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1. Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Analýza získávání a výběru 

zaměstnanců ve vybrané společnosti. Dané téma jsem si zvolila proto, poněvadž 

v dnešní době je důležité, aby firma či daná společnost měla kvalitní 

zaměstnance. A je tedy zajímavé proniknout do této problematiky a navrhnout 

opatření ke zlepšení současného stavu. Dále si myslím, že zkoumání v této oblasti 

mi přinese nový rozhled a můj vlastní osobní rozvoj.  

Na světě asi není firma, která by si nepřála mít ty nejschopnější pracovníky. 

Je obecně známo, že cesta k úspěchu s takovými lidmi je mnohem lehčí. 

„Významnou součástí činností úspěšných organizací je tedy zapojení všech 

zaměstnanců do celopodnikového řízení, ale především jejich vysoká „osobní 

kvalita“. Pouze ta organizace, která splňuje ty nejnáročnější podmínky komplexní 

podnikové integrace, a to zejména v oblasti personálních vztahů a procesů, může 

byt konkurenceschopná a má velkou šanci udržet si své postavení na trhu“. [2] 

  Organizace by měla umět správně a efektivně rozvíjet a využívat lidský 

potenciál. Za lidský potenciál organizace lze považovat souhrn potenciálů všech 

jednotlivců v dané organizaci. Individuální lidský potenciál má několik různých 

složek a stránek např. vedle fyzické zdatnosti, zdraví nebo třeba životního elánu 

daného jedince je tvořen především jeho znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, 

zkušenostmi, odhodlaností a rozumovou úrovní. 

Diplomová práce je rozdělena do několika bodů, část práce tvoří poznatky 

nastudované v odborné literatuře a další část jsou potřebné údaje a podklady 

získané z dané firmy. Pro tuto analýzu jsem si zvolila společnost Štěrkovny Dolní 

Benešov, s.r.o.. Tato společnost se zabývá těžbou a zpracování štěrku pro výrobu 

betonu.  
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2. Charakteristika vybraného podniku 

2.1. Základní údaje o spole čnosti 

Název spole čnosti :  Štěrkovny spol. s.r.o. Dolní Benešov  

Sídlo společnosti:  Dolní Benešov, PSČ 747 22 

Ředitelství společnosti: Zámostní 39, 710 00 Ostrava  

Obchodní firma:  Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov 

IČO:    47 15 03 35 

DIČ:       CZ 47 15 03 35 

Telefon:              596 240 811 

Fax:                        596 240 823  

Http:              www.sterk.cz 

E-mail:              sekretariat@sterk.cz 

Datum vzniku:    11.6.1992 

Právní forma:            společnost s ručením omezeným 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Ostravě 
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2.2. Předmět podnikání 

Společnost se zabývá těmito činnostmi: 

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických věd a 

společenských věd 

• otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek 

• zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů 

• zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť 

• činnost prováděna hornickým způsobem dle ustanovení §3 Zákona 

č. 61 / 88 Sb. ve znění Zákona č. 542 / 91 Sb. 

• výroba cementového zboží a výrobního kamene 

• silniční motorová doprava (vlastní vozy společnosti) 

• dopravní služby prováděné speciálními vozidly 

• spediční činnost 

• koupě zboží za účelem dalšího jeho prodeje a prodej 

• pronájem movitých věcí 

• zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu služeb a dopravy 

• opravy karosérií 

• opravy ostatních dopravních prostředků 

2.3. Historie a charakteristika firmy 

„Společnost Štěrkovny s.r.o Dolní Benešov, byla založena 11 června v roce 

1992 a sídlo této společnosti je v ulici  Zámostní 39, 710 00  ve Slezské Ostravě.  

Společnost Štěrkovny s.r.o. Dolní Benešov je jedním z největších  neustále se 

rozvíjejících těžebně – betonářských komplexů v České Republice V průběhu své 

nedlouhé historie vyrostla z malé regionální těžební firmy v jeden z největších 

betonářských a těžebních komplexů v České republice. Nově společnost patří do 

koncernového seskupení STRABAG SE, Rakouská republika“. [4] 
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Původní výrobní náplní byla pouze těžba štěrkopísku v  nedaleké oblasti 

Dolního Benešova a písků v pískovně Závada. V roce 1995 si firma vytýčila novou 

strategii s cílem zvýšení přidané hodnoty svých produktů a zaměřila se na výrobu 

betonových směsí.  

Budování funkční sítě betonářských provozů na Moravě znamenalo v období 

posledních pěti let zvýšení produkce betonu na více než pětinásobek. Společnost 

úspěšně zakončila fůzi s jedním ze svých nejsilnějších lokálních konkurentů  – 

společností Sysbau. Tržby z výroby a přepravy betonových směsí tvoří tři čtvrtiny 

obratu této společnosti. Společnost zaujímá v současné době vedoucí postavení 

na trhu výroby štěrkopísku, drceného kameniva a betonu. V ČR je tedy jednou z 

nejrozmanitějších společností vůbec. Postupným budováním či akvizicí počet 

betonářských provozů   v současné době překročil třicítku. Roční produkce betonu 

dosahuje přes 350 tisíc m3, což v hodnotovém vyjádření tvoří téměř 77 % 

celkového obratu společnosti. Což je v dnešní době celkem úspěšná produkce. 

K pokrytí záměrů expandující sítě betonáren bylo potřeba rozšířit vlastní 

zdroje kameniva. Společnost investovala rozsáhlé prostředky především do 

zprovoznění nově vybudovaného kamenolomu Valšov (1997– 2005) a Valšov II 

(od roku 2006). Tento lom se díky kvalitě těženého kameniva a nejmodernější 

technologie dobývání a zpracování stal jedním z nejlépe hodnocených lomů 

v České republice. Pro další rozšíření výroby připravují zahájení těžby v dalších 

oblastech, čímž se dále upevní jejich postavení v konkurenci těžařských 

společností a celkově se zlepší postavení společnosti na trhu. 

Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti podle ČSN 

ISO 9001:2001. Proces výroby betonu a kameniva pro stavební účely. Kvalitu 

výroby kontroluje vlastní akreditovaná zkušební laboratoř. 

„Laboratoř betonu a kameniva je ve společnosti Štěrkovny spol. s.r.o Dolní 

Benešov, zařazená do útvaru Kontrola a řízení jakosti a je součástí vybudovaného 

Betonářského centra u Frýdku–Místku.  Její provoz byl zahájen v červnu roku 

2001. V laboratoři se provádí kontrolní zkoušky na kvalitu vstupních materiálů, 

výrobně – technologickou kontrolu postupů při výrobě betonů a kameniva a 

výstupní kontrolu všech finálních výrobků společnosti. Pracovníci laboratoře řeší 
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další úkoly jako např. výrobková certifikace, optimalizace stávajících receptur, 

vývoj nových receptur betonů, vyhodnocování účinností přísad do betonů, 

posouzení použití kameniva do betonu s ohledem na požadavky jednotlivých 

zákazníků, pomoc zákazníkům při řešení jejich problémů a spolupráce s jinými 

odbornými pracovišti (Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, 

Vysoké učení technické v Brně, Technický a zkušební ústav Ostrava, Centrální 

analytická laboratoř Ostrava, QUALIFORM Brno, akreditovaná laboratoř STOZ, 

apod.)“. [4] 

2.4. Výrobní program 

2.4.1. Štěrkovna Starý Bohumín 

Ve štěrkovně se těží ledovcové písky a štěrkopísky říčního původu z vody na 

jezeře Kališok v katastru obce Starého Bohumína. Materiál je do přístavu 

dopravován nákladními čluny. Z přístavu je materiál těžen plovoucím korečkovým 

elevátorem na pásové dopravníky technologické linky k úpravě. Materiál je 

upravován technologickou linkou, drcen a na třídících sítech je rozčleněn na 

jednotlivé frakce.  

Těžené předdrcené drobné a hrubé kamenivo je prodáváno ve frakcích 0-4 

mm, 8-16 mm a jako štěrkopísek frakce 0-16 mm. Expedice materiálu je 

prováděna čelním kolovým nakladačem CAT.  



Bc. Ivana Vavrečková: Analýza získávání a výběru zam. ve vybrané firmě 

2009 6 

  

Obrázek č. 1 

Zdroj: www.sterk.cz 

 

2.4.2. Štěrkovna Dolní Benešov 

Těženým materiálem této štěrkovny je štěrkopísek říčního původu, který je 

dobýván z jezera. Těžba probíhá v dobývacím prostoru katastru obce Dolní 

Benešov. Štěrk se těží z vody plovoucím korečkovým elevátorem PKR 150. 

Vytěžený materiál je dopravován do přístavu loděmi, odkud je korečkovým 

elevátorem převážen na technologickou linku k úpravě. Na lince je materiál 

podrcen drtiči a na třídících sítech roztříděn na těžené předdrcené drobné a hrubé 

kamenivo o frakcích 0-4 mm, 0-8 mm, 8-16 mm. Expedice materiálu je prováděna 

čelním kolovým nakladačem CAT. 

2.4.3. Kamenolom Valšov  

Největším těžebním střediskem společnosti je kamenolom Valšov, které se 

nachází 10 km jižně od města Bruntál, ve směru na Olomouc. V kamenolomu je 

těžena vysoce kvalitní moravská droba, která má ve stavebnictví rozsáhlé 

možnosti použití a je také velmi používaná.  
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Materiál je rozpojován trhacími pracemi (clonové odstřely) při využití 

nejmodernějších metod rozpojování kameniva tak, aby byly maximálně potlačeny 

vlivy na okolní prostředí. 

Nakládání odstřeleného materiálu je zajišťováno čelním kolovým 

nakladačem CAT 988 G a doprava stroji Belaz. Technologická linka má tři stupně 

drcení, čelisťový drtič a dva kuželové drtiče. 

Kamenivo se upravuje suchým tříděním na těžené drcené drobné a hrubé 

kamenivo, stěrkodrtě, štěrky o frakcích 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm,  

32-63 mm, 63-125 mm, 0-16 mm, 0-32 mm a 0-125 mm. Bez úpravy je prodáván 

lomový kámen ve velikostech podle potřeby zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 

Zdroj: www.sterk.cz 

2.4.4. Kamenolom Zaje čov 

Kamenolom se nachází v katastru obce Zaječov, cca 30 km jihozápadně od 

Berouna. Těženým materiálem v tomto lomu je diabaz. 

Materiál je rozpojován clonovými odstřely tak, aby byly minimalizovány vlivy 

na životní prostředí.  
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V kamenolomu jsou při úpravě používány dva stupně drcení čelisťovým 

drtičem a kuželovým drtičem. Úprava kameniva je také prováděna suchým 

tříděním na těžené drcené drobné a hrubé kamenivo, stěrkodrtě, štěrky o frakcích 

0-4 mm,  4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm, 63-125 mm, 0-16 mm, 0-32 

mm, 0-125 mm. Zákazníků je také prodáván bez úpravy jako lomový kámen 

v žádaných velikostech. 

2.4.5. Pískovna Závada 

Pískovna Závada, kde byla započata těžba již v roce 1960, patří k legendám  

v oblasti těžby nejkvalitnějších písků - hutného kameniva pro stavební účely. 

Pískovna je lokalizována v katastru obce Vřesina, Závada a Bohuslavice na 

Hlučínsku. 

Materiál je dobýván ze stěny čelním kolovým nakladačem CAT 966 F II a pro 

zvýšení jeho kvality je upravován na technologické lince tříděním na frakci 0-2 

mm. Pískovna Závada je zařazena do seznamu význačných vědeckých lokalit, 

sloužících k výzkumu kvartérního zalednění střední a severní Evropy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

,Obrázek č. 3 

Zdroj:www.sterk.cz 
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2.5. Nákladní doprava 

Nákladní doprava společnosti Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov slouží 

především k přepravě sypkých hmot. Vlastní 12 nákladních automobilů značky 

MAN o schopnosti přepravit 28 tun nákladu. Firemní automobily přepraví ročně 

přes 800 tisíc tun sypkých hmot. V exponovaných měsících společnost  pronajímá 

další auta, která přepraví dalších 200 tisíc tun sypkých hmot. 

 Flotila silničních nákladních velkokapacitních automobilů zajišťuje přepravu 

kameniva, zeminy a lomového kamene jak z vlastní produkce, tak z produkce 

externích partnerů. Dále společnost poskytuje svým zákazníkům přepravní služby 

i samostatně. 
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2.6. Poslání a hlavní cíle podniku 

Strategickým záměrem společnosti Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov je 

být firmou dostatečně konkurenceschopnou při zachování ryze českého kapitálu, 

která bude schopna obstát v silné zahraniční konkurenci na otevřeném trhu 

Evropské unie. Při využití potenciálu znalostí specifik místních poměrů umně 

využívat svých silných stránek a flexibility. Nadále investovat do dalšího rozvoje 

jak technického vybavení pracovišť, výzkumu, technologií betonových směsí, tak 

do zlepšení pracovního a životního prostředí. 

 

Hlavní cíle : 

1. Přinášet svému majiteli prosperitu a radost z podnikání,  

2. svým zaměstnancům jistotu a odpovídající ocenění jejich práce,  

3. svým zákazníkům kvalitní produkty a služby,  

4. svým obchodním partnerům oboustranně výhodnou spolupráci, svému 

národnímu hospodářství stabilizující prvek ekonomiky a odvedené daně. 

2.7. Věda a výzkum 

Aktivitám patřícím do oblasti vědy a výzkumu je ve společnosti věnována 

mimořádná pozornost. 

Laboratoř betonu a kameniva je ve společnosti Štěrkovny spol. s r. o. Dolní 

Benešov zařazená do útvaru Kontrola a řízení jakosti a je součástí vybudovaného 

Betonářského centra u Frýdku-Místku. Její provoz byl zahájen v červnu roku 2001.  

V laboratoři se provádí zejména zkoušky zkušebních vzorků zatvrdlého 

betonu, které jsou průběžně dle příslušných norem odebírány na všech výrobních 

střediscích společnosti.  

Další náplní laboratoře jsou zkoušky vzorků kameniva odebíraných z 

výrobních středisek, přičemž se kamenivo posuzuje z hlediska plnění požadavků 

evropských norem. 
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Pracovníci laboratoře řeší i další úkoly jako např. výrobková certifikace, 

optimalizace stávajících receptur, vývoj nových receptur betonů, vyhodnocování 

účinností přísad do betonů, posouzení použití kameniva do betonu s ohledem na 

požadavky jednotlivých zákazníků, pomoc zákazníkům při řešení jejich problémů a 

spolupráce s jinými odbornými pracovišti (Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Technický a zkušební ústav 

Ostrava, Centrální analytická laboratoř Ostrava, QUALIFORM Brno, akreditovaná 

laboratoř STOZ, apod.).  

Pracovníci laboratoře spolupracují s externími odborníky na přípravě 

moderních druhů čerstvých betonů - vysokopevnostní betony, samozhutnitelné 

betony pro monolitické konstrukce s obtížnými podmínkami pro hutnění, atd.  

Základní potřebou  prosperující a dynamicky se rozvíjející moderní firmy 

je využívání prostředí technologií IT. Společnost Štěrkovny, spol. r. o. Dolní 

Benešov investovala do modernizace technologií maximální prostředky 

a managementem je kladen důraz na vysokou bezpečnost toku dat, naprostou 

spolehlivost při běžném provozu a nepřetržitou dostupnost všech služeb 

informačních technologií. V této společnosti je on-line propojeno více než 40 

středisek do jediné celofiremní sítě WAN, součástí je serverová farma a 160 

aktivních uživatelů, provoz informačního systému K2, služby Help-desk centrály, 

technologie Microsoft serverů 2003 a databází SQL 2005 a služby portálu Intranet. 

Tyto technologie jsou dostupné non-stop a umožňují využívat proaktivně prostředí 

této rozsáhlé sítě pro potřeby prodeje produktů a pro zvýšení podpory zákazníkům 

společnosti. Ve firmě je také věnována mimořádná pozornost počítačové 

gramotnosti uživatelů. 

2.8. Podporované projekty 

Společnost je přesvědčena, že je její povinností se o úspěchy, které 

vykazuje, se podělit s těmi, kteří i přes veškerou snahu nemohou dosáhnout 

úspěchů jako je ona sama.  

  V průběhu dosavadní existence společnosti se sponzorsky podílí na 

financování mnoha charitativních projektů, kulturních a sportovních akcí, z jejichž 
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výtěžků je přispíváno nemajetným, zdravotně postiženým, handicapovaným 

a jinak potřebným spoluobčanům a dětem. Velmi úzce a dlouhodobě spolupracuje 

s Producentským centrem Profil Mariánské Lázně, s. r. o., které se věnuje 

organizací právě jmenovaných projektů. 

Finančně podporuje také rozvoj sportovního dění v regionu a přispívá na 

činnost místních sportovních oddílů. V nemalé míře podporuje vzdělávací projekty 

a spolupracuje se školami od základního až po vysokoškolský stupeň. 

K nejvýznamnějším projektům, které se konaly také díky jejím sponzorským 

darům a finanční pomoci patří například: 

• soutěž o nejsympatičtější maminku a dítě Missis České republiky - ročníky 

2003 až 2008, z výtěžku dražeb korunek a příspěvků hostů je každoročně 

podpořeno dětské zdravotnictví, školství a diecézní charity;  

• každoročně konané koncerty „Chopinovské nokturno“, které kromě 

vysokého uměleckého zážitku přináší pomoc potřebným dětem, finanční 

podpora je věnována katolické charitě a dětem z dětských domovů;  

• 5. ročník mezinárodní soutěže světové třídy IDSF ve standardních 

a latinskoamerických tancích BRNO OPEN 2007, kterou vypsal 

Mezinárodní taneční svaz;  

• různé akce pro děti – předprázdninové setkání ostravských dětí pod 

názvem „Veselá tramvaj“, akce „Děti dětem“ konaná v Dolním Benešově, 

mikulášské a vánoční pořady;  

• akce na podporu vstupu České republiky do Evropské unie – např. „Modrá 

je dobrá - říká Čeladná a Evropská unie“;  

• partnerství a spolupráce při organizaci konferencí o ekonomicko-sociálním 

rozvoji regionu – např. Investment Forum Ostrava, Ekonomický kongres 

Ostrava aj. 

 Finančně také podporuje akce a projekty následujících organ izací: 

• Nadace Terezy Maxové,  

• Samostatný dětský oddíl Brontosauři,  

• Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, klinika dětského lékařství,  
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• Speciální škola v Ostravě –Zábřehu,  

• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka 

Ostrava,  

• Kongregace sester Dcer božské lásky Opava – péče o mentálně 

postiženou mládež,  

• Sdružení Liana,  

• Asociace TOM ČR – turistické oddíly mládeže, TOM 4345 Paprsek,  

• Charita Ostrava,  

• Sdružení Želvička (dar na koupi mechanického invalidního vozíku),  

• Floorballový klub FC Horní Suchá.  
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3.  Analýza sou časného stavu 

Základem úspěchu společnosti jsou a budou jeho zaměstnanci. Proto tato 

společnost věnuje velkou pozornost jejich výběru, podporuje zvyšování kvalifikace 

a snaží se jim zajistit co nejlepší pracovní podmínky. Společnost Štěrkovny s . r. o. 

Dolní Benešov usiluje o to, aby v plné míře využila schopnosti zaměstnanců. 

„Na základě úvodního pohovoru je každému zájemci vybíráno místo, které 

nejlépe odpovídá jeho vzdělání a dovednostem. Společnost motivuje 

zaměstnance, aby se aktivně podíleli na dosahování maximální možné kvality 

výrobků. Spokojenosti zákazníků i zaměstnanců se však snaží dosáhnout také 

kvalitním plánováním, zlepšováním organizace práce a péčí o pracovní i životní 

prostředí. Využívá širokou škálu motivačních prvků – od týdne řádné dovolené 

navíc, příspěvků na stravování, finančních odměn při jubileích až po pravidelně 

konané firemní sportovní a kulturní akce“. [5] 

Společnost spolupracuje s vysokými školami, středními školami a odbornými 

učilišti. Účastní se veletrhů pracovních příležitostí, prezentací na vysokých školách 

atd. 

V této diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit se na současný stav 

zaměstnanců, který je nyní ve společnosti Štěrkovny Dolní Benešov a jejich výběr 

na příslušné pracovní místo. 

K práci jsem použila vnitřní firemní dokumentaci a materiály, které mi poskytli 

pracovníci společnosti a některé podklady, které bylo zapotřebí uvést, jsem 

čerpala z literatury, která je uvedena v této diplomové práci.. Také jsem zde 

použila informace a poznatky, které jsem čerpala z rozhovorů s personálním 

manažerem společnosti. 

„Úspěch firmy velmi úzce souvisí s povahou vztahů ve firmě. Faktorů, které 

na vztahy obecně působí, může být více a v zásadě všechny nezanedbatelné 

vztahy mezi nimi budou ve svém výsledku zřejmě vytvářet určité prostředí – 

konfliktní, neutrální nebo symetrické. Firemní kultura je tedy souhrnem vztahů 

mezi významnými faktory ovlivňujícími život firmy. Jejím jádrem jsou vztahy mezi 



Bc. Ivana Vavrečková: Analýza získávání a výběru zam. ve vybrané firmě 

2009 15 

lidmi a myšlenkami, které firmu utvářejí. Jejím vnějším projevem je chování 

firemních zaměstnanců“. [3] 

3.1. Organiza ční struktura spole čnosti Št ěrkovny Dolní 

Benešov 

Graf č. 1 

 

„Nejrozšířenějším způsobem tvorby organizační struktury je postup shora 

dolů (top-down), kdy nejvyšší manažer rozhodne o počtu svých podřízených, 

definuje jejich odpovědnosti a pravomoci a zpracuje daný popis práce. Ti pak 

zopakují stejný postup pro své útvary a to pokračuje, dokud nejsou zařazeny a 

popsány nejnižší pracovní pozice. Obvykle tak vznikne hierarchická struktura, 

v níž popis pracovních činností vyplývá z představy manažerů“. [3] 

Z hlediska procesního řízení je však nutno organizační struktury považovat 

především za nástroje přivádějící zdroje na příslušná místa procesu. Pravomoci, 

odpovědnost a zdroje jsou odvozovány z charakteru činnosti – z procesů. Firemní 

děje nejsou tedy odvozovány jako důsledky tvorby organizační struktury, ale údaje 

o nich jsou naopak základními vstupy, ze kterých organizační struktura vzniká. 
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3.2. Zaměstnanci spole čnosti 

V této části diplomové práce se budu zabývat zaměstnanci, kteří pracují pro 

tuto společnost, ale nemohu uvádět konkrétní jména ani práci, kterou vykonávají. 

Budu tedy uvádět pouze čísla, která mám k dispozici a která mohu uvést aniž bych 

ohrozila nebo nějak ovlivnila osobní  postavení některého ze zaměstnanců této 

společnosti. 

3.2.1. Kolektivní smlouva 

Jedním z důležitých dokumentů, který má zásadní vliv na lidské zdroje ve 

firmě, a který je zapotřebí zmínit se zaměstnanci ve firmě, je kolektivní smlouva. 

Tato smlouva vychází z kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřené mezi 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice a Odborovým svazem 

Stavba ČR. 

Předmětem kolektivní smlouvy je stanovení a upřesnění podmínek týkajících 

se pracovněprávních vztahů, mzdových, sociálních a dalších nároků 

zaměstnanců, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále upravuje práva 

a povinnosti smluvních stran a způsob jejich spolupráce. 

Vyjednávání firmy s odborovou organizací za účelem shody probíhá 

každoročně v jarních měsících. Předmětem těchto jednání jsou aktualizace 

dodatků, úpravy legislativních změn, navyšování mzdových tarifů a příplatků, 

rozšiřování výčtu benefitů ( tj. zaměstnaneckých výhod, které jsou taktéž uvedeny 

v této kapitole a vztahují se ke společnosti Štěrkovny Dolní Benešov) apod. [5] 

Kolektivní smlouva zavazuje firmu k tomu, aby plnila své povinnosti vůči 

zaměstnancům tak, jak stanoví legislativa (zákoník práce) a kolektivní smlouva 

platná pro dané období a zároveň chrání zaměstnance před znevýhodňováním či 

diskriminací ze strany zaměstnavatele, což je podle mě velmi důležité zmínit. 

3.2.2. Personální odd ělení 

Personální  oddělení společnosti Štěrkovny Dolní Benešov se skládá pouze 

ze dvou osob, tj. manažera lidských zdrojů, který je podřízen přímo generálnímu 

řediteli, a svou pozicí ve firmě zaštiťuje oblast řízení lidských zdrojů, dále 
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z mzdové účetní, která zajišťuje bezchybné fungování kompletního mzdového 

účetnictví (evidence zaměstnanců, vyplácení mezd, přihlašování na příslušné 

úřady, nemocenské, docházky jednotlivých zaměstnanců apod. ).  

3.2.3. Současný stav zam ěstnanc ů  

V roce 2008 ve společnosti Štěrkovny Dolní Benešov působilo celkem 350 

zaměstnanců, z toho 230 dělníků a 120 technickohospodářských pracovníků. Jak 

už jsem uvedla v úvodu tohoto bodu, respektive v organizační struktuře 

společnosti Štěrkovny Dolní Benešov, ve vedoucích funkcích zde působí kromě 

generálního ředitele dalších 5 odborných ředitelů: ředitel ekonomického úseku, 

ředitel úseku jakosti, ředitel obchodního úseku, ředitel výrobního úseku a 

obchodně-finanční ředitel. 

3.2.4. Zařazování zam ěstnanc ů 

Podkladem pro zařazování zaměstnanců do příslušných tarifních stupňů je 

Sborník pracovních činností ve stavebnictví (MP ČR, 1992) nebo Katalog prací 

podle povolání a stupňů (REVA/OLIVA, 1996) nebo příloha č. 1 k Nařízení vlády 

č. 333/1993 Sb. v platném znění. 

Zaměstnanci se ve firemní kolektivní smlouvě dělí na dvě kategorie - „A“ 

a „B“. Do kategorie „A“ spadají zaměstnanci dělnických profesí, kteří jsou dle 

vykonávané práce odměňováni hodinovou mzdou, jež je dále členěna do sedmi  

tarifních stupňů. Stanovená základní týdenní pracovní doba u dělníků činí 37,5 

hodin, tj. 7,5 hodin/den. Hodnocení formou úkolové mzdy se ve firmě nepoužívá. 

Zaměstnanci v kategorii „B“ čili technickohospodářští pracovníci jsou 

odměňováni měsíční smluvní mzdou, která nesmí být nižší než stanovená měsíční 

mzda v příslušném tarifu dle kolektivní smlouvy. Tarifních stupňů je v daném 

případě celkem dvanáct. Zaměstnanci kategorie „B“ mají stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin. Měsíční plat u technickohospodářských pracovníků je 

pevně stanoven a jsou v něm zahrnuty svátky. Od platu se pak dále odečítají 

neodpracované dny. 

Firma musí při odměňování zaměstnanců respektovat níže uvedenou tarifní 

soustavu.  
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3.2.5. Hodnocení zam ěstnanc ů 

Hodnocení výsledků práce (výkonu) zaměstnanců je velice složitý proces. 

Firma si uvědomuje, že moderní hodnocení pracovního výkonu představuje 

zajištění jednoty zjišťování, posuzování a hledání cest ke zlepšení a stanovování 

úkolů týkajících se pracovního výkonu. Společnost zároveň považuje hodnocení 

pracovního výkonu za velice účinný nástroj kontroly a usměrňování chování 

pracovníků. 

Společnost respektuje povinnost vytvářet podmínky pro bezpečné, 

nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Pokud jde o pracovní 

podmínky včetně odměňování za práci a jiná peněžitá plnění, je dbáno na rovné 

zacházení se všemi zaměstnanci. Podmínky pro poskytování mzdy musí být 

stejné pro muže i ženy. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci 

stejné hodnoty, přísluší stejná mzda. 

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle stupně 

vzdělání,  praktických znalostí a dovedností požadovaných pro výkon práce, podle 

složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící 

náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody a za zdraví a bezpečnost, podle 

fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. 

Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů 

vyplývajících z povahy pracovní doby (směnnost výroby, dny pracovního klidu, 

práce v noci, přesčasová práce). Rovněž se zohledňuje škodlivost, zdravotní 

závadnost nebo obtížnost práce působením jiných negativních vlivů pracovního 

prostředí a jeho rizikovost. 

Pracovní schopnost a způsobilost zaměstnance se posuzují podle odborné 

a duševní dispozice, smyslových předpokladů, popřípadě podle tělesné 

způsobilosti konat danou práci. 

Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací. 
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3.2.6. Finanční odm ěňování zam ěstnanc ů 

Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat, které jsou sjednány 

v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě. Mzda musí být sjednána nebo stanovena 

písemně před zahájením výkonu práce. 

Při stanovování odměny zaměstnanců vychází firma z minimální mzdy dle 

kolektivní smlouvy. Výši, popřípadě podmínky pro určení minimální mzdy stanoví 

vláda svým nařízením.  

 

Tabulka č.  1 - Minimální mzdové tarify platné od 1. 4. 2007  dle kolektivní 

smlouvy  

Tarifní stupe ň 
Zaměstnanci kategorie „A“   

(37,5 hodin/týden) 

Zaměstnanci kategorie „B“ 

(40 hodin/týden) 

1 52,40 8000,- 

2 53,00 8 300,- 

3 54,30 8 890,- 

4 58,30 9 500,- 

5 63,40 10 300,- 

6 70,60 11 400,- 

7 78,70 12 800,- 

8 x 14 200,- 

9 x 15 600,- 

10 x 17 100,- 

11 x 18 700,- 

12 x 20 200,- 
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3.2.7. Výplata a splatnost mzdy 

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci 

následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na 

některou její složku. Kratší než měsíční období splatnosti zaměstnavatel 

nesjednává. Ve firmě se mzda vyplácí všem zaměstnancům 15. dne v měsíci. 

Mzdu zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci přímo, ale převádí ji 

bezhotovostně na bankovní účet zaměstnance. Pouze v ojedinělých případech je 

mzda vyplácena zaměstnanci v hotovosti. V těchto případech ji zaměstnanec 

obdrží v pracovní době a na pracovišti. 

Při měsíčním vyúčtování mzdy vydá zaměstnavatel zaměstnanci písemný 

doklad, který obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených 

srážkách. 

3.2.8. Mzdové formy 

Ve společnosti Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov se pro hodnocení 

zaměstnanců používají dva typy mezd - časová a podílová mzda.  

Mezi dodatkové formy odměňování užívané ve společnosti Štěrkovny Dolní 

Benešov patří: 

• Prémie 

Hodnocení formou prémií se řídí mzdovým řádem, kolektivní smlouvou 

a prémiovým řádem. Přiznaná výše prémií se odvíjí od plnění stanovených 

ukazatelů. 

Teoretický objem kolektivních prémií je vypočten na základě přiznané sazby 

ze základního mzdového tarifu, a to diferencovaně dle zařazení jednotlivých 

zaměstnanců do příslušných kategorií. 

 

U dělníků se provádí konkrétní propočet na plnění hmotných výkonů, a to: 

- konkrétní sazbou v Kč za vyrobený objem betonu (m3) a kameniva (t)  

stanovených individuálně pro jednotlivá střediska, 



Bc. Ivana Vavrečková: Analýza získávání a výběru zam. ve vybrané firmě 

2009 21 

- u řidičů speciální dopravy konkrétní sazbou za ujetý km a odvezené 

m3, 

- u řidičů nákladní dopravy za ujetý km s nákladem. 

U technickohospodářských pracovníků neboli zaměstnanců kategorie „B“ je 

stanoven objem prémií maximálně ve výši 30 % tarifních mezd a stanovuje se na 

základě plnění konkrétních ukazatelů. Hodnocení plnění ukazatelů se realizuje 

slovním komentářem „splněno“, resp. „nesplněno“. Vyhodnocení provádí 

ekonomický ředitel společnosti jednou měsíčně a předkládá k rozhodnutí 

generálnímu řediteli ve stanoveném termínu. 

U top managementu (odborných ředitelů) se stanovují prémie individuálně na 

základě rozhodnutí generálního ředitele. Vyhodnocení jejich konkrétních úkolů 

provádí generální ředitel jednou měsíčně osobně. 

Mezi kritéria, která určují výši prémií jednotlivce, patří zejména: 

- výkonnost zaměstnance posuzovaná dle množství vykonané práce, 

termínového plnění, uložených úkolů apod., 

- kvalita práce (výsledky práce, práce bez reklamací apod.), 

- plnění úkolů a iniciativa (operativní plnění úkolů, dodržování pokynů 

a příkazů nadřízeného, aktivita a iniciativa při zajišťování pracovních 

úkolů. 

• Příplatky 

- Příplatek za práci přesčas - za dobu práce přesčas v pracovním dni 

přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 25 % 

průměrného výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, 

nejméně ve výši 50 % průměrného výdělku, pokud se nedohodne 

zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna 

v rozsahu práce konané přesčas místo příspěvku. 

- Příplatek za práci v noci - za práci v noci přísluší zaměstnanci 

dosažená mzda a příplatek ve výši 7,50 Kč za každou odpracovanou 

hodinu. 
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- Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí 

- zaměstnanci přísluší dosažená mzda a příplatek ve výši 7,50 Kč za 

každou hodinu odpracovanou za uvedených podmínek. 

- Příplatek za práci ve svátek - za dobu práce ve svátek přísluší 

zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce 

konané ve svátek, které mu bude poskytnuto v dohodnuté době. Po 

dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve 

výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem 

dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši 

průměrného výdělku místo náhradního volna. 

- Příplatek za práci v odpolední směně - za práci v odpolední směně ve 

dvousměnném provozu přísluší zaměstnanci dosažená mzda 

a příplatek ve výši 4,- Kč za každou odpracovanou hodinu za 

podmínky, že práce na odpolední směně trvá alespoň 4 hodiny. 

- Příplatek za pracovní pohotovost - přísluší zaměstnanci za pracovní 

pohotovost mimo pracoviště nejméně ve výši 15 % jeho průměrného 

hodinového výdělku za každou hodinu pohotovosti, a jde-li o den 

pracovního klidu, nejméně ve výši 100 % jeho průměrného hodinového 

výdělku. 

• Odměny 

 Mezi odměny řadí Štěrkovny spol. s r. o. Dolní Benešov následující: 

- Odměny k pracovním výročím - při dosažení 10, 20 a více let práce 

u firmy přísluší zaměstnancům peněžní odměna ve výši 1 000,- Kč za 

10 let, 1 500,- Kč za 20 let a 2 500,- Kč nad 20 let. 

- Odměny k životnímu jubileu 50 let věku - s přihlédnutím k délce trvání 

pracovního poměru bude zaměstnancům vyplacen peněžitý dar ve výši 

1 500,- Kč při délce trvání pracovního poměru do 10 let, 2 000,- Kč za 

15 let a 3 000,- Kč nad 15 let. 

- Odměny při skončení pracovního poměru - zaměstnancům je při 

skončení pracovního poměru z důvodu nabytí nároku na starobní nebo 
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plný invalidní důchod nebo při odchodu do předčasného důchodu 

v závislosti na délce trvání pracovního poměru u zaměstnavatele 

vyplacen peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč, 3 000,- nebo 4 000,- Kč. 

3.2.9. Zaměstnanecké výhody 

Ve společnosti jsou poskytovány následující zaměstnanecké výhody: 

• Závodní stravování  - za základě kolektivní smlouvy firma přispívá svým 

zaměstnancům na stravování částkou 23,- Kč na 1 stravenku v hodnotě 

50,- Kč za každý odpracovaný den. 

• Dovolená  - v souladu s kolektivní smlouvou mají zaměstnanci společnosti 

nárok na jeden týden dovolené nad rámec zákona, tzn. že ročně mohou 

čerpat řádnou dovolenou v délce trvání 5 týdnů. 

• Periodická školení a léka řské prohlídky  - firma zajišťuje a hradí 

v průběhu trvání pracovního poměru všechna povinná školení a lékařská 

vyšetření zaměstnancům, u nichž to stanoví kolektivní smlouva, resp. 

zákoník práce. Na základě lékařského doporučení umožňuje společnost 

zaměstnancům lázeňskou péči a v případě potřeby jim poskytuje neplacené 

pracovní volno. 

• Kulturní a sportovní akce  - firma pořádá předvánoční setkání svých 

zaměstnanců, dále sportovní dny a jiné akce společenského charakteru. 

• Vzdělávání zam ěstnanc ů - společnost poskytuje a hradí svým 

zaměstnancům jazykové kurzy, nadstandardní školení a semináře, 

vzdělávací kurzy apod. 

• Sportovní vyžití  - firma umožňuje svým zaměstnancům provozovat  

sportovní aktivity a pro tyto účely hradí pronájmy sportovních areálů, 

tělocvičen, tenisových kurtů a dalších sportovišť. 

• Vstupenky a poukazy na kulturní a sportovní akce  - zaměstnanci 

dostávají za trvale nadstandardní výkon možnost zdarma navštívit vybrané 

akce sportovního či kulturního charakteru. 
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• Firemní automobil a mobilní telefon  - vybraní zaměstnanci jsou vybaveni 

firemním vozidlem (přičemž někteří jej mají možnost využívat i pro 

soukromé účely) a mají možnost disponovat mobilním telefonem. 

3.3. Výběr a získávání zam ěstnanc ů spole čnosti Št ěrkovny  

 Při výběru a získávání zaměstnanců, hraje důležitou roli především to, o 

jaké místo ve firmě se jedná. Tzn., že společnost bude mít rozdílné nároky na 

získávání zaměstnanců, pokud se bude jednat o uchazeče např. na pozici ředitele 

nebo na výběr řidiče nákladního automobilu. 

Společnost Štěrkovny získává své zaměstnance mnoha způsoby. Mezi 

nejdůležitější patří:  

- inzerce, 

- internet, 

- úřady práce, 

- veletrhy pracovních příležitostí. 

3.3.1. Inzerce 

 Asi nejstarší formou získávání zaměstnanců vůbec je inzerování. Také 

společnost Štěrkovny využívá této možnosti a své zaměstnance – především 

v dělnických kategoriích získává pomocí této metody. Pro tyto zaměstnance je 

specifické to, že při hledání práce využívá především inzerce v tištěných médiích.  

 Společnost inzeruje především v inzertních novinách Avízo a Annonce, 

které jsou k dispozici na území celé České republiky, tzn., že se mohou přihlásit 

uchazeči z celé ČR, pokud mají zájem o danou práci, kterou nabízí tato 

společnost.  

 Několikrát také společnost využila inzerci práce prostřednictvím rádia, ale 

nezaznamenala příliš kladnou odezvu. 
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3.3.2. Internet 

Další formou získávání zaměstnanců společnosti Štěrkovny Dolní Benešov je 

vložení informací o nabízeném pracovním místě na pracovních internetových 

serverech. Tuto variantu velmi často volí lidé mladšího věku a obecně lidé vyššího 

vzdělání. Dá se říci, že míra vyhledávání volných pracovních míst na internetu je 

přímo úměrná úrovni vzdělání a statusu pracovní pozice, kterou uchazeč hledá – 

čím vyšší je nabízená pracovní pozice, tím spíše ji najdeme na internetovém 

pracovním portále. 

Pokud se jedná o získávání zaměstnanců touto metodou, společnost využívá 

svých webových stránek (www.sterk.cz) s odkazem na volná místa a dále pak 

inzerci na jiných webových stránkách např.: www.prace.cz, www.jobs.cz .  

Zde bych uvedla jednu z velmi důležitých kladných složek internetu. 

Společnost zde může uvést detailní informace o pracovním místě, pracovních 

podmínkách a požadavcích, které jsou kladeny na danou profesi, forma této 

nabídky práce je levnější a rychlejší.. Internet má ale i své nevýhody. Ta o které 

bych se chtěla zmínit je, že většina pracujících, především dělníků, nemá přístup k 

internetu a proto nemůže čerpat odtud potřebné informace. 

3.3.3. Úřad práce 

Další využívanou metodou, kterou uplatňuje tato společnost  pro získání 

zaměstnanců, je využití Úřadu práce. Úřady práce slouží nejen osobám, které 

hledají zaměstnání, ale i organizacím hledající své zaměstnance. 

  Jelikož má firma své provozní jednotky na území celé ČR, využívá tak 

většinu místně příslušných Úřadů práce např.:  

- Úřad práce v Ostravě, 

- Úřad práce v Opavě, 

- Úřad práce ve Vítkově, 

- Úřad práce ve Frýdku - Místku atd. 

Výhodou je, že Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání naprosto 

bezplatně, ať už se jedná o uchazeče nebo organizace. 
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3.3.4. Veletrhy pracovních p říležitostí 

Další možnou variantou, ale již méně uplatňovanou touto společností, je 

získávání pracovníků na Veletrzích pracovních příležitostí. Tato možnost, jak 

získat zaměstnance pro tuto společnost není až tak preferovaná, i když byla 

několikrát uplatněna.  

3.4. Výběr zaměstnance 

 Při výběrů zaměstnance na hledanou pracovní pozici ve mnou vybrané 

společnosti hraje důležitou roli pohovor. Pohovor provádí personální manažer, 

který má veškeré předpoklady a oprávnění k tomuto velmi důležitému výběru pro 

požadovanou pracovní pozici. Čím více získá organizace o uchazeči informací, 

tím lépe, protože to může mít rozhodující postavení při výběru uchazeče. 

Společnost rovněž požaduje po uchazeči o místo potřebná kritéria, která 

musí splňovat, aby mohl získat práci, která je momentálně nabízena touto 

společností.  

Jedná se především o:  

- řidičský průkaz skupiny B,C,E,T (přezkoušení co 1 rok), 

- vazačský průkaz (vázání a uchycování břemen), 

- strojnický průkaz  (kolové nakladače, kolová rypadla, greadry), 

- profesní osvědčení (obsluha hydraulického zařízení), 

- praxe v řízení nákladních vozidel nad 3,5 t 

- vyšetření EEG (vyšetření hlavy a mozku), 

- psychotesty. 

Toto byly požadavky především na dělnické profese, ale společnost nabízí 

rovněž uplatnění v ekonomické sféře, kde především požaduje: 

- znalost cizích jazyků ( anglický jazyk, německý jazyk), 

- práce s PC, 

- řidičské oprávnění, 
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- velmi dobrá schopnost komunikace a vystupování, 

- schopnost týmové práce, 

- znalosti, dovednosti. 

Dále také společnost požaduje po všech zájemcích o zaměstnání: 

- doklad o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom), 

- výpis z Rejstříku trestu, 

- doklad o pracovní způsobilosti, 

- doklady o kvalifikaci a rekvalifikaci (pokud nějakou uchazeč vykonal), 

- životopis. 

3.5. Přijetí pracovníka 

Po úspěšném provedení všech požadavků potřebných pro přijetí ve 

společnosti Štěrkovny Dolní Benešov je pracovník přijat na požadované místo. 

Jsou mu sděleny veškeré potřebné informace např. den nástupu, finanční 

ohodnocení, pracovní doba atd.  

Pracovníkovi jsou přiděleny ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv a je 

obeznámen s bezpečnostními předpisy na pracovišti ( únikové cesty, ohlašovna 

požáru, hasící přístroje).   

Podpisem pracovní smlouvy se stává zaměstnancem organizace. 

Zaměstnanec má právo ve tří měsíční lhůtě odstoupit od pracovní smlouvy, bez 

udání důvodů. Toto právo má i daná společnost. Pokud není spokojená se 

zaměstnancem nebo nesplňuje-li zaměstnanec dané podmínky uvedené ve 

smlouvě může rovněž společnost od smlouvy odstoupit. 

Pokud se o tuto pracovní pozici uchází více zájemců, vybírá personální 

manažer toho nejvhodnějšího kandidáta. Personální manažer společnosti se může 

rozhodovat o výběru uchazeče i delší dobu, a proto nemusí vyhodnotit danou 

situaci na místě, ale s odstupem doby.  Pokud nastane tato situace, jsou 

uchazeči informováni telefonicky nebo písemně o  rozhodnutí společnosti . Po 
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dohodě s uchazečem zůstávají materiály např. životopis a osobní údaje ve firmě 

pro možná další výběrová řízení ohledně pracovního místa. 

Společnost si vede o uchazečích o zaměstnání průběžně dokumentaci. 



Bc. Ivana Vavrečková: Analýza získávání a výběru zam. ve vybrané firmě 

2009 29 

V tomto bodě bych chtěla navázat na charakteristiku společnosti Štěrkovny 

Dolní Benešov, kde jsem  uvedla, že společnost nyní patří do koncernového 

seskupení STRABAG SE, Rakouská republika. Tady musím zdůraznit důležitou 

informaci a to, že poskytnuté materiály, které jsem měla k dispozici pro svou 

diplomovou práci jsem čerpala pouze za doby, kdy byla společnost Štěrkovny 

Dolní Benešov s.r.o. samostatnou společností na trhu a nespadala pod STRABAG 

SE, Rakouská republika. Tato skutečnost mi byla sdělena koncem roku 2008 a to 

společností Štěrkovny Dolní Benešov. Tzn., že poskytnuté podklady čerpají data a 

informace pouze do roku 2008. STRABAG SE, Rakouská republika neposkytuje 

v současnosti žádné podklady  ani možnosti spolupráce se studenty. 
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4. Návrhy a doporu čení 

V tomto bodě, který je nejdůležitější ze všech předchozích, uvádím své 

návrhy a doporučení. Společnost Štěrkovny Dolní Benešov je již „zaběhlá“ ve 

výběru a získávání zaměstnanců, protože působí na trhu již několik let, ale i přesto 

bych navrhla nějaké náměty, které bych zavedla v rámci získávání pracovníků 

v této společnosti. 

4.1. Identifikace pot řeby získávání pracovník ů 

Musí vycházet jednak z plánů organizace a jednak z momentální operativní 

potřeby. Plány výroby a technického rozvoje jsou základnou z níž personalisté ve 

spolupráci s manažery vycházejí při počtu a profesně kvalifikační struktury 

pracovníků, kteří by byli schopni pokrýt potřebu pracovníků v organizaci.  

4.2. Návrhy na získávání pracovník ů 

4.2.1. Rozšíření inzerce 

V analýze současného stavu používá společnost pro získání pracovníků 

formu inzerce v novinách a také na internetu. Obě tyto možnosti získávání 

zaměstnanců jsou velmi dobré, ale podle mých představ by je mohla firma trochu 

více rozšířit, tzn., oslovit i jiné vydavatele tisku, např.: Moravskoslezský deník, 

Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Ostravská radnice,  Opavsko, Region, Metro 

apod.. Rovněž by se mohla více zaměřit na inzeráty v oblasti internetu a uvést je 

také na jiných webových stránkách, které nabízejí pracovní uplatnění pro občany 

České republiky. Např. na stránky: www.esprace.cz, www.profesia.cz, 

www.monster.cz nebo www.kariera.cz , které jsou podle mě velmi navštěvované 

především mladými lidmi, kteří se ucházejí o práci a dávají přednost výběru 

zaměstnání právě pomocí internetu. 
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4.2.2. Vývěsky v organizaci  

Jednou z levných a účinných metod získávání zaměstnanců a uveřejňování 

informací o volných pracovních místech jsou vývěsky. Vývěsky jsou zpravidla 

umístěny na takovém místě v podniku, kudy procházejí všichni zaměstnanci. 

Pokud by společnost chtěla, mohla by umístit informace o požadovaném volném 

místě i mimo společnost, kde má přístup veřejnost např. v centru města, 

v hypermarketech a na středních a vysokých školách. 

4.2.3. Využití služeb poradenských firem 

Tuto formu získávání pracovníků jsem zmínila proto, poněvadž se mi zdála 

zajímavá. Tyto služby sice nepatří mezi nejlevnější varianty, ale i přesto může jít o 

efektivně vynaložené prostředky pro získávání zaměstnanců. Tyto poradenské 

firmy mají zpravidla velmi rozsáhlý okruh kontaktů a svou vlastní databanku. Firma 

po výběru zájemců předloží organizaci jména vhodných uchazečů i s informacemi 

o nich.  

4.2.4. Využití zprost ředkovatelských agentur 

Většina těchto zprostředkovatelských agentur se zaměřuje především na 

získávání sekretářek nebo administrativních pracovníků. Tyto služby jsou drahé, 

ale zato rychlé a efektivní.  

Aby společnost předešla riziku volby nesprávného zaměstnance, měla by 

dané agentuře sdělit přesné požadavky na uchazeče.  

4.2.5. Spolupráce vysokých škol 

Již v úvodu jsem zmínila informaci o tom, že společnost Štěrkovny Dolní 

Benešov spolupracuje s vysokými školami. Proto bych navrhla speciálně pro  

VŠB-TUO, aby některý ze zaměstnanců společnosti navštěvoval (např. jednou 

měsíčně) výuku na vysoké škole, kde by mohl studentům vysoké školy poskytnout 

informace o firmě, popř. odpovědět na dotazy ohledně praxe a funkce dané 

společnosti nebo firmy. Myslím si, že by to mohlo vést k prospěchu na obou 

stranách, ať už pro společnost nebo studenty. Studenti dostanou potřebné 

informace a přehled o volných pracovních místech ve firmě, popř. odpovědi na 
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dotazy a sama společnost si udělá „obrázek“  např. o tom, jaké mají studenti 

nároky a požadavky ohledně pracovního místa. 

4.2.6. Zaměření se na zam ěstnance 

Mezi má další doporučení pro tuto společnost je zaměřit se přímo na 

zaměstnance a udělat průzkum jak jsou spokojeni v této společnosti, popř. co by 

změnili nebo zlepšili. I když podle mého názoru společnost pro své zaměstnance 

dělá maximum, tak bych přesto navrhla  ještě nějaká zaměstnanecká zvýhodnění 

např.: 

- permanentky nebo slevy na bazén, 

- slevy do kosmetických salónů (i pro rodinné příslušníky), 

- slevy na solária (i pro rodinné příslušníky), 

- slevy na nákupy zboží ve vybraných prodejnách, 

- věrnostní volno, 

- slevy v knihkupectvích (např. Librex), 

- příspěvek na dětské tábory atd. 
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5.  Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu v oblasti 

získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti Štěrkovny Dolní Benešov a dále 

navrhnout příslušná opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu.   

Úkolem první části diplomové práce byla snaha vylíčit a popsat tuto firmu, 

aby si mohl každý udělat představu o fungování, velikosti, strategiích a cílech této 

společnosti. Další část popisuje charakteristiku získávání a výběru zaměstnanců v 

současném stavu, kde jsem čerpala především z poskytnutých podkladů, které 

jsem získala ve společnosti Štěrkovny Dolní Benešov, ale také jsem zde použila 

informace z rozhovorů a zkušeností, které mi poskytla přímo personální 

manažerka firmy, což pro mě samotnou mělo velký přínos, poněvadž jsem mohla 

vidět jak funguje praxe. Úvahy nad analýzou současného stavu ve společnosti 

uvádím v následující kapitole, kde rovněž vyjadřuji své návrhy a doporučení které 

bych viděla jako přínos pro tuto velkou společnost. Tyto návrhy lze použít jako 

návod, jak lépe využít přednosti firmy a co nejvíce eliminovat nedostatky. 

Přínos své práce pro mě samotnou vidím v tom, že jsem mohla proniknout ve 

velké míře do jedné s největších těžebních komplexů v České republice a získat 

velké množství informací, ať už pro zpracování této diplomové práce, tak i pro můj 

osobní růst a rozvoj sebe sama.  

Pro vybranou společnost jsem navrhla opatření k dané problematice, které 

by pro ni měly být určitým přínosem. Věřím, že konečný výsledek diplomové  

práce dosahuje požadované úrovně a že se setká s kladnými ohlasy i ve 

společnosti Štěrkovny Dolní Benešov. 
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