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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá analýzou fluktuace ve výrobní společnosti. Nejprve je 

představena teoretická část, ve které je popsáno, co je fluktuace, jaké jsou její příčiny, 

výhody a nevýhody či jak se počítá míra fluktuace. Poté následuje seznámení se 

společností Koito Czech s.r.o. a je přiblížen systém, jakým se fluktuace ve společnosti 

analyzuje. 

Stěžejní část obsahuje analýzu dat týkající se fluktuace zaměstnanců zaměřenou na 

analýzu míry fluktuace a analýzu odchodů z různých pohledů včetně rozboru jejich 

důvodů. Následně je část diplomové práce věnována návrhům na možná zlepšení, která by 

po jejich implementaci mohla pomoci vytvořit cílený program na zlepšení míry fluktuace 

ve společnosti Koito Czech s.r.o. za podpory nejvyššího vedení. 

 

Klíčová slova: fluktuace, míra fluktuace, analýza fluktuace, zaměstnanci, zaměstnavatel, 

odchody zaměstnanců, důvody odchodů. 

 

SUMMARY 

The thesis is about turnover analysis in a manufacturing plant. Firstly, the theoretic 

part of turnover is introduced including the definition of turnover, its causes, advantages 

and disadvantages or how to count the turnover ratio. Then the Koito Czech s.r.o. company 

is introduced and the turnover analysis system is described. 

The main part contains the data analysis relating to employees turnover ratio and 

withdrawals analysis from different point of views including their reasons. Subsequently, 

the thesis part is dedicated to the possible countermeasures that could help with preparation 

and implementation of goal-directed programme for turnover ratio improvement in Koito 

Czech s.r.o. company supported by the top management. 

 

Keywords:  turnover, turnover ratio, turnover analysis, employees, employer, employees’ 

withdrawals, reasons of withdrawals. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Assy (Assembly)                                                                             = výrobní proces montáže  

CR (Clean Room)           = výrobní proces lisování a povrchových úprav (tzv. čistý prostor) 

HR (Human resources)                                                                                     = lidské zdroje 

KMC (Koito Manufacturing Company)       = mateřská společnost firmy Koito Czech s.r.o. 

KPI (Key Process Indicator)                                                       = klíčový procesní indikátor 

Odd.                                                                                                                        = oddělení 

PC (Production Control)                                                                = řízení výroby (logistika) 

PJM (Project management)                                                               = řízení nových projektů 

PP                                                                                                                 = pracovní poměr 

s.r.o.                                                                                   = společnost s ručením omezeným 

THP                                                                                  = technicko hospodářští pracovníci 

ZD                                                                                                                  = zkušební doba 
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1. Úvod 

Fluktuace je někdy přirovnávána k momentálně tolik diskutovanému a mediálně 

populárnímu cholesterolu, který dovede náš život velmi znepříjemnit, vynutí si přijetí 

nepopulárních opatření a změnu návyků, ale jeho kontrolovaná úroveň je pro správné 

fungování těla naprosto nezbytná. Stejně tak má svou funkci a optimální úroveň i fluktuace 

zaměstnanců ve společnosti [4]. 

Vysoká míra fluktuace zaměstnanců je tedy oprávněně považována za jeden 

z nejvýznamnějších problémů, se kterými se společnosti v dnešní době potýkají.  Ovšem 

jen málo z těchto společností je skutečně ochotných daný problém řešit jinou cestou, než 

kterou šly dosud. Příliš mnoho firem spoléhá na hmatatelná, snadno implementovatelná 

řešení, která se neustále točí okolo platů, benefitů nebo funkčních požitků, i přestože ví, že 

nejúčinnější řešení jsou ze složitější, nehmatatelné oblasti, kam spadají například dobré 

vedení nebo zdravá firemní kultura. 

Většina společností si určuje svůj cíl v podobě procentní hodnoty fluktuace 

zaměstnanců. Výše této hodnoty se liší v každé společnosti, protože záleží na firemní 

kultuře a vedení, aby určilo, jaká je přijatelná nebo optimální míra fluktuace zaměstnanců 

pro danou firmu. Některou společnost trápí 15 % míra fluktuace, jiná společnost se začíná 

aktivně zabývat protiopatřeními již při 5 % hodnotách. 

Mezi společnosti, které se zabývají sledováním míry fluktuace, patří i výrobní 

společnost Koito Czech s.r.o. působící v oblasti automobilového průmyslu v České 

republice. 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat fluktuaci v této společnosti, identifikovat 

příčiny fluktuace a následně navrhnout možná systémová opatření ke zlepšení současného 

stavu.  

Diplomová práce zahrnuje získaná data týkající se fluktuace ve výrobní společnosti. 

Pro potřeby analýzy jsou data roztříděna podle daného tématu, většinou jsou data uvedena 

v tabulkách jednotlivých kapitol a znázorněna graficky. Každá část analýzy je ukončena 

závěrečným zhodnocením. Tato zhodnocení jsou shrnuta v kapitole 4.6. Návrhy 

systémových opatření jsou rozčleněny do tří kapitol. Diplomová práce je ukončena 

závěrem. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Základní terminologie a klasifikace 

Slovo fluktuace znamená, přeloženo z latinského výrazu fluctuare, neustálou změnu, 

tok nebo pohyb, záleží na souvislostech a oboru, se kterým tento pojem operuje. Z hlediska 

personalistiky se jedná o změnu počtu zaměstnanců v daném podniku za jednotku času, 

buď vyjádřenou v procentech, nebo v absolutních číslech. Tento pojem se spojuje také s 

nestabilitou či stabilitou dané společnosti. 

Definic pojmu fluktuace existuje zajisté mnoho. Nejčastěji je však fluktuace spojována 

s pojmem odchod z organizace. Michael Armstrong ve své knize Řízení lidských zdrojů 

zahrnuje pod pojem fluktuace celkový pohyb zaměstnanců v organizaci, čili jak příchod, 

tak i odchod zaměstnanců [1].  

Rozlišujeme tři druhy fluktuace: 

 přirozená fluktuace – smrt zaměstnance nebo odchod do důchodu, 

 fluktuace v rámci podniku – povýšení či změna pracovního umístění, 

 fluktuace směrem z podniku – jedná se o všechny odchody, které iniciuje 

zaměstnanec odcházející do jiného podniku. 

Existují také názory, které fluktuaci nechápou pouze jako negativní jev. Někteří 

odborníci jsou toho názoru, že fluktuace je pro zdravý hospodářský rozvoj a život 

společnosti dokonce nezbytná. Určitá míra fluktuace je přirozená a pracovnímu trhu 

prospěšná. Lidé se tak obohacují o vědomosti a zkušenosti, zvyšují si tím svůj pracovní 

potenciál a konkurenceschopnost. 

Fluktuaci lze studovat z různých hledisek, například: 

 z hlediska pracovníka, 

 z hlediska organizace, 

 z hlediska společnosti. 

Z hlediska pracovníka představuje změna zaměstnání individuální přínosy, například 

pracovník získá zajímavější místo, které je lépe placené, čeká jej profesní nebo kariérní 

růst, rozšíří si okruh svých dalších znalostí a pracovních zkušeností apod. Z hlediska 

organizace umožňuje fluktuace v podniku různé přínosné inovativní postupy například 

v zavádění nových výrobních programů a procesů, přínosné může být i to, že odchází 
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zaměstnanci s horší pracovní morálkou a zlepšuje se tak pracovní potenciál a kvalita 

lidských zdrojů. 

2.2 Příčiny fluktuace 

Tajemství stabilizace lidí v organizaci zná odborná i laická veřejnost. Jakmile 

dosáhnou zaměstnanci určité úrovně materiálního blahobytu, dbají více o to, co každý den 

v práci dělají a s kým pracují. Zajímá je smysluplná a podnětná práce, jaké mají příležitosti 

osobního rozvoje a postupu. Chtějí mít zpětnou vazbu, uznání a těšit se z respektu od 

svých nadřízených a spolupracovníků. Takové podmínky zaměstnání vytvářejí personální 

aktivity, které překročily pouhou administrativní správu personálu. Navenek ukazují, jaký 

význam zaměstnavatel přikládá svým zaměstnancům a jaké postavení mají personalisté ve 

firemní hierarchii [1]. 

Skutečné příčiny dobrovolné fluktuace máme přímo před očima, přesto často zůstávají 

skryty. Pokud se nad nimi zamyslíme, jsme schopni je vyjmenovat. Jsou to: nedostatek 

uznání (včetně nízkého platu), nenaplňující práce, omezené možnosti kariérního postupu, 

nevhodný styl managementu, nedůvěryhodné vedení nebo nefunkční pracovní prostředí. 

Průzkumy ukazují, že příčiny jsou skryty právě před lidmi, kteří by o nich potřebovali 

vědět nejvíce, tzn. před liniovými manažery, odpovědnými v každé organizaci za 

vyhledávání a udržení cenných zaměstnanců. Převážná většina takovýchto manažerů je ve 

skutečnosti přesvědčena, že nejvíce zaměstnanců odchází, protože jsou odlákáni lepšími 

nabídkami. V mnoha případech tomu tak skutečně je, jenže považovat toto za hlavní důvod 

odchodu zaměstnanců je značně zjednodušující a povrchní. Prvotními stimuly, kvůli 

kterým začnou zaměstnanci naslouchat konkurenčním nabídkám, jsou vnitřní vytlačující 

(push) faktory, z nichž většina je dokonce pod jejich vlastní kontrolou [2]. 

Většina z odcházejících zaměstnanců není ochotna sdělit celou pravdu o důvodech 

svého odchodu. Nechtějí riskovat nepřátelské vztahy mezi sebou a svým bývalým 

manažerem, jehož doporučení by mohli v budoucnu potřebovat, proto napíší raději jen 

„lepší příležitost“ nebo „vyšší plat“. Proč by měli riskovat budoucí problémy a nepříjemné 

skutečnosti, že od svého šéfa nikdy nedostali žádnou zpětnou vazbu, nebo dokonce 

pochvalu nebo že jim bylo upřeno povýšení? Není tedy žádný div, že podle jistého 

průzkumu 89% manažerů prohlásilo, že věří, že zaměstnanci opouští firmu nebo v ní 

zůstávají ve většině případů jen kvůli penězům. Z řady dalších studií vyplývá, že 89-90% 
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zaměstnanců odchází kvůli důvodům nesouvisejícím s penězi, ale naopak se samotným 

zaměstnáním, manažerem, kulturou nebo pracovním prostředím. Tyto interní důvody jsou 

v pravomoci organizace a manažera, který je může ovlivňovat a řídit. Tento nesoulad mezi 

tím, čemu manažeři věří, a realitou (pravdivými prapříčinami odcizení a fluktuace 

zaměstnanců) stojí podniky řádově miliony korun ročně. 

Mnoho zaměstnanců se dlouho předtím, než se rozhodnou odejít, společnosti odcizí. 

Odcizení zaměstnanci nejsou společnosti oddáni, bývají jen okrajově produktivní, často 

absentují, nebo v některých případech dokonce aktivně pracují proti zájmům společnosti 

samotné.  Jak víme, určitá fluktuace je i pozitivní, ale než se beznadějně snažit motivovat 

všechny odcizené zaměstnance, je v některých případech moudřejší, příjemnější a 

odvážnější nechat je jít [2].   

Pokud se na tuto problematiku podíváme z jiného pohledu, zjistíme, že nám ale právě 

odcházející pracovníci často poskytnou informace, které by nám nikdo ze stávajících 

pracovníků nesdělil. Společnost by měla mít zájem zjistit, proč zaměstnanec odchází, na 

jaké místo odchází nebo zda neexistuje nebezpečí, že by ho mohli následovat další 

pracovníci např. ke konkurenční firmě [3]. 

2.3 Negativa a pozitiva fluktuace 

 Fluktuace má svá negativa a pozitiva, rizika a přínosy [4]. 

Negativa rostoucí fluktuace mohou být: 

 Ztráta proškolených zaměstnanců. 

 Možný únik citlivých informací nebo obchodního tajemství. 

 Odchod ke konkurenci, ztráta zákazníků (zaměstnanec je přetáhne s sebou do nové 

firmy) a přenesení know-how. 

 Přechodné zhoršení péče o zákazníky, možnost ztráty kreditu a důvěryhodnosti i u 

dodavatelů. 

 Poškození jména bývalé společnosti a změna klimatu v kolektivu, její demotivace. 

 Zvýšené náklady na udržení funkčních procesů, na zamezení propadů prodeje a 

dalších škod. 

 Zvýšené náklady na výběr a zaškolení nových zaměstnanců (vč. nutnosti vyššího 

stavu servisního personálu – např. na oddělení lidských zdrojů). 
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 Pocity nejistoty u stávajících zaměstnanců a jejich přetížení, jejichž důsledkem 

může být zvýšení nespokojenosti, častější výskyt konfliktů, nárůst nemocnosti, až 

řetězení odchodů zaměstnanců z firmy.  

 Snížení důvěryhodnosti jakožto potencionálního zaměstnavatele pro kvalitní 

uchazeče o zaměstnání. 

Co řízená fluktuace přináší: 

 Je objektivním ukazatelem úrovně hlavně personální a manažerské práce v celé 

firmě a jejích jednotlivých částech. 

 Udržuje fungování vnitřního „trhu práce“, např. tím, že vytváří příležitosti 

k postupu pracovníků. 

 Podporuje příliv nových lidí, názorů a nápadů do firmy, ředění stereotypů a 

provozní slepoty. 

 Optimalizuje a zlevňuje proces personálního plánování, řízení rozvoje zaměstnanců 

a nástupnictví. 

 Stabilizuje produktivní personál, vytváří vnitřní konkurenci. 

2.4 Míra fluktuace a její optimální výše 

Pro úspěšné fungování společnosti je zapotřebí pravidelně sledovat míru fluktuace 

svých zaměstnanců. Fluktuace funguje jako ukazatel spokojenosti a atraktivity jak pro 

nové, tak i pro stávající zaměstnance. Míru fluktuace je vhodné sledovat vždy za určité 

pevně stanovené období. A jaká je tedy optimální míra fluktuace? V odborné literatuře se 

uvádí optimální míra fluktuace 5 – 7 %. Průměrná míra fluktuace v České republice se 

pohybuje kolem 15 % [4]. Toto rozmezí je poměrně vysoké a záleží na mnoha faktorech. 

Míra fluktuace se zajisté liší podnik od podniku, záleží na zaměření a odvětví firmy.  

Míra fluktuace je stanovena jako poměr počtu zaměstnanců, kteří v daném roce firmu 

opustili, k celkovému průměrnému počtu lidí ve společnosti. Celkový počet zaměstnanců, 

kteří odešli, zahrnuje také zaměstnance, kteří danou společnost opustili nedobrovolně na 

základě výpovědi, snižování stavů pracovních sil nebo odchodu do důchodu [2]. 

Míra fluktuace = Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů v daném období x 

100/ Průměrný počet zaměstnanců v daném období. 
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Jiné studie poukazují na to, že neexistuje obecně platný výpočet fluktuace, ale jen 

několik populárních vzorců pro výpočet její škály. Proto nelze okamžitě tvrdit, zda je míra 

fluktuace např. 20% vysoká či nízká, pokud neznáme způsob jejího určení [5]. 

Pro firmy je důležité určit si svou optimální míru ještě kontrolovatelné fluktuace a 

míru, kdy už fluktuace představuje problém. Každá firma by si měla určit, do jaké míry je 

pro ni fluktuace nežádoucí a současně se ale i zamyslet, zda není příliš nízká. Personální 

oddělení by proto mělo pravidelně sledovat míru fluktuace, sledovat a vyhodnocovat 

příčiny odchodů zaměstnanců z firmy. Pokud se společnost přiblíží k předem stanovené 

míře hodnoty fluktuace, měl by začít v podniku okamžitě fungovat záchranný 

mechanismus. Pro danou společnost je velmi důležité, aby si byla sama schopna uvědomit 

vliv fluktuace na výkonnost své organizace a také si uvědomit i hlavní důvody zvýšení 

fluktuace. Firmy by měly sledovat společné znaky opakovaných problémů, dále také 

sledovat, kde dochází k nejčastějším odchodům zaměstnanců (např. na kterých konkrétních 

pracovištích a u kterých vedoucích manažerů se tak děje) a stanovit tak klíčové faktory, 

které ovlivňují fluktuaci podniku.   

2.5 Náklady na fluktuaci 

S odchodem pracovníků rostou náklady na získávání, zapracování a vzdělávání jejich 

nástupců. Podle Branhama jsou náklady na ztrátu jednoho profesionála odhadovány na 

jeden násobek jeho ročního platu [2]. Dále také platí, že čím více je daná pracovní pozice 

komplexnější, tím dražší je její náhrada.  

Mezi náklady spojené s fluktuací se řadí [5]:
 

 náklady před výpovědí (např. když se zaměstnanec rozhodne odejít z podniku, 

může se snížit jeho výkonnost nebo zvýšit jeho nemocnost), 

 náklady spojené přímo s odchodem (např. odstupné, právní spor), 

 náklady na neobsazené místo (pozdější vyřízení zakázek z důvodu chybějících 

zaměstnanců, popř. úplná ztráta zakázek, přenesení úkolů na další osobu, apod.), 

 náklady na nábor a výběr nového zaměstnance, 

 náklady na zaškolení a adaptaci nového zaměstnance (např. školení interní nebo 

externí, čas ostatních zaměstnanců při proškolování nového zaměstnance). 
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3. Charakteristika vybrané společnosti 

3.1 Profil společnosti Koito Czech s.r.o.    

Koito Czech s.r.o. je společnost, která je součástí skupiny Koito Group. Koito Group 

zaujímá svou pozici v oblasti Automotive Supplier jako výrobce světel pro automobilový 

průmysl. Svými výrobky získala postupně celosvětovou poptávku klientů. Mezi zákazníky 

Koito Czech s.r.o. patří automobilky Audi, Porsche, Peugeot, Renault, Suzuki, Nissan, 

Daimler nebo Land Rover. Výroba je zaměřena na produkci předních světlometů verze 

halogen, xenon a AFS verze a mlhovek. 

Společnost byla založena v březnu roku 

2001 jako druhá evropská výrobní továrna 

japonské mateřské firmy Koito Manufacturing 

Company Limited. V rámci trhu automobilového 

průmyslu jsou společnosti Koito v osmi zemích 

světa s dvanácti výrobními továrnami v nejužší kooperaci.  

3.2 Organizační uspořádání společnosti 

Pro lepší pochopení následujících kapitol je nutné představit organizační strukturu 

společnosti Koito Czech s.r.o., která se řadí mezi maticově řízené výrobní společnosti. 

 

Obr. 2 Organizační struktura společnosti Koito Czech s.r.o. 

 

Obr. 1 Společnost Koito Czech s.r.o.[6]                        
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Z procesního pohledu je společnost rozdělena do dvou částí – výrobní a 

administrativní, jejich hlavní jednotky jsou oddělení, ta jsou dále dělena na sekce a sekce 

jsou rozděleny na skupiny tzv. groups. 

Pro tuto diplomovou práci je důležitější popis pozic. Na vrcholu organizační struktury 

stojí jednatel a zároveň prezident společnosti. Administrativu a výrobu řídí dva 

viceprezidenti. Prezident a viceprezidenti jsou japonští manažeři jmenovaní mateřskou 

společností KMC. V čele jednotlivých oddělení jsou japonští nebo čeští manažeři. Sekce a 

skupiny jsou řízeny tzv. lídry. Lídři jsou ve statistikách řazeni mezi THP, ne management. 

Pracovníci oddělení a sekcí administrativy jsou dále uvedeni jako THP, pracovníci skupin 

ve výrobě a sekce skladování jako operátoři. 

3.3 Monitorování fluktuace ve společnosti Koito Czech s.r.o.   

Monitorování fluktuace zaměstnanců je v odpovědnosti sekce lidských zdrojů 

(personální sekce). Pro tuto sekci je sledování fluktuace určeno dokonce jako klíčový 

procesní indikátor (KPI). Stav tohoto indikátoru je prezentován top managementu včetně 

prezidenta společnosti na pravidelném měsíčním meetingu. Shrnutí ročního stavu lze 

dohledat ve Zprávě z přezkoumání tzv. Management review.  

Sekce lidských zdrojů zastřešuje mnoho činností a to od získávání požadavků na nové 

pracovníky, vyhledávání těchto budoucích zaměstnanců, nábory, zaškolování, až po 

evidenci rozvázaných pracovních poměrů. Míra fluktuace se počítá jako poměr počtu 

odchozích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců. Z dříve uvedeného textu 

vyplývá, že se míra fluktuace vypočítává na měsíční bázi a na konci roku se zprůměruje. 

Do analýz tohoto klíčového indikátoru se, kromě konstatování procentní míry fluktuace, 

zahrnují i počty odchodů ze strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnanců. 

Sledují se také důvody odchodů. Pokud je ukončen pracovní poměr dohodou mezi 

oběma stranami nebo ze strany zaměstnance, je tomuto zaměstnanci před odchodem 

z firmy předán formulář, kde zaškrtne hlavní důvody svého odchodu. Pokud je pracovní 

poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, formulář vyplňuje stanovený pracovník sekce 

lidských zdrojů.  
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4. Analýza fluktuace ve vybrané společnosti 

Analýza fluktuace je zpracována z dostupných dat, která se ve společnosti Koito 

Czech s.r.o. začala evidovat v roce 2006. Nejprve je uveden celkový přehled míry 

fluktuace a následně jsou data analyzována z několika pohledů a to: 

 poměr mezi odchody ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele, 

 poměr mezi odchody tří hlavních skupin zaměstnanců (operátoři ve výrobě, THP a 

manažeři), 

 poměr mezi odchody ve zkušební době a po zkušební době. 

Dále je část analýzy fluktuace zaměřena na analýzu důvodů odchodů ze strany 

zaměstnanců, ale i ze strany zaměstnavatele.  

4.1 Celkový přehled míry fluktuace 

Míra fluktuace je ovlivněna na jedné straně příchody nových zaměstnanců a na straně 

druhé odchody zaměstnanců stávajících. Diplomová práce je zaměřena na odchody 

zaměstnanců, příchody nových zaměstnanců jsou zmíněny pouze okrajově kvůli 

předepsanému rozsahu diplomové práce. 

V tabulce č. 1 jsou chronologicky seřazeny údaje o počtu zaměstnanců, jejich odchodů 

a z toho vypočítané míry fluktuace vyjádřené v procentech v daných letech. Pro lepší 

vizualizaci jsou tyto informace ukázány v grafu č. 1. 

Tab. 1 Míra fluktuace v letech 2006-2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet zaměstnanců 5135 5158 6270 5680 5539 6748 

Počet odchodů 78 63 98 151 58 97 

Míra fluktuace 1,52% 1,22% 1,56% 2,66% 1,05% 1,44% 
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Graf 1 Míra fluktuace v letech 2006-2011 

 

Míra fluktuace společnosti Koito Czech s.r.o. kopíruje vývoj ekonomické situace 

firmy i zaměstnanců. V roce 2008 je znatelný mírný nárůst míry fluktuace oproti 

předchozímu roku, neboť firma je nucena na konci roku rozvázat mnoho pracovních 

poměrů kvůli začínající recesi. Ekonomická krize vrcholí v roce 2009, kdy míra fluktuace 

dosahuje nejvyšší hodnoty. Jen pro dokreslení celé situace: během prvních čtyř měsíců 

roku 2009 odchází z firmy 87 pracovníků a pouze 3 noví zaměstnanci jsou přijati. Míra 

fluktuace se v těchto čtyřech měsících pohybuje kolem 4,4% hodnoty. V roce 2010 se 

objevují nové zakázky, finanční situace společnosti se stabilizuje, což se také odráží na 

nízké míře fluktuace. V posledním roce našeho sledovaného období je patrný nárůst míry 

fluktuace, jehož příčiny budou analyzovány v dalších kapitolách. 

4.2 Odchody ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele 

V následující tabulce jsou uvedena data týkající se odchodů za celé sledované období. 

Počty odchodů jsou rozděleny podle toho, kdo rozvázání pracovního poměru inicioval. 

Jsou zde uvedena absolutní čísla i jejich procentní vyjádření. 
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Tab. 2 Odchody ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 78 63 98 151 58 97 

Zaměstnanci 59 42 51 50 35 55 

Zaměstnavatel 19 21 47 101 23 42 

Zaměstnanci v % 75,64% 66,67% 52,04% 33,11% 60,34% 56,70% 

Zaměstnavatel v % 24,36% 33,33% 47,96% 66,89% 39,66% 43,30% 

 

 

Graf 2 Poměr odchodů: zaměstnanci x zaměstnavatel 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, jak se poměr mezi odchody ze strany zaměstnanců a 

zaměstnavatele vyvíjí. V prvních dvou letech naprosto převládají odchody ze strany 

zaměstnanců. V roce 2008 je znatelný nárůst odchodů ze strany zaměstnavatele, který 

vrcholí v následujícím roce. Hlavním důvodem je reakce zaměstnavatele na ekonomickou 

krizi. V roce 2010 se hodnoty přibližují k začátku námi sledovaného období prvních dvou 

let. Nicméně v posledním roce znovu roste podíl odchodů ze strany zaměstnavatele. Od 

září do listopadu přijímá společnost téměř 200 nových zaměstnanců převážně na 

operátorské pozice. Z tohoto počtu je firmou ukončeno 27 pracovních poměrů z důvodů 

porušení pracovní kázně a častého absentování. 
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4.3 Odchody dle pracovního zařazení zaměstnanců 

V této části diplomové práce je ukázán poměr rozvázaných pracovních poměrů tří 

hlavních skupin zaměstnanců společnosti. Do těchto skupin patří operátoři ve výrobních 

procesech, THP a český management. Základní údaje jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 3 Poměr odchodů dle skupin zaměstnanců 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 78 63 98 151 58 97 

Operátoři CR, Assy, PC 63 38 75 124 46 75 

THP 10 21 21 25 9 21 

Český management 5 4 2 2 3 1 

Operátoři v % 80,77% 60,32% 76,53% 82,12% 79,31% 77,32% 

THP v % 12,82% 33,33% 21,43% 16,56% 15,52% 21,65% 

Český management v % 6,41% 6,35% 2,04% 1,32% 5,17% 1,03% 

 

 

Graf 3 Poměr odchodů dle skupin zaměstnanců 

Nejvíce společnost opouští zaměstnanci ze skupiny operátorů, dále pak THP a 

nejméně čeští manažeři, jak je vidět v předchozím grafu. Pokud se na tyto hodnoty 

podíváme z logického hlediska, nemusí to být tak úplně pravda. Představme si, že fiktivní 

velkou firmu opustí za měsíc 100 operátorů, 50 THP a 5 manažerů. Můžeme konstatovat, 

že společnost opustilo 20 krát více operátorů než manažerů. Pokud se ale podíváme na stav 
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zaměstnanců v této společnosti, dozvíme se, že firmu sice opustilo 100 operátorů, ovšem 

z počtu 1000 operátorů, 50 THP z počtu 150 THP a 5 manažerů z 10. Nakonec nám vyjde, 

že tato fiktivní společnost rozvázala pracovní poměry s 10% operátorů, 33% THP a 50% 

manažerů.  

Tato konkrétní data ze společnosti Koito Czech s.r.o. byla zpřístupněna pouze 

z posledních dvou let – roku 2010 a 2011. Změnilo se tedy něco na předchozím tvrzení? 

Podívejme se na tabulku č. 4. 

Tab. 4 Fluktuace v rámci jednotlivých skupin 

Rok  2010 2011 

Počet operátorů 3615 4756 

Počet THP 1870 1956 

Počet českých manažerů 54 36 

Odchody operátorů 46 75 

Odchody THP 9 21 

Odchody českého 
managementu 3 1 

Operátoři v % 1,27% 1,58% 

THP v % 0,48% 1,07% 

Český management v % 5,56% 2,78% 

 

Pokud převedeme předchozí počty odchodů všech skupin zaměstnanců k jejich 

početnímu zastoupení ve firmě, dojdeme k jinému závěru. A to, že firmu nejčastěji opouští 

čeští manažeři, poté operátoři a nejstabilnější skupinou jsou THP. 

Z informací uvedených v kapitolách 4.2 a 4.3 lze odvodit i několik dalších zajímavých 

odpovědí na otázky, zda: 

 odcházejí dobrovolně spíše operátoři, THP nebo manažeři,  

 jaké skupině zaměstnanců dává firma nejvíce výpovědí,  

 jsou častější odchody operátorů, THP a manažerů z vlastní iniciativy nebo díky 

firemnímu rozhodnutí? 
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4.3.1 Dobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Podívejme se na tabulku č. 5 a 6 a na graf č. 4. 

Tab. 5 Dobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 59 42 51 50 35 55 

Operátoři CR, Assy, PC 47 22 33 39 25 33 

THP 7 16 16 10 7 21 

Český management 5 4 2 1 3 1 

Operátoři v % 79,66% 52,38% 64,71% 78,00% 71,43% 60,00% 

THP v % 11,86% 38,10% 31,37% 20,00% 20,00% 38,18% 

Český management v % 8,47% 9,52% 3,92% 2,00% 8,57% 1,82% 

 

 

Graf 4 Dobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Nejpočetnější skupinou zaměstnanců, kteří dobrovolně opouští společnost, jsou 

operátoři ve výrobě, na druhém místě THP a nejméně odchodů je zaznamenáno u českého 

managementu. Což je logické vzhledem k celkovému početnímu zastoupení těchto skupin 

ve firmě. Pokud tyto hodnoty porovnáme s počty zaměstnaných v jednotlivých skupinách, 

tak jako v kapitole 4.3, dojdeme k následujícímu závěru. 
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Tab. 6 Dobrovolné odchody zaměstnanců v rámci jednotlivých skupin 

Rok  2010 2011 

Počet operátorů 3615 4756 

Počet THP 1870 1956 

Počet českých manažerů 54 36 

Dobrov.odchody operátorů 25 33 

Dobrov.odchody THP 7 21 

Dobrov.odchody čes.manažerů 3 1 

Operátoři v % 0,69% 0,69% 

THP v % 0,37% 1,07% 

Český management v % 5,56% 2,78% 

  

Nejčastěji ze společnosti Koito Czech s.r.o. odchází dobrovolně čeští manažeři a to 

v obou letech. V roce 2010 odchází častěji zaměstnanci z operátorských pozic než THP. 

Hlavními důvody odchodů operátorů jsou uvedeny osobní důvody. V roce 2011 odchází 

naopak častěji THP než operátoři z výroby. Většina odchodů THP je odůvodněna 

neadekvátními platovými podmínkami. 

 

4.3.2 Nedobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Odpověď na tuto otázku najdeme v následujících tabulkách č. 7 a 8 a grafu č. 5. 

Tab. 7 Nedobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 19 21 47 101 23 42 

Operátoři CR, Assy, PC 16 16 42 85 21 42 

THP 3 5 5 15 2 0 

Český management 0 0 0 1 0 0 

Operátoři v % 84,21% 76,19% 89,36% 84,16% 91,30% 100,00% 

THP v % 15,79% 23,81% 10,64% 14,85% 8,70% 0,00% 

Český management v % 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 0,00% 0,00% 
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Graf 5 Nedobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Nejvíce pracovních poměrů je rozvázáno ze strany zaměstnavatele ve skupině 

operátorů, a to v rozmezí od 76% do 100%, a nejméně ve skupině českých manažerů, kdy 

se společnost rozhodla propustit jednoho českého manažera v roce 2009. A jak je to 

z pohledu četnosti jednotlivých skupin ve firmě? Data z posledních dvou let jsou v tabulce 

č. 8. 

Tab. 8 Nedobrovolné odchody zaměstnanců v rámci jednotlivých skupin 

Rok  2010 2011 

Počet operátorů 3615 4756 

Počet THP 1870 1956 

Počet českých manažerů 54 36 

Dobrov.odchody operátorů 21 42 

Dobrov.odchody THP 2 0 

Dobrov.odchody čes.manažerů 0 0 

Operátoři v % 0,58% 0,88% 

THP v % 0,11% 0,00% 

Český management v % 0,00% 0,00% 
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podpůrčí doby (rok 2010) a zrušení pracovního poměru ve zkušební době (rok 2011). 

Detailněji jsou důvody odchodů zaměstnanců popsány v kapitole 4.5. 

4.3.3 Dobrovolné odchody skupin zaměstnanců 

Zde jsou data týkající se tohoto tématu: 

Tab. 9 Odchody jednotlivých skupin zaměstnanců ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 78 63 98 151 58 97 

Operátoři CR, Assy, PC 63 38 75 124 46 75 

ze strany 
zaměstnanců 47 22 33 39 25 33 

ze strany firmy 16 16 42 85 21 42 

zaměstnanci v % 74,60% 57,89% 44,00% 31,45% 54,35% 44,00% 

firma v % 25,40% 42,11% 56,00% 68,55% 45,65% 56,00% 

THP 10 21 21 25 9 21 

ze strany 
zaměstnanců 7 16 16 10 7 21 

ze strany firmy 3 5 5 15 2 0 

zaměstnanci v % 70,00% 76,19% 76,19% 40,00% 77,78% 100,00% 

firma v % 30,00% 23,81% 23,81% 60,00% 22,22% 0,00% 

Český management 5 4 2 2 3 1 

ze strany 
zaměstnanců 5 4 2 1 3 1 

ze strany firmy 0 0 0 1 0 0 

zaměstnanci v % 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 

firma v % 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

 



Bc. Věra Trejbalová, DiS: Analýza fluktuace ve výrobní společnosti 

 

2012 Stránka 18 

 

Graf 6 Odchody operátorů CR, Assy, PC 

 

Graf 7 Odchody THP 
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Graf 8 Odchody českých manažerů 

Odchody českého managementu jsou (až na rok 2009) z ryze vlastního rozhodnutí. 

Téměř podobný trend je zaznamenán i u THP, kdy ve čtyřech ze sledovaných šesti let, 

převažují odchody z vlastní iniciativy (v poměru 3:1). Výjimkou je rok 2009, v němž 

jakožto jediném převážily odchody ze strany zaměstnavatele nad odchody ze strany THP a 

to v poměru 3:2, a rok 2011, ve kterém zaměstnavatel nepropustil žádného zaměstnance 

THP. Odchody skupiny operátorů jsou nejzajímavější skupinou. Ve čtyřech ze šesti 

sledovaných let se odchody pohybují kolem poměru 1:1. V roce 2006 rozvázalo pracovní 

poměr sedm operátorů z deseti celkových odchodů v této skupině. Naopak, firma 

propustila sedm operátorů z celkem deseti v roce 2009.  

Z předchozích grafů lze také vyčíst reakce společnosti na řešení problémových období. 

Pokud má dojít ke snižování stavu zaměstnanců, nejvíce společnost propouští zaměstnance 

ze skupiny operátorů, dále pak snižuje stav THP a jen výjimečně se propouštění dotkne 

manažerských pozic. Z jiného pohledu, v kritických letech se snižují počty odchodů ze 

strany zaměstnanců. Důvodem je samozřejmě finanční nejistota, která krizi provází. 

Odchody zaměstnanců z vlastní iniciativy jsou proto znatelnější ve stabilnějších letech. 
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4.4 Odchody ve zkušební a po zkušební době 

Z přístupných dat je možné získat přehled o tom, jaký podíl mají na celkových 

odchodech odchody ve zkušební době viz. tabulka č. 10. 

Tab. 10 Odchody ve zkušební a po zkušební době 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody celkem 78 63 98 151 58 97 

ve ZD 6 6 28 73 3 47 

po ZD 72 57 70 78 55 50 

ve ZD v % 7,69% 9,52% 28,57% 48,34% 5,17% 48,45% 

po ZD v % 92,31% 90,48% 71,43% 51,66% 94,83% 51,55% 

 

 

Graf 9 Odchody ve zkušební a po zkušební době 

V letech 2006, 2007 a 2010 jsou odchody ve zkušební době minimální. Spíše dochází 

k rozvázání dlouhodobějších pracovních vztahů. Jiné je to ovšem v době, kdy se společnost 

snaží ubránit krizi. Je naprosto logické, že je pro společnost nejméně bolestivé a 

nejefektivnější propustit zaměstnance, kteří jsou ještě ve zkušební době. Tuto myšlenku 

potvrzuje i následující tabulka č. 11 a graf č. 10. 
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Tab. 11 Odchody ve zkušební době ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Odchody ve ZD 6 6 28 73 3 47 

zaměstnanec 2 2 17 14 1 19 

zaměstnavatel 4 4 11 59 2 28 

zaměstnanec v % 33,33% 33,33% 60,71% 19,18% 33,33% 40,43% 

zaměstnavatel v % 66,67% 66,67% 39,29% 80,82% 66,67% 59,57% 

 

 

Graf 10 Rozdělení odchodů ve zkušební době 

Identické hodnoty poměru odchodů ve zkušební době ze strany zaměstnanců a 

zaměstnavatele jsou dosaženy v prvních dvou letech sledovaného období a v roce 2010. 

Rok 2009 je znovu ve znamení reakce zaměstnavatele na ekonomickou krizi, která začala 

již v roce 2008. Tento rok (rok 2008) je velmi zajímavý. V první polovině roku odchází ve 

zkušební době převážně zaměstnanci, v druhé polovině roku s nástupem krize je tomu již 

naopak. V posledním roce (rok 2011) ovlivňuje odchody ze strany zaměstnanců více 

faktorů. Mezi nejvýraznější patří získání zaměstnání u nově otevřené konkurenční firmy 

v nedaleko vzdálené lokalitě. Společnost rozvazuje pracovní poměry ve zkušební době 

převážně v posledních měsících kalendářního roku. Důvodem je nespokojenost s pracovní 

morálkou nově přijatých zaměstnanců. 

 

33,33% 33,33% 

60,71% 

19,18% 
33,33% 40,43% 

66,67% 66,67% 

39,29% 

80,82% 
66,67% 59,57% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rozdělení odchodů ve zkušební době  

zaměstnavatel v % 

zaměstnanec v % 



Bc. Věra Trejbalová, DiS: Analýza fluktuace ve výrobní společnosti 

 

2012 Stránka 22 

4.5 Analýza důvodů odchodů zaměstnanců 

Důvody odchodů zaměstnanců jsou analyzovány ve dvou kapitolách diplomové práce. 

První kapitola se zabývá analýzou důvodů odchodů iniciovaných zaměstnavatelem, druhá 

analýzou důvodů dobrovolných odchodů. 

4.5.1 Analýza důvodů odchodů ze strany zaměstnavatele 

Zaměstnavatel, po celou dobu námi sledovaného období šesti let, řadí důvody odchodů 

zaměstnanců ze strany firmy do pěti skupin: rozvázání pracovního poměru v důsledku 

dlouhodobé nemoci (konec podpůrčí doby), z důvodu nadbytečnosti, porušení pracovní 

kázně, uplynutím sjednané doby a zrušení pracovního poměru v době zkušební. 

Tab. 12 Celkový přehled důvodů odchodů ze strany zaměstnavatele 

Důvod / Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SUMA 
SUMA v 
% 

Odchody celkem 19 21 47 101 23 42 253 100,00% 

Dlouhodobá nemoc 
(konec podpůrčí 
doby) 6 9 10 10 11 0 46 18,18% 

Nadbytečnost 0 1 10 12 1 0 24 9,49% 

Porušení pracovní 
kázně 6 4 4 10 2 6 32 12,65% 

Uplynutím sjednané 
doby 3 3 12 10 7 8 43 17,00% 

Zrušení PP ve ZD 4 4 11 59 2 28 108 42,69% 

 

 

Graf 11 Důvody odchodů ze strany zaměstnavatele v % 
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Z celkového přehledu vidíme, že nejvíce zaměstnanců opouští během posledních šesti 

let firmu kvůli zrušení pracovního poměru ve zkušební době a nejméně z důvodu 

nadbytečnosti.  

 

Graf 12 Důvody odchodů ze strany zaměstnavatele v jednotlivých letech 

Nadpoloviční většinu důvodů odchodů tvoří ve dvou letech pouze zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době (roky 2009 a 2011). Nad 40% hranici se v roce 2007 a 2010 

dostává i zrušení pracovního poměru z důvodu dlouhodobé nemoci.  

V odborné literatuře se často uvádí, že pokud chce zaměstnavatel snížit stav 

zaměstnanců, nejprve odchází zaměstnanci ve zkušební době, dále ti, kterým uplyne 

sjednaná doba, a až v nejzazším případě sáhne firma k propouštění z důvodu 

nadbytečnosti. Je tomu tak i v případě společnosti Koito Czech s.r.o. Vyhodnocení je v 

následujícím grafu č. 13. 
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Graf 13 Nadbytečnost 

Z grafu č. 13 vyplývá, že téměř čtvrtina zaměstnanců, kteří jsou nuceni v roce 2008 

odejít, je právě z důvodu nadbytečnosti. Jedná se o deset zaměstnanců, osm z nich ze 

skupiny operátorů, dva ze skupiny THP. Následující rok 2009 opouští společnost dvanáct 

zaměstnanců ze stejného důvodu, tentokrát jsou to pouze dva operátoři a deset pracovníků 

ze skupiny THP. 

V předchozím odstavci je nastíněna další část analýzy a to, jaké je zastoupení důvodů 

odchodů mezi skupinami zaměstnanců ve společnosti (viz. tabulka č. 13). 

Tab. 13 Důvody odchodů skupin zaměstnanců 

Skupina / Důvod 

Dlouhodobá 
nemoc (konec 
podpůrčí doby) Nadbytečnost 

Porušení 
pracovní 
kázně 

Uplynutím 
sjednané 
doby 

Zrušení 
PP ve ZD 

Celkem 46 24 32 43 108 

Operátoři 45 9 26 41 101 

THP 1 14 6 2 7 

Čeští manažeři 0 1 0 0 0 

Operátoři v % 97,83% 37,50% 81,25% 95,35% 93,52% 

THP v % 2,17% 58,33% 18,75% 4,65% 6,48% 

Čeští manažeři v % 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Graf 14 Důvody odchodů skupin zaměstnanců 

Nejvyšší procento odchodů skupiny operátorů je z důvodu dlouhodobé nemoci, 

uplynutím sjednané doby a zrušením pracovního poměru ve zkušební době. Pracovní 

poměry THP jsou nejvíce rozvazovány z důvodů nadbytečnosti a porušením pracovní 

kázně. Jediný odchod českého manažera je z důvodu nadbytečnosti v roce 2009.  

4.5.2 Analýza důvodů odchodů ze strany zaměstnanců 

Důvody odchodů ze strany zaměstnanců procházejí v průběhu sledovaného období 

určitým vývojem. Jedná se především o formulář, který zaměstnanci vyplňují. Z počátku 

mají odcházející pracovníci na výběr ze šesti důvodů, postupně se přidávají další. Po 

uvážení jsou veškeré důvody rozčleněny do sedmi základních okruhů: profesní růst 

doprovázený platovými podmínkami, přímý nadřízený a kolegové, pracovní podmínky, 

firemní kultura, osobní důvody, odchod ve zkušební době a bez udání důvodu. 
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Tab. 14 Celkový přehled důvodů odchodů ze strany zaměstnanců 

Důvod / Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SUMA 
SUMA v 
% 

Odchody celkem 59 42 51 50 35 55 292 100,00% 

Profesní růst + 
platové podmínky 28 26 2 13 7 19 95 32,53% 

Přímý nadřízený + 
kolegové 4 0 0 0 2 0 6 2,05% 

Pracovní podmínky 1 2 0 0 1 0 4 1,37% 

Firemní kultura 2 1 0 1 4 3 11 3,77% 

Osobní důvody 22 11 6 9 20 14 82 28,08% 

Odchod ve ZD 2 2 17 14 1 19 55 18,84% 

Bez udání důvodu 0 0 26 13 0 0 39 13,36% 

 

 

Graf 15 Důvody odchodů ze strany zaměstnanců v % 

Hlavním důvodem dobrovolných odchodů během námi sledovaného období jsou 

nevyhovující platové podmínky spojené s profesním růstem. Nejméně pracovníků odchází 

kvůli pracovním podmínkám. 
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Graf 16 Důvody odchodů ze strany zaměstnanců v jednotlivých letech 

Kvůli neodpovídajícím platovým podmínkám odchází v roce 2007 téměř 62% 

pracovníků a osobní důvody jsou příčinou více než 57% dobrovolných odchodů v roce 

2010. V letech 2008 a 2009 má výrazný podíl na fluktuaci skupina zaměstnanců, která 

odchází bez udání důvodu. Tito zaměstnanci nedostali příležitost vyplnit dotazník týkající 

se jejich odchodu. Jedná se o pracovníky, kteří opouští firmu v době hromadného 

propouštění - v období ekonomické krize.  

Zajímavá je analýza důvodů dobrovolných odchodů z pohledu rozdělení dle skupin 

zaměstnanců ve společnosti. Je to znázorněno v grafu č. 17. 
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Graf 17 Důvody dobrovolných odchodů dle skupin zaměstnanců 

Pouze zaměstnanci ze skupiny operátorů odcházejí kvůli špatným pracovním 

podmínkám a převážná většina odchází, protože si nerozumí se svým přímým nadřízeným, 

a z osobních důvodů. Pracovníci skupiny THP opouští firmu hlavně kvůli neadekvátním 

platovým podmínkám, které jsou spojené s nenaplněným očekáváním profesního růstu. 

Čeští manažeři rozvazují pracovní poměry z osobních důvodů, kvůli platovým podmínkám 

a firemní kultuře, což je ukázáno v grafu č. 18. 
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4.6 Výsledky analýzy fluktuace a jejích příčin 

Pro lepší přehlednost je provedeno shrnutí nejdůležitějších závěrů z předchozích 

kapitol:     

 Průměrná míra fluktuace ve sledovaných šesti letech dosáhla procentní hodnoty 

1,58%. Nejvyšší míra roční fluktuace byla zaznamenána v roce 2009 a to 2,66%. 

 Společnost Koito Czech s.r.o. opouští zaměstnanci převážně dobrovolně, pouze v roce 

2009 je tomu naopak. 

 Nejvíce (co do počtu) společnost opouští celkově zaměstnanci ze skupiny operátorů, 

dále pak THP a nejméně čeští manažeři. Celkově nejčastěji (po porovnání s celkovým 

počtem pracovníků ve skupinách) rozvazují pracovní poměry čeští manažeři. 

 Z vlastní iniciativy odchází nejčastěji čeští manažeři a společnost propouští nejčastěji 

zaměstnance z operátorských pozic. 

 Odchody ve zkušební době představují necelou čtvrtinu všech odchodů. Téměř 

polovina rozvázaných pracovních poměrů ve zkušební době je zaznamenána v letech 

2009 a 2011. Většinu odchodů ve zkušební době iniciuje v pěti ze sledovaných šesti 

let zaměstnavatel. 

 Společnost rozvazuje pracovní poměry s operátory nejčastěji kvůli dlouhodobé 

nemoci, když skončí podpůrčí doba, s THP z důvodu nadbytečnosti a porušení 

pracovní kázně a jediný český manažer je propuštěn z důvodu nadbytečnosti. 

 Hlavním důvodem dobrovolných odchodů jsou nevyhovující platové podmínky 

spojené s profesním růstem. Nejmenší počet pracovníků odchází kvůli pracovním 

podmínkám (tito pracovníci jsou výhradně ze skupiny operátorů). 

 Čeští manažeři rozvazují pracovní poměry nejvíce z osobních důvodů, dále kvůli 

platovým podmínkám a firemní kultuře. 
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5. Návrhy a doporučení 

V této kapitole jsou navržena doporučení pro zlepšení současného stavu, některá 

doporučení jsou obecnějšího charakteru, jiná více konkrétní. Nejprve je popsán nynější 

stav, postupy apod. a k tomu je poté navrženo protiopatření. 

5.1 Stanovení míry fluktuace 

Ve společnosti Koito Czech s.r.o. se stanovuje cílová míra fluktuace na roční bázi ve 

formě KPI. Tato míra fluktuace je určena pro celou společnost vedoucím sekce lidských 

zdrojů. 

Návrhy na zlepšení: 

 Jelikož je stanovena pouze cílová míra fluktuace, jakožto horní strop, který by neměl 

být překročen, bylo by vhodné popřemýšlet, zda neurčit také spodní hranici míry 

fluktuace zaměstnanců. Samozřejmě není možné si tuto hodnotu vymyslet ihned. Tato 

hodnota by měla vyplynout z dlouhodobějšího sledování. Nelogické by také bylo, určit 

si ji jako cíl. Spodní hranice míry fluktuace by měla mít pouze informativní charakter. 

 Stanovení maximální míry fluktuace by bylo také zajímavé pro jednotlivé skupiny 

zaměstnanců. Například z předchozí části mé diplomové práce vyplynulo, že nejčastěji 

odchází dobrovolně čeští manažeři a nejpočetnějšími odchody se vyznačuje skupina 

operátorů. Proto by novým cílem mohlo být snížení míry fluktuace o např. 20% pro 

tyto skupiny zaměstnanců oproti předchozímu roku. 

 Stanovení míry fluktuace jako KPI na příští kalendářní rok je zajisté ovlivněno 

znalostmi, schopnostmi a charakterem manažera (majitele procesu). Toto platí 

všeobecně pro všechny stanovované cíle. Pokud si chce být majitel procesu jistý tím, 

že svůj cíl splní, aniž by ho to stálo mnoho úsilí, cílová hodnota indikátoru se nebude 

mnoho lišit od výsledku z předchozího roku. Pokud si majitel procesu určí svůj cíl 

odvážněji, ale na základě logické analýzy, a opravdu chce „problémový“ indikátor a 

tím i situaci ve společnosti zlepšit, bude si kromě této cílové hodnoty muset připravit 

plán činností, jak toho dosáhnout (tzv. akční plán). Jak je to tedy ve společnosti Koito 

Czech s.r.o.? Podívejme se na dosažené míry fluktuace a vzápětí na stanovené cíle pro 

nadcházející rok v tabulce č. 15. 
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                        Tab. 15 Stanovení KPI – Míra fluktuace 

Rok 
Dosažená míra 
fluktuace 

Plánovaná max. míra 
fluktuace 

Splnění 
cíle 

2008 1,56% x x 

2009 2,66% 1,60% NE 

2010 1,05% 2,50% ANO 

2011 1,44% x  x 

 

Na první pohled je vidět, že cíle zadávané na následující roky nejsou příliš odvážné. 

To ale není předmětem jakékoliv kritiky. Záleží na mnoha faktorech, ke kterým musí 

majitel procesu přihlédnout a vycházet také ze strategie firmy a nejvyššího vedení. Co 

zde bylo ale bohužel opominuto, byly trendy pohybu míry fluktuace. Cíle stanovené 

na následující roky byly očividně odhadnuté jen z průměrné roční míry fluktuace 

z předchozího roku. Zde je vysvětlení: v roce 2008 byla dosažena průměrná roční míra 

fluktuace 1,56%. Ale během posledních pěti měsíců téhož roku, dosahovala míra 

fluktuace cca 1,9% (v důsledku počínající krize). Trend byl tedy rostoucí. I přesto byl 

indikátor pro rok 2009 nastaven na 1,6%. Dalo by se namítnout, že chtěl vedoucí HR 

opravdu této hodnoty dosáhnout, ale ve skutečnosti neexistoval žádný plán činností 

pro snížení či udržení této míry fluktuace. V letech 2009 a 2010 nastala situace 

opačná. V roce 2009 byla dosažena průměrná roční míra fluktuace 2,66%. Během 

posledních čtyř měsíců v roce 2009 dosahovala míra fluktuace pouhých 0,6%. Trend 

byl tedy klesající. Nicméně, indikátor pro rok 2010 byl stanoven na 2,5%. Skutečná 

hodnota míry fluktuace 2010 se zastavila na 1,05%. Žádný akční plán pro snížení míry 

fluktuace nebyl aplikován. Návrhem na zlepšení je tedy zahrnout do svých odhadů i 

trendy, kterými daný indikátor (v našem případě míra fluktuace) prochází. 

5.2 Prezentace míry fluktuace a jejích důvodů  

Skutečné hodnoty míry fluktuace jsou prezentovány top managementu každý měsíc na 

speciálním meetingu. Prezentace zahrnuje kromě aktuální procentní míry fluktuace i její 

vývoj za posledních jedenáct měsíců, počty odchodů zaměstnanců a jejich důvodů 

z jednotlivých skupin a informaci o trvalém bydlišti odcházejících pracovníků.  
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Návrhy na zlepšení: 

 Jelikož z kapitoly 4.3 vyplývá, že počty odcházejících pracovníků nevztažené 

k celkovému počtu zaměstnanců ve skupině, nemají dostatečně vypovídající charakter, 

protiopatřením je zavést tuto informaci do prezentace pro top management. 

 Dále by bylo zajímavé provést a představit nejvyššímu vedení analýzu odchodů 

zaměstnanců z pohledu délky jejich setrvání ve společnosti. Firma by zjistila, zda 

odcházejí častěji zaměstnanci např. do jednoho roku nebo až po třech letech (detailněji 

se tímto tématem zabývá kapitola 5.3) a následně by se dalo zanalyzovat, z jakých 

důvodů tito pracovníci společnost opouští. Na základě všech těchto zjištění by sekce 

lidských zdrojů v úzké spolupráci s majiteli procesů vytvořila konkrétní cílený 

program na udržení jednotlivých skupin zaměstnanců. 

 Společnost Koito Czech s.r.o. je japonskou firmou. Japonská kultura je v mnoha 

ohledech odlišná od naší. V Japonsku je běžné, že člověk, který získá práci, zůstává 

v tomto zaměstnání po celý život a dobrovolné odchody jsou v této zemi minimální. 

Proto je japonský management společnosti Koito Czech s.r.o. velmi těžké přesvědčit o 

nutnosti implementace programu na udržení pracovníků, o které firma velmi usiluje. 

V současné době existuje tzv. motivační program, který mohou využívat všichni 

zaměstnanci. Bohužel tento program zahrnuje pouze několik položek a ty zaměstnance 

příliš neoslovují. Nástrojem, jak přesvědčit japonský management k oživení či 

vylepšení tohoto programu, by zajisté bylo vyčíslení nákladů na fluktuaci. Pokud 

bychom vycházeli z předpokladu, že náklady na každého odchozího pracovníka jsou 

ve výši jeho ročního platu, dostaneme se k těmto částkám (pozn. úroveň platů není 

úplně přesná): operátor = 10 000,- x 12 měsíců = 120 000,-; THP = 25 000,- x 12 

měsíců = 300 000,-; manažer = 50 000,- x 12 měsíců = 600 000 Kč. Po dosazení 

částek do tabulky odchodů, získáme orientační vyčíslení fluktuačních nákladů. 
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Tab. 16 Orientační vyčíslení fluktuačních nákladů 

Rok  2006 2007 2008 2009 2010 2011 SUMA 

Odchody 
celkem 78 63 98 151 58 97   

Operátoři CR, 
Assy, PC 63 38 75 124 46 75   

THP 10 21 21 25 9 21   

Český 
management 5 4 2 2 3 1   

Operátoři v Kč 7 560 000 4 560 000 9 000 000 14 880 000 5 520 000 9 000 000 50 520 000 

THP v Kč 3 000 000 6 300 000 6 300 000 7 500 000 2 700 000 6 300 000 32 100 000 

Český 
management 
v Kč 3 000 000 2 400 000 1 200 000 1 200 000 1 800 000 600 000 10 200 000 

SUMA 13 560 000 13 260 000 16 500 000 23 580 000 10 020 000 15 900 000 
          
92820000 

 

5.3 Důvody odchodů zaměstnanců 

V této kapitole jsou popsána doporučení dotýkající se získávání informací o důvodu 

odchodů zaměstnanců, důvodů samotných a také nastínění nového způsobu analyzování 

důvodů odchodů. 

Návrhy na zlepšení: 

 Tento návrh na zlepšení se týká způsobu získávání informací o důvodu odchodů. Jak 

již bylo popsáno, dobrovolně odcházející zaměstnanci vyplňují formulář, kde 

zaškrtávají důvody svého odchodu, přímo v hlavní open - space kanceláři. Představme 

si, že nám dá někdo do ruky formulář, požádá o okamžité vyplnění přímo na místě, kde 

jsou okolo telefonující zaměstnanci, málo času apod. Reakce, která se přímo nabízí, je 

vyplnit co nejdříve formulář bez jakéhokoliv dlouhého uvažování. Proto je 

pravděpodobné, že zaměstnanec ani nezaškrtne (i třeba nezáměrně) pravý důvod svého 

odchodu. Určitě příjemnější by byl pro zaměstnance rozhovor se zaškoleným HR 

specialistou v klidné malé meetingové místnosti. HR specialista by měl být proškolen a 

seznámen se všemi úskalími tohoto rozhovoru, jehož součástí je objasnění skutečné 

příčiny odchodu pracovníka. Tím by se eliminovaly nepravdivé odpovědi. Určitě by 

měla zaznít otázka „Proč nechcete zůstat?“ namísto „Proč odcházíte?“. 
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 Společnost by mohla zvážit, zda nezjišťovat i spokojenost/nespokojenost zaměstnance, 

se kterým byl rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele např. v rámci 

propouštěcího rozhovoru.  

 V kapitole 5.2 je nastíněno, že firma neanalyzuje odchody zaměstnanců dle délky jejich 

zaměstnání. Jak by to mohlo vypadat? Např. rozdělit odcházející zaměstnance do 

těchto skupin: ve zkušební době, do 1 roku, 2-3 roky, 3-5 let a 5 a více a následně u 

skupin identifikovat hlavní důvody odchodů. 

 Mezi analyzovanými důvody odchodů jak ze strany zaměstnanců, tak i zaměstnavatele 

se nachází důvod: zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Tento důvod ovšem 

není důvodem. Zaměstnanec neodchází, protože je ve zkušební době, ale např. proto, 

že měl poněkud jinou představu o náplni své práce. To samé platí i pro zaměstnavatele. 

Ten zruší pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době, jelikož není např. 

spokojený s jeho pracovním výkonem. Doporučení tedy je zrušit tento „důvod“ a 

nahradit jej skutečným důvodem odchodu. 

 Pokud by firma i nadále pokračovala s anketou spokojenosti zaměstnanců, bylo by 

zajímavé porovnat výsledky této ankety s uváděnými důvody dobrovolných odchodů 

zaměstnanců. V ideálním případě by se měly krýt nebo alespoň ukázat potenciální 

hrozbu zvýšení fluktuace. 
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6. Závěr  

Fluktuace zaměstnanců ve firmách není jen otázkou sekce lidských zdrojů neboli 

personalistů. Pokud se společnost rozhodne pro implementaci určitého balíčku 

protiopatření ke snížení či udržení míry fluktuace, je zapotřebí aktivní spolupráce také 

všech manažerů (v našem případě japonských i českých), liniových manažerů - lídrů, ale i 

zaměstnanců. Ve společnosti od některých manažerů slýcháváme, že zaměstnanci prostě 

přicházejí a odcházejí, a proto není možné očekávat, že si firma udrží každého a napořád, 

jak je tomu u našich japonských kolegů. Ano, je pravdou, že nejsme oddáni svému 

zaměstnavateli, tak jako v Japonsku. Pokud se ale vedení společnosti, manažeři, 

zaměstnanci budou snažit dosáhnout stejného cíle, zvýší se loajalita ke společnosti a 

fluktuace přinejmenším neporoste. 

Konkrétní návrhy na snížení míry fluktuace nejsou součástí této diplomové práce kvůli 

omezenému rozsahu práce. Hlavním výstupem diplomové práce je provedená analýza míry 

fluktuace, odchodů a jejich důvodů. Data týkající se odchodů jsou analyzována z několika 

pohledů: odchody ze strany zaměstnanců a zaměstnavatele, odchody tří hlavních skupin 

zaměstnanců (českých manažerů, THP a operátorů ve výrobních procesech) a odchody ve 

zkušební a po zkušební době.  

Návrhy na zlepšení jsou spíše systémového charakteru a jsou rozděleny do tří oblastí. 

Jedná se o doporučení ke zlepšení stanovování míry fluktuace, prezentace míry fluktuace 

vrcholovému managementu a důvodů odchodů zaměstnanců. V oblasti stanovování míry 

fluktuace jsou navržena tři opatření. Nejvýznamnějším opatřením pro přesnější určení 

hodnoty míry fluktuace na následující rok je zahrnutí trendů, kterými tento indikátor 

prochází. V oblasti prezentace výsledků fluktuace top managementu jsou doporučeny také 

tři návrhy na zlepšení. Jedním z těchto návrhů je vyčíslení nákladů na fluktuaci pro 

vrcholové vedení společnosti, jelikož výše těchto nákladů není zdaleka tak zanedbatelná, 

jak by se mohlo na první pohled zdát. Oblast důvodů odchodů zahrnuje celkem pět 

doporučení. Jedním z nich je návrh na změnu způsobu získávání informací o důvodu 

odchodů zaměstnanců, tedy upuštění od dotazníkové formy a zavedení cíleného rozhovoru 

s odcházejícím pracovníkem řízeného zaškoleným HR specialistou. 

Co říci na závěr? Firmy, pečujte o své zaměstnance tak, jak chcete, aby oni pečovali o 

vaše zákazníky! 
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