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I. Úvod 

 

Moderní doba rychlých změn si vyžaduje flexibilitu organizací, proto je důležité zaměřit se na 

efektivnost, úspěšnost a prosperitu organizace. Neméně důležitým úkolem je i snaha o 

dosažení optimálního personálního stavu, který je schopen dosáhnout stanovených cílů 

organizace. Zde je však nutno rozeznat personální potřebu a skutečný lidský potenciál v 

organizaci. Je důležité nastolit vzájemný soulad, tedy klíčem k úspěchu je správně stanovit 

personální potřebu a podle ní realizovat optimální počet zaměstnanců.  

 

Nejedná se jen o dosažení, ale i o udržení optimálního počtu zaměstnanců tak, aby nebyl 

pociťován nedostatek potřebných zaměstnanců a současně nedocházelo k nevytížení či 

přetížení těchto zaměstnanců. Úkoly by zaměstnanci měli zvládat na odpovídající úrovni, aby 

zároveň stačili i na zvládnutí příštích úkolů a to v souladu se zásadami organizační kultury. 

 

Cílem mé bakalářské práce je v organizaci Řetězárna, a.s. (v úseku Výroba) zjistit personální 

optimum zaměstnanců. Pomocí výkonových norem (norem množství) na jednotlivé operace 

se stanoví celková pracnost jednotlivých výrobků. V rámci DVS (dílčí výrobní skupina – 

parametrově podobné výrobky) se pak stanoví průměrná pracnost za celou skupinu výrobků a 

na základě business plánu se provede propočet přímých zaměstnanců. Po připočtení režijních 

zaměstnanců lze tímto získat optimální počet zaměstnanců ve výrobě pro rok 2009.  

 

Výstupem analýzy bude vyhodnocení výsledků a doporučení opatření a návrhů, které by 

organizace mohla provést pro dosažení optimálního počtu zaměstnanců na prověřených 

pracovištích. Dále pak lze v průběhu 3 – 5 let prověřit i zbývající výrobky a po konečném 

ověření tyto výsledky zahrnout do normativů pro další období.  
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II. Teoretický úvod do problematiky personální 

optimalizace 

 

2.1. Úvod do problematiky 

 

Bez efektivně pracujících zaměstnanců nelze v dnešní době uspět na trhu. Ve světě tvrdé 

konkurence je důležité dobře nakládat se všemi prostředky, které organizace má k dispozici. 

Lidské zdroje jsou považovány za klíčový prvek v každé organizaci, a to především díky 

tvůrčímu potenciálu každého jedince. Nerozhoduje počet pracovníků, ale jejich znalosti, 

dovednosti, komunikace, ochota spolupracovat a spokojenost v zaměstnání.  Dříve než se 

budeme zabývat pojmem personální optimalizace, musíme se zaměřit na řízení lidských 

zdrojů, které je rozhodujícím nástrojem ke zvýšení výkonnosti a ekonomické úspěšnosti 

organizace.  

 

Armstrong (1999) tvrdí, že: „Úspěšnost organizace závisí na způsobech řízení lidí, které 

stimulují a usměrňují: 

� iniciativu; 

� tvořivost; 

� motivaci; 

� rozvahu; 

� schopnosti; 

� adaptabilitu; 

� orientaci na podnik; 

� odpovědnost; 

� ochotu spolupracovat.“ [1]

 

2.2. Řízení lidských zdrojů 

 

Řízení lidských zdrojů může být koncepčně chápáno jako strategický a promyšlený logický 

přístup k řízení nejcennějšího jmění organizace – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosahování hospodářských cílů. [1]  
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V současnosti se řízením lidského zdroje rozumí komplex strategicky zaměřených a průběžně 

koordinovaných organizačních činností a nástrojů sloužících k získávání, udržení 

zaměstnanců a soustavnému vytváření podmínek pro to, aby podávali co nejvyšší výkon, a 

aby tím přispívali k dosažení provozních i rozvojových cílů organizace. [5] 

 

U řízení lidských zdrojů je především kladen důraz na:  

� zájmy managementu; 

� uplatnění strategického přístupu – takového, v němž strategie lidských zdrojů jsou 

integrovány se strategiemi podniku; 

� chápání lidí jako jmění, do kterého se investuje v zájmu dosažení cílů organizace a 

posílení jejích zájmů; 

� dosahování přidané hodnoty pomocí lidí prostřednictvím procesů rozvoje lidských 

zdrojů a řízení pracovního výkonu (nový přístup k hodnocení pracovníků); 

� dosažení oddanosti lidí cílům a hodnotám organizace; 

� potřeba silné podnikové kultury, vyjádřené v její deklaraci poslání a hodnot a 

posilované pomocí komunikace, vzdělávání a procesy řízení pracovního výkonu.  

Řízení lidských zdrojů je tak v podstatě podnikatelsky orientovanou filozofii, týkající se řízení 

lidí liniovými manažery s cílem dosáhnout konkurenční výhody. [1]  

 

 Vývoj zájmu manažerského přístupu k personálu, z historického hlediska prošel nejméně 

třemi rozhodujícími etapami, hranice mezi nimi jsou však neostré:  

a. etapou tzv. “personální práce” (Personální práce spočívá ve vyhledávání, výběru a 

přijímání nových pracovníků, odměňování, školení zajišťování bezpečnosti práce a 

organizace práce, případně další příbuzné aktivity.); 

b. etapou personalistiky a personálního řízení (Personální řízení se zabývá především 

získáváním, organizováním a motivování lidských zdrojů požadovaných podnikem.); 

c. etapou řízení lidských zdrojů (Řízení lidských zdrojů znamená strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení lidí.). [5]  
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V řízení lidských zdrojů převažuje komplexní a ucelený systémový přístup k procesům 

personální optimalizace. Personální optimalizace znamená navozování co nejlepšího 

personálního obsazení a požadované aktivity zaměstnanců. Řízení lidských zdrojů je přístup, 

který se zároveň vyznačuje od přímých aktivních účastí manažerů na procesech personální 

optimalizace organizace ve všech stupních řízení, až po řízení v každodenním provozu. 

Účelem aktivního zapojení manažerů do řízení lidských zdrojů je zvýšení efektivnosti 

organizace, především u konkurenční schopnosti firem. Manažerskou efektivnost chápeme 

jako míru toho, nakolik manažeři dosahují vytyčených cílů. Manažerskou efektivnost 

považujeme za významnou podmínku pro dosažení efektivnosti organizace. Firemní nebo 

organizační efektivnost bývá tradičně chápána jako stupeň, nakolik organizace vytyčuje 

rozumné cíle a nakolik pak těchto cílů také dosahuje. [5]  

 

2.3. Řízení lidských zdrojů a personální řízení 

 

Jako součást procesu strategického plánování podniku se zdůrazňuje zacházení s lidmi jako 

s rozhodujícím zdrojem, jehož řízení je bezprostředním úkolem top managementu a liniových 

manažerů. Personální řízení a řízení lidských zdrojů se v podstatě shodují v následujících 

směrech: 

� Strategie personálního řízení, stejně jako strategie řízení lidských zdrojů, vycházejí 

z podnikové strategie. 

� Personální řízení, stejně jako řízení lidských zdrojů uznává, že linioví manažeři jsou 

odpovědni za řízení lidí. Personální útvar poskytuje nezbytnou radu a podpůrné 

služby, aby umožnil manažerům vykonávat jejich povinnosti.  

� Hodnoty personálního řízení a přinejmenším „měkká“ verze řízení lidských zdrojů se 

shodují v pohledu na „respektování jednotlivce“, vyváženost potřeb organizace a 

jednotlivce a rozvíjení lidí, aby se dosáhlo maximální úrovně jejich schopností pro 

jejich vlastní uspokojení i pro snadnější dosažení cílů organizace. 

� Personální řízení i řízení lidských zdrojů uznávají, že jednou z jejich nejpodstatnějších 

funkcí je přizpůsobování lidí stále se měnícím požadavkům podniku. 

� Řízení lidských zdrojů i personální řízení užívají ve stejném rozsahu výběr, analýzy 

schopností, řízení pracovního výkonu, vzdělávání, rozvoj manažerů a způsoby řízení 

odměňování. 
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� Personální management, stejně jako „měkká“ verze řízení lidských zdrojů, klade důraz 

na proces zapojování, participace a komunikace v rámci systému zaměstnaneckých 

vztahů. 

Rozdíly mezi personálním řízením a řízením lidských zdrojů lze zpozorovat spíše v oblasti 

důrazů a přístupů než v jejich samotné podstatě. Za nejvýznamnější rozdíl pokládáme to, že 

pojetí řízení lidských zdrojů je založeno na manažersky a podnikatelsky orientované filozofii. 

Řízení lidských zdrojů zdůrazňuje celkové zájmy organizace - zájmy členů organizace jsou 

uznávány, ale jsou podrobeny zájmům podniku. Vize top managementu a jeho způsoby 

vedení vyžaduje lidi, kteří budou oddáni dané strategii, a také budou přizpůsobivý změnám a 

zároveň se budou chovat v souladu s podnikovou kulturou. [1]  

  

2.4. Strategické řízení lidských zdrojů 

 

Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech organizace týkajících 

se lidí. Strategické řízení lidských zdrojů se týká celkového zaměření organizace, jedná se o 

postoj k řešení dlouhodobých záležitostí týkajících se lidí a tvoří součást strategického úsilí 

managementu podniku. Z celkového hlediska se zaměřuje na všechny hlavní záležitosti 

týkající se lidí, které ovlivňují nebo mohou být ovlivňovány strategickými plány organizace, a 

bude zabezpečovat agendu změn vyjadřující záměry, jak tyto záležitosti zvládnout. [1]  

 

Strategické řízení lidských zdrojů je tedy praktickým vyústěním podnikové personální 

strategie. Znamená to konkrétní aktivitu, konkrétní úsilí, směřující k dosažení cílů obsažených 

v personální strategii. Personální strategie i strategie řízení lidských zdrojů je provázáno se 

strategickým řízením podniku, pramení v něm, ale je zároveň jeho ústředním proudem. 

Strategické (dlouhodobé) personální plánování je pak nástrojem pro strategické řízení 

lidských zdrojů. [4]  
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2.5. Personální politika a personální strategie 

 

Podnikovou personální politiku můžeme chápat dvojím způsobem: 

A) systém relativně stabilních zásad; 

B) soubor opatření. 

V těchto obou případech musí existovat nějaký cíl, cílová představa, strategický záměr, 

z něhož formulace personální politiky vychází. Dobře formulovaná, dlouhodobě stabilní a 

také pro zaměstnance srozumitelná a přijatelná personální politika má podstatný význam pro 

úspěšnost a dlouhodobou existenci podniku. Podniková personální strategie se vztahuje na 

dlouhodobé, obecně a komplexně pojaté cíle v oblasti potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí 

této potřeby a pochopitelně i v oblasti využívání pracovních sil, hospodaření s nimi. Současně 

podniková personální strategie obsahuje představy o cestách a metodách, jak těchto cílů 

dosáhnout. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Model strategického řízení lidských zdrojů. [4] 
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2.6. Personální činnosti 

 

Personální činnosti představují výkonnou část práce personálního útvaru, směřující k naplnění 

cílů personální strategie. Personální útvar zajišťuje, organizuje a koordinuje činnosti, 

kontroluje a usměrňuje pracovníky podílející se na personálním řízení a provádění 

personálních činností, zároveň vypracovává a neustále zdokonaluje jejich metodiku. 

V literatuře je možné setkat se s různým počtem a různým pojetím personálních činností, 

avšak nejčastěji se přibližně uvádějí v této podobě:  

A) analýza pracovních míst; 

B) personální plánování; 

C) získávání a výběr pracovníků; 

D) hodnocení pracovníků; 

E) rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru; 

F) odměňování; 

G) podnikové vzdělávání pracovníků; 

H) pracovní vztahy; 

I) péče o pracovníky; 

J) personální informační systém; 

K) průzkum trhu práce; 

L) zdravotní péče o pracovníky; 

M) činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací; 

N) dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. [4]  

 

2.7.  Personální optimalizace - stěžejní úkol managementu v personální 

oblasti 

 

V praxi pojem optimalizace nebývá často používán, přesto docela dobře vystihuje podstatu 

toho, oč se jedná. Za obecný význam pokládáme přijetí nejlepšího či nejvýhodnějšího řešení 

určité situace nebo určitý ideální dosažený stav. Zároveň určuje postup či proces směřující 

k optimálnímu řešení. Za takový stav, kdy organizace má k dispozici lidské zdroje s takovým 

lidským potenciálem, který odpovídá průběžným provozním úkolům a předpokládanému 
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rozvoji organizace, považujeme personální optimum. Počet pracovníků nesmí být jak 

nadbytečný, tak nedostatečný, současně musí být kompetentní a přiměřeně motivovaní a 

odhodlaní plnit stanovené cíle. Personální optimalizaci považujeme za stěžejní úkol 

personálního managementu a zároveň za poslání řízení lidských zdrojů. Je žádoucí, aby 

organizace zaměstnávala optimální počet pracovníků s potřebnou kvalifikací. Personální 

optimalizace organizace značí navozování, udržování a zajišťování co nejlepšího, pro 

organizaci nejvýhodnějšího, personálního obsazení - optimální strukturu a počet pracovníků, 

při kterém tento stav můžeme pokládat za personální optimum. Jedná se tedy o koordinovaný 

soubor organizačních procedur, kdy se snažíme dosáhnout a udržet takové personální složení, 

při kterém jsou pracovníci v organizaci schopni dosáhnout stanovených organizačních cílů. 

Disponibilní personál musí být schopný plnit soudobé i budoucí úkoly organizace. Dále 

můžeme konstatovat o soustavné personální optimalizaci organizace, že je pro všechny 

účastníky organizace, jako jsou vlastníci, akcionáři a vedení, jako prvořadý úkol, který 

vyplývá z účasti lidí zapojených do pracovního procesu a z jejich podílu na dosahovaných 

organizačních výsledcích. [5] 

 

2.7.1.  Pojetí personální optimalizace organizace 

 

Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) si představují: „Paradox současnosti je v tom, že čím 

budou jednotlivci svobodnější, tím více budou potřebovat organizaci, aby anarchie 

nepřekročila přijatelnou úroveň.“ [3] 

 

Mateiciuc (2008) tvrdí, že: „V koncepci řízení lidských zdrojů je personální optimalizace 

pokládána za poslání a stěžejní funkci systému řízení lidských zdrojů organizace.“ [5] 

 

Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) uvádějí, že: „Rozvíjet lidský potenciál firmy znamená 

vytvářet na základě disponibilních lidských zdrojů firmy způsobilost personálu k jeho 

budoucímu předpokládanému i dosud nevyjasněnému uplatnění. Z hlediska efektivního řízení 

lidských zdrojů je nezbytné si uvědomit, že i vysoký lidský potenciál nemusí být využit ve 
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prospěch dosažení cílů organizace, pokud se jej nepodaří přiměřeně zaktivizovat a pokud se 

nepodaří minimalizovat bariéry jeho uplatnění, jimiž by mohl zůstat zablokován.“ [3] 

 

Rozvoj lidského potenciálu musí být v souladu se stanovenými kritérii na organizaci a její 

pracovníky. Rozlišujeme individuální a lidský potenciál organizace. Soubor osobních 

vlastností a sklonů jedince, které jej předurčují k tomu, aby úspěšně vykonával jistý druh 

činností, vyjadřuje individuální lidský potenciál. Lidský potenciál má několik různých složek. 

Vedle fyzické zdatnosti, zdraví a životní síly jedince je tvořen zejména jeho znalostmi, 

dovednostmi, zkušenostmi, rozumovou úrovní, tvůrčími schopnostmi, odvahou a 

odhodlaností. Souhrn potenciálů všech jednotlivců zaměstnaných v organizaci dává lidský 

potenciál organizace. Lidský potenciál znázorňuje v organizaci ony tušené i netušené lidské 

síly, které mohou být aktivovány a nasazeny při plnění firemních úkolů. Pro organizaci to 

znamená možnost a zároveň příslib úspěchu. Celková úroveň využitelného lidského 

potenciálu organizace je dána především následujícími faktory:  

� souhrnem způsobilostí (kompetence) všech zaměstnanců organizace; 

� tzv. explicitními organizačními znalostmi (operační postupy a pravidla); 

� tzv. tichými znalostmi (tacit knowledge – neformální znalosti); 

� firemní kulturou (organizační rámec a vnitřní firemní klima); 

� manažerskými praktikami (rozhodování, řídící styl, motivování aj.); 

� usnadňovacími – facilitačními řídícími zásahy (manažerské intervence a opatření). [3] 

 

2.7.2. Kritéria personální optimalizace organizace 

 

Optimalizace je také spjata s určitými optimalizačními kritérii: 

A) Přiměřená organizační disponibilita personálem. Organizace má k dispozici patřičné 

lidi, kterých bude potřeba a je jich takový počet, který je nezbytný. Usilujeme o 

přiblížení k takovéto personální disponibilitě. Nemělo by být dosahováno určitého 

výkonu za cenu přesčasů a stresu na úkor pracovníků. 

B) Nákladovost spjatá se zaměstnáváním personálu. Náklady na jejich přípravu, zaškolení 

atd., tyto náklady by měly být vyváženy výkonem zaměstnanců. 



- 17 - 
 

C) Vyhovování standardům pracovní pohody a kvality pracovního života. 

Požadavek soustavnosti vyjadřuje, aby personální optimalizační kroky byly prováděny 

nenáhodně, neepizodicky, pokud možno podle stanovených optimalizačních pravidel, jež jsou 

v souladu se schválenou strategií a personální politikou dané organizace. Soustavná 

personální optimalizace je velmi důležitá pro udržení efektivnosti, úspěšnosti a prosperitu 

organizace. [5] 

 

Účelem personální optimalizace organizace je dosažení souladu mezi personální potřebou 

organizace (počet kvalifikovaných pracovníků s požadovanou způsobilostí, náležitou 

motivací, iniciativou, aktivitou a pozitivním postojem k organizačním cílům atd.) a 

skutečným lidským potencionálem (skutečný počet pracovníků s určitými dosaženými 

způsobilostmi, motivovaností a angažovaností). Soustavná personální optimalizace je 

sjednocení personálního plánování s realizací personálního plánu a jeho průběžné korigování. 

Východiskem je stanovení personální potřeby. Personální potřebu organizace lze vymezit jako 

počet pracovníků s určitými personálními charakteristikami (věk, vzdělání, profese, 

specializace, zdravotní stav, osobní vlastnosti, kompetence, úroveň pracovní motivovanosti, 

popř. zvláštní předpoklady), kteří jsou potřební k zabezpečení provozu a rozvoje organizace. 

Personální potřeba by měla být stanovena v prvé řadě na strategické úrovni řízení lidských 

zdrojů. Usilujeme o to, aby personální strategie odpovídala celkové organizační strategii. 

Personální potřeba vzniká taky na úrovni taktického a operačního řízení lidských zdrojů 

v souvislosti s oscilacemi početnosti pracovníků i požadavků a úkolů, úkolové zátěže. 

Personální optimalizace organizace je velmi citlivá na změnu personální strategie. [3] 

 

2.7.3. Uskutečňování personální optimalizace organizace jako komplexní 

proces 

 

 Zahrnuje čtyři oblasti následujících procedur: 

A) Vyhledání, získávání, výběr, přijímání a přidělování zaměstnanců na jednotlivé 

organizační pozice či systematizovaná pracovní místa v souladu s vymezenými 
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pracovními požadavky a nároky na zaměstnance. Stanovujeme na základě analýzy a 

popisu práce eventuálně v souladu s požadovanými kompetencemi. 

B) Pověřování zaměstnanců určitými pracovními činnostmi a povinnostmi, jako je 

přidělení práce, avšak v souladu s potřebou organizace a způsobilostmi pracovníků. 

C) Slaďování pracovních způsobilostí zaměstnanců s pracovními požadavky a nároky na 

ně (otázka zaškolení, doškolování, adaptace). 

D) Průběžné dolaďování pracovního využití a pracovního vytížení zaměstnanců (např.: 

přemisťování, propouštění, přidělení práce krátkodobě nadbytečným pracovníků 

anebo dočasné přijetí dalších pracovníků). [6] 

 

2.7.4. Optimalizační postupy zaměřené na slaďování a dolaďování 

pracovních způsobilostí s pracovními požadavky a nároky 

 

Mezi tyto manažerské postupy jsou mimo jiné zahrnovány následující složky personálního 

optimalizačního procesu: 

A) řízená pracovní adaptace; 

B) vzdělávání a výcvik personálu; 

C) vedení lidí (inspirování, zdůvodňování úkolů atd.); 

D) pracovní motivace a pracovní hodnocení, lépe řečeno hodnocení pracovního výkonu; 

E) odměňování a motivování; 

F)  vytváření příznivých pracovních podmínek; 

G) vytváření příznivých zaměstnaneckých vztahů a příznivé organizační kultury. [5] 

 

2.7.5. Optimalizace pracovní zátěže 

 

Vzájemný vliv mezi jedincem a jeho prací může být jak příznivý (zlepšování činnosti, 

osvojování si dovedností, učení, nácvik, formování příznivých postojů), tak i nepříznivý 

(jednostranné pracovní zatížení, monotonie, únava, psychický stres, nadměrná pracovní 

zátěž). Právě proto by manažeři neměli opomíjet optimalizaci pracovní zátěže personálu. 

Pracovní zátěží se rozumí působení pracovních úkolů, faktorů pracovního prostředí a situací, 
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ve kterých se lidé nacházejí při výkonu práce (zabývají se jimi ergonomie, psychologie práce, 

pracovní lékařství). Pracovní zátěž odpovídá charakteru práce. Výsledný zátěžový účinek je 

určen mírou působící zátěže a odolnosti organismu a psychiky pracovníka. Kumulovaná zátěž 

vede k únavě, vyčerpání organismu a psychiky jedince. Může dojít až k chronickému 

únavovému syndromu, především u duševní práce. [6] 

 

2.7.6. Druhy pracovní zátěže 

 

Rozlišujeme různé druhy pracovní zátěže: 

A) úkolová zátěž – pověřování velkým množstvím úkolů; 

B) situační zátěž – plnění úkolů, ale dochází ke komplikaci (nejsou disponibilní zdroje, 

někdo nedodržel úmluvu, nepřišel včas atd.); 

C) informační zátěž – aspekt zátěže, nepřijímá vstupující informace, dochází 

k chybovosti; 

D) psychická zátěž – zátěž způsobená všemi okolními vlivy a vstupuje do toho odolnost 

jedince proti této zátěži; 

E) zátěž způsobená faktory pracovního prostředí – hluk (vliv na psychiku). [5] 

 

2.7.7. Charakteristické rysy personálního optima: 

 

Kritériem personální optimalizace není jen její samotné dosažení, ale i prozíravost managerů. 

K charakteristickým rysům dosažené personální optimalizace lze uvést zvláště následující 

příznaky:  

� v organizaci není pociťován nedostatek (organizace si vystačí se svými lidmi); 

� pracovníci uložené úkoly zvládají na odpovídající úrovni; 

� lidé se chovají v souladu se zásadami deklarované organizační kultury; 

� v organizaci nedochází k patologickým jevům, které by signalizovali nedostatečné 

pracovní vytížení zaměstnanců nebo nadbytečnost;  

� u pracovníků nejsou znaky toho, že dochází k soustavnému pracovnímu přetížení;  
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� vedení organizace je přesvědčeno, že daný personál bude stačit na zvládnutí příštích 

úkolů; 

� neprojevují se příznaky diskriminace. [6] 

 

2.7.8. Úrovně personální optimalizace organizace 

 

Personální optimalizace organizace probíhá jako neustálý slaďovací proces přinejmenším na 

čtyřech úrovních:  

A) na úrovni dlouhodobého, strategického plánování lidských zdrojů (rozpracování 

postupů a nástrojů na dosahování strategických cílů v personální oblasti); 

B) na taktické úrovni (v podobě střednědobých optimalizačních opatřeních, jako je změna 

technologie - automatická linka, změna pracovních postupů, reorganizace atd.); 

C) na úrovni provozního (operativního) řízení (odborné personalistické procedury – 

vykonávají personalisté v organizaci); 

D) na úrovni průběžné individuální psychofyzické, pracovní a sociální adaptace. [3] 

 

Součástí optimalizačního procesu by mělo být i úsilí o minimalizaci ztrát způsobených 

kolísáním personálního obsazení (fluktuacemi, náhodnými výkyvy) a nepředvídatelnými 

změnami personální potřeby organizace a změnami požadavků na personál. Tyto ztráty 

mohou být představovány tzv. transakčními náklady na zaměstnance (vyhledávání, nábor, 

posuzování kompetencí, personální výběr, příprava na vstupní zaškolení, zácvik, školení a 

výcvik, případně rekvalifikaci, pracovní adaptaci a slaďování činností s ostatními 

pracovníky). Vedení organizace si musí být vědomo toho, že náklady a přínosy jsou spjaty 

s propouštěním zaměstnanců i získáváním, přijímáním, zapracováním a adaptací nových 

zaměstnanců. Manažeři v organizacích s dobrou úrovní řízení lidských vztahů by měli 

předvídat a uvědomit si, kdy propustí vysoce kvalifikované zaměstnance, aby nedošlo k tomu, 

že je za pár měsíců budou muset znovu přijímat. [3] 
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2.7.9. Liniový manažeři a jejich činnost směrem k lidem 

 

Činnosti liniových manažerů: 

� řízení lidí; 

� vedení lidí; 

� spolupráce s personalisty; 

� vytváření příznivých pracovních podmínek pro činnost v organizaci. [5] 

 

Kompetence manažerů: 

� odborné a technické znalosti; 

� schopnost vést a řídit; 

� mezilidské sociální dovednosti; 

� schopnost usuzovat; 

� nápaditost a tvořivost; 

� schopnost rozhodovat; 

� flexibilita a adaptabilita; 

� komunikační dovednosti. [6] 

 

2.7.10. Pracovní způsobilosti a kompetence 

 

Kompetence se dá jednoduše definovat jako to, co by lidé v organizaci měli být schopni dělat 

tak, aby organizace fungovala tak, jak má. Co, kdo, kdy a jak má v organizaci dělat, aby došlo 

k personální optimalizaci. V současném pojmosloví je pojem kompetence užíván především 

ve významu způsobilosti zaměstnanců. Současně rozlišujeme: 

A) skutečné kompetence (skutečné způsobilosti, jimiž se zaměstnanci prokazatelně 

vyznačují); 

B) požadované kompetence (požadované způsobilosti zaměstnanců, vyvozované 

v podobě pracovních požadavků, nároků a také úkolů, situací a povinností spjatých 

s daným pracovním místem). [3] 



- 22 - 
 

Tradiční přístup ke slaďování pracovních způsobilostí s pracovními požadavky a nároky je 

založen na pořizování popisu práce a specifikování pracovních nároků. 

� Popisy práce (pracovních míst) – daly by se brát jako přežitek z minulých dob, které 

stále méně vyhovují řešení v podmínkách častějších změn typických pro dnešní éru. 

V této souvislosti se personální optimalizace založená na způsobilosti zaměstnanců 

nabízí jako schůdné alternativní řešení. Tento přístup má vnést větší flexibilitu do 

personálního řízení a usnadnit adaptování se na nové požadavky. [3] Dále je tato 

problematika rozebrána v charakteristice organizace i s konkrétní ukázkou na tři různá 

pracovní místa. 

 

2.8. Bariéry personální optimalizace 

 

Mateiciuc (2009) interpretuje bariéry personální optimalizace takto: „Důslednějšímu přístupu 

managementu k řízení lidských zdrojů brání řada bariér.  Obtíže s udržováním optimálního 

počtu zaměstnanců a personální kvality organizace neboli určitého lidského potenciálu, jsou 

způsobeny řadou vlivů – změnami úkolů a požadavků na zaměstnance, častými změnami 

pracovních podmínek, kolísáním personálního obsazení, rozdílnými způsobilostmi 

(kompetencemi) jednotlivců, individuálně odlišnými psychickými a tělesnými vlastnostmi 

jednotlivců, neznalostí pracovních postupů, nesnadnou řiditelností personálu, nedostatkem 

informací, zaváděním nových manažerských a pracovních metod a postupů, tempem rozvoje 

organizace, vývojem organizační kultury, vznikáním, rozvojem a překonáváním vývojových 

krizí.“ [6] 

 

Někteří podnikatelé, manažeři a vedoucí pracovníci mají vlivem svých dřívějších zkušeností, 

řídicích návyků a celou řadou dalších faktorů, sklon podceňovat význam zasvěceného a 

systematického přístupu k řízení a rozvoji lidských zdrojů. Nestabilita vnějšího úkolového a 

operačního prostředí, nedostatek času a zatížení manažerů jinými úkoly, jevícími se jako 

naléhavější a závažnější, odlišné priority managementu, malá kompetentnost manažerů 

v personální oblasti, podcenění lidského faktoru a závažnosti lidského potenciálu, rychlé 

změny organizace, resignovanost nebo naopak přílišné sebevědomí manažerů, vede 

k důvodům a příčinám, proč u většiny malých organizací nedochází k soustavné personální 
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optimalizaci. Mnozí manažeři se doposud projevují příliš ve vleku tradičních praktik 

personálního řízení z bývalých velkých státních podniků. (viz. výzkum Kaňákové a kol. 

2003). [6] 

 

2.9. Přístupy k personální optimalizaci organizace 

 

Tradiční přístup k personální optimalizaci organizace pramení z dělby práce a specializace 

pracovních činností v organizaci.  Tento přístup se opírá o dvě, zpravidla souběžně 

uplatňované a navzájem se doplňující procedury: 

� v personálním plánování počtu zaměstnanců organizace (personální potřeba organizace);   

� v navozování souladu mezi pracovními požadavky pracovních míst a pracovní 

způsobilostí zaměstnanců (popis práce, stanovení pracovních požadavků a nároků, 

personální výběr, zaškolení, výcvik, pracovní adaptace a pracovní hodnocení). [6]     

 

Personální optimalizace by se měla konat taktéž i s ohledem na organizační úkoly vyplývající 

z realizace strategie. Jedná se o nastávající i potenciální změny v úkolovém a operačním 

prostředí organizace, oscilaci a těkavost vnějších vlivů.  Tempo vnitro-organizačních změn a 

vylaďování zaměstnanců se mnohdy dostává do protikladu k rychlým změnám vnějšího 

úkolového a operačního prostředí organizace i změnám globálního prostředí, což způsobuje 

trvalé napětí a tlaky na personální adaptaci organizace. [5] 

 

2.10. Odhady budoucí potřeby lidských zdrojů 

 

Prognózování, předpovídání poptávky neboli potřeby pracovníků, je proces odhadování 

budoucích počtů potřebných pracovníků, dovedností a schopností, které tito pracovníci budou 

potřebovat. Ideálním východiskem je roční rozpočet a dlouhodobý podnikový plán. Ve 

výrobních podnicích by měl být plán prodeje promítnut do plánu výroby v příslušných 

obdobích. Prognostické metody, které lze použít pro kvantitativní odhady budoucí potřeby 

pracovníků: 
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� Metoda založená na úsudku manažerů (expertní metoda) 

Je to nejtypičtější metoda předpovídání potřeby pracovníků, je možné ji spojit s nějakou 

podobou plánování pomocí scénářů. Je nutné, aby manažeři nebo specialisté rozhodli o 

budoucí potřebě práce a tedy kolik pracovníků bude zapotřebí. 

� Analýza vývojového trendu kvantitativního poměru mezi kategoriemi 

pracovníků 

Analýzu vývojového trendu kvantitativního poměru mezi kategoriemi pracovníků jsem 

použila ve své bakalářské práci (více viz. kapitola IV.). Uvedenou analýzu můžeme definovat 

například jako zkoumání dosavadního vývoje poměru mezi počtem výrobních dělníků a 

pomocných a obsluhujících dělníků ve výrobním závodě, s přihlédnutím k možným změnám. 

Předpovědi činností se použijí v tomto případě ke stanovení potřeby výrobních dělníků a ke 

stanovení potřeby pomocných a obsluhujících dělníků použijeme perspektivního odhadu 

kvantitativního poměru mezi výrobními a ostatními dělníky.  

� Metoda založená na časových studiích 

Metodu založenou na časových studiích jsem také použila ve své bakalářské práci (více viz. 

kapitola IV.). Metodu lze použít v případech, kdy je možné pomocí časových studií vypočítat, 

jak dlouho by měly jednotlivé operace trvat a kolik budou vyžadovat pracovníků. Tuto 

metodu lze zkombinovat s předcházející analýzou v případě, že se jedná o odhad potřeby 

pomocných a obsluhujících dělníků.  

� Prognózování potřeby dovedností a schopností 

Jedná se převážně o záležitosti úsudku manažerů (expertní metody). Tento úsudek by však 

měl být založen na pečlivé analýze vlivu předpokládaného vývoje na trhu výrobků, zavádění 

nové technologie aj. [2] 

 

2.11. Pracovní normy 

 

Personalistika pojednává o činnostech spojených s přijímáním, propouštěním a odměňováním 

pracovníků. Řízení lidských zdrojů se stává jádrem celého řízení v organizaci, jedná se o 

základní činnosti personálních prací a také formulování koncepcí personálního řízení. 
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Základním cílem této bakalářské práce je stanovení personální optimalizace organizace. 

Optimálního počtu pracovníků se pokusím dosáhnout pomocí výkonových norem (normy 

množství). Pracovníkům je zapotřebí stanovit pracnost na jednotlivé procesy ve výrobě, a po 

dalších výpočtech můžeme stanovit optimální počet pracovníků, jak je podrobněji uvedeno 

v kapitole IV. 

 

Dle interních materiálů kolektivu pracovníků z podniku Třineckých železáren a metodiky 

normování práce, jsem definovala vybrané pojmy:  

„Normou se v nejširším jeho smyslu rozumí pravidlo, ustanovení, zákon nebo stanovená míra 

něčeho. Pojem norma se vyskytuje v různých oblastech společenských vztahů v různých 

oblastech znalostí a může se týkat různých ukazatelů. Podle těchto oblastí nebo ukazatelů se 

také normy blíže označují. Normy uplatňované ve výrobě tvoří soustavu vzájemně na sebe 

vázaných a vzájemně se podmiňujících norem, jež se týkají technické a ekonomické stránky 

výroby. Z celého souboru těchto norem mají zvláštní charakter a význam pracovní normy.  

Pracovní normy představují soubor všech předpisů, určujících jakým způsobem se má určitá 

práce hospodárně vykonávat, jaká kvalifikace je k jejímu provedení zapotřebí a kolik 

pracovního času je za určitých podmínek třeba k jejímu vykonání.  

Normy spotřeby práce jsou předpisy, vyjadřující předpokládanou spotřebu živé práce, 

vynakládané na určitý pracovní úkol a můžeme je rozlišovat podle způsobu vyjádření vztahu 

mezi množstvím vynaložené práce, množstvím produkce nebo rozsahem pracovního úkolu. 

Je-li množství živé práce vyjádřeno počtem pracovníků, označují se jako normy obsazení. 

Tyto normy vyjadřují vztahy mezi počtem pracovníků a počtem jimi obsluhovaných strojů 

nebo jiných výrobních zařízení nebo vyjadřují počet pracovníků normovaných pro určitý 

organizační útvar. Nazývají se normy obsluhy a normy početních stavů.  

Normy obsluhy – obsluhovaného úseku udávají, jaký počet strojů nebo jiných výrobních 

zařízení má obsluhovat jeden pracovník, neboli kolik pracovníků, popř. profesí je zapotřebí 

k současné obsluze výrobního zařízení. Uplatňuje se spolu s normou času pracovníka. 

 Norma početního stavu udává, kolik pracovníků určitých profesí a kvalifikace je 

v konkrétním organizačním útvaru zapotřebí, aby tento útvar mohl plnit určenou funkci 

obsluhy nebo správní, popř. řídící funkci.  
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Normy výkonu určují předpokládanou nutnou spotřebu živé práce, vynakládanou na splnění 

daného pracovního úkolu (operace), vztahujícího se k souvislé části výrobního postupu, která 

se přiděluje v plánem stanovenou dobu buď jednomu, nebo skupině pracovníků určité lidské 

práce. Podle toho co norma výkonu vyjadřuje, rozlišujeme normy času a množství.  

Norma času udává, kolik času potřebuje pracovník nebo pracovní skupina na splnění 

(vyrobení, zpracování, přepravení, apod.) celého pracovního úkonu (operace) nebo na jeho 

jednotku vyjádřenou v kusech či jiných jednotkách.  

Norma množství udává, jaké množství má být zpracováno jedním pracovníkem za jednotku 

pracovního času, zpravidla za hodinu nebo pracovní směnu. Norma množství je pouze jiným 

vyjádřením normy času. Norma času je vždy normou výchozí a norma množství je normou 

z ní odvozenou. Mezi normou času a normou množství je nepřímo úměrná závislost. Norma 

množství se používá tam, kde v průběhu směny dělník nestřídá různé práce a může tedy 

v průběhu směny snadno kontrolovat svůj výkon.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2.10.1. Pracovní normy 

 

Pracovní normy 

Normy spotř. práce Normy kvalifikační 

Normy času 

Normy obsazení Normy výkonu 

Normy prac. postupu 

Normy 

množství 

Normy obsluhy          Normy 

početních stavů 
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III. Charakteristika organizace 

 

3.1.  Historie organizace 

 

Řetězárna a.s. je tradiční český výrobce řetězů. Sídlo organizace se nachází v obci Česká Ves, 

která volně navazuje na okresní město Jeseník ve směru Mikulovice - státní hranice s 

Polskem. Založení železářské akciové společnosti se uskutečnilo 22. 3. 1894 podnikateli 

z Jesenicka, Šumperska. Produkce koncem roku 1894 zahrnovala první vagón železářských 

výrobků, především hřebíků a po nastávajícím dobrém odbytu dochází k rozšíření sortimentu 

o výrobu drátů, per do matrací a řetězů. Tyto řetězy se vyrábí ručně kovářským svařováním. 

V roce 1902 dochází ke vzniku nových produktů a postupnému vybavování strojů na výrobu 

řetězů. Strojní výroba zaznamenala růst odbytu řetězů a od roku 1925 se začínají výrobky 

vyvážet do zahraničí. K částečné reorganizaci výroby dochází následkem hospodářské krize 

v roce 1937, kdy je organizace odkoupena Báňskou a hutní společností. V příštích letech je 

výroba regulována pro potřeby druhé světové války. Po druhé světové válce je vyráběno 

různé zboží, především svařované řetězy, uzlované a sněhové řetězy, hřebíky, tažený drát a 

nábytková pera. Samostatným závodem Drátoven a šroubáren se Řetězárna stává od 

30. 6. 1949 a od 1. 1. 1951 samostatným národním podnikem, ke kterému byl přidružen závod 

v Malé Morávce. Po roce 1952 se Řetězárna stává jediným výrobcem řetězů v České 

republice, protože ostatní řetězárny byly zlikvidovány a jejich stroje byly přestěhovány právě 

do zmíněné organizace. Rokem 1958 je Řetězárna začleněna do celku Třineckých železáren a 

stává se tak jedním z odloučených závodů tohoto podniku. 1. 4. 1991 se Třinecké železárny 

stávají akciovou společností a Řetězárna jednou z divizí. Datem 31. 12. 1992 je Řetězárna 

zprivatizována (odkoupena od Třineckých železáren) a od 1. 1. 1993 má organizace formu 

akciové společnosti s názvem Řetězárna a.s..  
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3.2. Předmět podnikání a odbyt 

 

Výroba řetězů v České Vsi má již více než stoletou tradici. Ve společnosti v současné době 

pracuje cca 279 zaměstnanců, převážně ve dvou a třísměnném provoze. Hlavním výrobním 

programem této společnosti je výroba svařovaných článkových řetězů v různých průměrech 

od 2 mm do 60 mm, a to i v různé jakosti. Organizace se také zabývá výrobou řetězového 

kovaného příslušenství: různé háky, třmeny, spojky v různorodé hmotnosti, ale do 7,5 kg. 

Dále se vyrábí v průměru 1,8 mm - 16 mm tažený drát.  

 

Předem určené výrobky je možno dodávat v metráži, tj. v nekonečných délkách nebo v 

různých výrobcích. Jedná se především o tyto výrobky: závěsné vázací prostředky, ochranné 

řetězy na kolové nakladače do vysoce abrazivního prostředí, sněhové řetězy na nákladní a 

osobní automobily, záběrové řetězy na lesní kolové traktory, řetězy do nejrůznějších 

dopravníků, důlní řetězy, rybářské řetězy a celá řada dalších výrobků.  

 

Objem produkce se ročně pohybuje cca 12 500 tun všech druhů výrobků. Svou produkci 

Řetězárna realizuje cca 30% v České republice a cca 70% na zahraničních trzích. V současné 

době své výrobky dodává do 36 států světa a největší odběratelé jsou zákazníci v Německu, 

Anglii, Polsku, Španělsku, Norsku, Itálii, Slovensku, Slovinsku, Jižní Korei, Venezuele, 

Austrálii, Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku aj.  

 

Organizace disponuje v prvé řadě dlouholetou tradicí, kvalifikovanými pracovníky, 

dlouhodobými zkušenostmi, moderními stroji a zařízeními. Zavedeným a fungujícím 

systémem řízení jakosti dle ISO 9001:2009 a ekologie dle ISO 14001:2004 garantuje všem 

svým zákazníkům jistotu, že nakoupí velmi kvalitní výrobky. Kvalitu deklaruje také 

výrobkový certifikát udělený oborovou zkušebnou (BG) SRN v Hannoveru pro řetězy 

kladkostrojové, závěsné a závěsné komponenty jakosti 80, který vlastní výlučně jen několik 

desítek firem na světě.  
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3.3. Firemní vize, politika a strategie  

 

Vize Řetězárny, a. s. 2009:   

 

Řetěz je symbolem našeho úsilí propojit vše co děláme s touhami zákazníků. 

 

Politika:  

 

1. Řetězárna, a.s. je uznávaná, excelentní firma. 

2. Vytváří dostatečný zisk a dosahuje vysoké rentability. 

3. Trvalým zlepšováním zajišťuje rozvoj firmy. 

4. Exceluje s týmem kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. 

5. Úcta k životnímu prostředí je nedílnou součástí kvality jejich výkonů.    

 

 

Strategie: 

                                 

         Ukazatel úspěšnosti: 

 

1.1  Spokojenost zákazníka je základem jejich podnikání.  - dynamika růstu tržeb v %; 

1.2 Dodržují platnou legislativu vč. vyplývajících  - penále, pokuty/dary; 

 požadavků a podporují rozvoj regionu.    

2.1 Zajišťují spokojenost akcionářů.  - rentabilita vlastního jmění 

     (ROE); 

2.2 Zaměřují se na inovaci směrem ke zvýšení podílu  - přidaná hodnota v tis. Kč;

 výrobků s vyšší přidanou hodnotou.   

2.3 Efektivním využíváním vstupů zajišťují růst  - rentabilita tržeb; 

 produktivity práce.     

3.1 Prioritně využívají vytvořené zdrojů (investice).  - % opotřebení; 

3.2 Aktivním marketingem a novými výrobky zajišťují  - počet zemí vývozu; 

 nové trhy.    
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3.3 Trvale zlepšují integrovaný systém řízení.  - obrátka zásob a pohl., 

      rentabilita aktiv (ROA); 

4.1 Neustálým vzděláváním zvyšují kvalitu výkonů.  - produktivita práce z PH

      pracovníka v tis. Kč; 

4.2 Podporují motivaci zaměstnanců k sounáležitosti  - % výpovědí; 

 s firmou.          - % absence.   

 

   Ukazatel úspěšnosti: 

 

5.1 Cíle environmentální politiky jsou nedílnou součástí  - splněné cíle pro daný rok;

 jejich plánu.      

5.2 Dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů a norem  - výsledky interních

 týkajících se životního prostředí je pro ně     a externích kontrol  

 samozřejmostí.     a auditů; 

5.3 Kontrola systému je nedílnou součástí jejich řídící práce.  - plán ekologických auditů; 

5.4 Zaváděním nových technologií a nových investic, snižují  - výsledky měření

 množství produkovaných škodlivin, méně zatěžují     (ekologická náročnost);

 životní prostředí a snižují energetickou náročnost.   

5.5 Z výsledků analýz, kontrol měření a auditů přijímají  - cíle pro daný rok; 

 opatření pro trvalé zlepšování životního prostředí.    

5.6  Spoluprácí s úřady, s obchodními partnery a komunikací    - výroční zpráva a.s.  

 na venek, zajišťují informovanost široké veřejnosti     za daný rok; 

 o činnosti v a.s.. 

5.7  Permanentní výchovou zajišťují uvědomění  - naplnění plánu výchovy 

 zaměstnanců ve vztahu k životnímu prostředí.      v oblasti ekologie, počet 

      zjištěných nálezů 

      z ekologických auditů. 

Zdroj: Interní materiály organizace. 
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3.4. Organizační struktura 

 

Organizační schéma Řetězárny a.s. 2009 (Platnost od 1. 1. 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3.4.1. Organizační schéma organizace na rok 2009 

Útvar: 
Počet 

zaměstnanců: 
generální ředitel 8 
výroba 158 
údržba 67 
obchod 22 
ekonomika 5 
personální 13 
Celkem: 273 
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Zdroj: Interní materiály organizace.  

 

3.5. Struktura zaměstnanců 

 

3.5.1. Věková struktura – současný stav k datu 02/2009 

 

Všechny tabulky a grafy jsou zpracované na základě interních materiálů organizace. 

 

Věková skupina Zaměstnanci zaměstnání na dobu:  
Celkem 

neurčitou určitou 
od do muži ženy muži ženy 
0 20     1   1 

21 25 7   5   12 
26 30 13 1 1   15 
31 35 39 1 2   42 
36 40 32 4     36 
41 45 18 5 2   25 
46 50 32 11   1 44 
51 55 20 12     32 
56 60 51 9     60 
61 65 12       12 
66 99         0 

Celkem: 224 43 11 1 279 
 

Tab. 3.5.1.1. Zaměstnanci jsou rozlišováni dle doby zaměstnání v pracovně právním poměru. 

Z tabulky vychází, že je zaměstnáno nejvíce mužů na dobu neurčitou. Celkem je zaměstnáno 

235 mužů a 44 žen. 
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Graf 3.5.1.1. Ukazuje, že organizace stárne, protože ve věkové skupině 51 - 65 let je 

104 zaměstnanců z celkových 279. Je potřeba vyškolit mladé pracovníky, aby při odchodu do 

důchodu starších pracovníků organizace neztrácela a udržela výrobu na špičkové úrovni. 

 

3.5.2. Vzdělanostní struktura v období 02/2009  

 

Dosažené vzdělání 
Kmenoví zaměstnanci 

Celkem 
muži ženy 

A bez vzdělání     0 
B neúplné základní vzdělání 1   1 
C základní vzdělání 14 13 27 
D nižší střední vzdělání     0 
E nižší střední odborné vzdělání 7   7 
H střední odborné vzdělání s výučním listem 136 18 154 
J střed. nebo střed. odbor. vzdělání bez maturity i výučního listu     0 
K úplné střední všeobecné vzdělání 1 5 6 
L úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 43   43 
M úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 12 6 18 
N vyšší odborné vzdělání     0 
R bakalářské vzdělání     0 
T vysokoškolské vzdělání 20 2 22 
V doktorské vzdělání 1   1 

Celkem 235 44 279 
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Tab. 3.5.2.1. V následující tabulce jsou muži a ženy roztříděni do 14 skupin podle stupně 

vzdělání.  V tabulce můžeme vyčíst, že 179 zaměstnanců má výuční list (H + L). To je pro 

organizaci určitě výborné, protože to dokazuje, že má kvalifikované zaměstnance. 

 

 

 

Graf 3.5.2.1. V tomto grafu je procentně vyjádřeno vzdělání za celou organizaci. H – střední 

odborné vzdělání s výučním listem je nejčastější (55%), naopak bez vzdělání, vyšší odborné a 

bakalářské vzdělání nemá v této organizaci žádný zaměstnanec. 
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3.5.3. Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání v organizaci 

za období 02/2009 

 

Délka zaměstnání 
 (v letech) 

Počet  
zaměstnanců 

1 - 5 33 

6 - 10 17 
11 - 15 44 

16 - 20 28 

21 - 25 38 
26 - 30 45 

31 - 35 23 

36 - 40 39 
41 - 44 12 

Celkem: 279 
 

Tab. 3.5.3.1. Délka pracovního poměru všech zaměstnanců je popsána v tabulce, kde je 

nejdelší pracovně právní vztah s danou organizací úctyhodných 44 let. Tato tabulka je 

rozepsána v daném intervalu 5 let. 
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Graf 3.5.3.1. Zobrazuje délku zaměstnání (1 – 44 let) a počet zaměstnanců dle toho jak jsou 

v organizaci dlouho zaměstnáni. Nejvíce zaměstnanců (45), se pohybuje v intervalu           

26 – 30 let.  

 

Zdroj: Interní materiály organizace. 
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3.6. Popisy pracovních míst 

 

V níže uvedených třech tabulkách je ukázka popisu pracovních míst, které jsou nejdůležitější 

v oblasti výroby. 

 

Název 
povolání 

seřizovač-obsluha Číslo 
povolání 

72359 Tarifní  
stupeň 

6 

Požadované 
vzdělání 

H střední odborné vzdělání s výučním 
listem 

Zaměření 23-46 Obsluha strojů a zařízení 

Doplňující 
kvalifikace 

21)Jeřábník O. 
31)Svářecí dělník(plamen, oblouk, odpor). 
34)Řidič motorových dopravních vozíků. 

Doporučená 
praxe 

3 Pověření 
dle OZPP 

Ne Hmotná 
odpovědn. 

Ne Řízení 
pracovn. 

Ne 

 
Popis práce: 
 
- Seřizování, obsluha a běžná údržba svářecích automatů typu ASEA, ESAB, WAFIOS, MIEBACH    
MRP a uzlovacích strojů. 
- Seřizování, obsluha a běžná údržba ohýbacích automatů typu KBA, ANAŘ, WAFIOS a KBJ. 
- Dohotovení určitých nástrojů na konečný tvar a rozměr. 
- Provádění předepsaných provozních zkoušek se zápisem.                                                       
- Provádění přestaveb na jiný druh výrobku na určených zařízeních. 
- Provádění identifikačních zápisů. 
 
Odpovědnost za: 
- další plnění úkolů v rámci profese stanovené příslušným vedoucím, 
- dodržování předpisů o BOZ při práci, požární ochrany, životního a pracovního prostředí,  
- dodržování postupů stanovených v integrovaném sytému řízení dle ČSN EN  ISO 9001:2000  
  a ČSN EN ISO 14001, 
- využívání fondu pracovní doby, svěřený majetek, jeho využívání, ochranu a údržbu. 
 

  

Tab. 3.6.1. Pracovně kvalifikační charakteristika č. 004 
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Název 
povolání 

řetězář Číslo 
povolání 

82117 Tarifní  
stupeň 

4 

Požadované 
vzdělání 

C    základní vzdělání Zaměření 21-43 Hutní výroba a 
druhovýroba 

Doplňující 
kvalifikace 

21) Jeřábník O 
30) Svářeč el. odporem 

Doporučená 
praxe 

1 Pověření 
dle OZPP 

Ne Hmotná 
odpovědn. 

Ne Řízení 
pracovn. 

Ne 

 
Popis práce: 
- Výroba spojovacích součástí a řetězů na strojních zařízeních i s automatickým, nebo poloautomatickým 
řízením. 
- Manipulace s materiálem a výrobky. 
- Obsluha kalibrovacích strojů při výrobě řetězů nad průměr 14 mm. 
- Sestavování a montáž svařováním celoobvodových řetězových souprav pro všechny druhy kol. 
- Dle technické dokumentace provádění kontroly a rozpis komponentů, montáž a balení sněhových řetězů na 
osobní a nákladní automobily a jiné stroje včetně přestaveb montážního stolu na požadovaný sortiment. 
- Obsluha, běžná údržba a  odstraňování drobných poruch na obsluhovaném  zařízení. 
- Opravné svařování  řetězů na adjustážních svařečkách a svařečce ASEA v dokončovně řetězu. 
- Samostatné provádění defektoskopických zkoušek výkovků, ok a řetězových článků na přístrojích      
ve fluorescenční kapalině včetně nastavení proudů na příčné a podélné trhliny  a nastavení časů oplachů 
podle zadaných veličin a s případným dobrušováním mělkých trhlin tak, aby byla vada odstraněna. 
- Stříhání řetězů pod lisem, značení, svazkování řetězů, prohlížení řetězů, prohlížení a značení závěsných 
hlav. 
- Provádění identifikačních úkonů dle PKP a VTP. 
- Stříhání tyčového materiálu nad průměr 15 mm, nebo průřez 225 mm2 na nůžkách, či lisech. 
- Přejímka materiálu z venkovní skládky a jeho přeprava jeřábem. 
- Řezání a stříhání ocelových tyčí na pásové i okružní pile, lisu a strojních nůžkách včetně výměn  
nástrojů a seřízení dorazů. 
- Ukládání hotových upichů do palet, vážení, vystavování identifikačních průvodek a vedení  
jejich podrobné evidence. 
- Odpovědnost za správné dělení materiálu podle technologických postupů  v jakosti, rozměru i množství. 
 
Tarifní stupeň 5 možno použít při řízení skupiny pracovníků (provádění rozpisů práce podle zakázek, 
určování priorit výroby včetně kontroly odvedené výroby a dodržování pracovních a kontrolních postupů). 
 
Odpovědnost za: 
- další plnění úkolů v rámci profese stanovené příslušným vedoucím, 
- dodržování předpisů o BOZ při práci, požární ochrany, životního a pracovního prostředí,  
- dodržování postupů stanovených v integrovaném sytému řízení dle ČSN EN  ISO 9001:2000  
  a ČSN EN ISO 14001, 
- využívání fondu pracovní doby, svěřený majetek, jeho využívání, ochranu a údržbu. 
 

 
 

Tab. 3.6.2. Pracovně kvalifikační charakteristika č. 008 

 

 



- 39 - 
 

Název 
povolání 

kalič – DEGUSSA, AICHELIN Číslo 
povolání 

81231 Tarifní  
stupeň 

6 

Požadované 
vzdělání 

H    střední odborné vzdělání s výučním 
listem 

Zaměření 23-58 Úpravář kovů, úpravářské 
práce 

Doplňující 
kvalifikace 

7)Obsluhovatel plynových zařízení. 
21)Jeřábník O. 
34)Řidič motorových dopravních vozíků. 

Doporučená 
praxe 

3 Pověření 
dle OZPP 

Ne Hmotná 
odpovědn. 

Ne Řízení 
pracovn. 

Ne 

 
Popis práce: 
 
- Chemicko-tepelné zpracování na víceúčelových zařízeních s automatickou regulací v ochranných  
atmosférách jako je cementování a nitridace řetězů nebo jiných tvarově složitých součástí 
s dodržením stanovené tloušťky upravené vrstvy, nebo s dodržením pevnostních hodnot dle stanovených 
technologických a pracovních postupů. 
- Ohřev vsázky  v plynových a elektrických odporových pecích. 
- Řízení a obsluha automatizovaných procesů tepelného zpracování v komorách K1, K2 a K3 na lince 
DEGUSSA. 
- Řízení a obsluha automatizovaných procesů tepelného zpracování na lince AICHELIN. 
- Obsluha tří popouštěcích pecí pro 500 a 700°C, dvou odmašťovacích  myček, dvou vyvíječů ENDO-plynu 
a dalších pomocných a obslužných zařízení. 
- Obsluha zásobníku dusíku. 
- Obsluha čpavkové stanice. 
- Kontrola spotřeby vody, plynu, elektrické energie,dusíku, čpavku a mazání zařízení se záznamy  do 
provozního deníku. 
- Příprava vsázky , rozmístění výrobků do košů, uložení hotových výrobků do palet, kontrola a odvoz 
výrobků do expedice. 
- Řízení, obsluha a denní ošetřování motorových vozíků (VZV) včetně odstraňování drobných technických 
závad. 
- Odvoz tepelně zpracovaných dílů do příslušných výrobních hal. 
- Výdej lahví PB pro VZV. 
- Provádění předepsané údržby zařízení. 
- Odpovědnost za zabezpečení identifikace výrobků. 
 
Odpovědnost za: 
- další plnění úkolů v rámci profese stanovené příslušným vedoucím, 
- dodržování předpisů o BOZ při práci, požární ochrany, životního a pracovního prostředí,  
- dodržování postupů stanovených v integrovaném sytému řízení dle ČSN EN  ISO 9001:2000  
  a ČSN EN ISO 14001, 
- využívání fondu pracovní doby, svěřený majetek, jeho využívání, ochranu a údržbu. 
 

 
 

Tab. 3.6.3. Pracovně kvalifikační charakteristika č. 023 

 

Zdroj: Interní materiály organizace. 
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IV. Analýza a interpretace výsledků 

 

4.1. Předmět analýzy 

 

Řetězárna, a.s. je složena ze tří úseků, u kterých si popíšeme postup stanovení personální 

optimalizace. Podrobně se budeme zabývat jen úsekem Výroba, který je pro prozkoumání 

oblasti personální optimalizace a pro analyzování postupu nejdůležitější.  

 

     Číslování úseků (více viz. příloha č. 2: Číselní JK): 

� Správa    3000 – 3090 

Snaha o stanovení personální optimalizace se provádí prostřednictvím srovnáním s jinými 

firmami (objem fakturace, skladované položky aj.) nebo také dle norem početních stavů. Pro 

odhad budoucí potřeby lidských zdrojů v úseku Správy, se využívá analýzy vývojového 

trendu kvantitativního poměru mezi kategoriemi pracovníků. 

� Údržba   2000 – 2090 

O Údržbě můžeme říci, že je stanovována personální optimalizace obdobným způsobem jako 

u Správy. Pro úsek Správy a Údržby se používají normy obsazení (normy obsluhy nebo 

normy početních stavů). Pro odhad budoucí potřeby lidských zdrojů v úseku Údržby, se 

využívá analýzy vývojového trendu kvantitativního poměru mezi kategoriemi pracovníků. 

� Výroba    1000 – 1090 

Personální optimum v úseku Výroba stanovujeme výpočty výkonových norem, konkrétně 

normami množství. Pro odhad budoucí potřeby lidských zdrojů v úseku Výroby, použijeme 

metodu založenou na časových studiích. 

Nm = T / Nč 

(Norma množství = čas směny / norma času) 
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Např.: Směna trvá 7,5 hod., tj. 450 min. a stanovená norma času je 5 min/ ks. Při vydělení 

zjistíme, že norma množství činí 90 ks výrobku za směnu. 

 

4.2. Výroba 

 

Výroba je vymezena business plánem, který se skládá z těchto složek: 

 

� plán prodeje (DVS – dílčí výrobní skupina, obsahuje řadu výrobků); 

� plán výroby (DVS) 

� plán nákladů:  

� plán přímého materiálu 

� plán pracovníků a mezd 

� plán energií 

� plán úvěrů a úroků 

� plán ostatních druhů nákladů 

 

Úsek Výroby se budu snažit optimalizovat tak, že zjistím výkonové normy (normy množství) 

na jednotlivé operace a u výrobků stanovím průměrnou pracnost v DVS (Nh/t). Na základě 

této pracnosti, lze s použitím business plánu provést propočet potřebného počtu přímých 

(jednicových) zaměstnanců ve výrobních provozech. K získanému počtu zaměstnanců je 

nutno  pomocí normativu (nebo metodou vis. kapitola 2.10.) přiřadit i režijní výrobní 

zaměstnance, tak aby byla přesně provedena optimalizace stavu zaměstnanců ve výrobních 

provozech ŘČV (Řetězárna, a.s., Česká Ves). Na základě zkušeností a dlouhodobého vývoje 

normativ režijních zaměstnanců ve výrobě činí 14 zaměstnanců pro rok 2009. 

 

Snahu o přiblížení k optimu provedu demonstrací na konkrétní DVS. Výstupem analýzy bude 

vyhodnocení a doporučení matematického modelu na takové skupině výrobků, aby v průběhu 

3 – 5 let bylo možno prověřit všechny výrobky. Vzhledem k velkému rozsahu výrobků 

provedeme vzorový propočet na DVS 266 a DVS 276, jedná se o vysoko-pevnostní řetěz nad 

průměr 16 mm, jakostní třída 8. Zkoumaný vzorek DVS 266 a 276 představuje 35,5 % 
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plánované výroby. Tento model organizace hodlá využít i v dalších letech tak, aby v rozmezí 

3 – 5 let došlo k prověrce všech výrobků. 

 

4.3. Výroba řetězů dle DVS za rok 2008 (v tunách) 

 

Pro značný počet DVS (dílčích výrobních skupin) jsem rozdělila jednu velkou tabulku do 

dvou menších.  

 

DVS 
H1 H2 H3 H4 

skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán 
t t t t t t t t 

111 10,157  386,856 470     
112   0,007 1     
115   0,101 1     
121 8,712  1281,928 1520 341,883 80 11,13  
122 0,004  5,276 10 0,62  0,404  
125   6,331 5     
131 -4,41    308,198 205 570,643 695 
132       21,614 20 
135   6,575    30,125 8 
141       62,987 120 
142       15,403 10 
145       43,66 5 

317-1 14,463  1687,074 2007 650,701 285 755,966 858 
211 0,487  345,548 570     
212         
221 -0,295  759,258 864 232,606 287   
222 9,573 21 0,265  0,765 11 46,042 33 
251     54,11   20 
252     0,55    
254     54,016 150 40,535  
256     151,265 150 66,16  
264     52,288 153 371,638 451 
266 0,075    642,756 517 788,083   1083 
268     6,27  46,22 40 
271       12,719 20 
276     0,004  1703,16  1400 
278       63,92  

317-2 9,84 21 1105,071 1434 1194,63 1268 3138,477 3047 
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Tab. 4.3.1. prezentuje DVS 111 – 278 ve čtyřech výrobních halách (H1 – H4), jejich 

skutečnou a plánovanou výrobu v tunách. 

 

DVS 
H1 H2 H3 H4 

skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán skutečnost plán 
t t t t t t t t 

311 6,802  266,99   510     
312 12,258 15       
321 2,274  173,801   316 170,497  58,877 35 
351 1,746  43,921 60     

317-3 23,08 15 484,712   886 170,497  58,877 35 
410 199,245    260     0,908  
420 4,294 6     2,149  
440 3,121 3       
441         
442         
480       20,99 20 
490       36,53 70 

317-4 206,66    269     60,577 90 
511 18,853 16 -0,003    55,316 69 
512 5,613  0,647 26 15,843 26 59,481 53 
580 22,23 12     30,871 40 

317-5 46,696 28 0,644 26 15,843 26 145,668   162 
612 0,384      17,412 8 

317-6 0,384      17,412 8 
931         
935         
937         
938   1,511      
990    11 28,155 20 28,77 16 

317-9   1,511 11 28,155 20 28,77 16 
910 2583,445 2500       
drát 2583,445 2500       

Celkem 2884,568 2833 3279,012 4364 2059,826 1599 4205,747 4216 
 

Tab. 4.3.2. prezentuje skutečnost a plán výroby řetězů v DVS 311 až 910, včetně drátu a 

celkového součtu. 

 

Zdroj: Interní materiály organizace. 
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� HALA 1 

Hala tepelného zpracování. Výrobky vyrobené z ostatních hal: H2,H3 a H4 přebírá a tepelně 

upravuje, jedná se zejména o cementaci, kalení a popouštění. 

Výrobky: nezkoušené řetězy, sněhové řetězy, výkovky a třmeny. 

 

� HALA 2 

Výroba řetězů o průměru 2 – 13 mm. 

Výrobky: zkoušené řetězy, vysoko-pevnostní řetězy, částečně nezkoušené řetězy. 

 

� HALA 3 

Výroba řetězů o průměru 13 – 26 mm. 

Výrobky: částečně zkoušené řetězy, vysoko-pevnostní řetězy (řetězy o vyšší pevnosti). 

 

� HALA 4 

Výroba řetězů o průměru 22 mm a více. 

Výrobky: zkoušené řetězy, vysoko-pevnostní řetězy (zvl. vyšších průměrů), výkovky, třmeny, 

příslušenství ohýbané a svařované. 
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4.4.  Srovnání plánu se skutečností dle DVS za rok 2008 

 

V jednotlivých DVS je stanovený plán, který se často značně liší od skutečně vyrobeného 

množství. Následující tabulky zobrazují podrobnější údaje. 

 

DVS 
plán skut. 

ROZDÍL % 
t t 

111 470 397,013 -72,987 84,47 
112 1 0,007 -0,993 0,7 
115 1 0,101 -0,899 10,1 
121 1600 1643,653 43,653 102,73 
122 10 6,304 -3,696 63,04 
125 5 6,331 1,331 126,62 
131 900 874,431 -25,569 97,16 
132 20 21,614 1,614 108,07 
135 8 36,7 28,7 458,75 
141 120 62,987 -57,013 52,49 
142 10 15,403 5,403 154,03 
145 5 43,66 38,66 873,2 

317-1 3150 3108,204 -41,796 98,67 
211 570 346,035 -223,965 60,71 
212     
221 1150 991,569 -158,431 86,22 
222 60 56,645 -3,355 94,41 
251 20 54,11 34,11 270,55 
252  0,55 0,55  
254 150 94,551 -55,449 63,03 
256 150 217,425 67,425 144,95 
264 600 423,926 -176,074 70,65 
266 1600 1430,914 -169,086 89,43 
268 40 52,49 12,49 131,23 
271 20 12,719 -7,281 63,6 
276 1400 1703,164 303,164 121,65 
278  63,92 63,92  

317-2 5760 5448,018 -311,982 94,58 
 

 

Tab. 4.4.1. předkládá srovnání předpokládaného plánu a skutečnosti od počátku roku 2008 v 

DVS 111 – 278 v tunách. 
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DVS 
plán skut. 

ROZDÍL % 
t t 

311 510 273,792 -236,208 53,68 
312 15 12,258 -2,742 81,72 
321 350 405,449 55,449 115,84 
351 60 45,667 -14,333 76,11 

317-3 935 737,166 -197,834 78,84 
410 260 200,153 -59,847 76,98 
420 6 6,443 0,443 107,38 
440 3 3,121 0,121 104,03 
441     
442     
480 20 20,99 0,99 104,95 
490 70 36,53 -33,47 52,19 

317-4 359 267,237 -91,763 74,44 
511 85 74,166 -10,834 87,25 
512 100 81,584 -18,416 81,58 
580 52 53,101 1,101 102,12 

317-5 237 208,851 -28,149 88,12 
612 8 17,796 9,796 222,45 

317-6 8 17,796 9,796 222,45 
931     
935     
937     
938 1 1,511 0,511 151,1 
990 50 56,925 6,925 113,85 

317-9 51 58,436 7,436 114,58 
910 2500 2583,445 83,445 103,34 
Drát 2500 2583,445 83,445 103,34 

SUMA 13000 12429,15 -570,847 95,61 
 

Tab. 4.4.2. předkládá srovnání předpokládaného plánu a skutečnosti od počátku roku 2008 v 

DVS 311 až 910, včetně drátu a celkového součtu a to vše v tunách. 

 

Zdroj: Interní materiály organizace. 

 

4.5. Postup analýzy a použité metody 

 

� Prvním krokem výpočtu optimálního stavu pracovníků, bylo zjištění skutečného 

prodeje dle výrobků za rok 2008 (kg). 

� Ke každému výrobku jsem přiřadila pracnost (viz. kapitola 2.10.). 
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� Dalším krokem bylo seskupení výrobků podle podobného způsobu výroby (viz. 

příloha č. 2). 

� Za skupinu výrobků jsem vypočetla průměrnou pracnost váženým aritmetickým 

průměrem. 

� Průměrnou pracnost jsem spočítala i za celou DVS, také pomocí váženého 

aritmetického průměru. 

� Z business plánu jsem k jednotlivým DVS přiřadila zjištěnou pracnost (viz. předchozí 

bod). 

� Celkovou pracností (tuny x Nh/t) jsem zjistila potřebu celkových normohodin na 

výrobu příslušné DVS. 

� Potřebu Nh/DVS jsem podělila PFPD (použitelný časový fond pracovní doby = 

celkový fond očištěný o absenci a zvýšený o přesčasovou práci) a získala jsem tak, 

potřebný počet pracovníků na výrobu plánovaného množství v jednotlivých DVS. 

� Výsledný počet přímých pracovníků se pak analýzou vývojového trendu 

kvantitativního poměru mezi kategoriemi pracovníků zvýší o normativ. 

 

4.6. Výsledky analýzy 

 

Jak již bylo výše uvedeno, pro velkou náročnost výroby, byl zpracován propočet jen u DVS 

266 a 276. Dosazením nově vypočtených hodnot tj. za DVS 266 � 20,09 Nh/t (původně 

21 Nh/t) a za DVS 276  � 19,24 Nh/t (původně 22 Nh/t) do tabulky plánované výroby na rok 

2009, nám vyjde po propočtu potřeba 124 přímých výrobních pracovníků. Analýzou 

vývojového trendu kvantitativního poměru mezi kategoriemi pracovníků připočteme 

14 režijních pracovníků. Takže celkový optimální stav pracovníků pro zabezpečení výroby, 

dle schváleného business plánu na rok 2009 je celkem 138 pracovníků. Kdežto Řetězárna, a.s. 

má v roce 2009 zaměstnaných 141 pracovníků, což je o tři zaměstnance více než vypočtené 

optimum. 
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JKPOV HMOTNOST (kg) Pracnost (Nh/t) Celk. pracnost (Nh) 

Celkem z 317211580160 5637 21,95 123,74 

Celkem z 317250080184 9560 20,62 197,16 

Celkem z 317255280180 130076 19,67 2558,86 

Celkem z 317255280181 45649 19,92 909,42 

Celkem z 317255280190 12584 20,47 257,53 

Celkem z 317255280191 7710 25,00 192,78 

Celkem z 317256481160 540 30,97 16,72 

Celkem z 317258481180 4140 31,11 128,77 

Celkem z 317262080196 7000 14,15 99,05 

Celkem z 317262080197 11470 22,68 260,14 

Celkem z 317262099190 13770 18,49 254,61 

Celkem z 317263640190 140 31,42 4,4 

Celkem z 317264384201 14450 24,09 348,14 

Celkem z 317271880160 25328 21,30 539,41 

Celkem z 317271880180 2215 16,50 36,56 

Celkem z 317271880190 8820 16,46 145,19 

Celkem z 317271880200 3081 23,24 71,6 

Celkem z 317271881160 11720 24,12 282,69 

Celkem z 317271881180 8960 16,88 151,21 

Celkem z 317271881200 22470 24,02 539,71 

Celkem z 317271884160 48815 21,21 1035,37 

Celkem z 317271884180 8900 18,27 162,6 

Celkem z 317271884190 21573 16,46 355,09 

Celkem z 317271884200 32070 23,24 745,31 

Celkem z 3172552801801 5010 21,84 109,39 

Celkem z 3172620801601 5450 18,25 99,44 

Celkem z 3172620801602 5470 16,17 88,46 

Celkem z 3172620801603 5665 17,40 98,54 

Celkem z 3172620801901 3420 19,41 66,38 
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JKPOV HMOTNOST (kg) Pracnost (Nh/t) Celk. pracnost (Nh) 

Celkem z 3172620801902 27620 17,49 483,07 

Celkem z 3172620801903 4020 12,71 51,11 

Celkem z 3172620802201 3070 19,98 61,33 

Celkem z 3172718811821 2295 29,16 66,91 

Celkem z 317263640160K 440 30,01 13,2 

Celkem za DVS 266 519138 20,09  10430,15 

 

Tab. 4.6.1. zobrazuje celkovou a průměrnou pracnost v DVS 266. 

 

JKPOV HMOTNOST(kg) Pracnost(Nh/t) Celk. pracnost (Nh) 

Celkem z 317242082240 1290 21,50 27,74 

Celkem z 317255280220 11838 22,93 271,42 

Celkem z 317255280245 2500 21,62 54,04 

Celkem z 317255280260 45589 18,91 862,22 

Celkem z 317255280261 68 37,57 2,56 

Celkem z 317255280300 24315 18,63 452,94 

Celkem z 317255280340 817 17,90 14,63 

Celkem z 317255284220 1920 35,65 68,45 

Celkem z 317255290260 31740 20,02 635,47 

Celkem z 317255290340 30040 18,15 545,11 

Celkem z 317262080222 6300 19,14 120,59 

Celkem z 317262080227 39420 20,03 789,39 

Celkem z 317262080241 24540 19,65 482,21 

Celkem z 317262080247 31900 20,95 668,15 

Celkem z 317262080251 13000 21,50 279,5 

Celkem z 317262080267 1270 18,89 23,99 

Celkem z 317262080281 3380 15,69 53,03 

Celkem z 317262080283 5350 18,05 96,57 
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JKPOV HMOTNOST(kg) Pracnost(Nh/t) Celk. pracnost (Nh) 

Celkem z 317262082252 46100 17,08 787,39 

Celkem z 317262089220 30040 21,39 642,56 

Celkem z 317262089222 27220 21,94 597,21 

Celkem z 317262089262 11730 21,73 254,89 

Celkem z 317262089283 7000 18,05 126,35 

Celkem z 317263640220 185 32,35 5,98 

Celkem z 317263640260 4960 42,70 211,79 

Celkem z 317271880220 9760 20,00 195,2 

Celkem z 317271880260 27510 18,54 510,15 

Celkem z 317271880320 15665 15,44 241,79 

Celkem z 317271881220 24040 20,77 499,38 

Celkem z 317271881260 42050 19,31 812,03 

Celkem z 317271881320 40640 16,20 658,29 

Celkem z 317271884220 43085 20,00 861,7 

Celkem z 317271884260 31630 18,54 586,55 

Celkem z 317271884320 48200 16,33 787,11 

Celkem z 317271889230 11060 21,39 236,57 

Celkem z 317271889260 3195 18,12 57,89 

Celkem z 317271889320 2670 18,41 49,15 

Celkem z 3172552802601 8280 20,65 170,98 

Celkem z 3172552803001 3420 18,73 64,06 

Celkem z 3172552803401 8169 18,43 150,58 

Celkem z 3172620802202 16380 17,31 283,52 

Celkem z 3172620802203 3410 21,01 71,65 

Celkem z 3172620802503 4320 16,97 73,31 

Celkem z 3172620802803 1360 15,03 20,45 

Celkem z 3172620803203 24670 15,36 378,93 

Celkem z 3172620822503 23100 17,64 407,51 

Celkem z 3172636402201 3380 22,31 75,41 
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JKPOV HMOTNOST(kg) Pracnost(Nh/t) Celk. pracnost (Nh) 

Celkem z 317263640220K 9879 28,85 285,01 

Celkem za DVS 276 808385 19,24  15551,4 

 

Tab. 4.6.2. zobrazuje celkovou a průměrnou pracnost v DVS 276. 

 

4.7. Souhrn získaných poznatků 

 

V poslední tabulce: Plánované výroby na rok 2009 jsem definitivně mohla zjistit optimální 

počet pracovníků pro výrobní úsek. Je nutno připomenout, že jsem pro rozsáhlost výroby 

optimalizovala jen 2 DVS z celkových 44 DVS. 

 

Z původních 141 zaměstnanců ve výrobě pro rok 2009, jsem se dopočítala k optimálnímu 

počtu zaměstnanců 138. K tomuto výpočtu jsem se dostala po dosazení nově vypočtených 

hodnot (viz. předchozí výpočty průměrné pracnosti) do tabulky: Plánované výroby na rok 

2009. V této tabulce je zřetelně vidět, že je potřeba 124 přímých zaměstnanců a režijní 

zaměstnanci, se k přímým zaměstnancům připočtou jako normativ režijních zaměstnanců, 

který je pro rok 2009 stanoven ve výši 14 zaměstnanců. A to ve výsledku znamená 

138 zaměstnanců potřebných do výroby na rok 2009 dle stanoveného business plánu. 
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Plán. Hod. Uprav. Pracnost Počet
DVS Prov. výroba sazba sazba celkem pracovn.

t Nhod/t Kč/hod. Kč/hod. Nhod prac.
Tažený drát 910 1045 2500 1,7 90 91,08 4250 2,72

2500 1,7 4250 2,72
Délkové pod 8 mm, j. 24 a 30 111 103 250 34 108 109,3 8500 5,44
Závěsné pod 8 mm 112 103 1 51 108 109,3 51 0,03
Nekonečné pod 8 mm 115 103 1 46 108 109,3 46 0,03
Délkové  8 - 13 mm, j. 24 a 30 121 103,105 1200 11 110 111,32 13200 8,45
Závěsné 8 - 13 mm, j. 24 a 30 122 103 10 17 110 111,32 170 0,11
Nekonečné 8 - 13 mm 125 103 5 15 110 111,32 75 0,05
Délkové 14 - 26 mm, j. 24 a 30 131 105 700 14 113 114,36 9800 6,27
Závěsné 14 - 26 mm, j. 24 a 30 132 105 20 21 113 114,36 420 0,27
Nekonečné 14 - 26 mm 135 105 20 19 113 114,36 380 0,24
Délkové nad 26 mm, j. 24 a 30 141 1051 70 31 113 114,36 2170 1,39
Závěsné nad 26 mm 142 1051 18 47 113 114,36 846 0,54
Nekonečné nad 26 mm 145 1051 35 42 113 114,36 1470 0,94

 317-1 2330 15,93 37128 23,76
VP pod 8 mm 211 103 250 48 108 109,3 12000 7,68
VP závěsy 6 mm 212 103 0 72 108 109,3 0 0
VP 8 - 13 mm 221 103,105 920 21 110 111,32 19320 12,37
VP závěsné řetězy 222 1044 45 40 90 91,08 1800 1,15
VP 14 - 20 mm, j. 40 251 105 70 18 113 114,36 1260 0,81
VP 14 mm, j. A 252 105 0 18 113 114,36 0 0
VP 14 mm, j. B 254 105 80 18 113 114,36 1440 0,92
VP 14 mm, j. C 256 105 200 21 113 114,36 4200 2,69
VP 16 - 20 mm, třída 6 (B) 264 105 400 17 113 114,36 6800 4,35
VP 16 - 20 mm, třída 8 (C) 266 105 1270 20,09 113 114,36 25514 16,33
VP 16 - 20 mm, třída 10 (D) 268 105 50 18 113 114,36 900 0,58
VP nad 22 mm, j. 40 271 105 20 30 113 114,36 600 0,38
VP nad 22 mm, třída 8 (C) 276 105 1750 19,24 113 114,36 33670 20,55
VP nad 22 mm, třída 10 (D) 278 105 120 22 113 114,36 2640 1,69

 317-2 5175 21,28 110144 69,5
Nezkoušené pod 8 mm 311 103 180 30 108 109,3 5400 3,46
Nezkoušené adjustované 312 103 12 58 108 109,3 696 0,45
Nezkoušené od 8 mm 321 103 200 11 108 109,3 2200 1,41
Nezkoušené uzlované 351 1033 0 37 100 101,2 0 0

 317-3 392 21,16 8296 5,32
Sněh. žebřík, asymetrické 410 1046 240 40 90 91,08 9600 6,14
Sněh. křížová stopa 420 1046 6 51 90 91,08 306 0,2
Sněh. řetězy pro osobní vozidla 440 1046 4 6 90 91,08 24 0,02
Řetězy lesní 480 1041 12 95 108 109,3 1140 0,73
Řetězy ochranné 490 1041 50 90 108 109,3 4500 2,88

 317-4 312 49,9 15570 9,97
Řetěz. přísl. kované 511 1051 80 80 113 114,36 6400 4,1
Řetěz. přísl. ohyb. a svař. 512 103,105 100 80 110 111,32 8000 5,12
Řetězové třmeny 580 1051 50 72 113 114,36 3600 2,3

 317-5 230 78,26 18000 11,52
Spojky - kohlusy a křesničky 612 1051 10 80 113 114,36 800 0,51

 317-6 10 80 800 0,51
Kroužk. řetězy tř. 11 931 105 0 0 113 114,36 0 0
Kroužk. řetězy tř. 15 935 105 0 0 113 114,36 0 0
Kroužk. řetězy tř. 17 937 105 0 0 113 114,36 0 0
Kyselinovzdorné a spec. řetězy 938 105 1 40 113 114,36 40 0,03
Ostatní 990 103,105 50 24 110 111,32 1200 0,77

 317-9 51 24,31 1240 0,8
Celkem 317 8500 22,49 191178 121,38
Celkem ŘČV 11000 17,77 195428 124,1

Přímí zaměstnanci 124
Režijní zaměstnanci (seřizovači, vozači, nástrojaři …) 14

Business plán 138

N á z e v
Pracnost
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Tab. 4.7.1. zobrazuje plánovanou výrobu na rok 2009. Vyznačené DVS jsou předmětem 

zkoumání personální optimalizace. (Tuto tabulku jsem samostatně doplnila.) 
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V. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo v organizaci Řetězárna, a.s (v úseku Výroba) zjistit 

personální optimum zaměstnanců. Pomocí výkonových norem (norem množství) na 

jednotlivé operace jsem stanovila celkovou pracnost jednotlivých výrobků. V rámci DVS 

(dílčí výrobní skupina – parametrově podobné výrobky) jsem pak stanovila průměrnou 

pracnost za celou skupinu výrobků a na základě business plánu jsem provedla propočet 

přímých zaměstnanců. Po připočtení režijních zaměstnanců jsem získala optimální počet 

zaměstnanců ve výrobě pro rok 2009. 

 

Optimální počet zaměstnanců ve výrobě pro rok 2009 je pro organizaci Řetězárna, a.s. 

138 zaměstnanců. Tento výsledek je pro organizaci jistě uspokojivý, protože se liší o pouhé tři 

zaměstnance, tedy původní plán zaměstnanců na rok 2009 je 141 zaměstnanců. 

 

Úspora mzdových nákladů při průměrném výdělku výrobních dělníků včetně odvodů na SZ a 

ZP činí 19.249 Kč za měsíc. Pochopitelná úspora pracovních sil nese s sebou i další úspory 

režijních nákladů (náklady na nářadí, nástroje, stravu atd.) 

 

Na základě tohoto modelu doporučuji aktualizovat i zbývající DVS, jejich hodnoty a 

především stanovit dobu pracnosti na jednotlivé výrobky. Následně se dá uvažovat o 

správném počtu zaměstnanců pro úsek výroby, zdali je současný stav optimální, nebo je nutné 

se přiklonit k vypočteným hodnotám a někoho přeřadit či propustit. Vzhledem ke krizi by 

bylo jistě správné tři zaměstnance propustit, protože se nedaří naplnit plán a může být vždy 

ještě hůř. Ale osobně bych však v současné době, na základě tohoto modelu, nedoporučila tři 

zaměstnance propustit, protože malé zakázky (i výrobky na skladě) značně zvyšují pracnost. 

A případná velká zakázka by znamenala zaškolování nových zaměstnanců, což organizaci 

rozhodně peníze neušetří a naopak může mít kritický vliv na včasné dokončení zakázky. 
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Cílem organizace Řetězárna, a.s. je minimalizace ztrát, které jsou způsobeny nečekanými 

výkyvy. Jedná se především o náklady na výběr, zaškolení zaměstnanců a adaptační náklady. 

Vysoké či nízké zakázky přinášení vždy velké riziko, proto je dobré být vždy připraven a včas 

se přizpůsobit poptávce trhu. 
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