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Anotace 

Tématem bakalářské práce je řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA Automotive 

Systems CZ, s.r.o. Společnost se zabývá výrobou manuálních řadících systémů, 

mechanismů a kabelů pro automatické řadící systémy. Bakalářská práce je rozdělena do 

šesti částí. Po první, úvodní, části následuje teoretická část, která byla použita jako podklad 

pro vypracování části praktické. V následující části, která je vymezena pro charakteristiku 

podniku, je detailněji popsána společnost DURA, její vývoj, zaměření a činnost. Čtvrtá, 

praktická část je věnována analýze současného stavu vybraných personálních činností. 

Kapitola „ Návrhy a doporučení“ je zaměřena na zlepšení v oblasti vzdělávání. V poslední, 

závěrečné, části je zhodnocena celá bakalářská práce. 

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, personální činnost, vzdělávání, motivace 

 

Summary 

The topic of the Bachelor thesis is human resources management in DURA Automotive 

Systems CZ, s. r. o. The company occupies with producion of  manual shift systems, 

devices and cables for automatic shift systems. The Bachelor thesis is divided into six 

parts. After the introduction there is the theoretical part, which was used as a base for 

elaborating of the practical part. In the following part, which contains a characterisation of 

the company, the development, the orientation and the activity of DURA are described in 

detail. The fourt (practical) part consists of an alysis of the current state of particular 

personal activities. The chapter called “Suggestions and recommendations” is focused on 

improvement in the field of training. The last part includes the evaluation of the whole 

thesis. 

Key words: human resources management, personnel management, training, motivation 
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1.      Úvod 

Řízení lidských zdrojů je nejdůležitějším jádrem řízení organizace 

a jeho nejdůležitější složkou. Vedení podniku musí věnovat péči o pracovníky a vytváření 

pozitivních pracovních vztahů značnou pozornost. V současnosti se již nepochybuje, že 

lidé rozhodují o úspěšnosti organizace a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace 

uspěje, ale hlavně zda vůbec v podmínkách dnešního světa přežije.  

Lidské zdroje můžeme označit jako lidský potenciál. Lidský potenciál se zvětšuje 

učením nebo také rozvojem osobnosti. Rozvojem osobnosti jedince zároveň rozvíjíme celý 

tým či organizaci. Řízením lidských zdrojů se také rozumí rozvíjení lidského potenciálu 

ve prospěch celé organizace, týmu či společnosti. Základní princip řízení lidských zdrojů 

spočívá v optimální a vyrovnané skladbě lidí a jeho rozvoj. 

Cílem řízení lidských zdrojů jsou spokojení, způsobilí a efektivní pracovníci, kteří 

se ztotožňují s cíli organizace. V nynějších ekonomických podmínkách si čím dál více 

uvědomujeme nezbytnost nového přístupu k lidskému potenciálu - lidským zdrojům. 

Hospodaření s lidskými zdroji, jejich formování a správná motivace vede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti organizace a k její prosperitě. 

Současné široce uplatňované pojetí řízení lidských zdrojů se vyznačuje účinným 

propojením efektivní personalistiky s pracovněprávní praxí, s poznatky a zkušenostmi 

teorie a technologie, založené zejména na systematickém přístupu, ekonomické teorii 

a behaviorálních vědách. Zároveň obsahuje řadu teoretických koncepcí a personalistických 

praktik, jež řadí řízení lidských zdrojů k vysoce potřebné, rovnocenné oblasti řízení, která 

nachází neustále větší využití při řízení organizací.  

Úkoly řízení lidských zdrojů jsou otázkou nejen personálního útvaru, ale také 

nedílnou součástí práce všech vedoucích pracovníků organizace. Proto je důležité, aby 

všichni vedoucí pracovníci i osoby chystající se na tuto pracovní roli měli potřebné 

znalosti a dovednosti nezbytné k realizování úkolů personální práce.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku 

a navrhnout doporučení k zefektivnění vybraných personálních činností. Řízení lidských 

zdrojů je popsáno ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., která je přední 
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nezávislý výrobce řídících ovládacích systémů, ovládacích systémů sedadel, okenních 

systémů, konstruovaných montáží, strukturálních dveřních systémů a vnějších 

pohledových dílů pro automobilový průmysl s vlastním vývojem. 
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2. Teoretická východiska 

Řízení lidských zdrojů tvoří tu část organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v pracovním procesu v podniku. Termínem řízení lidských zdrojů bývá 

označováno nejmodernější pojetí personální práce, která se ve vyspělých zemích začala 

formovat v 50. a 60. letech minulého století.  

První definice řízení lidských zdrojů udávají, že jeho cílem je zabezpečit, aby lidé 

v organizaci byli využíváni způsobem přinášejícím zaměstnavateli co největší prospěch 

z jejich schopností a pracovníci dostávali materiální i psychologickou odměnu za svou 

práci. Význam řízení lidských zdrojů spočívá mimo jiné i v řešení důsledků organizačních 

rozhodnutí pro produktivitu a podmínky, na nichž pracují zaměstnanci podniku.  

Řízení lidských zdrojů charakterizují následující znaky [3]: 

 „strategický  přístup k personální práci a všem personálním činnostem; 

 orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace; 

 personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se součástí 

 každodenní práce všech vedoucích pracovníků;  

 personální práce se stává páteří řízení organizace, nejdůležitější oblastí jejího řízení, 

 ústřední manažerskou rolí; 

 mimořádný důraz kladený na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj flexibilizace 

 organizace a její připravenosti na změny; 

 orientace na kvalitu pracovního života a spokojenost pracovníků.“ 

Hlavní účel řízení lidských zdrojů je v konstatování, že zaměstnanci nepředstavují 

jen výdaje a náklady v podnikání, protože „lidé jsou náš největší kapitál“ [6]. Úkoly řízení 

lidských zdrojů a činnosti směřující k jejich plnění nejsou jen otázkou personálního útvaru, 

ale jsou také zásadní součástí práce všech vedoucích pracovníků organizace. 

Pravděpodobně nikdy dříve nebylo hospodaření s finančními a lidskými zdroji 

tak vzájemně propojené jako nyní.  
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Za hlavní příčiny jsou považována následující fakta [5]: 

 „hlavní nositelé hodnoty moderní firmy jsou lidé, firma postavená   

 na lidském kapitálu se stává nejvýnosnější formou podnikání; 

 využití dovedností a znalostí lidí ve firmě se dříve nebo později musí   

 projevit ve finančních výsledcích firmy a růstu tržní hodnoty; 

 náklady spojené s lidmi (osobní náklady, vzdělávání, vybavení, benefity   

 a řada dalších) budou nejdražší nákladovou položkou.“ 

2.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření a analýza pracovních míst ve výrobním podniku je rozhodující 

personální činností, jejíž kvalita určuje efektivní vykonávání činností v organizaci. 

Vytváření pracovních míst představuje proces, při kterém se definují konkrétní pracovní 

úkoly pracovníka (popř. skupiny pracovníků) a seskupují se do pracovních míst, která mají 

za úkol zajistit nejen efektivní uspokojování potřeb organizace, ale také uspokojování 

potřeb pracovníků umístěných na tato pracovní místa.  

Analýza pracovního místa je podkladem pro odvození nároků, které pracovní místo 

klade na zaměstnance a také vytváří obraz o pracovníkovi, který by měl na daném 

pracovním místě pracovat. Analýzou pracovního místa rozumíme proces zjišťování, 

zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací s cílem vytvořit základ pro popis 

a specifikaci pracovního místa. Analýza pracovního místa se hlavně soustředí na to, co 

se očekává, že bude zaměstnanec na daném pracovním místě dělat.  

Proces vytváření a analýzy pracovních míst je soustavným procesem, kdy 

po vytvoření pracovního místa se po dané době provede analýza, při které se vypracovává 

popis a specifikace pracovního místa, ale v prvé řadě se hledají možnosti, jak práci 

provádět co nejefektivněji. Musíme také brát v úvahu různé změny techniky, technologie, 

sortimentu apod. a jejich dopad na práci na pracovním místě. Mnohdy to má za následek 

změnu profilu pracovního místa, povinností a odpovědnosti pracovního místa, tj. jeho 

redesign. Nově definované pracovní místo se po určité době znovu analyzuje a celý cyklus 

se opakuje.  
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Popis pracovního místa nahrazuje jakousi charakteristiku role, která však 

nevyjmenovává úkoly, které mají být provedeny, ale namísto toho představuje očekávání 

v podobě výstupů a výsledků. Charakteristika role nic nenařizuje či nenormuje. Pracovníci 

mají možnost využít své dovednosti a znalosti a jsou vedeni k tomu, aby mohli ve svých 

rolích vzrůstat, a také aby si rozšiřovali své role pomocí vývoje svých schopností 

a rozšiřování okruhu svých odpovědností tak, aby jejich přínos pro podnik převyšoval 

očekávání [3].  

Jak již bylo v práci zmíněno, analýza pracovních míst představuje proces 

zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování potřebných informací o pracovních 

místech. V prvé řadě jde tedy o jakýsi soupis úkolů, odpovědností a podmínek spojených 

s pracovním místem a spojitosti pracovního místa na jiná pracovní místa. Z toho se dále 

odvozují nároky, které pracovní místo vyžaduje od pracovníka. 

Analýza pracovního místa se tedy rozpadá na dva problémové okruhy [3]: 

A. „na otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek a 

B. na otázky týkající se pracovníka.“ 

  

Jednotlivé otázky jsou podrobněji popsány v příloze č. 1 [3].  

Odpovědi na tyto otázky vytváří tzv. specifikaci pracovního místa. Analýza 

pracovních míst by měla znázorňovat práci tak, jak opravdu vypadala v momentu 

zjišťování, nikoliv tak, jak by vypadat měla nebo jak vypadala v minulosti, ani tak, jak 

vypadá v podobných organizacích nebo na jiných pracovištích. S tím souvisí požadavek 

největší přesnosti a pravidelné aktualizování specifikace a popisu pracovního místa. 

2.2 Získávání pracovníků 

Získávání a výběr pracovníků je rozhodující etapou formování pracovní síly 

podniku a do velké míry rozhoduje o tom, jestli budou cíle podniku zajištěny potřebnými 

pracovníky, rozhoduje o prosperitě, úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniku. 

V koncepci získávání zaměstnanců je zahrnuto úsilí o hospodaření s LZ a úsilí zvyšování 

efektivity práce. V poslední době se také vyžaduje, aby se zvyšoval počet efektivních lidí 
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podniku. „Co však tito efektivní lidé mají společného, jsou praktické postupy, které činí 

efektivním, cokoli dělají“ [1]. 

Činnost získávání pracovníků má zajistit, aby se na volná pracovní místa v podniku 

nalákal dostatečný počet požadovaných uchazečů o tato volná místa, a to s přiměřenými 

náklady a v požadovaném termínu, tedy včas. 

V procesu získávání vhodných zaměstnanců proti sobě stojí dvě strany:  

1. organizace se svojí potřebou lidských zdrojů,  

2. potencionální uchazeči o práci (osoby hledající vhodné či vhodnější zaměstnání). 

Rozlišujeme tři fáze pro získávání a vhodný výběr zaměstnanců [2]: 

1. „definování požadavků – příprava popisů a specifikací pracovního místa; 

2. přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů   

  uchazečů, uvnitř podniku nebo mimo něj; 

3. výběr uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení   

 uchazečů, získávání referencí, příprava pracovní smlouvy.“ 

 V jakém rozsahu budou na nabídku zaměstnání na určitém pracovním místě 

a v určité organizaci eventuální uchazeči reagovat, závisí na mnoha okolnostech 

či podmínkách, které se dělí na dvě kategorie:   

1. vnitřní podmínky – požadavky na zaměstnance, povaha práce, rozsah   

 povinností a odpovědností, pracovní doba, pracovní podmínky, místo   

 vykonávání práce, zaměstnanecké výhody pracovního místa aj. 

2. vnější podmínky – demografické, sociální, ekonomické, technologické,   

 sídelní a politicko – legislativní podmínky.   

Významným okamžikem při získávání pracovníků je identifikace metod a zdrojů 

samotného procesu získávání. V praxi disponujeme dvěma základními zdroji pro získávání 

pracovníků, zdroji vnějšími a vnitřními. 

Vnitřní lidské zdroje:  

 zaměstnanci, kteří dospěli k tomu, aby mohli zastávat náročnější práci, než jakou 

 vykonávají doposud; 



Martina Kajgrová: Řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA 

 

2010  7 

 

 pracovní síly, které vznikly v důsledku technického rozvoje, tj. v důsledku použití 

 efektivnější technologie, zlepšené organizace práce apod.; 

 pracovníci, kteří byli uvolněni z důvodu ukončení výroby či jiných organizačních 

 změn; 

 zaměstnanci, kteří mají z nějakých důvodů zájem přejít na uvolněné či nově vzniklé 

 pracovní místo. 

Vnější lidské zdroje: 

 volná pracovní síla na trhu práce; 

 zaměstnanci, kteří se rozhodli změnit zaměstnavatele; 

 čerství absolventi škol či jiných institucí. 

Jako doplňkové vnější zdroje se uvádí ženy v domácnosti, pracovní zdroje ze 

zahraničí, studenti, důchodci.  

Výrobní podniky obsazují prioritně volná pracovní místa z vnitřních LZ, neboť 

mají k dispozici údaje o pracovnících i o pracovních místech, vědí, který pracovník je 

způsobilý vykonávat dané činnosti na volném pracovním místě. Také odpadá dlouho doba 

přizpůsobování se nových pracovníků z vnějších LZ na práci v organizaci, odpadají 

náklady na inzerci, která není v dnešní době levnou záležitostí. V případě, že nejde pokrýt 

volná pracovní místa z vnitřních zdrojů, dochází k získávání pracovníků ze zdrojů 

vnějších. V mnohých případech se vyplácí spolupracovat s úřady práce, popřípadě 

se vzdělávacími zařízeními [2]. 

Metody získávání pracovníků [3]: 

 „uchazeči se nabízejí sami – výhodou této metody je, že eliminuje náklady 

 na inzerci. Za negativa považujeme, že uchazeči nemají často přesnou představu 

 o potřebách organizace a velké množství z nich je pro podnik neupotřebitelných; 

 doporučení současného pracovníka organizace – výhodou jsou opět nižší 

 náklady na získávání pracovníků, za nevýhodu považujeme omezenou možnost 

 výběru z většího počtu uchazečů; 



Martina Kajgrová: Řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA 

 

2010  8 

 

 spolupráce s úřady práce – výhodou je, že se jedná o levnou metodu, 

 nevýhodou je poněkud omezený výběr uchazečů registrovaných na úřadech 

 práce; 

 používání počítačových sítí, elektronické získávání pracovníků – výhodou je 

 relativné nízká cena, operativnost i možnost uvádět detailnější informace 

 o podniku, nevýhodu je zatím nedostatečné rozšíření užívání počítačových sítí 

 u nás.“ 

Metod získávání pracovníků je celá řada, uvedla jsem pouze ty, které ve společnosti 

DURA nejčastěji využívají. Můžeme si zde také všimnout, že některé metody jsou 

aktivnější, jiné naopak pasivnější. V řadě případů se doporučuje používat kombinaci 

několika metod. 

2.3 Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve výrobním podniku 

Požadavky na dovednosti a vědomosti člověka v dnešní společnosti se stále mění 

a člověk, aby mohl pracovat v zaměstnání, musí své znalosti a vědomosti neustále 

rozšiřovat.  

Vzdělávání je personální činností, která zahrnuje tyto aktivity [3]: 

 „přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům 

 pracovního místa; 

 zvyšování použitelnosti pracovníků tak, aby alespoň z části zvládli znalosti 

 a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, jiných pracovních míst; 

 úsilí o rozšiřování pracovních schopností pracovníků usnadňuje případné 

 rekvalifikační procesy v organizaci; 

 je nutnost přizpůsobovat pracovní schopnosti nových pracovníků specifickým 

 požadavků daného pracovního místa.“ 

Výrobní podnik, který se upřímně zajímá o své zaměstnance, usiluje o jejich 

profesní růst. Vedení podniku se snaží, aby jejich konkurenční výhoda nebyla pouze 

v náboru a v tzv. headhuntingu, ale především rozvojem svých zaměstnanců. Mezi 

základní pojmy formování pracovních dovedností patří oblast vzdělávání, která zahrnuje 
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aktivity směřující k rozvoji dovedností, myšlení, hodnot lidí. Další pojem se týká oblasti 

kvalifikace, která zahrnuje aktivity, které se týkají zaměstnávání (základní příprava 

na povolání, pracovní a sociální adaptace, doškolování, přeškolování). Poslední oblastí je 

oblast rozvoje zaměřující se na získání většího množství znalostí a dovedností.  

Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v podniku je systematické vzdělávání. 

Jedná se o stále se opakující cyklus, který sleduje cíle vzdělávání a opírá se o svědomitě 

zpracované organizační předpoklady vzdělání. Vlastní cyklus začíná identifikací nutnosti 

vzdělávání pracovníků v organizaci, dále následuje fáze plánování vzdělávání a třetí fází 

cyklu je samotný proces vzdělávání pracovníků. Tyto cykly řeší, jak bude vypadat vlastní 

proces vzdělávání a jaká bude jeho efektivita v dalších cyklech vzdělávání pracovníků. 

K rozvoji pracovníků dochází, když jedinec získává nejen speciální komplex 

znalostí a dovedností, ale dosáhne-li schopnosti používat své dovednosti v širším okruhu. 

Prostřednictvím rozvoje se zvyšuje možnost uplatnění pracovníka na vnitřním i vnějším 

trhu práce. Rozvoj pracovníků v souladu s potřebami podniku se uskutečňuje 

v podnikovém systému vzdělávání pracovníků, ale stále více dochází k rozvoji i v důsledku 

osobní iniciativy samotného pracovníka [4]. 

2.4 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků je jednou z nejdůležitějších a nejstarších personálních 

činností, které věnují velkou pozornost jak pracovníci, tak vedení organizace. Úroveň 

odměňování je dána úrovní řízení LZ v organizaci. Odměňování neznamená pouhou mzdu 

nebo plat. Pojetí je mnohem širší, zahrnuje povýšení, pochvaly či benefity poskytované 

organizací pracovníkovi. Odměny také mohou zahrnovat věci, které nejsou zrovna 

samozřejmé, např. přidělení nového počítače. Čím dál více odměny zahrnují i vzdělávání 

poskytované organizací. Kromě těchto odměn je stále větší pozornost věnována 

tzv. vnitřním odměnám. Ty souvisí se spokojeností pracovníka s vykonávanou prací, 

z postavení, dosahování pracovních cílů apod. Vedle peněžních forem odměňování se také 

používají nepeněžní formy odměňování, z nichž některé penězi vyjádřit nejde. Nepeněžní 

odměny jsou takové, které jsou zaměřeny na potřeby zaměstnance dosáhnout 

odpovědnosti, uznání, úspěchu a osobního růstu. 
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Organizace má k dispozici velký výběr možností, jak může své zaměstnance 

odměňovat za jejich práci. Odměny se mohou vázat na povahu vykonané práce 

a její význam, na odvedenou práci, na schopnosti pracovníka, výkon pracovníka.  

Personální útvar má významnou rol při vytváření systému, při jeho zlepšování, 

stará se o dodržování zákonů. Personální útvar v podniku má na starost to, aby byl systém 

ke všem pracovníkům spravedlivý. Mají také na starost archivaci všech dokumentů, které 

se týkají odměňování pracovníků. Personální útvar také zajišťuje potřebné toky informací 

týkajících se odměňování [3, 4]. 
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3. Charakteristika podniku 

Následující kapitola se věnuje charakteristice společnosti DURA Automotive 

Systems, Inc., jejímu vývoji, zaměření a činnosti.  

DURA Automotive Systems, Inc., (dále jen „DURA“) je přední nezávislý výrobce 

řídících ovládacích systémů, ovládacích systémů sedadel, okenních systémů, 

konstruovaných montáží, strukturálních dveřních systémů a vnějších pohledových dílů pro 

automobilový průmysl s vlastním vývojem. Společnost měla v roce 2009 tržby 

1,7 miliardy $ a 11000 zaměstnanců. DURA prodává své produkty pro automobilový 

průmysl všem severoamerickým, asijským a evropským výrobcům a mnoha dalším 

předním automobilovým výrobcům. DURA má centrálu v  Rochester Hills v americkém 

státě Michigan. 

Evropské výrobní závody se nachází v Portugalsku, Španělsku, Francii, Velké 

Británii, Německu, České republice na Slovensku a v Rumunsku. Z počátku byla celá 

skupina převážně orientována na výrobu v západní Evropě, později začala z důvodu 

konkurenceschopnosti rozšiřovat kapacity ve východní Evropě, např. v Kopřivnici v České 

republice či v Temešváru v Rumunsku. 

Závod DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., má sídlo v Kopřivnici a patří 

do divize Control Systems Europe, která se zabývá výrobou manuálních řadících systémů, 

mechanismů a kabelů pro automatické řadící systémy výrobou dveřních kabelů, kabelů 

naotevírání přední kapoty nebo kufru, kabelů k mechanickému otevření dveří, kapoty nebo 

kufru auta.  Významnou část objemu výroby tvoří páky ruční brzdy. Pro výše zmíněné 

komponenty vyrábí DURA také pouzdřené díly z plastu, provádí vinutí drátu, extruzi, 

lisování plastu a svařování. 

Závod byl postaven v roce 2001, ale samotná výroba začala až roku 2003, kdy 

jediným zákazníkem byla Škoda Mladá Boleslav a VW Bratislava. Po poměrně pomalém 

rozjezdu začala firma od roku 2005 prudce růst a na konci roku 2006 dosáhl počet 

zaměstnanců úrovně 450 (viz graf č. 1). Již v roce 2006 bylo rozhodnuto o zdvojnásobení 

výrobní plochy závodu (18 320 m
2
) a tak mohl růst zaměstnanců pokračovat dosud 

nejrychlejším tempem. V roce 2009 se počet zaměstnanců dostal na úroveň 680 
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zaměstnanců (viz graf č. 1). Závod v současnosti dodává výrobky zákazníkům v téměř celé 

západní Evropě. K zákazníkům patří Škoda, Ford, VW, PSA, Renault, TPCA, GM, Bosch, 

Brose a další.  

Původně byl kopřivnický závod plánován na výrobu kabelů dveřních a kapotových 

kabelů pro ruční brzdy s celkovým počtem zaměstnanců kolem 300. Vzhledem k tomu, jak 

se závod dokázal vypořádat s novými projekty, na základě pozitivní zpětné vazby 

od zákazníků a v neposlední řadě i vzhledem k ekonomické výhodnosti se vedení DURA 

rozhodlo rozšířit sortiment vyráběných dílů, počet zákazníků a jednotlivých modelů vozů. 

S tím je spojeno rozložení závislosti na zákazníkovi či typu vozidla a snižuje se tak riziko, 

že v případě neúspěchu určitého modelu vozu se firma nedostane do potíží. Kopřivnický 

závod se stal prvním evropským multi-produktovým závodem zajišťujícím výrobu všech 

výrobků divize Control Systems, které DURA v současnosti celosvětově vyrábí [7]. 

 

 

Obr. 1:    Organizační struktura firmy 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 
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           Graf č. 1:   Počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 

 

           Graf č. 2:   Tržby v jednotlivých letech v mil.Kč 

 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 
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           Graf č. 3:   Úroveň vzdělání ve společnosti DURA 

 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 
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4. Analýza řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA 

Závod DURA se sídlem v  Kopřivnici se zabývá výrobou manuálních řadících 

systémů, mechanismů a kabelů pro automatické řadící systémy výrobou dveřních kabelů, 

kabelů na otevírání přední kapoty nebo kufru a následující kapitola popisuje řízení lidských 

zdrojů v této společnosti.  

4.1 Získávání a výběr pracovníků  

Před náborem nových pracovníků podá nadřízený obsazované pozice žádost 

personálnímu úseku. Poté je vyhlášen nábor a personalisté se snaží najít vhodného 

kandidáta na obsazované místo. Společnost DURA využívá při získávání pracovníku 

nejčastěji vnější zdroje zaměstnanců. Pokud je možnost, obsadí volné pracovní místo z řad 

vlastních zaměstnanců. Obsazování volných pracovních míst vlastními zaměstnanci je pro 

společnost výhodnější. Zaměstnanec zná lépe organizaci a pracovní podmínky, zvyšuje 

se morálka a motivovanost pracovníků, společnost dobře zná silné a slabé stránky svého 

zaměstnance.  

Jak již bylo zmíněno, společnost DURA častěji využívá vnější zdroje zaměstnanců. 

Jako nejefektivnější způsob výběru se osvědčily reference od současných zaměstnanců. 

Stávající zaměstnanci doporučí pracovníka, o kterém si myslí, že je na volné pracovní 

místo vhodný. Nevýhodou je omezená možnost výběru z většího počtu zaměstnanců, ale 

výhodou je větší informovanost o společnosti a také nižší náklady na získávání pracovníků. 

Společnost DURA používá také metodu inzerce ve sdělovacích prostředcích, 

především v novinách či rozhlasu. Zde je nevýhodou cena inzerce a z toho tudíž vyplývá 

snaha o minimalizaci ceny na úkor efektivnosti. V současné době také existuje řada 

internetových adres, kde společnost DURA umísťuje své nabídky práce. Výhodou je nízká 

cena a možnost uvést detailnější informace. 

O volná pracovní místa se také uchazeči hlásí přímo osobně ve společnosti. Vyplní 

požadovaný formulář a společnost si vede evidenci pro případ, že by se pro uchazeče 

uvolnilo pracovní místo. Velké množství takových uchazečů je však pro podnik 

neupotřebitelných. 
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4.1.1 Výběr zaměstnanců  

Z popisu pracovního místa vychází požadavky, které by měl daný uchazeč 

splňovat. Popis pracovního místa je centrální popis pracovního místa zajištěný centrálou 

firmy, celoplošně platný v DURÁCH Evropy a Ameriky vždy na konkrétní pozici (popis 

pracovního místa na pozici Montážní dělník – viz příloha č. 2; [7]). Nejčastěji se pro výběr 

vhodných uchazečů používá pohovor, který vede personalista. Cílem je zjistit, zda uchazeč 

vyhovuje požadavkům na pracovní pozici, zhodnotit kvalifikace a předchozí praxe a také 

požadavky uchazeče.  

Společnost na pozici výrobní dělník požaduje zručnost a schopnost pracovat 

na třísměnný provoz. U technicko – hospodářských pracovníků je podmínkou znalost 

anglického jazyka a praxe v automobilovém průmyslu.  

4.1.2 Přijetí zaměstnance 

Pokud společnost DURA vybere vhodného uchazeče na obsazení volného 

pracovního místa, zaměstnanec vyplní vstupní formulář (viz příloha č. 3; [7]) a musí 

absolvovat vstupní prohlídku. Na zaměstnance nejsou kladeny zvláštní duševní či fyzické 

požadavky, pouze hrozí riziko lokální zátěže horních končetin. Zaměstnanci v oddělení 

předvýroby musí být schopni pracovat hluku (stádium 3). S novým zaměstnancem je 

sepsána pracovní smlouva. Se všemi zaměstnanci se nejprve sjedná tříměsíční zkušební 

doba. Zpočátku se uzavírá smlouva na dobu určitou s možností dalšího prodloužení, poté 

je se zaměstnancem uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Zaměstnanec se seznámí 

s vnitřními podmínkami společnosti, s chodem podniku, s pracovními úkoly a povinnostmi 

a absolvuje vstupní školení.  

4.2 Systém vzdělávání zaměstnanců 

Je bráno za samozřejmé, že každý ze zaměstnanců prochází ihned po nástupu 

vzdělávacím cyklem. Ten je částečně stejný pro všechny zaměstnance a zčásti se liší 

v souvislosti na vykonávanou práci, ale také v závislosti na úroveň vzdělání, znalostí 

a zkušeností. U zaměstnanců s dělnickou profesí se jedná především o jejich zapracování 
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a začlenění do týmu. U THP jde navíc o jejich seznámení s činností jednotlivých útvarů 

a o pochopení jejich náplně práce a pravidel vzájemné spolupráce a komunikace. Všichni 

zaměstnanci se také účastní tzv. teambuildingu. Jedná se o krátké, zábavné a kreativní 

aktivity, které pomáhají rozvíjet komunikaci mezi pracovníky, budovat důvěru mezi 

jednotlivými členy týmu, účastníky také učí pružně reagovat v extrémních situacích.  

Po ukončení školení, vzdělávacích kurzů či teambuildingu vyplní nadřízený 

účastník akce dotazník, kde zhodnotí efektivitu dané akce. Dotazník však slouží pouze 

k hodnocení dodavatele pro HRS, nikoli k hodnocení efektivity z pohledu účastníka. 

Firma má vypracovanou vzdělávací matici pro jednotlivé odborné útvary. Každý 

zaměstnanec po nástupu do firmy projde určité a pevně stanovené vzdělávací aktivity. Tyto 

akce mají za úkol vybavit zaměstnance znalostmi všeobecnými, jednak znalostmi 

specifickými pro oblast automobilového průmyslu, a jednak znalostmi využívaných firmou 

DURA. Tento cyklus školení musí absolvovat každý nově příchozí zaměstnanec do určité 

doby po nástupu a cílem je zajistit, aby všichni zaměstnanci dosáhli po určité době 

minimální úrovni znalostí. Společnost DURA provádí většinu svých školení externě, 

školení ohledně bezpečnosti práce, některé metodiky z oblasti technologie, kvality a štíhlé 

výroby však již probíhají interně. 

Prioritou firmy je rozvoj schopností a kvalifikace zaměstnanců. Vzdělávací aktivity 

jsou směrovány do oblastí jak rozvoje znalostí v technických oblastech – kvalita, 

technologie, údržba strojů a zařízení, či zlepšení jazykových znalostí, tak i do rozvoje 

manažerských dovedností.  

Omezující faktory vzdělávání jsou dva, finanční zdroje, které jsou k dispozici 

a potřebný čas. Tato omezení jsou v současné době minimální, firma si je vědoma 

důležitosti vzdělávání a rozvoje schopností zaměstnanců a investuje prostředky k jejich 

zajištění. Především v kategorii THP firma zajišťuje možnost zlepšování si jazykových 

znalostí prostřednictvím jazykových kurzů. U zaměstnanců s dělnickou profesí se jedná 

o rozvoj v technických oblastech – údržba strojů, kvalita, technologie. Z toho vyplývá, že 

zaměstnanci mají možnost ovlivnit svůj profesního rozvoj a možnost vzdělávání tak působí 

jako jeden z nejsilnějších motivátorů.  
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Obr. 2:   Schéma vzdělávání 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 

 

4.3 Peněžní nástroje motivace zaměstnanců 

Vzhledem k tomu, že závod v Kopřivnici je součástí nadnárodní skupiny DURA, 

byla velká část know – how, systému řízení firmy, politik apod. převzata od mateřského 

koncernu. Tyto nástroje však musely být přizpůsobeny místním podmínkám a zvyklostem 

a jejich velká část byla vytvořena přímo na místě a upravena na podmínky České 

republiky. Nástroje motivace zaměstnanců jsou v kompetenci personálního útvaru, který 

zodpovídá za jejich vytváření, správu a rovněž za to, že budou v souladu s koncernovými 

standardy.  

Motivace zaměstnanců tvoří nedělitelnou součást komplexní rozvojové strategie 

podniku. Zahrnuje všechny úrovně zaměstnanců podniku a tvoří spolu s ostatními nástroji 

systému řízení, jako je politika řízení jakosti či systém environmentálního řízení, 

předpoklad vědomého zapojení všech zaměstnanců do rozvoje a řízení firmy. 
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Cílem motivačních programů je motivovat zaměstnance podniku, vytvořit 

předpoklady pro jejich aktivní a kvalifikované zapojení se do života firmy na všech 

úrovních.  

4.3.1 Principy odměňování ve společnosti DURA  

Ačkoliv odměna sama o sobě nebývá považována za motiv, ale je spíš vnímána 

jako podnět, odměňování však s celým procesem motivace úzce souvisí, protože člověk 

vevětšině případů pracuje především proto, aby měl dostatek prostředků k uspokojení 

svých potřeb.  

Odměňování zaměstnanců DURA Automotive Systems CZ se řídí pravidly 

vymezenými jak širším legislativním rámce platným pro oblast odměňování, tak vnitřní 

mzdovou politikou vycházející z charakteru výroby a obslužných technicko-

administrativních činností. 

Výrobní dělníci jsou odměňování hodinovou mzdou, THP jsou odměňování mzdou 

měsíční. Dále výrobní dělníci mohou dostat bonusy v podobě hodinových výkonnostních 

prémií, příplatků, které jsou dány kolektivní smlouvou. Peněžní bonusy jsou také 

vypláceny na základě absence (veškeré prostoje pracovní doby, vyjímaje řádnou 

dovolenou, dárcovství krve).    

Bonus provázaný na absenci v délce 6 -ti měsíců:         

Tabulka č. 1:    Bonus provázaný na absenci 

délka absence bonus 

0 - 4 dny 100% 

5 - 7 dnů 50% 

více než 7 dnů 0% 

 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 
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4.3.2 Mzdové zařazení zaměstnance 

Východiskem pro mzdové zařazení zaměstnance je složitost, odpovědnost 

a namáhavost vykonávané práce. Tarifní třídu a výši mzdy, v souvislosti s nástupem 

zaměstnance nebo změnou zařazení, navrhuje vedoucí úseku zaměstnance formou 

Nástupního a změnového listu. Návrh schvaluje ředitel závodu a formální stránku 

potvrzuje vedoucí úseku HRS. Existují-li důvody pro zařazení zaměstnance do nižší tarifní 

třídy, postupuje se stejným způsobem. 

Při nástupu jsou zaměstnanci zařazeni na stejnou kvalifikační úroveň, či-li všichni 

na stejný tarifní stupeň a postupem zapracování na výrobní lince (existují tabulky rozpisů, 

co musí operátor zvládnout, aby mohl poskočit do vyššího tarifu, a to se sleduje maticí 

kvalifikace) může získat vyšší tarif.  

Pravidla pro zařazování zaměstnanců do tarifních tříd a hladin nebyly společností 

DURA sděleny.  

Zařazení se provádí porovnáním aktuální kvalifikace a praxe zaměstnance 

s popisem práce nebo činnosti.  

Zařazení do nižšího tarifního stupně se použije především: 

 v období zácviku a zapracování, po dobu potřebnou pro získání předepsané míry 

 samostatnosti,  

 při neplnění kvalifikačních předpokladů,  

 pokud není zaměstnanec schopen vykonávat některou činnost ze  svého popisu 

 práce,  

 pokud zaměstnanec vykonává svou činnost s nízkým výkonem nebo neodpovědně. 

4.3.3 Bonusový systém za věrnost 

Cílem tohoto předpisu je stanovit zásady pro udělení hodnotného ocenění 

zaměstnancům společnosti DURA u příležitosti dosažení jejich letitého působení 

ve společnosti. Periodicita udělení ocenění je stanovena vždy po ukončení kalendářního 

kvartálního období. Ocenění za pracovní jubileum včetně předání dekretu je zajištěno 
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oficiální formou v podobě osobního setkání s vedením společnosti DURA Automotive 

Systems, CZ Kopřivnice.  

Nárokové odměn jsou vypláceny formou hotovostní mimořádné odměny 

a zúčtovány a zdaněny v nejbližším řádném výplatním termínu. Nárokové odměny při 

dosažení konkrétního pracovního jubilea jsem vypracovala do níže uvedené tabulky. 

 

Tabulka č. 2:    Nárokové odměny při dosažení pracovního jubilea  

 

počet let pracovního působení odměna 

 

5 let 2 500 Kč 

 

10 let 5 000 Kč 

 

15 let 10 000 Kč 

 

20 let 
 

 

25 let 
 

 

30 let 15 000 Kč 

 

35 let 
 

 

40let 
 

 

Pramen: [vlastní zpracování na základě podkladů společnosti DURA Automotive  Systems CZ, s.r.o.] 

4.3.4 Odměny za zlepšovací návrhy 

Odměny za Kaizen (japonský termín pro soustavné zlepšování, zdokonalování 

práce i života) jsou vypláceny zaměstnancům, kteří nad rámec svých pracovních 

povinností přispěli technickým řešením, nalezením nového postupu k úspoře nákladu, ale 

rovněž zlepšení kvality, zvýšení bezpečnosti či snížení negativního dopadu na životní 

prostředí. Tato složka mzdy působí motivačně, protože její výplata je přímo spojena 

s konkrétním vykonaným úkolem a dává možnost dosáhnout výrazné odměny nad rámec 

svého běžného platu.  
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4.4 Nepeněžní nástroje motivace zaměstnanců 

S mimoekonomickou motivací je to složitější. Záleží především na individuálním 

charakteru zaměstnance (někdo ocení vzdělávání, jiný poukázku na dovolenou) a její volba 

nebývá vždycky snadná.  

Nepeněžní odměny mají bezvýznamný práh zapomnětlivosti. Na rozdíl od finanční 

odměny je zaměstnanec vnímá jako bonus nad rámec mzdy, kterou pravidelně dostává. 

Získanou odměnu by měl využít sám pro sebe. Nepeněžní odměny vytváří pozitivní 

motivační atmosféru. Pokud zaměstnance obdarujete nějakým příjemným zážitkem, rád 

se tím pochlubí nejen svým blízkým. Jeho zážitek vzbudí touhu v rámci pracovního týmu 

po podobném zážitku a motivační účinek se tím znásobí.  

Nepeněžní odměny dlouhodobě vytváří dobrou firemní image. Ve společnosti 

dostávají pracovníci za svou práci mzdu. Pokud ale společnost DURA svým 

zaměstnancům nabídne nějaký bonus navíc, vzbudí v nich dojem váženosti. Společnost tak 

vytváří vlídnou firemní kulturu, která má za důsledek snahu nových či kvalitních 

pracovníků pracovat právě v takovém kolektivu. 

Nepeněžní odměny mají stálý rozpočet a dají se dobře sledovat. Motivační plán 

založený na nepeněžních odměnách funguje nejlépe tehdy, pokud je oznámen na určité 

období a má jasně vymezené odměny a cíle. Díky tomu jeho aktéři přesně vědí, o co 

se bojuje a firma má naopak přesně spočítáno, kolik bude muset vynaložit peněžních 

prostředků. 

4.4.1 Rotace funkcí 

Je to nástroj, který má zaručit, že se práce nezmění ve stereotyp a zaměstnanci 

se nezačnou poohlížet po jiných nabídkách. I tento nástroj působí motivačně a oceňují ho 

především ti zaměstnanci, kteří ve firmě pracují už více let. Je zde možnost pracovat 

na různých výrobních linkách a kompletovat jiný typ výrobku. Takt rotace není přesně 

daný. Dle kvalifikační matice je každý operátor na různé úrovni zapracování stanic 

a přiřazených dovedností (1 výrobní linka má 3 až 10 stanic) a práce teamleadera a mistra 

spočívá v tom, že dle potřeb každého projektu (dle typu zakázky) rotuje (nebo taky 

nemusí) operátory na stanicích. Cílem je mít všechny operátory kvalifikované na všech 
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stanicích na dané výrobní lince. Aktuálnost kvalifikační matice musí být revidována 

minimálně jednou za měsíc. Nedojde-li v tomto období ke změně, potvrdí odpovědný mistr 

aktuálnost matice svým podpisem s uvedením data revize. Zaškolený pracovník 

nepracující déle než 3 týdny na výrobní lince musí být znovu přeškolen.  

Každá výhoda má však i svou stinnou stránku a ta spočívá v náročnějším systému 

řízení a plánování jak výroby, tak i systému zásobování materiálem a odvozu hotových 

výrobků. Pro zaměstnance samotné může různorodost vyráběných komponentů znamenat 

přínos, ale představuje i vyšší tlak na jejich kvalifikaci a zapracování.  

S tím, že rostou požadavky na zaměstnance a na jejich kvalifikaci, rostou i náklady 

na její získání, udržení a rozšíření. V důsledku toho se zvyšuje snaha udržet si zaškolené 

a zaběhnuté zaměstnance ve firmě a minimalizovat jejich fluktuaci. Ve společnosti DURA 

je průměrná roční fluktuace 8 %.  

4.4.2 Systém nepeněžních benefitů 

Společnost DURA svým zaměstnancům nabízí možnost závodního stravování 

a týden dovolené nad rámec Zákoníků práce. Většina zaměstnanců je považuje 

za samozřejmost a motivační funkci až tak neplní, ale jejich neexistence by se stala 

významným demotivátorem. TH zaměstnanci mají možnost navštěvovat externí jazykové 

kurzy, které jim zcela hradí společnost DURA, ale pouze za předpokladu 80% účasti 

ve výuce.  
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5. Návrhy a doporučení  

Na základě analýzy řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA jsou v následující 

části zpracovány návrhy na zlepšení v oblasti vzdělávání.  

Úprava poměru externích a interních školení – v současné době je trend 

uskutečňovat 2/3 školení interně a pouze 1/3 externě, i když skutečnost je ve většině firem 

opačná. V podmínkách společnosti DURA by bylo interní školení možné realizovat 

u některých kurzů – např. počítačové kurzy na uživatelské úrovni. Ve firmě by mohl také 

fungovat specializovaný pracovník na vzdělávání – např. na trénink měkkých dovedností 

nebo lektor, který vede skupinu na tréninku týmové spolupráce tzv. teambuildingu, apod. 

Pro vykonávání interních školení by však byla potřeba vyškolit interní lektory či vybavit 

školicí centrum. Realizace interních školení by mohla přinést společnosti DURA úsporu 

nákladů za školení externí. Některá školení, např. bezpečnost práce a některé metodiky 

z oblasti technologie, kvality a štíhlé výroby, již interně ve společnosti DURA probíhají. 

Rozšíření formuláře pro vzdělávací akce – současný dotazník (viz příloha č. 4; [7]) 

slouží spíš k hodnocení dodavatele pro potřeby HRS. Dotazník by bylo vhodné doplnit 

o hodnocení efektivity z pohledu účastníka. Společnost DURA zatím hodnotí efektivitu 

pouze z pohledu nadřízeného účastníka školení. Zaměstnanci by dostali formulář před 

zahájením tréninků (vhodné například pro trénink tzv. měkkých dovedností – komunikace, 

asertivita, vedení lidí apod.), ve kterém se určí cíle tréninku. Otázky mohou znít např.: „Co 

od tréninku očekávám.”, „Čeho chci dosáhnout.”, „Jak si myslím, že získané znalosti 

využiji v praxi.” Po skončení tréninku by zaměstnanci dostali druhý formulář (rozšířená 

verze stávajícího dotazníku – viz příloha č. 5), který by kromě ohodnocení dodavatele také 

vypovídal o motivaci zaměstnance se vzdělávat a o využití získaných poznatků v praxi. 

Tento formulář by efektivitu akce hodnotil komplexněji.  

Ověřování získaných znalostí u THP – HRS by měl nárok na ověření si znalostí, 

které TH zaměstnanci získali v jazykových kurzech. TH zaměstnanci, kteří navštěvují 

jazykový kurz, by museli absolvovat test, ve kterém by předvedli své získané znalosti. Ti, 

kteří by v testu neobstáli, by ztratili možnost tento kurz, hrazený společností DURA, 

navštěvovat.  
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6. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo analyzovat řízení lidských zdrojů ve společnosti 

DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., a navrhnout doporučení k zefektivnění vybraných 

personálních oblastí.  

 Na základě analýzy řízení lidských zdrojů ve společnosti DURA Automotive 

Systems CZ, s.r.o., se dá konstatovat, že v jedné z oblastí řízení lidských zdrojů se 

vyskytují nepatrné nedostatky, které by mohly mít nepřízný vliv pro další vývoj 

společnosti. 

 Kapitola „Návrhy a doporučení“ je zaměřena na oblast vzdělávání. Společnost 

DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., by se měla zaměřit na úpravu poměru mezi 

externím a interním školením. Převládat by mělo školení interní. Vyškolení interních 

lektorů a vybavení školícího centra by mohlo znamenat úsporu nákladů za školení externí. 

Některá interní školení již v DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., probíhají, v této chvíli 

by však byla potřeba zaměřit se na vzdělávání interních lektorů. 

Dalším návrhem bylo rozšíření stávajícího formuláře. Současný formulář slouží 

spíš k hodnocení dodavatele, bylo by však vhodné formulář doplnit o hodnocení efektivity 

z pohledu účastníka školení. Tento formulář by kromě hodnocení dodavatele vypovídal 

také o motivaci zaměstnance vzdělávat se a o využití získaných poznatků v praxi.  

 Posledním návrhem v oblasti vzdělávání pro společnost DURA Automotive 

Systems CZ, s.r.o., byla možnost ověřování si, zda výuka THP, poskytovaná externě, plní 

svůj účel. THP mají možnost navštěvovat externí kurzy anglického jazyka, ale bez 

jakékoliv kontroly ze strany společnosti. Vedení společnosti DURA Automotive Systems 

CZ, s.r.o., stačí pouze 80% docházka. Návrhem bylo absolvování testu, ve kterém by 

každý účastník kurzu musel uspět. V případě neúspěchu by ztratil možnost dále tento kurz, 

zcela hrazený společností DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., navštěvovat.  

Řízení lidských zdrojů je nejdůležitějším jádrem řízení organizace a jeho 

nejdůležitější složkou. Cílem řízení lidských zdrojů jsou spokojení, způsobilí a efektivní 

pracovníci, kteří se ztotožňují s cíli organizace. Na základě analýzy řízení lidských zdrojů 

nebyly ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., shledány žádné zjevné 

nedostatky. Z celkového hlediska společnost DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., 
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vytváří pro své zaměstnance pozitivní pracovní prostředí a věnuje značnou pozornost péči 

o své zaměstnance.  
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