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1. ÚVOD 
 

Ţádná organizace se neobejde bez finančních, informačních, materiálních 

a lidských zdrojů. Jakákoliv organizace můţe fungovat jen v tom případě, 

zvládne-li shromáţdit, vzájemně propojit a následně uvést do pohybu a vyuţití 

všechny tyto zdroje.  

Lidské zdroje jsou faktorem, který má být co moţná nejlépe vyuţíván        

a zhodnocen. Lidé jsou pruţným, schopným, mobilním a v neposlední řadě 

kreativním podnikovým faktorem, který je hybnou silou pro ostatní zdroje. 

Bez lidského přičinění by nebylo moţné vytvářet hodnotné statky a sluţby, 

bez kterých si dnes uţ jen těţko dokáţeme náš ţivot představit.  

 Jelikoţ jsou lidé nepostradatelnou součástí kaţdé organizace, rozhodl 

jsem se v mé bakalářské práci na tuto oblast zaměřit, konkrétně na přijímání      

a adaptaci zaměstnanců a s tím související problémy.  

 Soustřeďuji se na činnosti, které zajišťují rozpoznání a vyhledávání 

vhodných pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech            

a nabízení těchto míst potenciálním uchazečům. S tím následně souvisí výběr 

pracovníků, který má rozpoznat nejlépe vyhovující zaměstnance. Velmi 

důleţitou součástí uvedených kroků je následná adaptace zaměstnanců, kterou 

tvoří řada procedur, by měly směřovat k udrţení zaměstnance jak 

v počátečních fázích pracovního poměru, tak v dlouhodobém horizontu. 

 Cílem mé bakalářské práce je zjistit jaký, je současný stav přijímání 

pracovníků a jejich adaptace ve společnosti ŠKODA VAGONKA a. s.,               

a následně zanalyzovat hlavní příčiny fluktuace zaměstnanců a v návaznosti na 

zjištěné skutečnosti podat návrh na řešení současných problémů.  

K hlubšímu poznání a analyzování příčin fluktuování zaměstnanců vyuţiji 

Ishikawův diagram. Zjištěné nedostatky následně podrobně okomentuji. 

Největším přínosem této práce by ovšem měla být část zabývající se 

doporučeními. Zde chci uvést konkrétní návrhy na řešení zjištěné situace. 
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2. POJETÍ TÉMATU V ODBORNÉ LITERATUŘE 
 

2.1  ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, 

která se ve vyspělých zahraničních ekonomikách začala formovat v průběhu 50. 

a 60. let minulého století. Stává se jádrem řízení organizace, jeho nejdůleţitější 

sloţkou a také nejpodstatnější úlohou všech manaţerů. Tímto novým 

postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly, 

jako nepostradatelného výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. 

Dovršuje se vývoj personální práce od administrativní činnosti k činnosti 

koncepční, skutečně řídící.1 

Lidské zdroje jsou obzvlášť důleţité, protoţe jsou tvořivým prvkem v kaţdé 

organizaci. Lidé navrhují a vyrábějí zboţí, poskytují sluţby, kontrolují kvalitu, 

starají se o uplatnění na trhu, rozdělují finanční zdroje a stanovují celkovou 

strategii a cíle organizace. Bez efektivně pracujících lidí je dosaţení těchto cílů 

nereálné.2 

 

 V dnešní době je téměř nutností věnovat lidským zdrojům náleţitou 

pozornost, protoţe jenom tak si můţeme udrţet a dále rozvíjet schopnosti          

a dovednosti pracovníků. 

 

2.2    CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH    
 ZDROJŮ 

 

 Charakteristickým znakem pro řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) je 

především strategický přístup k personální práci a všem personálním 

činnostem. Tento přístup musí být v souladu se strategickým plánováním 

podniku. Specialisté na ŘLZ budou upínat svou pozornost zejména na 

                                            
1
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 

2 
MILKOVICH, George T., BOUDREAU, John W. Řízení lidských zdrojů 
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strategickou analýzu, avšak s největší pravděpodobností nebudou 

zaangaţováni na vrcholových poradách, kde se diskutují strategické 

alternativy manaţery na vyšších úrovních. 

 Aktivita prováděná manaţery – zejména pak praktické řízení liniovými 

manaţery, kteří zde sehrávají převládající roli a mají k jednotlivým 

pracovníkům blíţe neţ personální útvar. 

 Lidské zdroje by měly být chápány jako bohatství a zdroj konkurenční 

výhody. 

 Vhodný je individualistický přistup k jednotlivým pracovníkům, 

přestoţe se někdy preferuje jednání skupin a systém zastupování 

(odbory). 

 Orientace pracovníků na sounáleţitost, oddanost a angaţovanost – tedy 

identifikace s podnikem a podnikovými cíli. 

 

Hlavními úkoly ŘLZ jsou3: 

1. Vytvoření dynamického souladu mezi počtem a strukturou 

pracovních úkolů a jimi vytvořených pracovních míst s počtem a strukturou 

pracovníků v organizaci. V poslední době se však jiţ objevují tendence „šití“ 

pracovních úkolů a míst na míru pracovníkovi. 

2. Optimální vyuţívání pracovních sil v organizaci – optimální 

vyuţívání fondu pracovní doby a schopností pracovníků. 

3. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých 

mezilidských vztahů v organizaci. 

4. Personální a sociální rozvoj v organizaci – rozvoj pracovních 

schopností, osobností, sociálních vlastností a rozvoj pracovní kariéry. 

5. Dodrţování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí         

a lidských práv a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

Shrneme- li předcházející body, tak první tři úkoly sledují především zájem 

organizace, kdeţto čtvrtý bod bere v potaz také osobní zájmy pracovníka. Pátý 

úkol pak sleduje zájem organizace nedostat se do potíţí se zákonem a být 

atraktivním zaměstnavatelem, který dbá na zájmy a práva pracovníka. 

                                            
3
  KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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2.3  PERSONÁLNÍ ÚTVAR 4 

 

Personální útvar je pracoviště specializované na řízení lidských zdrojů. 

Zajišťuje odbornou, tj. koncepční, metodologickou, poradenskou, usměrňovací, 

organizační a kontrolní stránku personální práce a poskytuje v této oblasti 

speciální sluţby vedoucím pracovníkům všech úrovní i jednotlivým 

pracovníkům.  

Řízení a rozvoj lidí v organizaci je zajišťován personálním útvarem, který 

je zainteresován do budování a realizace personálních strategií a politik a do 

většiny z následujících činností: 

 Vytváření a rozvoj organizace. 

 Personální plánování. 

 Řízení znalostí, řízení talentů. 

 Získávání nových pracovníků. 

 Výběr pracovníků. 

 Přijímání a orientace pracovníků. 

 Hodnocení pracovníků. 

 Rozmisťování, propouštění a penzionování pracovníků. 

 Vzdělávání a rozvoj. 

 Odměňování, vztahy s pracovníky. 

 Pracovní vztahy. 

 Péče o pracovníky. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti. 

 Personální správa. 

 Záleţitosti rovného zacházení. 

 Plnění všech zákonných povinností v oblasti práce a zaměstnávání 

pracovníků. 

 

Mezi nejdůleţitější činnosti bych zařadil zcela nepochybně získávání        

a výběr pracovníků. Od těchto aktivit se odvíjí další úspěch či neúspěch 

                                            
4
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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personální činnosti, a proto se jimi budu v následujícím textu zabývat 

podrobněji. Je však nutné mít stále na vědomí, ţe i těmto činnostem 

předcházejí důleţité úkoly, které nesmí být opomenuty při uplatňování 

personalistiky v praxi. Jsou to například analýza pracovních míst a určení zdrojů 

informací potřebných pro tuto analýzu, dále zapojení vedoucích pracovníků do 

některých činností personálního útvaru a další.  

 

2.4  ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 

Procesy získávání a výběru jsou těsně spjaty. Obě činnosti jsou zaměřeny 

k získávání vhodně kvalifikovaných zaměstnanců. V České republice vţitý 

termín „nábor“ pracovníků znamená zpravidla získávání pracovníků z vnějších 

zdrojů, kdeţto moderní získávání pracovníků usiluje nejen o získávání lidských 

zdrojů z vnějšku, ale v první řadě o získávání lidských zdrojů z řad současných 

pracovníků organizace.  

Termín „získávání“ pracovníků tak lépe vystihuje to, o co se moderní 

personální práce snaţí především, tj. nejen o získání potřebného počtu 

přiměřeně kvalifikovaných pracovníků, ale také o získávání pracovníků pro 

zájmy a cíle organizace, pracovníků zaujatých a motivovaných, pracovníků, 

jejichţ individuální zájmy se co nejvíce ztotoţňují se zájmy organizace a její 

kulturou.5 

Proces získávání je podkladem pro fázi výběru tím, ţe skýtá zásobu 

uchazečů, z nichţ si specialisté provádějící výběr mohou vybrat. Je ţádoucí, 

aby proces získávání zaměstnanců zajistil dostatečné mnoţství odpovídajících 

uchazečů o pracovní místo, a to s přiměřenými náklady a v poţadovaném 

termínu. Jde tedy o rozpoznávání a vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, 

informování o volných pracovních místech v organizaci, nabízení těchto míst 

uchazečům a zároveň je přesvědčit o atraktivitě volné pracovní pozice, jednání 

s uchazeči, získávání přiměřených informací o uchazečích (informace dále 

                                            
5
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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nutné pro výběrovou fázi) a v neposlední řadě o organizační a administrativní 

zajištění všech těchto činností. 

Obrázek č. 1 – Proces formování pracovní síly jako řada filtrů 

 

Zdroj: MILKOVICH, George T., BOUDREAU, John W. Řízení lidských zdrojů 

Schéma znázorňuje úlohu procesu získávání ve formování pracovní síly. 

Tento proces formování pracovní síly postupně prosívá jednotlivce řadou sít. 

Ani nejlépe a nejefektivněji prováděný výběr zaměstnanců a snahy udrţet je 

v zaměstnání nepřinesou poţadovaný výsledek, pokud se při náboru nepodaří 

vytvořit dostatečně velkou zásobárnu kvalifikovaných zájemců o práci, z nichţ 

lze vybírat a kteří mohou nastoupit na pracovní pozici.  
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 V procesu získávání pracovníků proti sobě stojí dvě strany: na jedné 

straně je organizace se svou potřebou pracovních sil, na druhé straně jsou 

potenciální uchazeči o práci, tedy osoby hledající vhodné nebo vhodnější 

zaměstnání. To znamená, ţe se můţe jednat i o ty pracovníky, kteří jiţ jsou 

zaměstnanci organizace, ale z určitých důvodů mají zájem o změnu pracovního 

místa.  

 Organizace usiluje o to, aby zájemci reagovali na nabídku zaměstnání 

v dostatečně velkém počtu. Klíčovou zde můţe být sama nabídka zaměstnání, 

která můţe výrazně ovlivnit potenciální uchazeče. Na uchazeče však mimo 

vnitřní podmínky působí také podmínky vnější, které jsou však organizací 

neovlivnitelné.6 

Obrázek č. 2 – Model vztahů a podmínek při získávání pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 

                                            
6
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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Vnější podmínky 
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2.4.1 VÝBĚR ZDROJŮ PRACOVNÍKŮ7 
 

U jednotlivých profesí se moţnost pouţití jednotlivých zdrojů velice liší. Ať 

uţ jsou pro přijetí do zaměstnání stanoveny jakékoli poţadavky, prvotní je, aby 

potenciální zájemci byli vůbec o nabízeném místě informováni. Výběr skupiny 

zájemců, které budeme o volném pracovním místě informovat, a pouţité 

komunikační kanály určují, kdo se o pracovní příleţitosti dozví. Zdroje a cesty 

k nim by měly být zvoleny tak, aby při vynaloţení co nejmenších nákladů vedly 

k získání co největšího mnoţství kvalitních zájemců o práci. Často se také při 

jejich volbě vychází ze zkušeností a z jiţ ověřených zdrojů. 

  Nezanedbatelnou úsporou nákladů mohou být pro organizaci vnitřní zdroje 

pracovních sil: 

 Pracovníci uspoření v důsledku technického rozvoje. 

 Pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci, neţ 

jakou vykonávali na současném pracovním místě. 

 Pracovníci uvolňovaní v souvislosti s ukončením nějaké činnosti. 

 Pracovníci, kteří jsou sice účelně vyuţiti na současném pracovním místě, 

mají však z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné či nově vytvořené 

pracovní místo v jiné části organizace. 

 

  Mezi hlavní vnější zdroje patří:  

 Volné pracovní síly na trhu práce (registrovaní uchazeči o zaměstnání na 

úřadech práce). 

 Pracovníci jiných organizací, kteří jsou ochotní změnit zaměstnavatele. 

 Čerství absolventi škol či jiných vzdělávacích zařízení. 

 Pracovní zdroje v zahraničí. 

 

Doplňkovým zdrojem mohou např. být: 

 Studenti. 

                                            
7
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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 Ţeny v domácnosti. 

 Důchodci. 

 

Ať uţ vybereme vnitřní či vnější zdroje, kaţdé mají své výhody a nevýhody. 

 

   1) Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů: 

Výhody: 

 Uchazeč lépe zná organizaci. 

 Odpadají náklady na úvodní školení a seznamování s organizací. 

 Organizace zná uchazečovy silné a slabé stránky, ví co od něj čekat. 

 Zvyšuje se motivovanost a morálka pracovníka. 

 Efektivnější návratnost investic do lidského kapitálu. 

 

  Nevýhody: 

 Pracovníci mohou být povyšováni, aţ se dostanou na místo, kde uţ 

nestačí úspěšně plnit úkoly (tzv. Peterův zákon). 

 Znesnadnění přístupu k novým inovativním myšlenkám z vnějšku. 

 Moţnost negativních vlivů na morálku vlivem soupeření interních 

uchazečů.    

   2) Získávání pracovníků z vnějších zdrojů: 

Výhody:  

    Moţnost získání nových talentů, názorů, poznatků a zkušeností. 

  Převáţně levnější varianta neţ vychovávat vlastní techniky, specialisty      

a manaţery.  

    Větší variabilita schopností a dovedností, které můţeme poţadovat. 

Nevýhody: 

 Nákladný proces přilákání, kontaktování a hodnocení uchazečů. 

 Přizpůsobení pracovníků na nové prostředí je delší. 

 Mohou být negativně narušeny stávající mezilidské vztahy. 
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Organizace ve vyspělých zemích dávají přednost obsazování volných 

pracovních míst z vnitřních zdrojů, protoţe získání informací o vnitřních zdrojích 

je daleko snadnější. Odpadá zdlouhavé období adaptace na práci v organizaci, 

které u nových pracovníků zvenku znamená dočasně niţší pracovní výkon, 

odpadají náklady na drahou inzerci, zjednodušuje se výběr apod. Teprve 

v případě, ţe nelze pokrýt všechna volná pracovní místa z vnitřních zdrojů, 

dochází k zaměření na zdroje vnější.  

 

2.4.2 PROCES ZÍSKÁVÁNÍ PRACHOVNÍKŮ A JEHO KROKY 
 

Existence metodologicky vhodného pracovního postupu nám umoţní 

vyhnout se časovým a finančním ztrátám při minimalizaci doby, po kterou je 

dané pracovní místo neobsazeno vhodným pracovníkem. 

Efektivní proces získávání pracovníků je zaloţen na předpokladu 

dokonalé znalosti povahy jednotlivých pracovních míst, kterou zajišťuje analýza 

pracovních míst, a předvídání uvolňování či vytváření nových pracovních míst, 

které je součástí personálního plánování.  

Následující výčet zahrnuje posloupnost kroků, kterých by se měla 

organizace drţet při procesu získávání pracovníků:  

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků: vycházející z plánů 

organizace, ale také z momentální, operativní potřeby.  

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa: důleţitý krok 

pro určení potřebných poţadavků a podmínek pro přijetí. 

3. Zváţení alternativ: posouzení nezbytnosti všech úkolů, moţnost 

částečného úvazku, přesčasové práce, externího dodavatele, rozdělení práce 

mezi jiná pracovní místa apod. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na 

které zaloţíme získávání a pozdější výběr pracovníků: poţadavky tvoří 

převáţně rozsáhlejší popis a specifikace pracovního místa, avšak je nutné 

vybrat právě ty charakteristiky popisu pracovního místa, které budou dostatečně 

realistickým obrazem práce na obsazované pozici, abychom předešli optickému 
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rozšíření okruhu poţadavků a povinností, jenţ by mohl odradit potenciální 

vhodné uchazeče. 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů: tento krok vyţaduje 

rozhodnutí, zda zaměříme svou pozornost na vnitřní či vnější zdroje pracovníků, 

popřípadě jejich kombinaci. 

6. Volba metod získávání pracovníků: uchazeči se nabízejí sami, 

přímé oslovení vyhlédnutého jedince, doporučení současného pracovníka 

organizace, inzerce (tisk, rozhlas, televize), letáky, vývěsky, spolupráce se 

vzdělávacími institucemi, spolupráce s odbory, spolupráce se sdruţením 

odborníků, spolupráce s úřady práce, vyuţitím komerčních zprostředkovatelů, 

pouţití počítačových sítí                      (E-recruitment). 

7. Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů: krok, 

který můţe do značné míry ovlivnit úspěšnost pozdějších výběrových fází. Za 

nejčastěji poţadované dokumenty povaţuji doklad o vzdělání a praxi, ţivotopis, 

lékařské osvědčení, vyplněný speciální dotazník či průvodní dopis apod. 

8. Formulace nabídky zaměstnání: nabídka se formuluje na základě 

popisu a specifikace pracovního místa s přihlédnutím na pouţití vnitřních či 

vnějších pracovních zdrojů. Musíme dále rozlišovat místa, která nevyţadují 

příliš kvalifikovanou práci na rozdíl od míst  vysoce kvalifikovaných či úzce 

specializovaných. 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání: období, ve kterém je moţno se o 

zaměstnání ucházet a během něhoţ se jedná s uchazeči. Zpravidla by tato 

doba neměla být kratší neţ dva týdny. 

10. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání 

s nimi: velice významná část ovlivňující výsledek celého procesu. V tomto 

období je ţádoucí, aby uchazeči zareagovali a dodali potřebné dokumenty 

organizaci. Uskutečňuje se detailnější informování uchazečů a také doplnění 

chybějících informací a dokumentů chybějících pro další fázi procesu. 

11. Předvýběr uchazečů na základě předloţených dokumentů a 

informací: během předvýběru se zpravidla na základě dokumentů, 

předloţených uchazeči, vybírají ti uchazeči, kteří se jeví jako vhodní pro 

zařazení do výběrového procesu. Uţitečné je zařazení uchazečů do tří skupin: 

velmi vhodní, vhodní, nevhodní. 
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12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni 

k výběrovým procedurám: výstup celého procesu představuje v zásadě 

abecedně uspořádaný jmenný seznam, se kterým je dále nakládáno v rámci 

metod výběru a výběrových procedur8. 

 

2.5  VÝBĚR PRACOVNÍKŮ 

 

Úspěšný proces získávání pracovníků se vyznačuje zejména dostatečným 

mnoţstvím ţádostí zaslaných lidmi, kteří jsou pro naše volné místo vhodně 

kvalifikovaní a mají o něj zájem. Dalším úkolem je vybrat z tohoto mnoţství 

nejvhodnější osoby, které budou pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen 

poţadavkům obsazovaného pracovního místa, ale také přispějí k vytváření 

zdravých mezilidských vztahů v organizaci. Zaměstnavatelé musí uváţit, kdo by 

měl tento úkol realizovat a poskytnout mu podporu ve formě politik, procedur a 

tréninku.  

Hlavní cíl výběru je obvykle definován: „vybrat nejlepší lidi pro danou 

práci“. Ti, kteří tyto pracovníky vybírají, se pokouší předpovědět jejich výkon 

v daném zaměstnání. Je kladen důraz zejména na to, aby kandidátům daná 

práce vyhovovala a také aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich brzkého 

odchodu jinam. Dílčí cíle výběrového procesu, které zajistí splnění hlavního 

cíle, jsou následující:  

 shromáţdit tolik relevantních informací, kolik jen můţeme, 

 uspořádat a vyhodnotit informace, 

 ohodnotit kaţdého kandidáta. 

Sběr a vyhodnocování informací v souvislosti s realizací výběrového 

procesu můţe být prováděn mnoha způsoby. Nejběţněji uţívané metody jsou: 

 předvýběr z informací v ţádostech a v ţivotopisech, 

 pohovor, 

 testy, 

                                            
8
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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 ţádosti rozšířené o ţivotopisnou část, 

 assesment centre, 

 reference.9 

Z výše uvedených je klíčovou metodou pro výběr pracovníků pohovor. 

Téměř kaţdý zaměstnavatel vyuţívá osobního pohovoru jako jednu z částí 

výběrového procesu. Účelem výběrového pohovoru je získat a posoudit takové 

informace o uchazeči, které umoţní validně předpovědět jeho budoucí pracovní 

výkon na pracovním místě a porovnat jej s předpověďmi týkajících se jiných 

uchazečů.   

Výběrový pohovor by měl odpovědět na tyto otázky: 

 Můţe uchazeč vykonávat danou práci – má pro ni vzdělání, 

zkušenosti, dovednosti apod.? 

 Chce uchazeč vykonávat danou práci – má pozitivní vztah k nabízené 

práci, jaká je míra jeho pracovitosti, jeho ţivotní cíle, má potřebnou 

motivaci k příslušné práci? 

 Zapadne do pracovní skupiny – je osobou schopnou zapojit se do 

týmu i organizace a nebude zejména v týmu cizorodým prvkem? 

Jakmile je výběr pracovníků proveden, následuje fáze přijímání                 

a orientace, která je předmětem další podkapitoly. 

 

2.6 PŘIJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍKŮ 

 

2.6.1 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PŘIJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 

Nejdůleţitější formální náleţitostí přijímání pracovníků je vypracování        

a pozdější podepsání pracovní smlouvy, popřípadě jiného dokumentu, na 

jehoţ základě bude pracovník pro organizaci vykonávat práci (v případě 

přechodu dosavadního pracovníka na jiné pracovní místo se bude jednat          

                                            
9
 FOOT, Margaret, HOOK, Caroline. Personalistika 
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o novou pracovní smlouvu, ale v praxi se můţeme často setkat s pouhým 

dodatkem k pracovní smlouvě). 10 

V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem 

dohodnout: 

 druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, 

 místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené 

místo), 

 den nástupu do práce. 

V případě, ţe jde o přijímání nového pracovníka, je důleţité převzít 

především zápočtový list od předchozího zaměstnavatele. Dále musí 

zaměstnavatel do 8 dnů podat přihlášky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění    

u daných institucí. Výčet potřebných dokumentů se můţe lišit v závislosti na 

jednotlivých profesích. 

 

2.6.2 ORIENTACE PRACOVNÍKŮ JAKO ADAPTAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ 
AKTIVITA 

 

Uvádění (orientace) nových pracovníků do organizace spočívá 

v procedurách charakteristických pro den, kdy pracovník nastupuje do podniku, 

a dále pak v procedurách, které mají novému pracovníkovi poskytnout základní 

informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle a vhodným způsobem 

v podniku adaptoval a začal pracovat.  

 

Uvádění nových pracovníků do organizace má čtyři cíle:  

1. Překonat počáteční fáze, kdy se všechno novému pracovníkovi 

zdá neobvyklé, cizí a neznámé. 

2. Rychle vytvořit v mysli nového pracovníka příznivý postoj a vztah 

k podniku tak, aby se zvýšila pravděpodobnost jeho stabilizace. 

3. Dosáhnout toho, aby nový pracovník podával ţádoucí pracovní 

výkon v co nejkratším moţném čase po nástupu. 

4. Sníţit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka.11 

                                            
10

  KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů 
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Orientaci pracovníka můţeme zpravidla rozdělit na tři oblasti: 

1. Celopodniková orientace – poskytuje informace obecného 

charakteru, společná pro všechny pracovníky a zpravidla bez ohledu na obsah 

jejich práce.  

2. Útvarová orientace – týká se organizační jednotky, v níţ je 

obsazované pracovní místo zahrnuté. Je vhodné zdůraznit některé odlišnosti     

a zvláštnosti útvaru. Nejdůleţitějším zdrojem informací je vedoucí útvaru nebo 

vedoucí týmu. Obsah této orientace je zpravidla stejný pro všechna pracovní 

místa v organizační jednotce. 

3. Orientace na konkrétní pracovní místo – obsah poskytovaných 

informací se liší v závislosti na daném pracovním místě. 

 

Adaptace pracovníka bývá zpočátku náročná, a proto kaţdé ulehčení 

v prvních pracovních dnech je vítaným gestem. Mnoho organizací začalo 

vyuţívat orientační či informační balíčky, které zahrnují informace potřebné pro 

rychlejší a snadnější přizpůsobení na danou pracovní pozici. Tento soubor 

dokumentů má mnohdy vyloţeně individuální strukturu. Organizace tak sniţuje 

pravděpodobnost, ţe personální pracovník či bezprostředně nadřízený 

zapomene některé informace poskytnout.  

 

Moţné uspořádání informačního balíčku12: 

 

 Stručná charakteristika podniku. 

 Základní pracovní podmínky. 

 Odměňování. 

 Kolektivní smlouva. 

 Seznam podnikových svátků. 

 Materiál popisující pracovní místo. 

 Nemoc a pracovní neschopnost. 

 Udělování volna. 

                                                                                                                                
11

 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 

12
 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů 
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 Podniková pravidla. 

 Disciplinární postupy. 

 Postupy při stíţnostech. 

 Postup při povyšování. 

 Zdravotní péče. 

 Sociální program péče o pracovníky. 

 Cestovné a diety apod. 

 

V případě, ţe organizace není příliš velká, stačí mít tyto informace alespoň 

ve všeobecném přehledu uvedených informací. 

Důleţitá fakta pro adaptaci, která je kromě úrovně znalostí potřeba 

zohlednit: 

 

Kdo je nováček: 

a) z pohledu předchozí praxe? 

 Absolvent. 

 Člověk s praxí. 

 Znovu nastupující zaměstnanec/zaměstnankyně (např. po MD, úrazu). 

 Kolega z jiné části firmy. 

 

b) z pohledu sociální vyzrálosti? 

 Člověk bez zkušeností, méně samostatný. 

 Člověk s omezenými zkušenostmi v pracovní interakci s ostatními. 

 Člověk s praxí, uvyklý samostatné práci i práci v týmu. 

 

Kdo jsme my a co je v našich moţnostech? 

 Firemní kultura – zvyky, hodnoty, standardy – i nepsané (vnitřní politika). 

 Schopnosti a přístup manaţerů/nadřízených. 

 Připravenost a moţnosti HR (personalisty). 

 Moţnost vyuţití a připravenost „průvodce“ - patrona/seniora. 
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Některé výhody řízené adaptace oproti adaptaci nahodilé: 

 rychlejší pracovní a sociální adaptace nováčka, 

 odstranění počátečních zábran a obav na obou stranách, 

 nováčci lépe poznají cíle a principy fungování organizace - a tím lépe 

pochopí i principy a význam všech procesů, 

 rozvoj účastníků procesu a jejich příprava na náročnější úkoly (školitelé, 

patron), 

 posílení manaţerské role nadřízeného a rozvoj jeho schopností, 

 prostor pro oboustrannou zpětnou vazbu (hodnocení je součástí procesu 

adaptace). 

 

Moţné nevýhody řízené adaptace: 

 časová náročnost (pro personalisty i ostatní účastníky) a zvýšené náklady 

na přípravu procesů i vlastní průběh adaptace, 

 kolísající kvalita přístupu školitelů – nízká motivace, 

 selhání patrona nebo nadřízeného, 

 nesladění procesu adaptace s osobností a moţnostmi nováčka 

(paušalizace) = nespokojenost, obvykle oboustranná, 

 „přehnaná péče“ - sniţování samostatnosti a motivace nováčka - v očích 

kolegů i u jeho samotného. 

 

Profesní adaptace: 

 

Formální informační kurzy pro nové pracovníky 

Důvodem pro poskytnutí formálního informačního kurzu je příleţitost sdělit 

informace o organizaci, jejich výrobcích a sluţbách, jejím poslání a hodnotách. 

Tyto kurzy můţeme chápat jako vstupní bránu do podnikové kultury, avšak 

mnohem důleţitější bývá neformální orientace, která znamená nejdůleţitější 

potřebu – dobré zařazení nových lidí mezi spolupracovníky. 

 

Je třeba zvolit vhodné uspořádání osazenstva v kurzu. Za normální stav 

povaţujeme shromáţdění lidí z různých útvarů, ale uţ méně obvyklé je 
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uspořádat kurz pro lidi z poměrně širokého spektra hierarchických úrovní. 

Informační kurzy by měly být zorganizovány co moţná nejdříve. V případě,     

ţe dojde k jakémukoliv časovému odkladu a pracovníci jiţ nastoupí na svá 

pracovní místa, tak je nutné jim předat alespoň nejdůleţitější informace. Kurzu 

můţe být věnována polovina prvního dne zaměstnání, nebo celý den v průběhu 

prvního týdne zaměstnání. 

 

Výcvik na pracovišti 

Většinou probíhá výcvik přímo na pracovišti, zejména pokud jde                

o zaměstnance, kteří nejsou manaţery. Tato metoda je pouţívána 

pravděpodobně častěji neţ školení mimo pracovní proces. Často má neformální 

průběh a jen zřídka se objevuje ve formálních plánech výcvikových činností13.  

 

Vzdělávání nových pracovníků při výkonu práce 

Vzdělávání pracovníků probíhá rovněţ při samotném výkonu pracovníků 

na pracovišti. Nezřídka bývá vzdělávání doplněno o specifické kurzy. Snaha      

o vzdělávání přímo na pracovišti při výkonu práce můţe velmi neúčinná            

a neefektivní. Proto je nutný plánovitý, systematický přístup. Velmi vhodným 

prostředkem se v poslední době stává samostatně řízené vzdělávání E-learning 

(s vyuţitím počítačů).  

 

Někdy však organizace nabírají zaměstnance, kteří zcela nesplňují 

stanovené poţadavky na znalosti a dovednosti, a proto bývají dohodnuta 

následná školení, rekvalifikace a dodatečné kurzy pro získání těchto 

schopností, bez kterých by výkon na daném pracovním místě nebyl moţný. 

 

Sociální adaptace: 

 

Cílem této adaptace je sniţování nákladů a problémů spojených 

s odchody nedávno přijatých pracovníků. 

U tohoto typu adaptace je důleţitá role personalisty. Přestoţe je klíčová 

role v procesu adaptace nováčka na jeho přímém nadřízeném, personalista 

                                            
13

 MILKOVICH, George T., BOUDREAU, John W. Řízení lidských zdrojů 
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zpravidla zůstává pro nováčka důleţitým partnerem a své zodpovědnosti se 

vzdát nemůţe. Je na místě být připraven nováčkovi pomoci. Důleţitým krokem 

je seznámit jej s obvyklými standardy a „firemní politikou“, představit ho 

nadřízenému, postarat se o funkčnost systému adaptace. Případné kontakty s 

nováčkem v průběhu zkušební doby lze vyuţít i k ověření jeho pohledu na celý 

průběh adaptace. 

 

Obvyklá je účast personalisty i na 1. kole hodnocení nováčka ve zkušební 

době, především pak, pokud není nadřízený ve vedení hodnotícího rozhovoru 

dostatečně zkušený. 

 

Náklady, které s tím souvisejí, se týkají: 

 Nákladů na získání náhradních pracovníků. 

 Náklady na jejich uvedení do organizace (zácvik apod.) 

 Náklady související s dočasným pokrytím práce na uvolněném pracovním 

místě do té doby, neţ je znovu obsazeno. 

 Náklady zvýšené kontroly nového pracovníka a napravování jeho chyb. 

 Rozdíl mezi hodnotou pracovníka pro podnik a náklady na pracovníka 

v podobě mezd a zaměstnaneckých výhod14. 

 

2.7  FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ 

 

Co to vlastně znamená? Znamená nahodilou změnu, kolísání nebo pohyb 

určité veličiny okolo své rovnováţné polohy. Teprve po delším časovém 

intervalu lze z chaotické křivky fluktuací vyčíst případné trendy a dlouhodobé 

změny. Fluktuace zaměstnanců by se dala interpretovat jako častá změna 

zaměstnání pracovníků, která je do jisté míry akceptovatelná a v mnoha 

případech i pozitivní. Ovšem zvýšená fluktuace zaměstnanců znesnadňuje 

fungování společnosti a nese s sebou i nutnost zavedení nepříjemných 

opatření, která pomohou zmírnit negativní dopady tohoto jevu. 

                                            
14 www.personall.cz [17. 4. 2009] 

 

http://www.personall.cz/
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2.7.1 MÍRA FLUKTUACE 
 

Fluktuace zaměstnanců má v kaţdé společnosti svou optimální úroveň. 

Obecně se můţeme v různých zdrojích dopátrat hodnoty doporučované úrovně 

fluktuace, která se nejčastěji zmiňuje v rozsahu 5 - 7 % (přičemţ průměrná míra 

fluktuace v ČR je na úrovni cca 15 %). V Evropě je průměrná míra fluktuace  

9,1 %, jak vyplývá ze studie poradenské firmy PricewaterhouseCoopers15. To 

znamená, ţe ve sledovaném období (obvykle 1 rok) opustí firmu 5 - 7 (resp. 15) 

osob na kaţdých 100 zaměstnanců této firmy.  

 

Proč vlastně není optimální nulová míra? Protoţe fluktuace má také svá 

negativa a pozitiva, rizika a přínosy. 

Negativa rostoucí fluktuace podle Ertla16 jsou: 

 ztráta zaškolených zaměstnanců, 

 moţný únik citlivých informací a obchodního tajemství, 

 ztráta zákazníků (zaměstnanec je přetáhne s sebou jinam), 

 minimálně přechodné zhoršení péče o zákazníky, moţnost ztráty kreditu a 

důvěryhodnosti také u dodavatelů, 

 zvýšené náklady na udrţení funkčních procesů a zamezení propadům 

prodeje a dalším škodám, 

 zvýšené náklady na výběr a adaptaci nových zaměstnanců (vč. nutnosti 

vyššího stavu servisního personálu – např. na personálním oddělení), 

 pocity nejistoty u stávajících zaměstnanců a jejich přetíţení (zvýšení 

nespokojenosti, častější výskyt konfliktů, nárůst nemocnosti, řetězení 

odchodů zaměstnanců), 

 sníţení důvěryhodnosti coby potencionálního zaměstnavatele pro kvalitní 

uchazeče o zaměstnání. 

 

 

                                            
15

  www.tiscali.cz  [17. 4.2009]  

16
 www.personall.cz [17. 4.2009] 
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Přínosy řízené fluktuace: 

 je objektivním ukazatelem úrovně především personální a manaţerské 

práce v celé firmě a jejich jednotlivých částech, 

 udrţuje fungování vnitřního „trhu práce“ – vytváření příleţitostí k postupu, 

je mementem pro podprůměrné pracovníky, 

 podněcuje příliv nových lidí a nápadů do firmy, ředění stereotypů              

a provozní slepoty, 

 optimalizuje a zlevňuje proces personálního plánování, řízení rozvoje        

a nástupnictví, 

 stabilizuje produktivní personál. 

Opatření, jak si s rostoucí nebo vysokou fluktuací poradit: 

1. Uvědomění si problému – určení optimální míry ještě 

kontrolovatelné fluktuace, pro stanovení prahu vzniku problému (po zváţení 

vlivu oboru působení, situace na pracovním trhu v regionu, struktury                  

a kvalifikace zaměstnanců, firemní kultury, strategie firmy, etapy jejího vývoje 

atd.)  

 

2. Pravidelné sledování příznaků (personálních ukazatelů              

– především míry fluktuace a její struktury, stability zaměstnanců) – sledovat        

a vyhodnocovat důvody odchodu zaměstnanců – v okamţiku přiblíţení se k 

prahové hodnotě, resp. zjištění trendu nárůstu fluktuace nebo opakování 

důvodu odchodu zaměstnanců, musí být spolehlivě spuštěn záchranný, imunitní 

mechanismus. 

 

3. Spolupráce se specialistou – uvědomění si vlivu fluktuace na 

chod a výkonnost firmy a především hlavních důvodů zvýšení fluktuace – ty 

jsou často pro „místní“ manaţery hůře rozpoznatelné, protoţe posouzení vlivu 

jednotlivých činitelů je hodně omezeno populární „provozní slepotou“ a hlavně - 

nedostatky ve své práci si lidé obecně mají problém připustit – proto je vhodné 

vyhledat odbornou pomoc – nejlépe zkušeného poradce. 
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Přesná identifikace důvodů fluktuace – diagnóza – detailnější rozbor 

fluktuace a její struktury, sledování společných znaků, opakovaných problémů a 

také toho, na kterých pracovištích a pod kterými vedoucími zaměstnanci 

dochází k nejčastějším odchodům zaměstnanců atd. V rámci této fáze je 

vhodné zváţit vyuţití výsledků v nedávné minulosti provedených průzkumů 

spokojenosti zaměstnanců firmy, příp. průzkumu firemní kultury, týmové 

spolupráce, analýz 360° – popř. poprvé provést takovýto specifický průzkum 

(např. dotazníkové šetření, přímé dotazování zaměstnanců apod.).  

 

4. Moţnosti nápravných postupů – stanovení prioritních, klíčových 

faktorů, ovlivňujících nárůst fluktuace, míru jejich ovlivnitelnosti, provedení 

revize existujících zdrojů k zajištění úspěšné léčby (lidé, znalosti, informační 

kanály, firemní kultura, finance, čas,…). 
 

 

 

5. Výběr léčebné procedury – boj s fluktuací je celofiremní 

problém, který nesmí být svěřen jen do rukou personalistů. Proto je vhodné 

nejpozději v této fázi za vyuţití externího poradce sestavit menší projektový 

tým, který se bude podílet na celém procesu plánování a realizace „léčby“. Jeho 

úkolem je především posoudit aktuální situaci, zvolit optimální postup léčby       

a zajistit jeho dodrţování. Mezi nutná opatření nejčastěji patří mj. změna 

personální strategie firmy, změna systému výběru a adaptace zaměstnanců, 

systému hodnocení, odměňování a motivace, zvýšená potřeba vzdělávání 

vedoucích pracovníků (zvyšování úrovně manaţerských kompetencí), rozvoj 

vnitrofiremní komunikace, investice do zlepšování pracovního prostředí a péče 

o zaměstnance, případně i přímé personální změny apod. V této fázi je velmi 

důleţité všechny změny vţdy dobře naplánovat, vyjednat, zajistit si podporu 

zaměstnanců, provádět pravidelnou kontrolu přínosu změn a přijímat nutná 

nápravná opatření. 

 

 

 

6. Rehabilitace – i nadále je třeba věnovat péči sledování 

personálních ukazatelů, vyhodnocovat důvody odchodu zaměstnanců, 

zefektivňovat proces výběru a adaptace zaměstnanců, zvyšovat odbornou 

úroveň všech vedoucích zaměstnanců, efektivněji motivovat, zkvalitňovat péči o 

zaměstnance - abychom zabránili opětovnému zvýšení fluktuace. 
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7. Faktor času – první zlepšení lze při správném stanovení diagnózy 

a úspěšném průběhu léčby pozorovat u firmy jiţ po několika týdnech – jestli je 

zlepšení trendem, však zjistíme nejdříve přibliţně po šesti měsících aţ jednom 

roce (nutno zváţit např. vliv sezónnosti u specifických oborů). 
 

 

 

Cena léčby – nezanedbatelným faktorem procesu léčby fluktuace 

zaměstnanců je otázka nákladů. Při výčtu všech nutných opatření, které se 

musí zrealizovat, při najmutí externího poradce, změně systému odměňování, 

systému výběru zaměstnanců, vznikne určitě poměrně velký balík „nových“ 

nákladů. Je tedy zapotřebí zváţit jiţ ve fázi rozhodování o způsobu léčby, která 

opatření si můţeme dovolit zrealizovat a v jakém čase.17
 

 

 

2.7.2 VÝPOČTY MÍRY FLUKTUACE  
 

Vzorec jednoduchého výpočtu fluktuace a stability zaměstnanců:  

 

Vychází se z celkového počtu rozvázaných pracovních poměrů ve vztahu 

k průměrnému počtu zaměstnanců a to vţdy za dané období.   

 

                            (1) 

           Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů v daném    

     Míra fluktuace =     období          *100 

                   Průměrný počet zaměstnanců v daném období  

 

Firmy dlouhodobě zaměstnávající větší počet různých externích, 

dlouhodobých spolupracovníků (partnerů) by měly zahrnout do fluktuace i jejich 

odchody. 

 

Fluktuaci lze sledovat za různě zvolená období, dle pracovní funkce, dle 

středisek společnosti, atd. Je vhodné sledovat také strukturu odcházejících 

zaměstnanců. Do výpočtu nezahrnujte odchody zaměstnanců např. ze 

zdravotních důvod, na MD, do starobního nebo invalidního důchodu, k výkonu 

veřejných funkcí a podobně vynucené odchody.18 

                                            
17

 www.personall.cz [17. 4.2009] 

18
 www.personall.cz [17. 4. 2009] 
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3. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

ŠKODA VAGONKA a.s. je přímým pokračovatelem tradice výroby 

osobních kolejových vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty 

v oblasti elektrických jednotek pro příměstskou dopravu, motorových souprav, 

lehkých regionálních vozidel a osobních přípojných vozů. Zajišťuje také 

kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v neposlední řadě také prodej 

náhradních dílů. Počátek výroby kolejových vozidel ve VAGONCE spadá do 

začátku minulého století v nynějším městě Studénka. 

 

Společnost s ohledem na své další záměry a udrţení pozice na trhu bude i 

nadále zaměřovat pozornost na zachování a posilování klíčových způsobilostí. 

Zejména pak v oblasti vývoje kolejových vozidel tak, aby bylo moţno posílit 

inovační schopnosti a dosáhnout rozšíření výrobkového portfolia.  

 

Také oblasti nákupu subdodávek a materiálu je věnována nemalá 

pozornost. ŠKODA VAGONKA a.s. prosazuje principy spolupráce, zaloţené na 

kvalitě dodávek a respektování poţadavků vycházejících od zákazníků. I ostatní 

oblasti – výrobní technologie, investice, informační technologie, personální 

politika a zkušebnictví – vnímá vedení společnosti jako velice důleţité pro 

celkový rozvoj podniku.  

 

Od roku 2005 je ŠKODA VAGONKA a.s. začleněna do skupiny ŠKODA 

HOLDING. Skupina ŠKODA HOLDING je společnost rozvíjející v současné 

době dva základní výrobní obory: dopravní strojírenství a zařízení pro klasickou 

energetiku - především kompletní turbosoustrojí. Dalšími firmami ve skupině      

v oboru dopravního strojírenství, který zaměstnává více neţ 2,5 tisíce lidí, jsou: 

ŠKODA TRANSPORTATION (výrobce kolejových vozidel – tramvaje, 

lokomotivy), ŠKODA ELECTRIC (výrobce trolejbusů a kompletních pohonů), 

vývojové a výzkumné kapacity a ruská akvizice Sibelektroprivod v Novosibirsku.  

 

ŠKODA VAGONKA a.s. v rámci ŠKODA HOLDING patří do skupiny 

TRANSPORTATION. Mimo ni jsou její součástí ŠKODA      
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TRANSPORTATION s.r.o., ŠKODA ELECTRIC s.r.o., ruská akvizice 

Sibelektroprivod v Novosibirsku a ŠKODA OSTROV s.r.o. 

 

Stručný popis podniku 

 

 Název společnosti: ŠKODA VAGONKA a.s. 

 Sídlo: Ostrava, 1. máje 3176/102, PSČ: 703 00 

 Identifikační číslo: 25870637 

 Právní forma: akciová společnost 

 Datum vzniku: 1. 1. 2001 

 Majitel: 100 % vlastníkem je ŠKODA HOLDING a.s. 

 Základní kapitál: 106 734 430,- Kč 

 

Organizační schéma společnosti ŠKODA VAGONKA a.s. zobrazující 

jednotlivé úseky je uvedeno v Příloze 1. 

 

 

Předmět podnikání 

 

ŠKODA VAGONKA se můţe pyšnit bohatými zkušenostmi z vývoje, 

výroby, poznatky z provozu a názory cestujících. Tyto faktory společnost 

promítá do řešení vozidel, odpovídajících všem poţadavkům. V nabídce jsou 

vozidla ve variantách odpovídajících poţadovanému účelu a se zohledněním 

velikosti přepravních proudů.  

 

Kromě stavby nových vozidel ŠKODA VAGONKA nabízí rovněţ provedení 

modernizací a přestaveb vozidel z dřívější výroby, která po provedení odborné 

repase mohou dále slouţit, přičemţ se obvykle dosáhne zvýšení kultury 

cestování a sníţení provozních nákladů dosazením nových moderních prvků, 

zvýší se spolehlivost a zjednoduší obsluha.  

 

Společnost dokáţe navrhnout optimální řešení poţadavků zákazníka        

s ohledem na dynamické a rychlostí parametry vozidel, poţadovanou rychlost 

výměny cestujících, přepravní výkony a další aspekty.  
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Oblasti oprávněného podnikání: 

 

 Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, servis, opravy a modernizace 

osobních kolejových vozidel hnaných i hnacích, včetně jejich dílů, pohonných 

systémů a speciálních strojů – hlavní činnost. 

 Výroba ostatních motorových dopravních prostředků. 

 Stavba strojů s mechanickým pohonem. 

 Výroba stavebnicových buněk obecného vyuţití. 

 Ostatní činnosti (koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a sluţeb, kopírování, 

rozmnoţování, pronájem bytových a nebytových prostor, ubytovací sluţby, 

správa nemovitostí). 

 

Hlavní produkt společnosti  

 

ŠKODA VAGONKA vyrábí stejně jako v minulém období především 

elektrické jednotky řady 471, které jsou známé spíše jako „City Elefant“. 

 

Konstrukční řešení a hlavní rozměry všech vozů (471, 071 a 971) 

soupravy jsou shodné. Základní sestava elektrické jednotky je třívozová, 

sloţená z elektrického vozu řady 471, vloţeného vozu řady 071 a řídícího vozu 

řady 971 nebo dvouvozová (bez vloţeného vozu). Vstupy dělí kaţdý vůz na tři 

části, největší jsou velkoprostorové oddíly ve střední části vozu nad sebou. Na 

čelech elektrického a řídícího vozu jsou stanoviště strojvedoucího.  

 

Rychlý výstup a nástup cestujících umoţňují na kaţdé straně vozu dvoje 

dvoukřídlové předsuvné dveře. Komfortní cestování zajišťují pohodlná sedadla 

a klimatizace všech oddílů pro cestující a kabiny strojvedoucího. Horní oddíl      

v elektrickém voze je 1. třídy. V současnosti jsou jednotky dodávány s 

vakuovým systémem WC. Přední nástupní prostory elektrického a řídícího vozu 

jsou vybaveny plošinami pro nástup tělesně postiţených cestujících na 

vozíčcích.  
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Další zakázky 

 

Nové příměstské soupravy EPJ 671 se právě rodí v prostorech ŠKODA 

VAGONKA a.s. v Ostravě. Vychází z konstrukce domácích City Elefantů. Měly 

by být ještě lepší neţ dvoupatrové pantografy ČD. Souprava pro Slovensko 

bude totiţ, na rozdíl od českého, dvousystémová. Tedy s moţností jízdy pod 

střídavým napětím 25 kV / 50 Hz i pod stejnosměrným napětím 3 kV. Bude také 

rychlejší, domácí City Elefant uhání maximálně 140 km/h, slovenský bude moci 

jet aţ 160 km/h. 

 

Významné zakázky elektrických patrových jednotek pro české, slovenské, 

litevské a další evropské ţeleznice, které vyrábí ostravská ŠKODA    

VAGONKA a. s., vyţadují stavbu nových objektů. V Ostravě vyroste nový 

výrobní a skladovací areál s rozsáhlým zázemím. Investice má objem 240 mil. 

korun. Přibude 40 nových pracovních míst. Je to zhruba desetiprocentní 

přírůstek počtu zaměstnanců. 

 

Je docela zajímavé a hlavně potěšující, ţe i v období světové 

hospodářské krize se našemu ţelezničnímu průmyslu daří, jak ukazují               

v poslední době zprávy prezentované v médiích. 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

4.1 POJETÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE SPOLEČNOSTI ŠKODA 
VAGONKA 

 

Tato podkapitola vychází z vnitropodnikových směrnic zaměřených na 

činnost personálního útvaru, které mi byly zapůjčeny ke zpracování personální 

ředitelkou p. Pardubickou. 

 

Stanovení potřeb zaměstnanců 

Plánování počtu zaměstnanců je ve VAGONCE součástí business plánu 

společnosti na kalendářní rok, kde je tato souhrnná informace o potřebných 

počtech nástupů členěná podle kategorií a profesí. V průběhu roku lze 

plánovaný počet zaměstnanců upravit na základě skutečného vývoje situace ve 

společnosti.  

 

Získávání a výběr zaměstnanců, vznik a skončení pracovního poměru 

Poţadavky na přijetí nových zaměstnanců uplatňuje vedoucí zaměstnanec 

ŠKODA VAGONKY na tiskopisu „Hlášení personální potřeby“, popřípadě jiným 

adekvátním způsobem (emailová zpráva adresovaná PŘ). Poţadavky schvaluje 

personální ředitelka Michaela Pardubická (dále jen PŘ), která můţe v případě 

potřeby postoupit poţadavek ke schválení řediteli společnosti (dále jen ŘS). 

Poté co je poţadavek schválen PŘ, proběhne konzultace s daným vedoucím 

popř. manaţerem pro vyjasnění podrobností. Zejména jde o upřesnění termínu, 

do kterého by měla být daná pozice obsazena, upřesnění naléhavosti pro 

obsazení této pozice, co od potenciálního zaměstnance vedoucí zaměstnanec 

poţaduje a jakou má představu.  
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Vyhledávání  

Vyhledávání poţadovaných zaměstnanců provádí Personální úsek (dále 

jen PÚ). Pro vyhledání vhodných kandidátů pouţívá PÚ interní databázi 

uchazečů o zaměstnání, která zahrnuje i interní zdroje uchazečů. Podle 

kolektivní smlouvy má zaměstnavatel povinnost zveřejňovat nabídku volných 

pracovních míst, připravit výběrové řízení a konkurzy na volná pracovní místa 

ve společnosti. Dále má povinnost zajistit, aby s nabídkou volných míst byli 

přednostně seznámeni zaměstnanci společnosti. Zjistil jsem, ţe nově 

obsazované pozice jsou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách ŠKODA 

VAGONKY, avšak odezva a následná realizace je velmi nízká. Do jisté míry je 

to zapříčiněno neochotou vedoucích zaměstnanců uvolnit své stávající 

zaměstnance k přechodu na jiné pozice ve společnosti. Vedoucí zaměstnanci 

s těmito lidmi počítají v týmech na delší období dopředu a vidina nutnosti 

nového procesu získávání zaměstnanců působí jako negativní faktor 

v rozhodování o jejich uvolnění.  Tímto se sniţuje moţnost kariérního růstu 

zaměstnance či přechodu mezi jednotlivými odděleními a uspokojení tak 

individuálních potřeb zaměstnance. 

Dále se pro vyhledávání vhodných kandidátů ve VAGONCE uţívají 

internetové portály www.jobs.cz a www.prace.cz. Jestliţe je potřeba získat 

zaměstnance na vyšší pozice, zpravidla na manaţerské, vyuţívají se sluţby 

společnosti Monster Worldwide CZ s. r. o., která je v ČR známá pod webovou 

adresou www.jobpilot.cz. ŠKODA VAGONKA má umístěny aktuálně volné 

pracovní pozice na svých webových stránkách www.vagonka.cz, kde lze nalézt 

popis, poţadavky a podmínky kaţdé pozice.  

Co se týče úřadu práce (dále jen ÚP), tak musím zmínit, ţe zde přetrvává 

dlouhodobě špatná spolupráce. PÚ musí mnoho uchazečů z ÚP odmítat, 

protoţe jsou po kvalifikační stránce naprosto nevhodní pro obsazované pozice. 

V minulosti se jiţ mnohokrát stalo, ţe společnost přijala do pracovního poměru 

uchazeče z ÚP, ale v krátkém časovém horizontu tato osoba přestala dodrţovat 

pracovní dobu, bez omluvy vůbec nepřišla do práce apod. Následkem toho byly 

pověřené osoby nuceny vyvodit patřičné postihy a v konečném důsledku také 

ukončit pracovní poměr. Zajímal jsem se proto o moţné příčiny takovéhoto 

http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
http://www.jobpilot.cz/
http://www.vagonka.cz/
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chování některých nových zaměstnanců příchozích z ÚP. Zástupce výrobního 

ředitele mi sdělil, ţe v jeho dlouholeté praxi se nejčastěji setkává se ztrátou 

pracovního návyku u dlouhodoběji nezaměstnaných osob, především přijatých 

z ÚP.  

Nejvhodnější metodu vyhledání vhodného uchazeče volí PÚ 

s přihlédnutím k důleţitosti pozice, stanoveným poţadavkům na odbornou 

způsobilost zaměstnanců, situaci na trhu práce a dalším okolnostem. 

Vybraní zaměstnanci musí být způsobilí vykonávat určenou práci na 

základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Výběr 

zaměstnance zpravidla zahrnuje:  

 Shromáţdění a analýzu potřebných údajů o uchazeči (ţivotopis, 

reference atd.). 

 Předvýběr v PÚ z informací v ţádostech, ţivotopisech (vyhodnocení, 

uspořádání, výběr vhodného počtu uchazečů pro pohovor) 

 Úvodní orientační rozhovor s uchazečem, který probíhá buď pouze se 

zástupcem PÚ, nebo jiţ přímo za účasti vedoucího – záleţí na předchozí 

domluvě zadavatele poţadavku s PÚ (u manaţerských pozic je přítomen 

vrchní nadřízený – ředitel). 

 Ověřování profesních, kvalifikačních a osobnostních předpokladů 

uchazeče, umoţňuje-li to jejich povaha. 

 Finální výběrový pohovor, kterého se ve spolupráci s PÚ vţdy účastní 

vedoucí zaměstnanec, který poţadavek uplatnil nebo jeho nadřízený 

zaměstnanec. Bezprostředně nadřízený zaměstnanec má rozhodující 

podíl na výběru. V závislosti na dané pozici a její obtíţnosti mohou být 

ověřovány odborné znalosti – např. praktická zkouška (technický nákres, 

testy, jazyková zkouška, různé modelové situace, provedení po 

společnosti). 

 VAGONKA vţdy informuje neúspěšné kandidáty o výsledku výběrového 

řízení jako důkaz toho, ţe si váţí zájmu o místo ve společnosti. 

 

Před uzavřením pracovní smlouvy jsou v PÚ zkontrolovány potřebné 

doklady a PÚ zajistí ověření zdravotní způsobilosti pro výkon práce uchazeče 
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ve smluvním zdravotnickém zařízení. Dále jsou upřesněny všechny detaily 

včetně výše mzdy. V den vzniku pracovního poměru po uzavření pracovní 

smlouvy probíhá v PÚ úvodní školení nového zaměstnance. Za organizaci a 

obsah vstupního školení nového zaměstnance odpovídá pověřený 

zaměstnanec PÚ. Školení lektorsky provádí manaţer bezpečnosti práce, 

představitel managementu pro jakost a enviroment a zástupce personálního 

úseku. Zaměstnanec je seznámen s místními specifiky pracovní pozice. 

Osnova školení je uvedena v „Záznamu o úvodní instruktáţi“. Při nástupu do 

zaměstnání je tento formulář vystaven kaţdému zaměstnanci. Zaměstnanci, 

který nastupuje do dělnické profese, je vystaven Zápisník bezpečnosti práce. 

Pracovní smlouvy jsou uzavírány zpravidla na dobu určitou 6 měsíců                 

u dělnických pozic, u THZ (technicko-hospodářský zaměstnanec) na dobu      

12 měsíců. Případnou výjimku uzavření počáteční pracovní smlouvy se 

společností na dobu neurčitou schvaluje PŘ, který můţe dle uváţení postoupit 

schválení výjimky ŘS. V pracovní smlouvě je zpravidla sjednána zkušební doba 

v rozsahu 3 měsíců. O nestandardním obsahu pracovní smlouvy rozhoduje PŘ. 

Před uplynutím zkušební doby nebo doby určité zašle PÚ nadřízenému 

nového zaměstnance k vyhodnocení tiskopis „Hodnocení zaměstnance ve 

zkušební době“, který s konečnou platností schvaluje PŘ. V případě rozhodnutí 

o nesetrvání ukončí PÚ se zaměstnancem pracovní poměr ve zkušební době 

nebo skončí uplynutím doby určité. V případě schválení setrvání zaměstnance 

na dobu neurčitou je uzavřena se zaměstnancem dohoda o změně pracovní 

smlouvy. Pracovní poměr můţe být rozvázán pouze způsoby uvedenými 

v Zákoníku práce. Zaměstnanec je povinen vyřídit si výstupní náleţitosti 

nejpozději poslední pracovní den pracovního poměru. Po potvrzení všech 

poţadovaných údajů ve „Výstupním listu“ předá personalista zaměstnanci 

Potvrzení o zaměstnání. 

Po dohodě mezi vedoucím zaměstnancem a PÚ můţe být u absolventů 

SŠ a VŠ aplikován adaptační proces, který jim poskytne informace                  

o společnosti (vazbách mezi pracovišti) a vhodně je připravuje, aby vyhovovali 

potřebám pracovního místa. Plán adaptačního procesu na období 6 – 9 měsíců 

zpracovává, na tiskopisu „Adaptační plán zaměstnance“, přidělený patron, který 

rovněţ postupně stanovuje jednotlivé etapy, které jsou vyhodnocovány 
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vedoucími jednotlivých pracovišť. Závěrem Hodnocení adaptačního procesu     

je společné rozhodnutí o finální pracovní pozici absolventa. Evidence 

ukončených adaptačních procesů bývá uschována v PÚ. Adaptační proces je 

v odůvodněných případech po dohodě s PÚ moţno prodlouţit nebo zkrátit, 

popřípadě navrhnout pro další nově nastupující zaměstnance. 

 

4.2 PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI 

 

ŠKODA VAGONKA je společnost, která se počtem zaměstnanců řadí 

mezi větší společnosti. Celkový počet zaměstnanců má rostoucí tendenci. 

V roce 2006 bylo ve společnosti zaměstnáno 414 pracovních sil. V roce 2007 to 

bylo 416 zaměstnanců a ke konci roku 2008 VAGONKA evidovala 465 

kmenových zaměstnanců a navíc dalších 9 agenturních zaměstnanců. Zhruba 

52 % z celkového počtu zaměstnanců tvoří výrobní dělnické profese, 9 % tvoří 

nevýrobní dělnické profese, 37 % tvoří technicko-hospodářští pracovníci a zbylá 

2 % tvoří management společnosti. Údaje vycházejí z Tabulky 1, která je 

součástí přílohy. 

Společnost v minulých letech zaznamenávala rostoucí průměrný věk 

pracovníků, se kterým vyvstávaly otázky týkající se následnictví, vyšší 

nemocnost, odchody do starobního důchodu apod. Tato skutečnost se ovšem 

rychlým tempem začala měnit v průběhu roku 2008 po přijetí velkého počtu 

nových zaměstnanců. Tímto se sice docílilo celkového omlazení pracovního 

kolektivu, ale naskýtá se další nejistota a tou je fluktuace. Pojem týkající se jak 

stávajících, tak nově příchozích zaměstnanců. Všeobecně je pravděpodobnost 

vyšší fluktuace u nových zaměstnanců. Jelikoţ ŠKODA VAGONKA bude 

v nejbliţší době dále přijímat nové zaměstnance, chtěl bych nastínit vedení 

společnosti, jakým způsobem by bylo moţno eliminovat nadměrnou negativní 

fluktuaci. 
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4.3 FLUKTUACE  

 

Uchopení stěţejního problému bakalářské práce provedu s respektováním 

posloupnosti kroků: 

 Definice problému 

 Analýza problému 

 Vytváření alternativ řešení 

 Výběr alternativy 

 Implementace rozhodnutí 

 Kontrola a zpětná vazba 

 

 Definice problému 

Problém, kterým jsem se rozhodl zabývat, je fluktuace zaměstnanců. 

Cílem mé práce by mělo být určení přesné výše míry fluktuace a definování 

hlavních či potenciálních příčin, které způsobují nejčastější odchody 

zaměstnanců, a dále podat návrh na řešení tohoto problému.  

 Analýza problému  

Společnost ŠKODA VAGONKA mi poskytla interní dokumenty, které jsou 

vedeny v evidenci personálního úseku. Tyto dokumenty jsem upravil do 

přehlednější podoby, aby byla zajištěna snadnější orientace. 

 

Z Tabulky 1 je zřejmé, ţe největší počet zaměstnanců se nachází přímo 

ve výrobě a to tedy 241. Poměrně vysoký je také počet technicko-

hospodářských zaměstnanců (dále jen THZ) a to 173. Oproti plánu je ve výrobě 

niţší stav o 14 zaměstnanců. U THZ je plánováno o 16 zaměstnanců více, neţ 

je skutečný stav. Tento niţší stav pracovních sil musel být doplněn přesčasovou 

prací. 
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Odchody ve ŠKODA VAGONKA a.s. v roce 2008 

 

V Tabulce 2 jsou uvedeny důvody, kvůli kterým skončili zaměstnanci svůj 

pracovní poměr ve společnosti. Poněvadţ se problémem zabývám komplexně, 

je nutné brát v potaz i důvod skončení pracovního poměru, jako je např. odchod 

do starobního důchodu a neomezovat svou pozornost pouze na odchody 

z iniciativy společnosti či individuální důvody zaměstnance. 

 

  Tabulka 3 popisující odchody a příchody zaměstnanců v roce 2008 je 

součástí přílohy. 

Z této tabulky můţeme vyčíst, ţe převáţná část odchodů je z vlastní 

iniciativy zaměstnanců. Vyjádříme-li to v procentech, tak 71 % všech 

zaměstnanců, kteří odešli z VAGONKY v roce 2008, mělo své osobní důvody 

pro toto rozhodnutí. Navíc 76 % (nezahrnuje důchody a mateřské) všech 

odcházejících opustilo společnost po době kratší, neţ je jeden rok.  

 

 

 

Tabulka 2  
 

    

Odchody za I. - XII. 2008: 
  Firma 
celkem 

   Podíl 
Výroba vč. 

logistiky 
(skladů) 

     Podíl 

Odchody z iniciativy společnosti (neprodloužené 
smlouvy, ukončení ve zkuš. době, nadbytečnost 
atd.) 

8 20% 7 22% 

Odchody z iniciativy zaměstnance 24 59% 18 56% 

Důchody, mateřské, … 8 20% 6 19% 

Úmrtí 1 2% 1 3% 

Celkem skončilo 41 100% 30 100% 
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Na druhé straně společnost přijala 102 nových pracovníků. Obsazovány 

byly zejména pozice:  

 Kontrolor jakosti  

 Strojírenský dělník  

 Truhlář dopravních prostředků  

 Svářeč v ochranné atmosféře  

 Čalouník vozidel  

 Lakýrník  

 Klempíř - karosář  

 Strojní zámečník  

 Elektro-konstruktér 

 Konstruktér  

 Jeřábník  

 Frézař kovů 

 Projektant  

 

VAGONKA přijímala nejvíce strojních zámečníků. Problémovými se staly 

pozice svářeče a jeřábníka, na které byl permanentní poţadavek přijetí nového 

zaměstnance, jenţ by splňoval stanovená kritéria, mezi která patřila zejména 

dovednost a certifikace svařování hliníku a jeho slitin a v případě jeřábníka musí 

mít uchazeč příslušné oprávnění k obsluze jeřábů. 

 

Odchody zaměstnanců za různé časové úseky 

Tabulka 4 

Za I. - XII. 2008 Firma celkem Z vlastní iniciativy 

Kmenoví zaměstnanci ke konci 

období celkem 
465 - 

Procento odchodů celkem 

(přepočtené na celý rok) 
9,20% 7,00% 

Procento odchodů do 1 roku 

(přepočtené na celý rok) 
7,00% 5,00% 

Procento odchodů do 6 měsíců 

(přepočtené na celý rok) 
3,60% 2,00% 
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Celkový počet agenturních zaměstnanců je pouze 9, a proto jej povaţuji 

za bezpředmětný a v podstatě neměnný. Agenturní zaměstnanci jsou vyuţíváni 

na vrátnici a k zajišťování úklidových prací.  

 

Nyní provedu analýzu míry fluktuace zaměstnanců. 

Pro výpočet jsou pouţity údaje z roku 2008. V daném roce ukončilo 

pracovní poměr celkem 41 zaměstnanců, přičemţ společnost zaměstnávala 

průměrně 460 zaměstnanců.  

 

Míra fluktuace = 41 / 460 * 100       (2) 

Míra fluktuace = 8,913 %        (3) 

 

Vypočtená hodnota 8,913 % je v rámci zdánlivě přijatelných mezí. Míra 

fluktuace zaměstnanců je v ČR výrazně vyšší neţ v Evropě. Zatímco v Česku 

činí 15 %, v Evropě jen 9 %. Zdravá fluktuace bývá akceptována mezi 5 – 7 %. 

Je tedy na místě se tímto problémem ve VAGONCE zabývat, jelikoţ lze 

očekávat další moţný nárůst fluktuace zaměstnanců, protoţe v průběhu roku 

2008 bylo přijato poměrně velké mnoţství nových zaměstnanců (Tabulka 3). 

V přesném vyjádření bylo tedy v roce 2008 nově příchozích 102, z čehoţ ještě 

před uplynutím doby jednoho roku odešlo 12 zaměstnanců, coţ je téměř 12 % 

selhání stabilizačního a adaptačního procesu. Do tohoto čísla navíc není 

započteno 9 ukončených pracovních poměrů ve zkušební době. Pokud bych tak 

ovšem učinil, a do výpočtu tyto odchody zahrnul, tak by selhání adaptačního 

procesu činilo přes 20 %. 

 

Z ekonomického hlediska firmy je kaţdý odchod toho či onoho pracovníka 

bolestivou záleţitostí. Např. v nejmenovaných obchodních firmách samotní 

manaţeři vyjádřili finanční ztrátu způsobenou odchodem zkušeného 

obchodního zástupce na částku přibliţně 600 000 – 800 000 Kč, přičemţ 

náklady na výběr a standardní zapracování nového zaměstnance mohou 

představovat částku přibliţně 300 000 Kč. Jiné zdroje zase uvádějí, ţe náklady 

na odchod „staršího“ zaměstnance činí v souhrnu odhadem 1,7 násobek 

hrubého ročního příjmu. V případě VAGONKY se výrazná ztráta můţe objevit 
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s odchodem technicko-hospodářského zaměstnance. Přesná kalkulace této 

ztráty ve společnosti však neexistuje. Ve výrobním úseku mohou odchody 

působit taky nemalé komplikace a s tím je zpravidla spojené plýtvání finančními 

prostředky. Časté odchody nemusí činit pouze přímou či zprostředkovanou 

finanční ztrátu, ale mohou také vést např. ke ztrátě důvěryhodnosti stávajících 

zaměstnanců a vytvoření negativní atmosféry. Následkem toho, ztrácejí 

dlouholetí zaměstnanci motivaci a odhodlání zaučovat stále přicházející 

nováčky, o kterých v podstatě ani neví, jestli ve společnosti mají opravdový 

zájem zůstat a přičinit se na společném díle. 

 

V následujícím kroku půjde především o hlubší poznání problému 

fluktuace zaměstnanců. Jedině vyjasněním podstaty zahrnující určení příčin 

vzniku tohoto problému je moţné dosáhnout logického rozuzlení a následného 

stanovení cílů řešení celého problému. 

 

Pro přehlednost jsem vyuţil Ishikawův diagram, který je jako Obrázek č. 4 

součástí přílohy. 

 

Provedl jsem dotazování formou neformálního rozhovoru s několika 

dlouholetými zaměstnanci a s personální ředitelkou VAGONKY. Zaměstnanci, 

kteří si nepřáli být jmenováni, spatřují hlavní příčiny odchodů téměř totoţně,      

a proto jsem tyto výpovědi všech zúčastněných zobecnil do následujícího textu. 

 

Jednou z oblastí, která můţe způsobovat časté odchody, je přístup 

patronů (někdy jsou také označování jako „parťáci“). Není totiţ výjimkou, ţe 

lidé, kterým je svěřen nový zaměstnanec do péče, ztrácejí po určité době 

motivaci k výkonu této činnosti. Jejich schopnost předat specifické znalosti        

a dovednosti můţe být sníţena vidinou práce navíc, vyšší zodpovědností ale 

taky účelovou neochotou, aby bylo vidět, ţe daný zaměstnanec je 

„nepostradatelný“.  

Prostředí nejistoty dále tvoří pracovní smlouvy - zprvu uzavírané zpravidla 

na dobu určitou. Zaměstnanec si nemůţe být do poslední chvíle jistý tím, zdali 

mu bude po skončení smluvené doby pracovní smlouva prodlouţena či nikoliv. 
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Mezi oţehavá témata se řadí samotná činnost personálního úseku. Zde se 

totiţ přímo dají vystopovat výsledky všech pouţitých metod a jednotlivých částí 

procesu získávání. Je na uváţení personální ředitelky, jaké zdroje pracovníků 

vyuţije, a jaké pouţije metody k jejich získání. Běţná praxe ve VAGONCE je 

taková, ţe se vybírá především z dobrovolně přihlášených uchazečů, dále se 

posuzují nabídky úřadu práce, uţívají se nástěnky uvnitř společnosti, zveřejňují 

se volná pracovní místa na podnikovém webu popř. na webech dvou 

specializovaných zprostředkovatelů práce. Tento výčet se můţe zdát jako 

dostačující, ale pro získání a udrţení kvalitních zaměstnanců se dají vyuţít i jiné 

vhodné prostředky. PÚ má moţnost vyuţití důkladného vstupního pohovoru, při 

němţ by bylo moţno odhalit nevhodné a nestabilní uchazeče o zaměstnání. Za 

osvědčenou metodu pro lepší adaptaci nových zaměstnanců v novém prostředí 

povaţuji informační balíček. Ovšem tento balíček (broţura) není ve VAGONCE 

vyuţíván.  

Příčinou častých odchodů je samotné prostředí práce a podmínky s ním 

spojené. Vícero profesí zde pracuje na dvě aţ tři směny, coţ není příliš vítané 

rozvrţení pracovní doby. Lidem, kteří nebyli na vícesměnný provoz zvyklí, můţe 

vyvolat velký fyzický i psychický nápor důvod pro ukončení pracovního poměru. 

Vyskytl se i případ poţití alkoholických nápojů v pracovní době. Problém tohoto 

druhu je v dnešní době ve VAGONCE spíše ojedinělý, coţ se nedalo říct 

v dobách socialismu. Výrobní profese se často setkávají s vyšší namáhavostí. 

Fyzická náročnost práce je častokrát doplněna o specifický poţadavek na 

drţení oprávnění, či jiného osvědčení o způsobilosti k dané profesi, vyţadující 

pravidelné ověřování těchto znalostí a dovedností. Tato potřeba kvalifikace 

můţe některé kandidáty popř. jiţ stávající zaměstnance odradit, ovšem 

poţadavek tohoto typu je na místě a nelze na něm slevit.  

Atraktivita zaměstnání v této společnosti nedosahuje výše, se kterou se 

můţeme setkávat v mnohých zahraničních společnostech. Zejména se pak 

jedná o nízkou technickou úroveň, klesající prestiţ oboru a v neposlední řadě 

taky o slabou prezentaci společnosti navenek. 

Ať uţ bereme problémy v otázkách pouhé atraktivity zaměstnání či 

v oblasti celé fluktuace, všechny pramení z odměňování.  
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Základní a nejpodstatnější sloţku tvoří tarifní mzda, která vymezuje 

měsíční částku v Kč odpovídající příslušné tarifní třídě. Částky odpovídající 

jednotlivým tarifním třídám jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka tarifních tříd platná pro r. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdové tarify jsou stanoveny pro 37,5 hodinovou týdenní pracovní dobu.  

Další mzdová forma je osobní ohodnocení (vnitropodnikový název 

„Mzdový rozsah“), jenţ se poskytuje zaměstnancům na základě zhodnocení 

jejich odborných předpokladů, osobních schopností a dlouhodobě 

dosahovaných pracovních výsledků. Výši „mzdového rozsahu“ navrhuje 

příslušný vedoucí zaměstnanec a následně jej schvaluje ředitel úseku. Tímto 

osobním ohodnocením si zaměstnanci mohou měsíčně přilepšit aţ o 40 % ze 

mzdy spadající do dané tarifní třídy. Průměrné osobní ohodnocení se pohybuje 

ve společnosti okolo 2 290 Kč. Existuje i velice výjimečné osobní ohodnocení 

aţ do výše 70 % tarifní třídy, které schvaluje generální ředitel. Běţné osobní 

ohodnocení provádí přímý nadřízený (mistr).  

 

 

Tabulka 5 

 
Tarifní 
třída 

Dělnické kategorie 
měsíční tarif 

Tarifní 
třída 

THZ  měsíční tarif 

1 7 350 Kč 1 7 350 Kč 

2 8 500 Kč 2 8 550 Kč 

3 10 000 Kč 3 9 500 Kč 

4 11 000 Kč 4 10 500 Kč 

5 12 650 Kč 5 11 600 Kč 

6 14 400 Kč 6 12 800 Kč 

7 15 750 Kč 7 14 400 Kč 

8 17 100 Kč 8 15 750 Kč 

    9 17 400 Kč 

    10 19 650 Kč 

    11 22 900 Kč 

    12 25 250 Kč 
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Za zmínku stojí také moţnost vyplácení prémií, mimořádných odměn         

a odměn dle kolektivní smlouvy.  

Dotázal jsem se na finanční ohodnocení nově příchozích zaměstnanců      

a zjistil jsem, ţe třída, do níţ jsou nejčastěji výrobní dělnické profese zařazeny, 

je třída č. 4. Tarifní mzda v této tarifní třídě je 11 000 Kč. V závislosti na praxi 

můţe být nový zaměstnanec zařazen do třídy č. 5, coţ by znamenalo tarifní 

mzdu ve výši 12 560 Kč, ke které je nutné přičíst osobní ohodnocení. Pro 

úplnost by bylo nutné připočítat prémie a další sloţky mzdy, které s hrubou 

mzdou souvisejí, avšak jiţ nejsou nárokovou sloţkou mzdy. V tabulce 5 jsou 

údaje pro rok 2009 a údaje za rok 2008 z ní lze získat sníţením o 8 % 

(navýšení pro rok 2009). Tudíţ by nově příchozí zaměstnanec dělnické profese 

mohl počítat s tarifní mzdou 10 185 Kč aţ 11 713 Kč a s výše uvedeným 

osobním ohodnocením. Částka před odvody na ČSSZ, ZP a daně z příjmu by 

tedy oscilovala okolo 14 000 Kč. Nicméně by tato částka ani zdaleka 

nedosahovala průměrné mzdy v ČR zveřejněné na oficiálních stránkách 

Českého statistického úřadu. V roce 2008 dosahovala průměrná mzda 23 542 

Kč. Tito zaměstnanci nejsou pak v mnoha případech spokojení se svou mzdou, 

a proto se poohlíţejí po lépe placené práci.  

Podle informací z PÚ byla v roce 2008 ve VAGONCE průměrná mzda 

22 408 Kč. Průměrná mzda THZ: 27 256 Kč, VD: 19 610 Kč a ND: 15 425 Kč. 

Jak lze tedy vysledovat, průměrná hrubá mzda zaostává za republikovým 

průměrem. Jak jsem se však přesvědčil z internetového zdroje 

www.careerjet.cz, odměna pro nově přijímaného zaměstnance ve výrobní sféře 

na Ostravsku je ve většině případů téměř totoţná se situací ve VAGONCE, a 

proto kdyţ se naskytne zaměstnavatel, který je ochoten tuto nabídku o několik 

málo tisíc korun přeplatit, ihned k němu proudí davy více či méně 

kvalifikovaných uchazečů o pracovní místo.  
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5. VLASTNÍ DOPORUČENÍ 
 

 Vytváření alternativ řešení 

Jak se můţeme přesvědčit z výše uvedeného textu, tak dosaţení 

ideálního výsledku přijímání a adaptace zaměstnanců není vůbec jednoduchý 

proces. Problémových oblastí je hned celá řada, avšak kaţdá z nich se na oné 

zmiňované fluktuaci zaměstnanců podílí jinou měrou. Řízená adaptace můţe 

skrývat úskalí např. v nízké motivaci školitelů nebo v selhání patrona. Některé 

aspekty jsou jen velmi těţko ovlivnitelné (atraktivita oboru, namáhavost práce, 

atd.), nicméně i zde je určitý prostor k vylepšení, například technickými 

zlepšeními pracovního postupu sníţit namáhavost práce. 

Na druhé straně zde figurují oblasti, které jsou v moci vedení společnosti a 

zprostředkovaně i personálního útvaru. Za dosaţitelné povaţuji zlepšení 

pozice patrona ve společnosti a hlavně přesné definování jeho úkolů ve vztahu 

k podpoře nově přijatých zaměstnanců. Nastavením jasných pravidel a cílů pro 

patrony ubude zbytečných nedorozumění a následně se to projeví i na kvalitě 

odvedené práce. Současná neexistence předpisu přesně vymezujícího 

veškeré kompetence, povinnosti a činnosti můţe způsobovat odchylky na 

poţadovaném efektu patronství, které by mělo cíleně zvyšovat adaptaci na 

dané pozici, sniţovat délku doby potřebné k plnohodnotnému zapojení se do 

pracovního procesu a nepochybně tak i sníţit míru fluktuace zaměstnanců. 

Navrhuji proto zavést novou ucelenou koncepci „patronství“ do kolektivní 

smlouvy. Ta by měla přesně vymezovat, kým by mělo být patronství 

prováděno, jaké jsou ţádané kompetence a jaké jsou jeho práva a povinnosti. 

Samozřejmě, ţe by práce patronů měla být patřičně ohodnocena. Patroni jiţ 

dnes skutečně dostávají vyšší osobní ohodnocení neţ je tomu u běţných 

zaměstnanců. Navíc získávají prémii, která činí 20 % ze součtu základního 

tarifu (tarifního stupně) a osobního ohodnocení.  Kaţdý konkrétní závazek 

„patronství“ by měl být zajištěn individuální smlouvou, a dále by měla být 

prováděna pravidelná kontrola výkonu a efektivity této činnosti zástupcem 

personálního útvaru. Následně by bylo vhodné provést vyhodnocení činností 

jednotlivých patronů a v návaznosti na zjištěné skutečnosti potvrdit či redukovat 
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odměnu za tuto činnost. Doporučuji zavést jednorázovou motivační odměnu 

patronům pro kaţdý případ, kdy se podaří úspěšně adaptovat nového 

zaměstnance. Odměna by patronovi náleţela po uplynutí jednoho roku od 

nástupu nováčka do zaměstnání. Výše odměny by se mohla pohybovat okolo 

3 000 Kč s přihlédnutím na rozpočtové moţnosti společnosti. Výhodu této 

odměny spatřuji v tom, ţe se patronovi zvýší osobní zainteresovanost na 

úspěšnosti adaptace. Aby byl patron dobrým mentorem, nestačí pouze 

dlouholetá praxe. K vedení kvalitního dialogu mezi patronem a vedenou osobou 

by bylo vhodné zavést školení na získání interpersonálních dovedností. 

Člověk můţe efektivně spolupracovat s ostatními za předpokladu, ţe akceptuje 

jejich odlišnost a ţe se pokusí přizpůsobit svůj osobní styl chování druhým. 

Kaţdý člověk je jedinečný; lidé mají své vlastní vnímání, preference, očekávání, 

potřeby. Během školení by se účastníci naučili chápat charakteristiky, silné 

stránky a motivační faktory kaţdého ze základních osobnostních typů. Později 

by se patroni naučili, jak přizpůsobovat svou komunikaci a chování kaţdé z 

těchto skupin a jak dosahovat ve spolupráci s nimi lepších výsledků. 

 

V důsledku neznalosti relevantních nákladů, které jsou vynakládány na 

zvýšenou fluktuaci zaměstnanců, navrhuji personálnímu útvaru alespoň 

orientačně propočíst tento údaj s přihlédnutím na hlavní kategorie nákladů:  

 administrace spojená s odchodem zaměstnance, 

 náklady na následný nábor zaměstnanců, 

 náklady na následný výběr zaměstnanců, 

 náklady na pokrytí v období, kdy dané místo není obsazeno, 

 administrace spojená s náborem a výběrem zaměstnanců, 

 rychlé zaškolení nových zaměstnanců. 

 

Finální výběrový pohovor by měl být veden důkladněji a s mnohem lepší 

přípravou. Má osobní představa je taková, ţe by se měl vyuţívat postupný 
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pohovor uchazeče s různými posuzovateli. Jeho výhodou je otevřenější 

atmosféra. Zároveň však také eliminuje subjektivní posuzování uchazeče ze 

strany posuzovatele, protoţe konečné rozhodnutí konzultují všichni 

posuzovatelé dohromady. Mezi posuzovateli by neměl chybět člověk se 

znalostmi psychologie, který dokáţe včas odhalit nevhodného kandidáta 

(zaměstnance). Tím je moţno včasně zabránit další finanční újmě. 

Dalším příspěvkem pro omezení zbytečných odchodů navrhuji uzavírání 

smluv na dobu neurčitou. Samozřejmě souhlasím se zkušební dobou. Je-li 

sjednána zkušební doba, tak podle § 35 Zákoníku práce nesmí být delší neţ     

3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Smlouvy na dobu 

neurčitou by měly být uzavírány především s technicko-hospodářskými 

zaměstnanci a také se zaměstnanci, jejichţ získání, přijmutí a následná 

adaptace je pro společnost přinejmenším nákladná.  

Doporučuji personálnímu útvaru rozšířit uţívání vnějších zdrojů 

pracovních sil. Vhodné je v této oblasti spolupracovat se školami (střední 

školy, odborné učiliště, vysoké školy), které by mohly být pro společnost velice 

cenným zdrojem kvalifikovaných zaměstnanců. Jedná se například o podporu 

určitých učebních oborů ze strany společnosti, nabídky odborných praxí, 

nabídky pracovního poměru nejlepším studentům apod. V první řadě navrhuji 

oslovit:  

 Střední školu dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava – Vítkovice, 

 VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLU A GYMNÁZIUM, 

 Střední odborné učiliště, Šenov u Nového Jičína. 

 

Šenovské učiliště uvádím z toho důvodu, ţe mnoho učňů dojíţdí na 

učiliště z obcí a měst, které mají téměř totoţnou vzdálenost od Šenova jako od 

Ostravy. Jedním takovým městem je např. Studénka. Na tyto školy by bylo 

vhodné vznést konkrétní poţadavky. Zároveň by vedení těchto škol zcela jistě 

uvítalo obsáhlejší podklady k moţnostem odborné praxe a následného 

zaměstnání studentů a absolventů ve společnosti. Spatřuji obrovskou výhodu 
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v této spolupráci, neboť jiţ po několika málo letech můţe mít společnost 

k dispozici teoreticky i prakticky připravené mladé lidi.  

K rozšíření počtu uchazečů o zaměstnání je moţné vyuţít inzerční sluţby 

denního tisku, časopisů a jiných tištěných periodik. Vhodným výběrovým 

procesem tak lze získat mnoho kvalitních zaměstnanců.  

Další moţnost skýtá prověření doporučení vhodného kandidáta 

vlastními zaměstnanci. Všeobecně se dá říct, ţe doporučí-li někoho 

zaměstnanec, tak dává v sázku i své dobré jméno a navíc v případě, ţe je 

v kaţdodenním kontaktu s obsazovanou pozicí, tak velice dobře zná její 

charakter a můţe tak lépe odhadnout vhodnost navrhovaného kandidáta. 

Co se týče finančního ohodnocení zaměstnanců, tak můţu s jistotou 

doporučit navýšení mzdových tarifů. Nespokojenost s finančním 

ohodnocením pociťuje nejeden zaměstnanec. Na druhou stranu vím, jak je 

oblast mzdových nákladů ve společnostech citlivou záleţitostí. Je jednoduché 

poţadovat navýšení mezd o 10 %. Sloţitější je poté pro vedení společnosti tyto 

kaţdoměsíčně vyplácené finanční prostředky někde ušetřit, vyčlenit či obstarat. 

Analyzovat odměňování není ovšem cílem této práce. Abych ovšem dokázal,   

ţe i zde je prostor pro zlepšování, zmíním metodu KAIZEN. Jako manaţerský 

přístup usiluje metoda KAIZEN o sniţování nákladů a zvyšování produktivity 

prostřednictvím neustálého zlepšování kvality, a to nejen ve vztahu k samotným 

výrobkům, ale i výrobním procesům. Jsem pevně přesvědčen, ţe ŠKODA 

VAGONKA by vyuţitím sluţeb některé ze společností zaměřujících se na tuto 

metodu (např. mezinárodní společnost KAIZEN Institute) ušetřila omezením 

různorodých původců plýtvání (mezi které patří i vysoká míra fluktuace) 

obrovskou sumu finančních prostředků, ze kterých by mohla následně 

bezproblémově zvýšit tarifní mzdy a jiné mzdové příplatky.  

Neexistence informačního balíčku pro nově příchozí zaměstnance je 

poměrně váţný nedostatek. Zavedení tohoto nástroje by přispělo k mnohem 

lepší informovanosti přijímaného zaměstnance, protoţe by měl k dispozici 

ucelený informační materiál týkající se společnosti a mohl by si jej individuálně 

prostudovat. Ve VAGONCE není dostatečně rozpracován program orientace    

a chybí ucelený soubor písemných materiálů, který bývá běţně vyuţíván 
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v zahraničí, popř. uvědomělými tuzemskými společnostmi. Proces adaptace ve 

VAGONCE je tak spíše nahodilý, intuitivní a mnohdy orientace nového 

pracovníka závisí spíše na informacích poskytovaných jeho spolupracovníky. 

 

 Výběr alternativy 

Rozhodl jsem se navrhnout společnosti ŠKODA VAGONKA alespoň jednu 

z mnoha struktur informačních balíčků (broţur), ze kterého by mohl PÚ čerpat 

inspiraci pro zavedení tohoto nástroje. Cílem této broţury by mělo být rychlejší 

a snadnější zorientování nového zaměstnance ve společnosti tak, aby se stal 

v co nejkratším časovém úseku plnohodnotným pracovníkem. Očekávám, ţe 

tento nástroj usnadní proces seznamování se s novým prostředím, novými 

pracovními úkoly a pracovními podmínkami. Kaţdý člověk proţívá začlenění do 

nové společnosti rozdílně. Některým osobám začlenění nepůsobí ţádné obtíţe, 

ale jsou zde i takoví, kteří tyto obtíţe mají, a rádi uvítají kaţdé vlídné gesto. 

Z pohledu společnosti by se mohlo jednat o první krůček v řešení fluktuace 

zaměstnanců. Jde především o celkový náhled na problematiku. V případě,     

ţe si společnost své nedostatky uvědomí, nasměruje se na dobrou cestu 

především k eliminaci nákladů na získání náhradních pracovníků, jejich uvedení 

do organizace, zácvik, zvýšené kontroly, napravování jejich chyb apod. 

 

Následující přehled vychází z knihy Josefa Koubka, který čerpal z práce 

Waltera D. St. Johna. 
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Vybrané poloţky, které by měl v kaţdém případě obsahovat soubor 

písemných materiálů „UVÍTACÍ BALÍČEK“ 

 

 Současné organizační schéma organizace. 

 Perspektivní (projektované) organizační schéma organizace. 

 Plán (mapa) organizace a jejího zařízení. 

 Klíčové termíny specifické pro odvětví, organizaci a příslušné 

zaměstnání. 

 Příručka informující o politice organizace. 

 Kopie kolektivní smlouvy. 

 Materiál obsahující popis pracovního místa a informace o specifických 

cílech příslušného pracovního místa. 

 Kopie formulářů pro hodnocení pracovního výkonu pracovníků                

a informace o termínech a procedurách hodnocení. 

 Seznam podnikových svátků (volných dnů) 

 Seznam zaměstnaneckých výhod společnosti (popřípadě jednotlivá 

menu tzv. Cafeteria systém zaměstnaneckých výhod). 

 Kopie jiných formulářů pouţívaných pracovníky. 

 Přehled moţností vzdělávání v organizaci. 

 Zdroje informací (různé informační přehledy). 

 Detailní informace o tom, jak postupovat v případě nouze či nebezpečí 

na pracovišti, informace o prevenci nehod. 

 Ukázka kaţdé z důleţitých publikací (novin) organizace. 

 Telefonní čísla a adresy klíčových pracovníků organizace a další důleţitá 

telefonní čísla (policie, hasiči aj.) 

 Informace o pojištění pracovníků. 

 

Druhá část této publikace by se jiţ měla zabývat konkrétním útvarem 

společnosti: 

 

 Funkce útvaru, organizační jednotky. 

 Pracovní povinnosti a odpovědnost. 

 Politika, postupy, pravidla, omezení. 
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Poloţky se týkají zejména nově příchozích zaměstnanců. Zaměstnanci, 

kteří mění pracovní místo v rámci společnosti, dostávají materiály adekvátní 

konkrétní změně svého pracovního zařazení. 

 

 

 Implementace rozhodnutí 

Rozhodnutí můţu nejsnadněji implementovat pomocí akčního plánu.  

Akční plán by měl uţ zcela konkrétně odpovědět na otázky: 

Co? Proč? Jak? Kdo? Kdy? Kolik? 

 

Akční plán: 

 

Co? 

Navrhuji, aby personální oddělení zpracovalo informační balíček pro nově 

příchozí zaměstnance, který bude mít alespoň výše uvedenou strukturu.  

 

Proč? 

Tento orientační či informační balíček by měl být vhodnou příručkou 

v prvotních fázích adaptace zaměstnanců s očekáváním, ţe kaţdý 

zaměstnanec v něm najde nejdůleţitější informace a předpisy. Tedy vše, co by 

měl kaţdý zaměstnanec znát. Balíček by měl působit pozitivně na psychiku 

nově příchozích zaměstnanců a vytvářet tak lepší image společnosti. Dalším 

důvodem zavedení tohoto nástroje je zkrácení doby adaptace a taky dosaţení 

stabilizace zaměstnance za účelem omezení jeho zbytečného či předčasného 

odchodu ze společnosti. S vysokou mírou fluktuace jsou spojeny také zbytečné 

finanční ztráty, které zcela jistě nejsou zanedbatelné. 

 

Jak? 

Doporučuji vyuţít výše uvedenou strukturu informačního balíčku. Je nutné 

doplnit uvedené dokumenty a informace. Následně by bylo vhodné tyto 

informace zpřehlednit a zpracovat do jedné sloţky popř. broţury. Ta by měla 

být stručná, jasná a přehledná, aby neodradila příjemce od prostudování. 
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Kdo? 

Řešitelem by se měla stát v první řadě personální ředitelka. Po 

rozpracování jednotlivých úkolů by bylo vhodné určit tým lidí, kteří se budou 

realizaci věnovat. Je moţné zapojit vedoucí zaměstnance z kaţdého útvaru do 

zpracování této broţury, aby nebyly opomenuty ţádné ze zásadních informací. 

Významným krokem by podle mého názoru bylo spolupracovat s patrony. Právě 

oni vědí o nejčastějších překáţkách a neznalostech nových pracovníků. Mohli 

by poskytnout vhodné informace o moţnostech lepší adaptace                          

a zprostředkovaně tak ovlivnit míru fluktuace. 

 

Kdy? 

Realizovatelnost tohoto rozhodnutí odhaduji na 3 měsíce. V této době je 

moţné obstarat potřebné dokumenty a doplnit je o náleţité informace. Dále je 

vhodné nechat ředitelům všech úseků prostor pro vyjádření se k obsahu a 

formě tohoto balíčku. Aţ poté by měl být podle mě schválen tisk či jiná 

reprodukce těchto materiálů. 

 

Kolik? 

Odměna řešitelům by měla být adekvátní k odvedené práci. Má osobní 

představa odměny hlavního řešitele je 5 000 Kč a odměna vedlejšího řešitele je 

2 500 Kč. Náklady na digitalizaci dokumentů a tisk tohoto informačního balíčku 

by neměly přesáhnout 15 000 Kč. Tato částka je zcela orientační. V případě, ţe 

nenastanou ţádné komplikace, tak by se cena neměla dostat přes hranici 

30 000 Kč. 

 

 Kontrola a zpětná vazba 

Personální úsek musí průběţně kontrolovat stav zaměstnanců. Vyskytne-li 

se nárazový odliv zaměstnanců, pak musí ihned zjistit příčinu tohoto jevu           

a adekvátně reagovat. Celá problematika fluktuace je v průběhu roku značně 

proměnlivá a s jistotou můţeme publikovat výsledky aţ po uplynutí sledovaného 

období, kdy je na čase provést zhodnocení přijatých opatření a rozhodnutí.      

Je nutné provést výpočty míry fluktuace a další pomocné výpočty 

z aktualizovaných dat. V případě dalších výraznějších odchylek od ţádoucího 

stavu je nutné celý tento rozhodovací proces zopakovat. 
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6. ZÁVĚR 
 

V mé bakalářské práci jsem se věnoval oblasti lidských zdrojů ve 

společnosti ŠKODA VAGONKA a. s. Podařilo se mi navázat kontakt 

s personálním oddělením této společnosti, konkrétně s personální ředitelkou 

Michaelou Pardubickou a jejím kolegou personalistou Františkem Bohdalem.   

Po následné konzultaci mi poskytli poţadované údaje, které jsem zpracoval 

v analytické části této práce.  

V průběhu zpracování této práce jsem analyzoval současně uţívaný 

proces získávání, výběru a následné adaptace ve společnosti. Kaţdá část 

tohoto procesu skrývá určité nedostatky, které jsem popsal v analytické části. 

Zjistil jsem, ţe skutečná míra fluktuace ve společnosti je téměř 9 %, coţ je 

hodnota, která jiţ překračuje zdravou míru fluktuace. Následně jsem pomocí 

Ishikawova diagramu přehledně zobrazil moţné příčiny daného problému. 

Jednotlivé problémy jsem postupně detekoval a doplnil k nim stručný návrh na 

zlepšení. 

Jednu z hlavních příčin zvýšené fluktuace shledávám v nízkých 

nástupních mzdách a mzdách ve výrobě celkově. V případě, ţe se objeví 

lákavější nabídka zaměstnání, třebaţe jen o několik málo tisíc korun, 

zaměstnanci dlouho neváhají, a tuto nabídku přijmou. VAGONKA má moţnost 

vyuţít sluţeb externích specializovaných firem, které jsou schopny nalézt místa, 

kde se plýtvá výrobními faktory, a kde není hodnototvorný proces zcela 

v pořádku. Tím by se daly ušetřit finanční prostředky, ze kterých by bylo mj. 

moţné profinancovat navýšení mezd. Tento krok je ovšem výrazným zásahem 

do celého fungování společnosti a vyţaduje značné úsilí celého managementu.  

Mezi časově a technicky proveditelné opatření jsem navrhl zavedení nové 

ucelené koncepce „patronství“ do kolektivní smlouvy, jeţ by měla přesně 

vymezovat, kým by mělo být patronství prováděno, jaké jsou ţádané 

kompetence a jaké jsou jeho práva a povinnosti. Dále jsem navrhl zavedení 

jednorázové motivační odměny a školení na získání interpersonálních 

dovedností. 
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Rozhodl jsem se pro jeden konkrétní nedostatek vypracovat akční plán, 

který se týkal návrhu zavedení informačního balíčku pro tuto společnost. Jsem 

přesvědčen o uţitečnosti tohoto nástroje pro zvýšení efektivnosti adaptačního 

procesu a celkového image společnosti. 

Vypracováním této práce jsem získal velmi dobrý přehled o váţnosti 

některých procesů z oblasti řízení lidských zdrojů. Zároveň jsem se přesvědčil   

o tom, ţe ţádná společnost není dokonalá, a ţe existuje široká škála moţností, 

jak lze omezit plýtvání finančními prostředky.  

Podle mého názoru byl splněn cíl, který jsem si vytyčil v úvodu této práce. 

Doufám, ţe tento text poslouţí vedení společnosti jako uţitečný návod na 

odstranění problému. 
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