměstnanců byl zaznamenán v roce 2014, kdy vstupy výrazně převyšovaly výstupy o 121 

zaměstnanců. Nejmenší rozdíl byl poté zjištěn v roce 2016, kdy vstupy převyšovaly 

výstupy pouze o 6 zaměstnanců.  

Výsledky výpočtů míry fluktuace pracovníků Třineckých železáren ukázaly 

podobné hodnoty po celé sledované období s nepatrně rostoucím charakterem, kdy se 

výsledky pohybovaly v rozmezí 3,71 až 6,16 %, což je pod doporučenou hranicí 10 %. 

Tyto výsledky však nejsou v současnosti vzhledem k nedostatku zaměstnanců na trhu 

práce pro společnost úplným pozitivem. 
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Po zhodnocení celého procesu získávání a výběru pracovníků v Třineckých 

železárnách bylo zjištěno, že přednostně jsou přijímáni zájemci s technickým vzděláním 

popř. předchozí pracovní praxí v technických oborech. Největší část nově přijímaných 

pracovníků tvoří absolventi technických oborů jedné z dceřiných společností Třineckých 

železáren, kterou je Střední odborná škola. Společnost také často přijímá nové 

zaměstnance pomocí databáze uchazečů na základě dotazníku, který případní zájemci  

o práci mohou kdykoliv vyplnit na webových stránkách Třineckých železáren. U získávání 

a výběru pracovníků byla provedena také analýza využití internetu a sociálních sítí, která 

ukázala, že u této metody převažují výhody nad nevýhodami. Také SWOT analýza 

získávání a výběru pracovníků ukázala, že společnost nevyužívá dostatečně výhod 

internetu a sociálních sítí k těmto činnostem, proto byla následně navržena doporučení 

k zapojení této metody do procesu získávání a výběru zaměstnanců.  

Třinecké železárny zaměřují svou činnost také na spolupráci se vzdělávacími 

institucemi všech stupňů, kdy se snaží pomocí různých nástrojů dostat do povědomí 

studentů, kteří by mohli být pro společnost do budoucna důležitou pracovní silou.  

Společnost se z velké části soustřeďuje především na absolventy středních  

a vysokých škol, kterým nabízí mnoho příležitostí pomocí propracovaného adaptačního 

procesu. Třinecké železárny vzdělávají studenty své Střední odborné školy jak během 

studia, tak neprodleně po jeho dokončení. Pro absolventy vysokých škol společnost nabízí 

adaptační proces ve Středisku nástupní praxe, pomocí kterého je každý rok vyškoleno 

několik absolventů, kteří poté mohou v Třineckých železárnách zaujímat zejména 

manažerské pozice. Do Střediska nástupní praxe jsou z dlouhodobého hlediska přijímáni 

především absolventi oboru hutnictví, strojírenství a elektrotechniky. Od roku 2002 prošlo 

Střediskem nástupní praxe již 301 absolventů vysokých škol a většina z nich se uplatnila 

právě v Třineckých železárnách nebo dceřiných společnostech.  

Třinecké železárny věnují dostatečnou pozornost i ostatním zaměstnancům  

na různých pozicích, které aktivně zapojují do vzdělávacích akcí. SWOT analýza adaptace 

a vzdělávání pracovníků ukázala, že společnost se v současnosti nepotýká s výraznějšími 

problémy v této oblasti, a že dokáže efektivně reagovat na všechny nedostatky.  
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Seznam použitých zkratek 

a. s. – akciová společnost 

ČR – Česká republika 

HR – human resources 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

TŽ – Třinecké železárny 

VÚHŽ – Výzkumný ústav hutnictví železa 

ŽDB – Železárny a drátovny Bohumín 
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