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Úvod 
 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Sociální potenciál organizace, kde bych 

se chtěla blíže zabývat problematikou stabilizace pracovního kolektivu a s tím i spojené  

odchody zaměstnanců z organizace a to z toho důvodu, že stabilizace zaměstnanců zaujímá 

důležité místo v systému organizace.  

Pro svou praktickou část jsem si zvolila firmu, kde se pracovní kolektiv velmi často 

obměňuje a tím upadá nejen pracovní morálka ale i profesionalita služeb. Efektivnost 

organizace je závislá na kvalitě svých pracovníků. A tím, že neustále přicházejí noví 

pracovníci, přibývá stávajícím zaměstnancům práce navíc s jejich výcvikem a zaučováním, 

který je potřebný k dosažení přijatelné úrovně jejich výkonu. Je to zbytečné plýtvání času, 

který by mohl být využit lépe. Taky zaměstnavateli přibývají další povinnosti, a to jak 

s administrativou, tak s výběrovým řízením, při kterém vhodné uchazeče vybírá. Pro 

zaměstnavatele je tento proces náročný nejen časově, ale i finančně.  

Firma nemůže dosáhnout svých cílů, pokud pracovní kolektiv nebude navzájem 

efektivně spolupracovat. 

 

Mým cílem je analyzovat stabilitu zaměstnanců a jejich odchody z organizace. 

Výsledky vyhodnotit a poté nabídnout vedení podniku návrhy a doporučení ke stabilizaci 

pracovního kolektivu a tím i na snížení počtu ukončených pracovních poměrů. Chtěla bych 

zjistit, z jakého důvodu nejčastěji pracovníci odcházejí a navrhnut opatření, které by tomu 

mohlo nějakým vhodným způsobem zabránit.  

 

 

 

 

 

 



   

1. Teoretické vymezení pojmů stabilizace a odchodů zaměstnanců 
z organizace 
 

1.1. Stabilizace 
Stabilizace zaměstnanců je velmi náročný a dlouhodobý proces. Jedná se o snahu 

firmy udržet si své zaměstnance, kteří jsou pro ni klíčoví, to znamená, že jsou zaučení, 

bezproblémoví a produktivní. Jednoduše řečeno, zaměstnanci, kteří jsou již s podnikem a jeho 

činnostmi sžití. Vědí, co mohou očekávat a dokážou se vyrovnat i s neočekávanou situací. 

Většinou se jedná o dlouhodobé pracovníky.  

 

 

 

 

Obr. 1.1.: Proces formování pracovní síly jako řada filtrů (Milkovich, Boudreau, 1993) 
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Pokud zapracovaný zaměstnanec odejde, znamená to pro firmu finanční ztrátu. Nejen 

díky výběrovému řízení, ale je zde navíc i práce se zaučováním nového pracovníka, který na 

uvolněnou pozici nastoupí. Tzv. „nováček“ bude z počátku pomalý a to může znamenat 

pokles produktivity. Do této ztráty můžeme zahrnout i administrativní náklady, které jsou 

s procesem odchodu spojené. Je to náročné nejen finančně, ale i časově.  

 

Jak uvádí Milkovich a Boudreau (1993) pokud organizace ztratí své kvalitní 

pracovníky, sebelepší nábor a výběr nových může pomoci jen zanedbatelně. Problém je 

v tom, že v organizaci zůstane buď příliš málo dlouholetých zaměstnanců, anebo může být 

jejich kvalita nedostačující. 

 

Nezbytnou podmínkou je, aby v organizaci vždy zůstávali alespoň nějací stálí 

pracovníci (základ), kteří by „nováčky“ zaučovali. Pokud by se tak nestalo a nikdo 

z dlouholetých zaměstnanců by nezůstal, kdo by nově příchozí zapracovával? Tím by upadala 

jak kvalita služeb, tak i spokojenost zákazníka a nakonec i zaměstnanců. Kteří by mohli být 

tím, že nepodávají dostačující výkon deprimováni. 

 

„Obecně platí, že hlavní roli při stabilizaci klíčových zaměstnanců hraje přímý 

nadřízený. Pokud je připraven a ochoten položit si otázky Caela Farrena, odborníka na řízení 

kariérového rozvoje, ale nemůže na ně odpovědět kladně, nechť to bere jako varování, že 

mohou brzy odejít“ (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001, s. 52). 

 

Víte, proč pracuje pro firmu a ne někde jinde? 

Mluvil jste s ním o příležitostech kariérového rozvoje a uvědomuje si, že postupuje 

tímto směrem? 

Víte o prioritě v jeho kariéře a spolupracujete s ním na tom? 

Víte, kolik na trhu práce platí za jeho kvalifikaci? 

Dáváte si pozor na známky únavy nebo přepracování a poskytnete rychlou pomoc? 

Je vztah se zaměstnancem otevřený, důvěryhodný a zdvořilý? 

Ví, že je za svůj přínos spravedlivě odměňován? 

Víte, jaké jsou jeho cíle, a podporujete ho aktivně? 

Uspokojují pracovní podmínky jeho osobní a profesní potřeby? 

Byla jeho nálada, fyzické zdraví a celková dispozice v uplynulých šesti měsících 

stabilní? 



   

Je nadšený a zaujatý prací, kterou vykonává? 

Zdá se, že je spokojený se svým světem práce - projekty, kolegy, pověstí, 

vzdělávacími programy? 

Ví, že budete aktivně podporovat jeho rozvoj pomocí tréninku, zapojením do 

náročných a inspirujících projektů a příležitostmi ke vzdělávání? 

 

 

Tři hlavní skupiny prvků ovlivňující stabilizaci (Lipinová, diplomová práce, 1997):  

 

1. Osobní faktory, jsou-li příznivé, posilují stabilizaci: 

• věk, 

• rodinný stav, 

• zdravotní stav, 

• dosažený stupeň vzdělání, 

• doba zaměstnání v podniku, 

• adaptabilita, atd. 

 

2. Podnikové faktory: 

• pověst (image) podniku, 

• způsob odměňování a zaměstnanecké výhody, 

• úroveň organizace a řízení, 

• styl vedení, 

• kvalita zaměstnaneckých vztahů, atd. 

 

3. Mimopodnikové faktory: 

• společenská prestiž práce, 

• situování podniku, 

• situace na trhu práce, atd. 

 

 

 

 



   

1. 1. 1. Spokojenost zaměstnanců v organizaci 

 

Jedním, ale ne jediným, faktorem, který může zaměstnance ve firmě udržet je míra 

spokojenosti. V dnešní době člověku zabírá práce většinu dne. V zaměstnání člověk stráví 

„polovinu života“, proto je důležité, aby se v ní cítil příjemně, byl zde přátelský pracovní 

kolektiv, práce ho uspokojovala a byl za ni spravedlivě (nejen finančně) ohodnocen. Pokud 

má zaměstnanec pocit, že tyto podmínky jeho pracoviště nesplňuje a je nespokojený, může 

zaujmout negativní postoj a kvalita jeho výkonu se může snižovat. 

 

Faktory pracovní spokojenosti: 

• specifika práce v určitých oblastech společenské praxe, 

• specifika jednotlivých profesí a prostředí, v němž jsou vykonávány, 

• specifika individuální v závislosti na osobních preferencích. 

 

Vnější faktory spokojnosti: 

• finanční ohodnocení, 

• samotná práce, 

• způsob vedení, 

• pracovní skupina, 

• pracovní podmínky. 

 

 

Obr. 1.2.: Příčiny a důsledky pracovní spokojnosti nebo nespokojenosti (Bláha, 2008) 
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Spokojenost můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

a) jednodimenzionální jev, 

b) dvojdimenzionální jev. 

 

 

a) Jednodimenzionální jev 

Je zaměřený na úplnou míru spokojenosti až po úplnou míru nespokojenosti. 

Jinak řečeno, dostatek spokojenosti vyplývá z nedostatku nespokojenosti a naopak. 

 

           Spokojenost                                           Nespokojenost    

 

 

b) Dvojdimenzionální jev 

Jedná se o základ dvoufaktorové teorie. Vychází z toho, že spokojenost a 

nespokojenost je ovlivňována odlišnými skupinami faktorů.  

 

Faktory lze rozlišit na: 

• motivační faktory, 

• hygienické faktory. 

 

 

Motivační faktory    Hygienické faktory 

úspěch      dozor 

uznání      pracovní podmínky 

samotná práce     mezilidské vztahy 

zodpovědnost     plat a bezpečí       

pracovní růst a povýšení   firemní politika                               

 

(Bláha, přednáška ze Sociálního potenciálu organizace, 2008) 

 

 

 

 



   

1. 2. Fluktuace 
 

Vyjadřuje poměr počtu rozvázaných pracovních poměrů k průměrnému evidenčnímu 

stavu zaměstnanců.  Pokud chceme vypočítat fluktuaci, nebudeme brát v úvahu zaměstnance, 

kteří odešli do důchodu, na mateřskou dovolenou nebo s nimi byl ukončen pracovní poměr 

z důvodu smrti pracovníka. Nezapočítávají se také brigádníci a zaměstnanci, kteří ztratili 

důvěru a nastupují k výkonu trestu (Bláha, Babicová, Kaňáková, 2000). 

 

Fluktuaci můžeme dělit na:  

• funkční - jde o řízený pohyb pracovníků, bývá většinou žádaná 

• disfunkční - časté střídání zaměstnání, je nežádoucí 

 

 

1. 2. 1. Mobilita, rozmísťování pracovníků a staffing 

 

Staffing lze charakterizovat jako „formování počtu, struktury a pracovních schopností 

pracovní síly (personálu) organizace, řízení kvantitativních a kvalitativních stránek její 

mobility“  (Koubek, 2001, s. 223). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3.: Formování personálu organizace (staffing) (Koubek, 2001) 

 

Mobilita charakterizuje pohyb pracovních sil v podniku i mimo něj. Proto rozlišujeme 

rozmisťování pracovníků v rámci mobility uvnitř a vně organizace.  

 

Mobilita uvnit ř organizace 

Jedná se o horizontální nebo vertikální pohyb pracovníků uvnitř organizace. Podle 

Koubka (2001) se skládá z těchto tří částí: 

a) povyšování pracovníků, 

b) převádění (transfer) pracovníků na jinou práci (pracoviště), 

c) přeřazení pracovníka na nižší funkci. 
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a) Povyšování pracovníků 

„Povýšení představuje takový pohyb, kdy pracovník v rámci organizace 

přechází na důležitější, náročnější a zpravidla lépe placenou pracovní funkci, kdy se 

tedy zlepšuje jeho postavení v hierarchii pracovních funkcí organizace“ (Koubek, 

2001, s. 224). 

Pokud se nadřízený rozhodne někoho ze zaměstnanců povýšit, mezi stěžejní 

ukazatele budou patřit pracovní schopnosti, zkušenosti, zásluhy a doba zaměstnání ve 

firmě. Povyšování pracovníků může sloužit jako nástroj motivace.  

 

b) Převádění (transfer) pracovníků na jinou práci (pracoviště) 

„Jde o takový pohyb, kdy pracovník v rámci organizace přechází na pracovní 

místo, které má přibližně stejný charakter a obsah práce, význam, postavení 

v hierarchii pracovních funkcí organizace i plat jako pracovní místo předchozí“ 

(Koubek, 2001, s. 225). 

Zaměstnanec může být převeden na jinou práci z toho důvodu, že v jiné části 

organizace není dostatek pracovníků. A nebo ze zcela opačného důvodu, že na jeho 

součastném pracovišti je přebytek pracovníků. Pokud se tak stane, ať už z prvního 

nebo z druhého zmiňovaného důvodu a zaměstnanec bude převeden na jinou práci, 

měl by být informován dostatečně předem a důkladně by mu měl být důvod přeložení 

vysvětlen. 

 

c) Přeřazení na nižší funkci 

„Jde o sestup pracovníka na nižší stupeň v hierarchii pracovních funkcí 

organizace, který bývá nezřídka doprovázen i snížením mzdy či platu. V tomto případě 

samozřejmě nelze příliš očekávat pozitivní reakci postiženého pracovníka“ (Koubek, 

2001, s. 226). 

Pracovník může být přeřazen na nižší funkci ze dvou důvodů: 

• pracovní místo, na kterém byl doposud zaměstnán, bylo zrušeno, 

• pracovník nemůže nadále efektivně vykonávat svou funkci (např. ze 

zdravotních důvodů). 



   

Vnější mobilita organizace 

Jak uvádí Koubek (2001) vnější mobilita organizace má dvě stránky, a to aktivní a 

pasivní. Hlavním úkolem aktivní stránky je obsadit uvolněné pracovní místo.  

Aktivní stránka se zaměřuje zejména na: 

• získávání, 

• výběr, 

• příjímání nových zaměstnanců.  

 

Pasivní stránka se zabývá: 

• propouštěním zaměstnanců plně v kompetenci organizace, 

• penzionováním, 

• rozhodnutím pracovníka z organizace odejít, 

• úmrtím. 

 

 

1. 3. Odchody zaměstnanců z organizace 
 

Ukončení pracovního poměru podle Armstronga (2002): 

• zaměstnavatel ukončí platnost existující pracovní smlouvy s výpovědí nebo bez ní – 

platnost existující pracovní smlouvy lze ukončit v důsledku přeřazení na nižší funkci, 

převedení na jinou práci a také v důsledku propuštění, 

• pracovník ukončí platnost existující smlouvy (rezignuje) s výpovědí nebo bez ní 

z důvodu chování v tom smyslu, že zaměstnavatel si vedl tak, že od pracovníka se 

nemůže očekávat pokračování v práci – to se nazývá „konstruktivní či logické 

ukončení pracovního poměru“, 

• pracovník pracuje na základě termínované pracovní smlouvy, která po uplynutí 

sjednané doby není zaměstnavatelem obnovena, 

• pracovník rezignuje během výpovědi dané zaměstnavatelem, 

• pracovnice bezdůvodně odmítne práci po mateřské dovolené. 

 

 



   

Podle zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán jen 

(http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/cdruha-hiv-d1/, 

dne 1.2. 2009): 

 

a) dohodou, 

b) výpovědí, 

c) okamžitým zrušením, 

d) zrušením ve zkušební době.  

 

 

Blíže bych rozvedla pouze bod a), a to z toho důvodu, že se tímto způsobem rozvázání 

pracovního poměru budu zabývat v praktické části, jako nejčastěji používaným způsobem 

rozvázání pracovního poměru v mnou zvolené organizaci. 

 

a) Dohoda § 49  

1. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí 

pracovní poměr sjednaným dnem. 

2. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec 

písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního 

poměru, požaduje-li to zaměstnanec. 

3. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel 

zaměstnanci. 

 

 

Lidé mohou ze zaměstnání odcházet z mnoha důvodů, proto je nezbytné zjistit, zda se 

jedná o pracovníka, který soustavně odvádí nedostatečný výkon nebo závažně porušil 

pracovní kázeň, či o zaměstnance, který sám rezignuje na své místo v organizaci (Bláha, 

Mateicicuc, Kaňáková, 2005). 

 

Odchody ze zaměstnání mohou být iniciovány jak ze strany zaměstnance, tak ze strany 

zaměstnavatele. 

 



   

1. 3. 1. Odchod iniciovaný zaměstnancem 

 

Pokud se pracovník rozhodne odejít ze zaměstnání, závisí to jen na něm samotném, ale 

jsou zde faktory, které ho mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit. Mezi tyto faktory patří 

mzdová politika, podnikové výhody nebo řízení kariéry. 

 

 

Pokud je odchod ze zaměstnání iniciován zaměstnancem jedná se o rezignaci na 

pracovní místo. Do této kategorie se zahrnují: 

 

a. odchody ze subjektivních příčin (rozhodnutí nejsou bezprostředně vázána na 

podmínky odchodu do důchodu), 

b. odchody do důchodu (Milkovich, Boudreau, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

a) Odchody ze subjektivních důvodů 

 

Obr. 1.4.: Model rozhodování pracovníka o odchodu z organizace (Milkovich, Boudreau, 

1993) 
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příležitosti 
 

1. Rac. očekávání 
výsledků budoucí 
práce 

2. Pravděpodobnost 
získání nového 
místa Spokojenost 

     Aktivita 
- uspokojení ze 
součastného 
zaměstnání 

Aktivita 
- očekávaná 
užitečnost 
jiných prac. 
příležitostí 

Záměr hledat si nové místo: 
  Záměr odejít ze zaměstnání 

Sklony k fluktuaci 
Jiné záměry 



   

Na obr. 1.4. můžeme vidět možné faktory, které mohou zaměstnance ovlivnit při 

rozhodování o odchodu z organizace. Na některé faktory organizace nemá vliv a nemůže je 

tedy ovlivnit, jedná se např. o působení trhu práce. Další významnou roli v rozhodování o 

odchodu hraje přitažlivost nově nabízené práce, u které je pravděpodobné, že ji získají. 

 

 

Analýza příčin odchodů podle Armstronga (2002): 

• vyšší mzda nebo plat jinde, 

• lepší perspektiva (vývoj kariéry) jinde, 

• větší jistota zaměstnání jinde, 

• více příležitostí rozvíjet své dovednosti jinde, 

• lepší pracovní podmínky jinde, 

• špatné vztahy s nadřízeným / vedoucím týmu, 

• špatné vztahy se spolupracovníky, 

• zastrašování, pronásledování, týrání, obtěžování, 

• osobní důvody – těhotenství, nemoc, stěhování, atd. 

nebo také může být důvodem k odchodu špatná pověst (image) firmy atd. 

 

 

Naopak faktory, které mohou snížit četnost odchodů, jsou:  

• jasné vymezení úkolů, 

• spokojenost s prací, 

• integrace s prací, 

• uspokojivé odměňování, 

• možnost kariérního postupu, 

• zaměstnanecké výhody, atd. 

 

Pokud se zaměstnanec už rozhodne ukončit pracovní poměr, dobrým zdrojem 

k zjištění informací o tom proč zaměstnanec odchází je výstupní pohovor, při kterém je 

možné zjistit, jestli zaměstnanec odchází z firmy z důvodu nespokojenosti nebo z vlastních, 

soukromých důvodů (např. lepší pracovní příležitost). Pokud odešel z důvodu nespokojenosti, 

může to signalizovat nastávající problém na pracovišti a je potřeba vše důkladně prověřit a 

předejít tak dalším odchodům.   



   

Jedny z nejdůležitějších ukazatelů, kterými by se vedení podniku mělo zabývat jsou: 

• počet odcházejících zaměstnanců, 

• z jakých důvodů odcházejí, 

• jaké jsou náklady spojené s odchodem zaměstnanců. 

Tyto faktory mohou signalizovat začínající problém v podniku, ale také mohou 

napomoci k jeho řešení. 

 

Odchody zaměstnanců z organizace lze měřit různými způsoby. 

 

Metody měření odchodu pracovníků  

 

• Míra odchodů 

Pro který se také používá název ukazatel intenzity odchodů, měří počet odchodů 

zaměstnanců z firmy. Je to nejznámější a nejlehčí ukazatel. 

 

 

 

           Počet pracovníků, kteří během určitého období odešli 

 

                   Průměrný počet pracovníků v tomtéž období 

 

 

Tato metoda je snadno pochopitelná a ukazatel se poměrně lehce vypočítá. Ukazatel 

míry odchodů, ale může být nadhodnocen z důvodu vysoké mobility i malého podílu 

pracovních sil.  

Pokud odejdou ti nejlepší pracovníci, může být i malá míra odchodu škodlivá, ale 

pokud odejdou zaměstnanci, kteří nepatří mezi ty produktivní, mohou být lehce nahrazeni 

lepšími a pak nemusí být ani vysoká míra odchodů znepokojující. 

 

x  100 



   

     Analýza rizika 

Může pomoct kvantifikovat míru nebezpečí ztráty klíčových zaměstnanců nebo 

neobsazení klíčových pracovních míst. 

Lze provádět následujícím způsobem: 

1. Identifikovat potenciální rizikové oblasti – klíčové typy lidí, kteří mohou odejít 

– a rizikové jednotlivce nebo skupiny lidí. 

2. Odhadnout pravděpodobnost, že se tak stane. 

3. Odhadnout, jak vážný dopad pro podnik by měla daná ztráta. 

4. Odhadnout snadnost získání náhrady a náklady tím spojené. 

Každý z těchto odhadů by měl být vyjádřen pomoci stupnice, např.: 

• velmi vysoký, 

• vysoký, 

• průměrný, 

• nízký, 

• velmi nízký. 

Celkový přehled hodnocení, by pak mohl ukázat, kde je třeba podniknout kroky 

potřebné k udržení klíčových zaměstnanců nebo skupin lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

• Míra p řežití 

Jedná s o podíl pracovníků, kteří byli zaměstnáni v určitém období a někteří jsou 

v organizaci ještě po několika měsících či letech. Míra přežití je vyjádřena v podobě 

„k řivky přežití“. 

 

Obr. 1.5.: Křivka přežití  

 

 

• Ukazatel střední délky přežití 

Tento ukazatel je jednodušší a odvozen z analýzy míry přežití. Je definován jako doba, 

která je potřebná k tomu, aby se skupina nebo kohorta osob vstupujících do podniku 

snížila na polovinu. Tento ukazatel lze porovnávat jak podle jednotlivých ročních kohort 

osob vstupujících do podniku, tak u různých skupin pracovníků. Díky tomuto ukazateli lze 

zjistit, kde je třeba podniknout kroky zmírňující trend nežádoucích odchodů pracovníků 

z podniku. 

 

 

 

Procentní podíl 
těch, kteří z určité 

kohorty vstupů 
odešli 

Čas 



   

• Index stability 

Vyjadřuje tendenci dlouhodobějších pracovníku zůstat v podniku a tedy ukazuje míru 

kontinuity zaměstnání.  

 

Počet pracovníků s jedním a více roky zaměstnání v podniku 

Počet pracovníků zaměstnaných před rokem 

 

Může však být opět zavádějícím ukazovatelem, protože neodhaluje ony výrazně 

odlišné situace existující v podniku nebo v podnikových útvarech s vysokým podílem 

dlouhodobě zaměstnaných pracovníků s porovnání s podniky nebo útvary, kde většina 

pracovníků má krátkou dobu zaměstnání (Armstrong, 2002). 

 

 

b) Odchody do důchodu 

 

Zaměstnanci obvykle odcházejí z pracovního poměru do důchodu na konci své 

pracovní kariéry.  Pracovníci také mohou odejít do předčasného důchodu a začít druhou 

kariéru, často jsou, ale omezení věkem a zdravotním stavem. 

 

 

1. 3. 2. Odchod navrhovaný zaměstnavatelem 

 

„Odchod ze zaměstnání iniciovaný zaměstnavatelem může mít formu propuštění z 

viny zaměstnance, které je reakcí na individuální, specifické příčiny, jakými jsou 

nezodpovědnost, porušování pravidel, nepoctivost, lenost, absence, nekázeň či neúspěšné 

absolvování zkušební lhůty“ (Milkovich, Boudreau, 1993, s. 385). 

 

Propouštění zaměstnanců je  nejradikálnější řešení vzniklé situace a dochází k němu 

jen tehdy, pokud jsou vážně ohroženy zájmy firmy.  

 

 

x 100 



   

Podle zákoníku práce § 46 může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen z těchto 

důvodů (http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/cdruha-

hiv-d2/, dne 1.2. 2009): 

 

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců 

za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní 

péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení 

touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 

vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, 

který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, 

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané 

práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; 

spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné 

zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době 

posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 

neodstranil, 

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát 

zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně 

upozorněn na možnost výpovědi.  

 



   

Pokud je to možné tak se jim organizace snaží vyhnout, jeden z důvodů je i odstupné, 

které tvoří pro firmu finanční náklad. 

 

 

Náklady spojené s odchodem pracovníka: 

 

• náklady na výběr nového pracovníka, zaučení, 

• pokles produktivity, 

• náklady na celý proces odchodu, 

• náklady času, 

• náklady administrativní. 

 

Jedná se přibližně o 1,7 násobek hrubého ročního příjmu člověka, který odchází.  

 

 

Negativa spojené s odhodem pracovníka 

S odchodem pracovníka jsou spojeny nejen náklady, ale i negativa, většinou se jedná se o 

(http://www.personall.cz/Fluktuace_I.html, dne 15.4. 2009): 

 

• ztrátu zaškolených zaměstnanců, 

• možný únik citlivých informací a obchodního tajemství, 

• ztrátu zákazníků (zaměstnanec je přetáhne s sebou jinam), 

• minimální přechodné zhoršení péče o zákazníky, 

• pocity nejistoty u stávajících zaměstnanců a jejich přetížení. 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. Charakteristika organizace  
 

2.1. Činnost organizace  
 

Organizace, o které píšu svou bakalářskou práci se jmenuje Jadran a jedná se o 

restaurační zařízení, které se nachází ve Frýdku-Místku. Jako první byla restaurace vedena 

pod Beskydskými hotely a restauracemi, později  byla převedena do soukromého vlastnictví a 

od roku 1997 ji má v pronájmu Daniel Majer, který je vedoucí restaurace a podniká na 

základě živnostenského oprávnění pro pohostinskou činnost.  

Mezi  spotřebitele patří jak jednotlivci, tak i skupiny a rodiny s dětmi. Všichni chtějí 

uspokojit své základní fyziologické potřeby a těmi jsou hlad a žízeň. Tyto základní potřeby 

vystihuje i Maslowova pyramida potřeb, která je postavena na hierarchickém řazení potřeb od 

těch nejnaléhavějších až po ty nejméně naléhavé. A právě fyziologické potřeby jsou uvedeny 

na prvním místě. Ale při návštěvě restaurace nejde jen o uspokojení hladu a žízně, ale i o  

kulturní zážitek, který by jsme si odtud měli odnést. K tomu je důležitý přístup obsluhy, 

příjemné prostředí a čistota.  

 

 

Služby poskytované restaurací Jadran 

 

Restaurace nabízí teplou kuchyni každý den od 11:00 do 22:00 hod. Z jídelního lístku 

si vybere opravdu každý, obsahuje nejméně sto druhů jídel, které jsou pravidelně 

obměňovány. A navíc během pracovních dnů můžeme využít nabídky Meny, za výhodnou 

cenu, na kterém jsou každý den tři nové druhy jídel s polévkou. 

V letních měsících je otevřena terasa, kde se servírují grilované speciality. 

Taky si zde můžeme zarezervovat salónek pro různé slavnostní příležitosti, jako jsou 

např. svatby, rodinné oslavy, firemní večírky i smuteční hostiny.  

Pořádají se zde speciální akce k příležitosti Dětského dne, předávání vysvědčení nebo 

k oslavě dne zamilovaných – Sv. Valentýna.  A při vyjímečných událostech jako je oslava 

Nového roku je přichystán i zábavný program. 



   

2.2. Personální struktura 
 

V podniku pracuje pod vedením nadřízeného 8 zaměstnanců a to na těchto pozicích: 

• kuchař, 

• číšník – číšnice. 

Podle zkušeností a znalostí z praxe, vedoucího restaurace, je potřeba k zajištění 

efektivního chodu restaurace právě 8 zaměstnanců, proto se snaží tento počet udržet a kdykoli 

nějaký z pracovníku z organizace odejde, hledá za něj rychle vhodnou a kvalifikovanou 

náhradu. 

V organizaci existuje jen jeden odpovědný vedoucí, kterým je Daniel Majer, jemuž 

jsou všichni zaměstnanci přímo podřízení, to znamená, že zde jsou jednoznačné vazby mezi 

podřízenými a nadřízeným a jsou zde přesně vymezeny kompetence. Tato organizační 

struktura se nazývá liniová struktura. Liniová struktura je v menších podnicích s omezeným 

počtem zaměstnanců zcela běžná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1.: Liniová struktura 

 

 

 

Vedoucí podniku 

Kuchař 2 číšníci 5 číšnic 



   

O veškeré personální činnosti se stará vedoucí restaurace, kterému přibývá práce 

navíc, pokud se zaměstnanec rozhodne odejít ze zaměstnání, a to se v této organizaci stává 

poměrně často. Proto mezi jeho hlavní úkoly patří: 

• „přilákat“ vhodné uchazeče o zaměstnání – získávání zaměstnanců (inzeráty 

v novinách, internet, úřad práce, atd.), 

• realizace výběrového řízení – pohovory s uchazeči o zaměstnání, 

• výběr vhodného zaměstnance, 

• uzavření pracovní smlouvy - administrativa s tím spojená, 

• adaptace nového zaměstnance v organizaci, 

 

  další úkoly, které bezprostředně nesouvisí s náborem a získáváním 

zaměstnanců, jako jsou: 

 

• odměňování zaměstnanců, 

• odchody zaměstnanců – rozvázání pracovního poměru, atd. 

 

K poslednímu bodu personálních činností ohledně odchodů zaměstnanců a rozvázání 

pracovního poměru, bych chtěla ještě dodat, že rozvázání pracovního poměru v restauraci 

Jadran probíhá nejčastěji formou dohody. Jak je z grafu 2.1. patrné z 19 zaměstnanců, jež 

opustili své pracovní místo v letech 2004 - 2008, byl se čtrnácti z nich rozvázán pracovní 

poměr dohodou, to je celých 77%. 

Jako druhá nejčastější forma rozvázání pracovního poměru je zrušení pracovního 

poměru uplynutím sjednané doby (smlouva bývá většinou sjednána na 1 rok). Touto formou 

opustili své zaměstnání čtyři pracovníci. 

Pouze s jedním zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr z důvodu úmrtí. 



   

Způsob ukon čení pracovního pom ěru
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Graf 2.1.: Způsob ukončení pracovního poměru 

 

 

2.3. Metody sběru dat 
 

Protože ve firmě pracuje pouze osm zaměstnanců a dotazník by tedy nebyl 

nevhodnější, použila jsem k získávání informací o problému jinou metodu sběru dat, a to 

částečně standardizovaný rozhovor. Cílem rozhovoru bylo získat všechny relevantní údaje o 

zaměstnancích, jejich postojích, názorech a o spokojenosti nebo nespokojenosti v zaměstnání. 

Otázky, které jsem volila tak, abych získala potřebné informace, jsem kladla všem 

pracovníkům organizace a pomocí jejich odpovědí jsem se snažila situaci analyzovat a 

vyhodnotit.  

Jen okrajově jsem zvolila metodu sběru dat zvanou pozorování, jelikož jsem 

v restauraci strávila spoustu času. A to nejen s vedoucím, ale i se zaměstnanci, abych 

pochopila, v jakém pracovním prostředí pracují a jaká je náplň jejich práce. 

 Veškeré informace ohledně zaměstnanců, kteří opustili své zaměstnání v letech 2004 

až 2008, jsem získala z podnikové evidence. Tyto údaje jsem využila jako základ této 

bakalářské práce. 

 



   

3. Analýza odchodů zaměstnanců a vyhodnocení rozhovoru 
 

3.1. Analýza odchodů zaměstnanců 
 

Za období pěti let (2004 – 2008) opustilo své pracovní místo celkem 19 zaměstnanců, 

ale k výpočtu míry odchodů bude bráno v úvahu pouze 18 zaměstnanců, protože s jedním 

zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr z důvodu smrti. 

Výpočet míry odchodů jsem provedla pomocí vzorce: 

 

Počet pracovníků, kteří během určitého období odešli 

 

         Průměrný počet pracovníků v tomtéž období 

 

Míra odchodů neboli fluktuace organizace za těchto pět let činí 45%. V jednotlivých 

letech to pak je: 

 

Rok Míra odchodů všech 
zaměstnanců 

2004 37,5% 
2005 62,5% 
2006 25% 
2007 50% 
2008 50% 

Tab. 3.1.: Míra odchodů zaměstnanců v jednotlivých letech 

 

Z této tabulky 3.1. je patrné, že největší míra odchodů nastala v roce 2005, pak 

v dalším roce prudce klesla na 25% a během posledních dvou let se ustálila na 50%. Tomu 

také odpovídá i následující graf, ve kterém jsou odchody zaměstnanců, podle jednotlivých let 

vyjádřeny graficky. 

 

x  100 



   

Počet odchozích zam ěstnanc ů v letech 2004 - 2008
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Graf 3.1.: Počet odchozích zaměstnanců v letech 2004 – 2008 

 

Z grafu 3.1. vyplývá, že nejvíce zaznamenaných odchodů z organizace bylo v roce 

2005, kdy odešlo pět zaměstnanců. Což znamená, že v organizaci zůstalo pouze 24% 

původních zaměstnanců, kteří se museli o nově příchozí postarat, zaučovat je, poskytovat 

informace o celkovém chodu restaurace a při tom ještě plnit své každodenní pracovní úkoly.  

Po tomto rekordním roce nastává pravý opak, kdy opustili své pracovní místo pouze 

dva lidé.  

V dalších letech se situace zásadně neměnila a zastavila se na poměrně vysokém počtu 

odchodů, to znamená odchod čtyř zaměstnanců každý rok z celkových osmi. Toto číslo 

nepatří mezi nejlepší, ale aspoň v podniku zůstane celá polovina (50%) původních 

zaměstnanců, na rozdíl od roku 2005. 

 

 

 

 

 



   

Odchody zaměstnanců podle profesí 

 

Počet odchodů zaměstnanců podle profesí může být zavádějící, protože personál 

podniku je složen z 1 kuchaře(ky) a 7 číšníků(c), je tedy staticky nepravděpodobné, že by 

někdy mohlo dojít k tomu, že odejde více kuchařů(ek) než číšníků(c). Proto, i když se 

nejčastěji mění personál na pozici číšník-číšnice, musí se to brát s nadhledem. 
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Graf 3.2.: Počet odchozích zaměstnanců v letech 2004 – 2008 

 

Podle grafu 3.2. je patrné, že nejčastěji odcházejí zaměstnanci pracující na pozicích 

číšník-číšnice. V rozmezí let 2004 až 2008 jich odešlo 12, což je číslo velmi znepokojující. 

Největší odliv této pracovní síly byl v letech 2005 a 2007. V organizaci pracuje pouze jeden 

číšník, který je věrným zaměstnancem a pracoval zde už v roce 1997, kdy restaurace změnila 

své vedení.  

Jenom v roce 2006 nebyly žádné změny na místě kuchaře, jinak v každém roce se tato 

pozice obměnila minimálně jednou. Nejkomplikovanější situace nastala v roce 2008, kdy se 

tato pozice obměnila dokonce dvakrát, to znamená, že na toto místo nastoupil už třetí kuchař. 

Protože je tato pozice jedna z nejdůležitějších, byl velký problém najít kvalifikovanou 

náhradu na uvolněné pracovní místo, které se muselo velmi rychle obsadit.  



   

Od té doby, kdy v roce 2004 zemřel údržbář, se za něj nehledala náhrada. A na 

rozsáhlé opravy a rekonstrukce se najímá externí profesionální firma. Podobná situace nastala 

v roce 2005, kdy z firmy odešla uklízečka. Od té doby řeší úklid pomocí brigádníků a na stálý 

pracovní poměr už nikdo nebyl přijat. 

 

Celková míra odchodů podle pracovní pozice číšník-číšnice je 34%, což je poměrně 

vysoké číslo. Za jednotlivé roky to pak činí: 

 

Rok Míra odchodů na pracovní pozici číšník-
číšnice 

2004 29% 
2005 43% 
2006 29% 
2007 43% 
2008 29% 

Tab. 3.2.: Míra odchodů zaměstnanců na pracovní pozici číšník-číšnice 

 

Z tabulky 3.2. můžeme vidět, že míra odchodů v jednotlivých letech je vysoká a 

během let kolísá. V průběhu pěti let se dostala míra odchodů na maximální hodnotu 43% a 

minimální hodnota byla 29%. Znepokojující je fakt, že míra odchodů nikdy neklesla pod 

29%. Pokud se podíváme na poslední rok, míra odchodů opět klesla na 29%, což je o 14% 

lepší než v roce předchozím. 

U profese kuchař(ka) by bylo vypočítání míry odchodů neefektivní, protože na této 

pracovní pozici je zaměstnán vždy jen jeden zaměstnanec. Proto by fluktuace, kdy odchází 

jeden kuchař(ka) z jednoho vycházela vždy 100%. 

 

 

 

 

 



   

Odchody zaměstnanců z pohledu identifikačních údajů 

 

Protože zaměstnanci, kteří z organizace odešli jsou různě staří a věková škála byla 

velmi široká (nejmladšímu zaměstnanci bylo 22 let a nejstaršímu 59 let), rozdělila jsem je 

podle věkových kategorií do sedmi skupin: 

• 21 – 25 let, 

• 26 – 30 let, 

• 31 – 35 let, 

• 36 – 40 let, 

• 41 – 45 let, 

• 46 – 50 let, 

• 51 let a více. 
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Graf 3.3.: Věková kategorie odcházejících zaměstnanců v letech 2004 – 2008  

 



   

Z grafu 3.3. lze vypozorovat, že nejčastěji odcházejí mladí perspektivní lidé ve věku 

okolo 26 až 30 let, kteří ještě nemají tolik závazků a mohou si dovolit opustit své pracovní 

místo. Například z toho důvodu, že hledají lepší finanční ohodnocení nebo chtějí cestovat. 

Další velkou skupinu, i když už o 10% menší, než skupina předchozí, tvoří zaměstnanci ve 

věku od 21 do 25, ale i oni odcházejí z podobných důvodů jako zaměstnanci z první skupiny.  

V pozdějším věku už se lidé více snaží udržet své pracovní místo, mají více závazků, 

ale také se bojí, že když odejdou, jiné místo už nezískají, z důvodu svého pokročilého věku. 

Starší zaměstnanci by měli mít v organizaci své určité postavení. Patří sice do starší věkové 

kategorie, ale zato mají velké zkušenosti a praxi. 
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Graf 3.4.: Odchody zaměstnanců v letech 2004 – 2008 podle pohlaví 

 

Z grafu 3.4. můžeme vidět, že ženy odcházejí z organizace mnohem častěji, a to až o 

36% více než muži. Je to dáno hlavně tím, že ve firmě je zaměstnáno více žen než mužů, ale 

nemusí to být vždy jediný důvod. V současné době tomu taky není jinak, v restauraci Jadran 

pořád pracuje více žen než mužů a to v poměru 5 : 3. Jedním z hlavních důvodů proč 

odcházejí více ženy, je i to, že tato práce je hodně fyzicky náročná. Což v jiných méně 

frekventovaných restauracích může být nižší pracovní vytížení. 

 



   

3.2. Vyhodnocení částečně standardizovaného rozhovoru 
 

Částečně standardizovaný rozhovor je jednou z metod sběru dat, která je náročnější na 

vyhodnocení. Rozhovor mi pomohl vytvořit si individuální pohled na jednotlivé zaměstnance 

(hlavně otázky týkající se pracovní náplně, byly podstatné pro pochopení jejich pracovního 

života) a na pracovní kolektiv jako celek. Ale vyhodnotit jsem se rozhodla pouze klíčové 

otázky, které by mohly poskytnut informace k řešení problému odchodů a stabilizace 

zaměstnanců.  
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Graf 3.5.: Délka pracovního poměru 

 

Jak už jsem dříve uváděla, pouze jeden zaměstnanec pracuje v restauraci už od 

začátku, a to od roku 1997. To znamená 12 let. Jedná se i o jakousi konkurenční výhodu, 

protože stálí zákazníci ho znají a vědí, co můžou očekávat, a že pokud budou obsluhováni 

tímto číšníkem, mohou si být jistí jeho profesionálním chováním a příjemným vystupováním. 

Na druhém a třetím místě v délce zaměstnání jsou dvě číšnice, které pracují v organizaci 4,5 a 



   

3,5 let. Tyto dvě číšnice by už mohly být brány, jako dlouhodobé zaměstnankyně. Ale 

alarmující je, že celá polovina zaměstnanců jsou v podniku méně než jeden rok. 

 

 

Index stability 

 

Index stability za rok 2008 je přibližně 167%. Což vyjadřuje tendenci dlouhodobějších 

pracovníku zůstat v podniku. Tento index bere v úvahu jako dlouholeté pracovníky už 

zaměstnance, kteří jsou v organizaci déle než jeden rok, což může být zkreslující. Je paradox, 

že ve skupině dlouholetých zaměstnanců je pracovník, který ve firmě pracuje 12 let 

s pracovníkem, který je ve firmě 1 rok. Proto v praxi, považuje většina zaměstnavatelů, jako 

dlouholeté pracovníky ty, kteří u nich pracují několik let. Proto je tento index nic neříkající. 

 

 

Spokojenost a nespokojenost zaměstnanců  
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Graf 3.6.: Spokojenost zaměstnanců v organizaci 



   

Aby bylo jednodušší odpovědi vyhodnotit, nabídla jsem zaměstnancům škálu 

možných odpovědí. Mohli si vybrat jednu z variant: spokojen, spíše spokojen, spíše 

nespokojen, nespokojen.  

Jak je z grafu 3.6. patrné pracovníci restaurace nejčastěji volili odpověď spíše 

nespokojen, velkým překvapením bylo, že si tuto variantu zvolila celá polovina zaměstnanců 

podniku. Nespokojený se svou prací je pouze jeden člen personálu, u kterého může být 

v budoucnu pravděpodobný odchod z organizace.  

Tři zaměstnanci si jako svou odpověď zvolili možnost spíše spokojen, což z celkového 

pohledu není pro organizaci příliš uspokojující. Ale ještě horší je zjištění, že v restauraci není 

ani jeden zaměstnanec, který by byl zcela spokojen. 

 

Hlavní důvody nespokojenosti zaměstnanců 

 

Na tuto otázku měli odpovědět zaměstnanci, kteří jsou s něčím ve firmě nespokojeni. 

Protože ani jeden zaměstnanec nebyl zcela spokojen, vždy se našel nějaký důvod 

k nespokojenosti, většinou ne jenom jeden. Proto je docela logické, že se k  této otázce  

vyjádřili všichni zaměstnanci.  
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Graf 3.7.: Důvody nespokojenosti zaměstnanců 



   

Jak je z grafu 3.7. patrné důvodů k nespokojenosti bylo hodně, ale tím nejčastěji 

zmiňovaným se stalo nízké platové ohodnocení. Je pochopitelné, že pozice kuchaře(ky) je 

lépe finančně ohodnocena než pracovní pozice číšník-číšnice. Sice mají menší mzdu, ale zato 

mají tu výhodu, že pokud se budou k hostům chovat příjemně a slušně, mají šanci získat 

spropitné. Pro které platí dvě nepsaná pravidla rozdělení a to buď vkládání všech spropitných 

do společné pokladny a na konci měsíce se to rozpočítá mezi všechny zaměstnance včetně 

kuchaře. Nebo si spropitné po obdržení, číšníci můžou ponechat sami pro sebe. Ale i to 

nemění nic na tom, že mzdy zaměstnanců jsou velmi nízké a hraničí s minimální mzdou.   

Další často uváděný důvod nespokojenosti souvisí opět s finanční stránkou. A to 

z toho důvodu, že pokud se koná nějaká speciální akce, např. svatba nebo různé oslavy, které 

se konají až do pozdních ranních hodin, nedostávají žádné speciální finanční odměny, pouze 

základní plat a zákonem dané příplatky za práci přesčas. I když se tento problém z větší části 

týká finančního ohodnocení, nemělo by se zapomínat, že tato práce je velmi fyzicky náročná a 

velkou část tohoto problému tvoří i zvýšené pracovní nároky na zaměstnance, psychický tlak 

a v neposlední řadě i nepravidelná pracovní doba. 

K předchozímu problému se také pojí nedostatečné motivování k lepším výkonu a to 

jako formou hmotných tak i nehmotných odměn a zaměstnaneckých výhod. Proto jsem tuto 

kategorii odpovědí přiřadila k předchozí skupině, když jsem odpovědi vyhodnocovala a 

graficky znázorňovala. Nespokojenost spočívá v tom, že zaměstnanci nedostávají žádné 

prémie, ani nic podobného. Zaměstnancům jsou poskytovány pouze nároky, na které mají 

právo ze zákona. Snad jedinou zaměstnaneckou výhodou je stravování v restauraci za 

zvýhodněnou cenu. A to 25 Kč za oběd. 

Často mají taky zaměstnanci pocit, že jsou přetěžováni. A že je nedostatek personálu. 

Taky uvádějí, že by stačil jeden nebo dva zaměstnanci navíc.  

Jedním už z méně zmiňovaných důvodů je velmi nízká naděje na vývoj kariéry (nebo 

naděje na zvýšení mzdy) a další rozvíjení svých schopností. Pokud si nezajistí školení nebo 

kurzy sami, nemají možnost se těchto vzdělávacích akcí zúčastnit. A i tak si musejí veškeré 

výlohy platit sami a navštěvovat tyto akce jen ve svém volném čase.  

 Velmi málo, ale přece, byly zmiňovány špatné vztahy se spolupracovníky. Tento 

problém se sice zdá zanedbatelný, ale do budoucna by se měl řešit. Zatím je sice pouze na 

úrovni osobní sféry, jedná se hlavně o dva pracovníky, ale později by mohl přerůst i do 



   

profesní sféry a to by mohlo ovlivnit pracovní výkon nejen zúčastněných, ale i ostatních 

zaměstnanců. 

 Protože jsem dále zaznamenala různé odpovědi, které se nedaly zařadit do 

jednotlivých skupin, vytvořila jsem pro tyto stížnosti samostatnou skupinu s názvem Ostatní. 

Zde se vyskytovaly různé připomínky, jako např. nepříjemné chování hostů k personálu, 

dlouhá pracovní doba, finanční odpovědnost za celodenní tržbu (strach z manka). 

  

 

Důvody spokojenosti zaměstnanců 

 

I když zaměstnanci restaurace uvedli hodně důvodů k nespokojenosti, je logické, že 

s něčím být spokojení musí, protože jinak by už dávno své nynější místo opustili. Také bylo 

překvapivé, že na co si jedna skupina zaměstnanců v předchozí otázce stěžovala, druhá 

skupina to brala jako pozitivní stránku své práce. 
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Graf 3.8.: Důvody spokojenosti zaměstnanců 

 



   

 Jak je z grafu 3.8. patrné, celých 41% zaměstnanců vidí jako hlavní důvod 

spokojenosti to, že mají zvýhodněnou cenu stravováni.  

 Velmi často zmiňovaným důvodem také bylo to, že jsou spokojení s příjemným 

pracovním prostředím a s přátelskou atmosférou, která na pracovišti vládne. Jako pozitivní 

stránku vidí vzájemnou výpomoc, pokud někdo potřebuje s něčím poradit. A důležité také je, 

že zde nevládne rivalita a zkušenější kolegové předávají a dělí se o své zkušenosti a znalosti 

z praxe s méně zkušenými spolupracovníky. Když přijde nový zaměstnanec, všichni se mu 

snaží přechod do nového prostředí ulehčit a snaží se, aby se co nejdříve aklimatizoval a 

zapadl do pracovního kolektivu. I z toho důvodu, že čím dřív se adaptuje, tím dřív se stane 

platnou součástí pracovního týmu.   

 18% zaměstnanců uvedlo jako důvod své spokojenosti dobré vztahy s vedoucím firmy 

a hlavě to, že se s nimi jedná upřímně a narovinu. 

Také se shodují se, že jsou rádi, že pracují v restauraci, která má ve Frýdku-Místku a 

blízkém okolí, dobré jméno. Na tento důvod si vzpomnělo 12% pracovníků. 

 

 

Nedostatky odchozích zaměstnanců 

 

 Tuto otázku jsem pokládala nejen zaměstnancům organizace, ale i  jejich nadřízenému. 

A to hlavně z toho důvodu, aby výsledek byl co nejobjektivnější. Protože každá ze 

zúčastněných stran může mít na situaci jiný názor a pohled. Zaměstnanci problém vidí 

z horizontálního pohledu, protože se svými kolegy tráví většinu dne a lépe je znají. Proto vidí 

problém podrobněji a vědí i věci, o kterých nemusí mít vedoucí ani tušení. A naopak vedoucí 

vše vidí ze svého vertikálního postavení a má přehled o věcech, do kterých zaměstnanci 

nevidí. Tyto různé odpovědi jsou vyhodnoceny v grafu 3.9. 
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Graf 3.9.: Nedostatky odchozích zaměstnanců 

 

 Graf 3.9. jsem musela přizpůsobit vzniklé situaci, kdy zaměstnanců je více a 

nadřízený, jak už jsem dříve uvedla je pouze jeden, proto nemůže být počet jeho odpovědí 

větší než jedna. Odpovědi jsem zpracovala do grafu hlavně z důvodů srovnání, jak vnímají 

nedostatky zaměstnanců obě strany.  

 Z grafu 3.9. je možné vyčíst co nadřízený vnímá jako nedostatek a jak intenzivně 

vnímají spolupracovníci chyby svých kolegů. 

 Prvním zmiňovaným problémem je malá praxe a zkušenosti v oboru, což je jeden 

z klíčových prvků kvalitního zaměstnance. Je tedy logické, že si tohoto nedostatku všimly obě 

strany, jak vedoucí, tak 3 z 8 zaměstnanců. 

 Zato toho, že na zaměstnance jsou kladeny příliš velké pracovní nároky, které mají 

pracovníci problém zvládat a cítí se pod neustálým tlakem, jak časovým, tak psychickým i 

fyzickým si všimla pouze strana zaměstnanců a to dokonce celá polovina z nich. Což 

znamená, že na tento nedostatek upozornilo nejvíce pracovníků a tím se z něj stává 

nejdůležitější problém, který se stává ještě o to závažnější, pokud o něm zaměstnavatel nemá 

ponětí. 

 Třetí problém je vnímaný pouze ze strany zaměstnavatele a týká se nedostatečného 

vnímání autority nadřízeného. Vedoucí má pocit, že zaměstnanci schválně neplní své 



   

povinnosti. Je možné, že tento problém souvisí s předchozím bodem, kdy zaměstnanci se 

snaží svou práci vykonávat, jak nejlépe umí, ale jejich možnosti jim to neumožňují. 

 Dalším závažným nedostatkem je zneužívání důvěry zaměstnavatele a svých 

pravomocí, které se dají snadno využít ve svůj prospěch. V restauraci může k těmto případům 

docházet často, protože se dají těžko dokázat. Tímto neetickým chováním můžou zaměstnanci 

poškodit jak svého zaměstnavatele, tak zákazníky, např. zmenšování porcí a v neposlední řadě 

i sami sebe, pokud nadřízený jejich praktiky odhalí.  

 Pouze u prvního a posledního nedostatku odcházejících zaměstnanců se obě strany na 

svém názoru shodly a jsou si problému vědomy.  

 

 

Nejčastější příčiny odchodů zaměstnanců 

  

 Z toho důvodu, že zaměstnavatel neprovádí výstupní pohovory ani nepožaduje 

vyplnění dotazníku při odchodu zaměstnance, nejsou mu vždy známy přesné důvody 

zaměstnancova odchodu. Většinou odcházející pracovník pouze nastíní důvod svého odchodu 

bez bližšího upřesnění, čemuž by se dalo v budoucnu zabránit, pokud by zaměstnavatel 

věnoval více času rozhovoru s odcházejícím podřízeným. I když zaměstnanci svůj důvod 

k odchodu sdělí, vedoucí si nevede záznamy o tom, proč jeho zaměstnanci odcházejí a pak 

není schopný těmto problémům v budoucnu předcházet a ztrácí zbytečně zaměstnance pořád 

ze stejných nebo podobných důvodů, přitom by tomu mohl zabránit. 

 Protože si zaměstnavatel nevede evidenci důvodů odchodů svých zaměstnanců, mohl 

mi poskytnout informace jen přibližně a ty jsem doplnila o odpovědi personálu restaurace, 

protože většina z nich (jedná se o dlouhodobé pracovníky) se se svými kolegy dobře znala a 

důvody jejich odchodu jsou jim známy. 

 Odpovědi není možné seřadit podle počtu odchodů pracovníků, protože jak vedoucí, 

tak i zaměstnanci organizace si nejsou schopní vybavit počet zaměstnanců, kteří z těchto 

důvodů odešli, vzpomněli si pouze na důvody odchodů. 

 



   

Hlavní důvody odchodů zaměstnanců: 

• vyšší finanční ohodnocení jinde, 

• nabídka perspektivnějšího pracovního místa, 

• lepší pracovní doba, 

• práce blíže bydliště, 

• osobní důvody, 

• práce v zahraničí, 

• založení vlastní živnosti. 

 

První tři body byly zmiňovány nejčastěji, z čehož jsem usoudila, že by se mohlo jednat 

o nejčastější důvody odchodů. Zato u posledních dvou bodů, které se týkají práce v zahraničí 

a založení vlastní živnosti, se jedná spíše o ojedinělé případy. 

 

 

3.3. Náklady na odchozího zaměstnance  
 

 Tyto náklady na se skládají z několika položek, mezi ty základní patří: 

• inzerce v novinách         300 Kč 

• veškeré administrativní náklady      300 Kč 

• náklady na ochranné a pracovní pomůcky, pro každého nového   

zaměstnance         3000 Kč 

                             3 600 Kč 

  

 



   

+   náklady vynaloženého času na proces získávání nového pracovníka  1500 Kč  

                                                                                                                           5 100 Kč 

 

                                      

Průměrné náklady na jednoho odcházejícího zaměstnance za rok 2008 

 

1,7 * 102 000 = 173 400 Kč 

173 400 * 4 = 693 600 Kč 

 

 Průměrné náklady na jednoho odcházejícího zaměstnance činí 173 400 Kč. Pro tento 

výpočet jsem si vybrala poslední ukončený rok, tj. 2008. V tomto roce odešli z organizace 4 

zaměstnanci, což znamená, že po výpočtu průměrných nákladu na odchod všech čtyř 

zaměstnanců mi vyšla částka 693 600 Kč.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



   

4. Návrhy a doporučení 
  

Shrnutí výsledků na základě provedené analýzy: 

 

• průměrně z organizace odcházejí 4 zaměstnanci ročně, 

• průměrná míra odchodů všech zaměstnanců za 5 let (2004 – 2008) se pohybuje na 

úrovni 45%, 

• nejčastěji odcházejí zaměstnanci pracující na pozici číšník-číšnice, průměrná míra 

odchodů na této pozici je 35%, 

• nejvíce zaměstnanců odchází ve věkové kategorii 26 - 30 let, 

• častěji z firmy odcházejí ženy než muži a to až o 36%, kdy hlavním důvodem je 

fyzická náročnost práce, 

• nadpoloviční většina zaměstnanců je v podniku spíše nespokojena, 

• hlavní důvod nespokojenosti se nachází ve finanční oblasti, konkrétně nízká mzda, 

• spokojena je pouze jedna třetina zaměstnanců a mezi hlavní důvody spokojenosti patří 

levné stravováni a příjemné pracovní prostředí, 

• mezi největší nedostatky odcházejících zaměstnanců patří to, že nezvládají pracovní 

nároky, tento problém, ale může pramenit z toho, že zaměstnanci mohou být 

přetěžováni, 

• mezi nejčastější zmiňované důvody odchodů zaměstnanců patří, vyšší finanční 

ohodnocení jinde a nabídka perspektivnějšího pracovního místa. 

 

 

 

 

 



   

Návrhy a doporučení ke stabilizaci a k snížení odchodů zaměstnanců z organizace: 

 

• Pokud se zaměstnanec rozhodne odejít, je třeba provádět výstupní pohovor nebo mu 
předložit k vyplnění dotazník, z obou případů by se měl zaměstnavatel dozvědět, co je 
příčinou odchodů a tyto důvody si zaznamenávat a průběžně vyhodnocovat, aby mohl 
příštímu rozvázání pracovního poměru předejít a zbytečně chyby neopakovat. 

 

• Sledovat a průběžně vyhodnocovat počet odcházejících zaměstnanců. 

 

• Vytvořit dotazník, který by zaměstnavatel minimálně jednou ročně předkládal svým 
zaměstnancům k vyplnění a pomoci něhož by zjišťoval spokojenost a nespokojenost 
svých zaměstnanců na pracovišti. A ze kterého by se dozvěděl příčiny a důvody 
nespokojenosti, které  by pak mohl snáze eliminovat. 

 

• Protože se zaměstnanci cítí pod neustálým tlakem, jak fyzickým tak psychickým a 
mají pocit, že jsou přetěžováni, doporučila jsem vedení firmy, aby přijali jednoho 
zaměstnance navíc. Veškeré poznatky jsem předkládala vedení podniku průběžně a na 
základě těchto informací, byl zaměstnán nový zaměstnanec na pracovní pozici číšník. 

 

• Poskytnou zaměstnancům možnost účastnit se, v rámci své práce, vzdělávacích akcí a 
kurzů. A u dlouhodobějších zaměstnanců, u kterých lze předpokládat, že v organizaci 
zůstanou i určitou část výdajů hradit.  

 

• Motivovat zaměstnance k lepším výkonům pomoci hmotných i nehmotných 
zaměstnaneckých výhod.  

 

• Podle možností zaměstnavatele určité navýšení mzdy. 

 

 

 

 



   

Závěr 
 

 V první části své bakalářské práce jsem se věnovala teoretickému vymezení pojmů 

stabilizace a odchodů zaměstnanců z organizace, jak jsou vnímány v odborné literatuře.  

 

 Praktickou část jsem zpracovávala v restauraci Jadran, kde jsem prováděla a 

vyhodnocovala analýzu odchodů zaměstnanců organizace, podle jednotlivých kritérií. Jako 

metodu sběru dat jsem si zvolila částečně standardizovaný rozhovor a výsledky, které jsem se 

díky němu dozvěděla jsem také analyzovala a vyhodnotila. Výsledky jsem znázornila pomocí 

tabulek a grafů. 

 

 Závěrečnou část jsem věnovala návrhům řešení ke stabilizaci a snížení odchodů 

zaměstnanců z firmy. 

 

 Cíle, kterých jsem chtěla dosáhnut v mé bakalářské práci,  považuji za splněné. 
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