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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřená na téma sestavení modelu strategické analýzy 

v podmínkách personalistiky průmyslových firem. V teoretické části je popsán obecný postup 

pro provádění strategické analýzy podniku, obecné strategické alternativy a výchozí 

podmínky pro sestavení modelu strategické analýzy, kde se věnuji dílčím analýzám 

potřebným pro sestavení strategického plánu podniku. V praktické části je zanalyzováno 

konkurenční prostředí společnosti Manpower, s.r.o. Cílem této diplomové práce je sestavení 

modelu strategické analýzy v podmínkách personalistiky průmyslových firem a následná 

implementace modelu na společnost Manpower, s.r.o. 

 

Klíčová slova: Strategická analýza, analýza PEST, analýza konkurenčního prostředí, 

analýza strategických skupin, analýza klíčových prvků, SWOT analýza 

 

 

Abstract 

 

The thesis is focused on drawing up a model of strategic analysis in terms of personnel 

of industrial enterprises. The theoretical part describes the general procedure for 

implementing strategic business analysis, strategic alternatives and general initial conditions 

for the establishment of strategic analysis model, which is devoted to partial analysis needed 

to build strategic business plan. In the practical part of the competitive environment is 

analyzed Manpower, Ltd. The aim of this thesis is to build a model of strategic analysis in 

terms of human resources and industrial companies followed by implementation of the 

Manpower Company, Ltd. model. 

 

Key words: Strategic analysis, PEST analysis of the competitive environment, strategic 

analysis groups key elements of analysis, SWOT analysis 
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Úvod 

 
 

Rozvojem vědy a lidského poznání se stává jednání lidí stále sofistikovanější, zdálo  

by se, ţe lidské rozhodování v řízení firem je čím dál více spolehlivější a méně rizikovější. 

Opak je bohuţel pravdou, v rámci nových a někdy těţko rozpoznatelných faktorů, platí více 

neţ v minulosti, ţe dosaţení předem daných cílů je nejisté. Tato skutečnost je nejvíce 

zřetelná v řízení firem a především v jejich rozhodovacím procesu. Aby bylo řízení firmy 

kvalitní a na top úrovni, musí management podniku stále zdokonalovat nástroje řízení.  

 
V důsledku vstupu konkurenčních firem se v 80. letech minulého století objevily nové 

trendy v řízení firem, spočívající v kladení většího důrazu na dlouhodobý charakter 

rozhodování, relevantních faktorů a cílů. Značný posun a skok vpřed v teorii řízení je teze, 

 ţe top management podniku se jiţ neorientuje na operativní či taktické cíle, ale zaměřuje  

se na cíle strategické, které jsou charakteristické svým podstatným vlivem při získávání 

konkurenční výhody firmy. Zaměření se na strategické cíle firmy provází i sledování rámce 

podnikových aktivit a směřování podniku do budoucna. 

 
S vývojem hospodářské situace v České republice a s vývojem trhu práce, vznikala 

také postupně vyšší poptávka po kvalitnějším a sofistikovanějším servisu v oblasti lidských 

zdrojů a personálních sluţeb. Personální společnosti a agentury sehrávají při 

zprostředkování zaměstnání stále důleţitější roli. V posledních letech zaţívají personální 

agentury doslova „boom“ a obrací se na ně čím dál více průmyslových firem, které práci 

nabízejí. 

 
V současnosti existuje mnoho konkurenčních firem v  personální oblasti a je více neţ 

dříve nutné sofistikovaněji propracovat strategickou analýzu firmy a vhodně zvolit druh 

dílčích analýz potřebných pro definování strategického plánu průmyslových firem.   

 

Cílem diplomové práce je sestavení modelu strategické analýzy konkurenčního 

prostředí v podmínkách personalistiky průmyslových firem a následná implementace tohoto 

modelu na společnost Manpower, s.r.o. 

 
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části bude popsán obecný 

postup pro provádění strategické analýzy firmy, obecné strategické alternativy a výchozí 

podmínky pro sestavení modelu strategické analýzy. V druhé, praktické části práce, bude 

zanalyzováno konkurenční prostředí společnosti Manpower, s.r.o. a bude sestaven model 

strategické analýzy, který bude následně implementován na společnost Manpower, s.r.o.  
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1. Teoretická východiska zpracování strategické analýzy a popis 

dílčích analýz potřebných pro definování strategického plánu 

průmyslových firem 

Pojem strategie pochází z řeckého slova – stratégos, coţ označuje vůdce.  

Do ekonomie byl tento pojem převzat z vojenství a v současnosti můţeme v literatuře najít 

nespočet definic strategie. Dle Vebera strategie je: „Koncept celkového chování organizace, 

zejména způsob činností organizace a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamyšlených 

záměrů“. [1]  

 

1.1 Strategický management 

Management firmy vyuţívá různé přístupy k formulování strategie, velmi často  

je uplatňovaný hierarchický přístup, zaloţený na formulaci poslání, vize, strategických cílů  

a strategie. Poslání identifikuje základní funkci firmy, vize na rozdíl od poslání vyjadřuje 

představu o budoucím stavu podniku a má dlouhodobý charakter. Strategické cíle jsou  

tzv. očekávané budoucí výsledky a jejich formulace se odvíjí od poslání a vize firmy. 

Strategie stanoví cestu jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. [2]  

Strategický management dle Coulterové zahrnuje řadu kroků, ve kterých vedení firmy 

analyzuje současnou situaci, rozhoduje o výběru vhodné strategie a následně zhodnocuje její 

úspěšnost. Proces strategického managementu zahrnuje: situační analýzu, formulování 

strategie, implementaci strategie a následné hodnocení strategie. [3] 

 
 

Situační analýza 

Před rozhodnutím o výběru vhodné strategie musí vedení firmy zanalyzovat 

součastnou situaci firmy. Situační analýza s sebou nese pohled na firmu v kontextu vnějšího 

prostředí a vnitřní organizační struktury. Následně probíhá zkoumání příslušných 

organizačních sloţek firmy, například: úloha zainteresovaných stran, dynamika změn atp.  

Důleţité je vhodně stanovit cíle, jeţ chce firma dosáhnout. Majaro formuluje cíle 

firmy jako měřitelné výsledky, kterých se snaţí firma dosáhnout svojí činností. Obecně jsou 

vyjádřeny jako zisk nebo návratnost investic. [4] 
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Vytyčené cíle by měly splňovat určité kritéria, které jsou označovány jako metoda 

„SMART“ [4]: 

 Stimulating – stimulující 

 Measurable – měřitelné 

 Acceptable – přijatelné 

 Realistic – reálné 

 Timed – vymezené v čase 

 
 

Formulování strategie 

Formulování strategie zahrnuje návrh a výběr vhodné organizační strategie. 

Coulterová uvádí tři moţnosti strategií, ze kterých můţe firma volit. Jsou to: strategie 

funkční, jenţ s sebou nese cílené rozhodnutí o činnostech firmy a funkčních jednotek, 

strategie konkurenční, jenţ je orientována na konkurenci v konkrétním průmyslovém 

odvětví a tzv. strategie korporační, týkající se otázky: „S čím firma podniká, nebo s čím by 

chtěla a co bude do budoucna vyrábět nebo s čím obchodovat?“ 

 

Implementace strategie 

Implementace strategie je proces zavádění vybrané strategie firmy do praxe, 

kdy je důleţité zavést strategii nejen na management firmy, ale také na firemní zaměstnance.  

 

Hodnocení strategie 

Hodnocení strategie je proces, jakým byla strategie provedena a jaký výsledek 

zavedení strategie firmě přinesla. [3] 

 

Dle mého názoru, by měl kaţdý management firmy důsledněji dodrţovat výše 

uvedený průběh strategie, především dodrţování kritérií obsaţených v metodě SMART. 

Předcházelo by se tak mnoha ztrátám, nebo by se případné ztráty podařilo minimalizovat. 
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1.2 Obecné strategické alternativy  

Mimo jiţ zmíněné strategie viz Formulace strategií, uvádí Šuleř obecné strategické 

alternativy. [5] 

Dle Šuleře existují čtyři základní způsoby, jimiţ lze nahlíţet na strategii organizace,  

a to: stabilizace, expanze, omezení a kombinace předcházejících. Tyto základní strategické 

volby jsou uvedeny včetně příkladů v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Obecné strategické alternativy [5] 

 EXPANZE OMEZENÍ STABILIZACE KOMBINACE 

Výrobky Připojit nové  

výrobky 

Opustit staré výrobky 

 

Udrţet,  

uskutečnit změny 

Opustit staré 

 

Nalézt nové uţití 

 

Utlumit rozvoj  

výrobků 

 

Zlepšit jakost 

 

a přidat nové 

 

Trhy Nalézt nová teritoria 

 

Opustit distribuční  

kanály 

Udrţet, chránit 

podíl na trhu 

Opustit staré 

zákazníky 

Proniknout na trhy 

 

Sníţit podíl na trhu 

 

Zaměřit se na 

výklenky 

a hledat nové 

 

Funkce Urychlit vertikální 

integraci 

Stát se tzv. zajatou  

firmou 

Udrţet 

 

Zvýšit kapacity 

 

Zvýšit kapacitu 

 

Omezit vývoj  

a výzkum 

Zlepšit efektivitu 

výroby 

Zlepšit 

efektivitu 

 

 

Expanze 

Tuto strategii sledují firmy, které rozšiřují svojí činnost o další výrobek  

či sluţbu. Rozšiřují své působení na trzích nebo své funkce. Manaţeři volí tuto strategii 

z následujících důvodů: 

 v nestabilních, průmyslových odvětví můţe snaha o stabilizaci přinést 

v dlouhodobém výhledu zánik a expanze můţe být v některých 

nestabilních oblastech podmínkou přeţití 

 motivace – stabilizace sice přináší niţší riziko, ale také méně zisku  

a ocenění. Většina strategií se zakládají na snaze manaţerů o větší uznání  

a finanční ocenění 

 vnější tlak ze strany majitelů a akcionářů a víra, ţe rychlé změny 

v okolním prostředí si expanzi vyţadují 



 

 

5 

 

Omezení 

Tuto strategii volí firmy, které vidí nutnost redukovat své výrobky či sluţby. 

Management firmy se zaměří na zlepšení svých funkcí omezením činností v organizačních 

jednotkách s negativním tokem peněz, neboli „cash flow“. 

Při omezení svých funkcí se firma můţe také rozhodnout prodávat veškeré své 

výrobky a sluţby jedinému zákazníkovi. Manaţeři přistupují k této strategii za okolností: 

 kdy se firmě nevede dobře nebo je to tímto způsobem vnímáno 

 nedaří se dosáhnout firemních cílů a vzrůstá tlak akcionářů 

 hrozby v okolním prostředí se zdají být natolik hrozivé, ţe si s nimi firma 

nedokáţe poradit 

 externí příleţitosti, kdy by firma mohla vyuţít svých předností 

 

Stabilizace 

Tuto strategii sledují firmy, které pokračují se stejnými výrobky či sluţbami  

na stejných trzích s tím, ţe se zaměřují na zdokonalování svých výkonů. Tuto strategii můţe 

firma volit při maximalizaci zisku zvyšováním efektivity současných činností. Management 

firmy se přiklání k této strategii zejména v těchto případech: 

 firma si vede dobře nebo je tak sebou vnímána a management si není 

jistý tím, které rozhodnutí byly toho příčinou 

 stabilizace je méně riziková a zejména velké firmy a firmy v minulosti 

úspěšné se ke změnám odhodlávají obtíţně 

 stabilizace je jednodušší a pohodlnější, není třeba měnit rutinní postupy 

 prostředí je povaţováno za stabilní se zanedbatelnými hrozbami  

či příleţitostmi 

 

Kombinace 

Strategii kombinace sledují firmy, které vědomě zavádějí ve stejné době 

v jednotlivých organizačních jednotkách různé strategie nebo plánují pouţít v budoucnosti 

několik po sobě následujících různých strategií. [5] 
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Model „7 S“ 

Tento model dle kolektivu autorů Abrahamssona a Müncha v sobě zahrnuje sedm 

základních aspektů, které vzájemně ovlivňují, podmiňují a rozhodují o tom, jak bude firemní 

strategie naplněna. Těmito sedmi „S“jsou [10]: 
 

 Strategie (strategy) – cesta jakou má být dosaţeno firemních cílů 

 Struktura (structure) – firemní struktura zahrnující firemní role, hierarchii  

a koordinaci 

 Systémy řízení (systems) – systémy řízení zahrnují formální  

a neformální pravidla, které pomáhají posunovat firmu daným směrem 

 Styl (style) – cesta chování a spolupráce, jak management přistupuje 

k řešení problémů 

 Spolupracovníci (staff) – spolupracovníky se míní řídící a řadoví 

zaměstnanci, jejich funkce a chování vůči firmě 

 Schopnosti (skills) – schopnostmi je myšlena profesionální zdatnost 

pracovního kolektivu firmy jako celku   

 Sdílené hodnoty (shared values) – odráţejí základní vizi a principy 

respektované pracovníky  

 

Předpokládám, ţe výše uvedené strategické alternativy se v praxi často vyuţívají.  

Je důleţité pro firmu včas rozpoznat situaci na trhu, ve které se nachází. Rovněţ je důleţité 

následně vhodně zvolit strategickou alternativu, kterou na základě aktuální situace firma 

implementuje. 

Před zvolením dané strategii, bych doporučila sestavit výše uvedený model „7 S“, 

kdy si management firmy jasně předem stanoví základní aspekty, které nastíní, jak bude 

firemní strategie naplněna. 
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1.3  Strategická analýza  

Před zhodnocením konkurenčního prostředí průmyslových firem a vymezení 

strategických cílů a vhodné strategie firmy je v prvé řadě potřeba zvolit vhodný druh 

strategické analýzy. Strategická analýza je dle Horské klíčovým prvkem strategického 

plánování. Strategická analýza se především zaměřuje na zjištění aktuálního stavu firmy  

a neměla by být za ţádných okolností opomíjena. [6] 

Vypracování originální metodiky hodnocení kvality firemního prostředí je zaloţeno  

na firemním přístupu, jehoţ základní podstatou je identifikace příslušných investičních, 

resp. rozvojových preferencí firemních subjektů. Velmi důleţitá je především volba 

vhodného druhu dílčích analýz potřebných pro definování strategického plánu firem. [17] 

Dílčí Analýzy lze rozdělit na dvě skupiny, které zkoumají jednotlivé prostředí,  

a to mikro a makro prostředí. V mé práci uvádím jen jednu společnou skupinu analýz, 

a to skupinu dílčích analýz. [7] 

 

Dílčími analýzami jsou: 

 
 

 Analýza PEST 

 

 Porterův model 5 sil 

 

 Analýza strategických skupin 

 

 Analýza klíčových prvků  

 

 SWOT analýza 

 

 Ostatní analýzy 
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1.3.1 Analýza PEST 

Analýza PEST představuje analýzu politických, ekonomických, sociálních  

a technologických faktorů prostředí ovlivňujících rozvoj a podnikání firmy. Je zřejmé, 

ţe se jednotlivé faktory budou v průběhu podnikání firmy měnit a s nimi i dopad na podnik, 

proto je nutné tyto faktory průběţně sledovat a vyhodnocovat. Je dobré vycházet z faktorů, 

které se z historického hlediska ukázaly důleţité, přes faktory jevící se podstatné 

v současnosti, a poté přejít k těm, které budou pravděpodobně mít podstatný vliv 

v budoucnu.  

 

Příklady jednotlivých faktorů: 

 Faktory politické/legislativní - legislativa regulující podnikání, 

legislativa určující zdanění (podniků, jednotlivců), předpisy pro 

mezinárodní obchod, ochrana spotřebitelů, pracovní právo, předpisy  

a regulace upravující konkurenční prostředí, monopoly, vládní 

rozhodnutí předpisy Evropské unie, předpisy na ochranu ochranných 

známek a patentů, předpisy na ochranu prostředí aj. 

 

 Faktory ekonomické – HDP, ekonomický růst, monetární politika (resp. 

úrokové sazby), vládní výdaje, politika proti nezaměstnanosti, zdanění, 

měnové kurzy, inflace, aj. 

 

 Faktory sociální – rozdělení příjmů, demografické faktory (věková 

struktura obyvatelstva, pohlaví, velikost rodiny, stárnutí obyvatelstva, 

povolání), pracovní mobilita, změny ţivotního stylu, vzdělání, móda  

a záliby, regionální rozdíly, aj. 

 

 Faktory technologické – vládní výdaje na výzkum, zaměření průmyslu 

na zlepšení technologii, nové objevy, patenty, vývoj nových technologií, 

míra technologického opotřebení, spotřeba energie a náklady na energii, 

internet, vliv informačních technologií, aj. [8] 

 

Analýzu PEST jsem zvolila z důvodu komplexního přehledu potencionálních 

externích vlivů působících na firmu. Analýza bere v potaz faktory, kterým je více či méně 

vystavena kaţdá firma, proto tuto metodu aplikuji v praktické části práce. 
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1.3.2 Porterův model 5 sil 

Tento model byl vyvinut E. Porterem z Harward School of Business Administration.   

 

Model je zaměřen na analýzu: 

 Rizika vstupu potencionálních konkurentů 

 Rivality mezi stávajícími podniky 

 Smluvní síly kupujících 

 Smluvní síly dodavatelů 

 Hrozby substitučních výrobků 

 

Konkurenční síly uvedené v Porterově modelu ovlivňují vývoj firmy a mohou  

se v průběhu času měnit. Lze říci, ţe k dosaţení konkurenční výhody se firma musí 

adaptovat, aby čelila hrozbám jedné nebo více z těchto pěti sil a to i přes výběr firemní 

strategie. [9] 

Porterův model 5 sil lze sice vyuţít jako výchozí bod pro dílčí analýzu firmy, ale dle 

mého názoru nelze model vyţít ve všech ekonomických sektorech, proto tento model 

v praktické části práce nevyuţiji. 

 

1.3.3 Analýza strategických skupin 

Analýza strategických skupin byla zahrnuta do strategických úvah firem jiţ 

v osmdesátých letech dvacátého století. Důvodem byla změna celkového vývoje, převáţně 

v růstu konkurence. Jakubíková uvádí dvě extrémní situace ve vytváření strategických 

skupin z podniků ve stejném odvětví [12]:  

 v odvětví se nachází unifikovaná strategická skupina 

 odvětví má různé (separátní) strategické skupiny 

 

Analýzu strategických skupin jsem vybrala z důvodu její stručnosti a přehlednosti. 

Analýza strategických skupin zásadně přispívá k popisu jednotlivých konkurenčních firem  

a osvětlení konkurenční situace v odvětví, proto ji dále vyuţiji při charakteristice 

konkurenčních společností v praktické části práce. 
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1.3.4 Analýza klíčových prvků 

Analýza klíčových prvků společnosti představuje vhodnou inspiraci pro srovnání dané 

firmy s firmami konkurenčními.  

 

Analýza si klade za cíl [13]: 

 zjištění časové a finanční náročnosti potřebných úprav pro dosaţení 

lepšího umístění na trhu neţ konkurence 

 vylepšení slabých stránek o prvky, ve kterých jsou konkurenti úspěšnější 

 vyvarování se chyb, které udělaly konkurenční firmy 

 zhodnocení marketingových aktivit konkurence  

 

Analýza klíčových prvků je další z analýz, u které je kladem její stručnost  

a přehlednost. Dalším důvodem mého výběru analýzy klíčových prvků je její moţnost 

individuálního pouţití v kaţdém ekonomickém sektoru, proto ji dále vyuţiji při analýze 

konkurenčních společností v praktické části práce. 

 

1.3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza dle Böhma sleduje integrovaný přístup, včetně klíčových firemních 

stránek v proměnném prostředí. Cílem je konfrontace silných (Strengths) a slabých 

(Weaknesses) stránek firmy s příleţitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats).  Cílem 

SWOT analýzy je dosaţení nejvhodnější strategie. Zobrazení matice analýzy SWOT  

viz tabulka 2. [14] 

 

Tabulka 2. Analýza SWOT [14] 

 

Silné stránky Slabé stránky 

(strengths) (weaknesses) 

Příležitosti Hrozby 

(oportunities) (threats) 
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 Silné a slabé stránky  

Silné a slabé stránky ve SWOT analýze nezahrnují všechny charakteristické 

rysy firmy, ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěšnosti. 

Silné a slabé stránky jsou relativní. Silnými stránkami firmy jsou například 

vedoucí pozice na trhu, přístup ke špičkovým technologiím, vynikající 

celosvětová distribuční síť apod. Slabými stránkami pro firmu jsou 

například nízký rozpočet na reklamu, malé zastoupení na trhu, malá 

ziskovost atd.  

 

 Příležitosti a hrozby 

Vedení firmy musí rozpoznat stěţejní příleţitosti a hrozby, jimţ firma čelí. 

Účelem analýzy SWOT je donutit vedení předvídat důleţité trendy, které 

mohou mít dopad na firmu. Příleţitostmi jsou například hospodářské klima, 

demografické změny, trh a technologie. Hrozbami jsou pro firmu 

konkurenční aktivita, tlak ze strany distribučních kanálů, demografické 

změny, politika atd. [15] 

 

 

Na základě informací získaných z analýzy SWOT zvolí vedení firmy vhodné dílčí 

strategie, kterými jsou [16]: 

 

 Strategie SO -  vyuţití silných stránek na získání konkurenční výhody 

 Strategie WO -  překonání slabin vyuţitím příleţitostí 

 Strategie SW - vyuţití silných stránek na obranu proti hrozbám 

 Strategie WT – minimalizace nákladů a čelení hrozbám  

 

Analýzu SWOT jsem zvolila z důvodu jejích předností, které spočívají v její 

přehlednosti a vzájemné provázanosti mezi jednotlivými firemními stránkami a okolním 

prostředí firmy. Další předností analýzy je zjištění kompletního stavu firmy a vymezení 

moţných potencionálních příleţitostí či hrozeb.  

Analýzu SWOT lze také individuálně pouţít u firem působících v jednotlivých 

sektorech ekonomiky, proto ji dále aplikuji při analýze společnosti Manpower, s.r.o. a jejího 

okolního prostředí v praktické části práce. 
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1.3.6 Ostatní analýzy  

Za ostatní analýzy uvádím například Matici BCG.  

 

Matice BCG 

 

Matice BCG je nástroj pouţívaný k analýze firemního portfolia a poskytuje informace  

o tom, jak firma vyčlenila své zdroje, jaké příleţitosti existují a jakým hrozbám čelit. Cílem 

této analýzy je zhodnotit atraktivnost trhu a mapování pozice firmy na trhu.  

Matice BCG (The Boston Consulting Group Model), je zaloţena na myšlence 

importace vztahu mezi tempem růstu a relativního podílu na trhu. Na rozdíl od obvyklých 

ukazatelů celkového podílu na trhu, relativní podíl znázorňuje podíl analyzované firmy  

a konkurenční pozici v daném odvětví. 

V tabulce 3 je znázorněna na vertikální ose míra růstu trhu a na horizontální ose 

je znázorněn relativní podíl na trhu. BCG matice rozlišuje čtyři druhy produktů: hvězdy, 

otazníky, dojné krávy a psy.  

 

Tabulka 3. Matice BCG [11] 

 
 

  

Vysoký 

Hvězdy Otazníky 

 

Nízký Dojné krávy Psi 

 

    

 Vysoký         Nízký  
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 Hvězdy – hvězdy jsou produkty s vysokým trţním podílem  

a vysokým tempem růstu 

 

 Otazníky – otazníky mají tendenci získat podíl na trhu a stát  

se hvězdami, nakonec dojnými kravami kdyţ se růst trhu zpomalí, 

pokud otazníky neuspějí, změní se na psi 

 

 Dojné krávy – dojné krávy jsou produkty s vysokým podílem  

na trhu a s pomalým tempem růstu 

 

 Psi – někdy označovaní jako bídní psi, jsou produkty s nízkým 

podílem na trhu a s pomalým tempem růstu [11] 

 

Matice BCG je sice uţitečný nástroj pouţívaný k analýze firemního portfolia  

a poskytuje informace o pozici firmy na trhu, ale je především zaměřena na firmy 

s produktovou výrobou a nelze jí vyuţít ve všech sektorech ekonomiky, proto ji dále 

v praktické části práci nevyuţiji. 

 

Volba dílčích analýz potřebných pro definování strategického plánu má pro firmu 

podstatný vliv. Kaţdý management firmy musí důsledně zváţit, jaké dílčí analýzy zvolí  

a následně implementuje.  

Domnívám se, ţe kaţdá firma volí jiţ osvědčené metody a analýzy. Tato strategie  

tzv. „drţení se osvědčených metod“ nemusí být pro firmu vţdy optimální. Pokud tedy něco 

nefunguje špatně, neznamená to, ţe to nemůţe být modernizováno, či jen v určitých bodech 

změněno. 
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2. Systémové struktury řízení společnosti Manpower, s.r.o. 

2.1 Charakteristika a cíle společnosti 

Společnost Manpower, s.r.o., dále jen společnost, je jedna z předních světových 

společností v oblasti personálních sluţeb. Hlavními činnostmi společnosti jsou 

zprostředkování zaměstnání a poradenská činnost v oblasti personalistiky.  Společnost 

působí v 80 zemích světa a plní ročně nejen potřeby malých i středních podniků všech 

odvětví průmyslu, ale i nadnárodních korporací.   

Společnost nabízí kompletní pokrytí zaměstnaneckého a obchodního cyklu,  

tj. od nalezení pracovní pozice zaměstnancům na dobu neurčitou i určitou, hodnocení  

a výběru pracovníků, přes školení, outplacement, outsourcing, aţ po poradenství 

v personální oblasti. 

Společnost pomocí vlastních výzkumů sleduje globální i lokální trendy v měnícím  

se světě práce a čtvrtletně sestavuje tzv. Index trhu práce. V České republice se společnost 

kaţdý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro 8 000 zaměstnanců. Díky  

22 pobočkám, viz obrázek 1, se společnosti v roce 2010 podařilo najít 12 000 

spolupracovníků pro 1 000 klientů. [26, 28] 

 

 

Obr. 1. Rozložení poboček společnosti Manpower, s.r.o. 

 v České republice [26] 

 



 

 

15 

 

Cílem Manpower, s.r.o. je podpořit rozmanitost společnosti a vytvoření pracovních 

příleţitostí pro všechny lidi tak, aby mohli nalézt uplatnění na trhu práce. Ať uţ je to pomoc 

nezaměstnaným svobodným matkám nalézt vhodnou práci (sponzorování projektu 

Alternativa), podpora zodpovědného přístupu k propouštěným zaměstnancům a boj proti 

diskriminaci menšin na trhu práce (spolupráce na projektu Equal) nebo například podpora 

dílen pro pracovní terapii mladých lidí z dětských domovů (sponzorování projektu Šance).  

Pro společnost je velmi důleţitá angaţovanost v rámci Asociace poskytovatelů 

personálních sluţeb v České republice, jíţ je zakládajícím členem. Jejím cílem je vytváření 

podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil. Pro jeho dosaţení asociace 

komunikuje s příslušnými institucemi i státními orgány, pořádá konference a společné akce. 

Asociace je v pravidelném kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, pro které 

společnost připravuje návrhy na úpravu legislativy týkajících se pracovního trhu  

a agenturního zaměstnávání.  

Díky spolupráci s evropskou asociací Eurociett zprostředkovává společnost státním 

orgánům zkušenosti s agenturním zaměstnáváním ze zemí západní Evropy, kde má tento 

způsob práce velkou tradici. [28] 

 

2.2 Historie společnosti 

Společnost byla zaloţena roku 1948 ve Wisconsinu (USA). První kanceláře 

společnosti byly umístěny v Milwaukee a Chicagu. Roku 1954 společnost pokračuje ve své 

expanzi a kromě vlastních poboček nabízí i první franšízu. Otevřením poboček v Montrealu 

a Torontu se roku 1956 společnost stává mezinárodní a expanduje do Evropy, kde zakládá 

filiálku ve Velké Británii. Roku 1967 se akcie společnosti staly volně obchodovatelné na 

burze v New Yorku. Následovalo zaloţení filiálky společnosti v Japonsku a Austrálii.  

V roce 2004 společnost vyhledávala v Řecku zaměstnance pro Olympijské hry 

v Athénách. Roku 2005 se společnost stala partnerem čínské vlády pro vypracování strategie 

a vybudování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v Číně. Téhoţ roku společnost 

vlastnila 4 300 poboček a dosáhla obratu 15 miliard dolarů. Roku 2006 společnost změnila 

po 58 letech své logo a představila novou vizuální identitu, která odrazila jeho pozici leadera 

v poskytování širokého spektra HR (human resources) sluţeb.  
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V České republice společnost působí od roku 1991. Roku 1996 byla otevřena pobočka 

v Hradci Králové. V roce 2000 byly otevřené nové pobočky Plzeň, Kladno a Brno, další 

nové pobočky v Teplicích a Olomouci byly otevřeny roku 2002. Následujícího roku  

se centrála společnosti a pobočka Praha přestěhovala na Karlovo náměstí a byly otevřeny 

nové pobočky v Liberci, Rakovníku a Kolíně. Následovalo otevření poboček  

v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích a Ostravě.  

Roku 2005 byla rozšířena pobočka Praha a byla otevřena specializovaná pobočka 

Brno IT Jobs. Téhoţ roku společnost představila své nové logo, vizuální identitu a nový 

přístup zaloţený na poskytování spektra HR (human resources) sluţeb. V roce  

2006 společnost otevřela pobočky v Písku a Hranicích na Moravě a následujícího roku 

otevřela pobočky ve Zlíně a Jihlavě. Roku 2007 byla otevřena specializovaná divize 

Manpower Professional zaměřená na vyhledávání zaměstnanců ve specializovaných 

oborech. Roku 2011 společnost slaví 20 let na českém trhu. [26] 

 

2.3 Ekonomická charakteristika 

Vývoj během finančního roku 

Vývoj zisku ve společnosti má sezónní charakter, nejniţší trţby společnost 

zaznamenává v měsících leden aţ březen a nejvyšší v měsících červen aţ září a v období 

vánoc, kdy převládá zvýšená potřeba pracovních sil obchodních řetězců. Během účetního 

období 1. ledna 2010 aţ 31. prosince 2010 dosáhla společnost zisku v celkové výši  

24 316 tis. Kč. [28] 

 

Vývoj minulého období 

Společnost dosáhla v roce 2009 zisku ve výši 6 609 tis. Kč. V roce 2008 společnost 

dosáhla zisku ve výši 30 540 tis. Kč. Roku 2007 dosaţený zisk společnosti činil 41 537 tis. 

Kč. V roce 2006 společnost dosáhla zisku ve výši 4 522 tis. Kč. V roce 2005 společnost 

zaznamenala ztrátu ve výši 1 318 tis. Kč a v roce 2004 společnost dosáhla zisku ve výši  

7 112 tis. Kč. [40, 41, 42, 43, 44, 45] 
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Hospodářské výsledky za období 2004 – 2010 jsem pro názornost zanesla i s výchozí 

tabulkou hodnot do grafu 1. Údaje jsem získala z výročních zpráv z let 2004 – 2010 

společnosti Manpower, s.r.o. dostupných s webového portálu Justice.cz. [39] 

 

       

            Graf 1. HV společnosti Manpower, s.r.o. za období 2004 - 2010 [Vlastní práce] 

 

Z grafu 1 je patrné, ţe společnost dosáhla v roce 2005 ztráty 1 318 tis. Kč, bylo  

to dáno nepříznivou situací na trhu a expanzí poboček společnosti v České republice, 

především byla rozšířena pobočka Praha a byla otevřena specializovaná pobočka Brno IT 

Jobs, (jak jsem jiţ uvedla v historii společnosti v bodě 2.2). Naopak nejvyššího zisku 

společnost dosáhla v roce 2007, kdy uţ byla situace na trhu příznivější, a to 41 537 tis. Kč.  

S nástupem ekonomické krize v roce 2009 společnost zaznamenala prudký propad, 

kdy zisk činil 6 609 tis. Kč oproti roku 2008, kdy zisk činil 30 540 tis. Kč., tedy propad 

zisku byl v roce 2009 -78% oproti roku 2008. 

Dále z grafu 1 je patrné, ţe jiţ následující rok společnost dosáhla vyššího zisku, a to 

24 316 tis. Kč. Tento nárůst v období ekonomické krize, kdy většina zemí světa včetně 

České republiky procházela hospodářskou recesí, nastal díky outsourcingu personálních 

agend zaměstnavatelů na personální společnosti.  
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Budoucí vývoj 

Strategie a vývoj společnosti jsou stanoveny v souladu s aktivitami skupin Manpower 

Group, a to především na dosaţení většího podílu na trhu práce a zvýšení obratu společnosti. 

V průběhu účetního období 1. ledna 2011 aţ 31. prosince 2011 očekává jednatelka 

společnosti další růst společnosti v souladu s poţadavky a vývojem na trhu práce. [26, 28] 

 

 

2.4  Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti je rozdělena do 22 poboček dle místního zastoupení 

firmy. Statutárním, neboli vrcholovým řídícím orgánem společnosti je Country Manager. 

Country Manager má funkci jednatele, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.  

Dalšími řídícími funkcemi jsou: Financial and Administrative Director,  

PR & Marketing Manager a HR Interim Manager. Následují Operations Manager, Key 

Account Sales Manager, Perm Placement Interim Manager, Special Projects, KA Manager 

Škoda. Hierarchii jednotlivých funkcí společnosti je znázorněna v obrázku 2. [28] 

Organizační jednotky společnosti jsou rozděleny na regiony: Západ, Sever, Praha  

a Východ, viz obrázek 3. Logo společnosti je obsahem přílohy 1. 

 

 

         Obr. 2. Hierarchie jednotlivých funkcí společnosti Manpower, s.r.o. [Vlastní práce] 
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     Obr. 3. Organizační jednotky společnosti v České republice [Vlastní práce] 

 

2.5 Služby společnosti  

Hlavními činnostmi společnosti jsou zprostředkování zaměstnání a poradenská činnost 

v oblasti personalistiky (jak jsem jiţ uvedla v bodě 2.1). Společnost se zaměřuje  

na poskytování sluţeb: 

 Assessment a development centra 

 Outplacement a kariérové poradenství 

 Rozvoj manaţerů, lídrů a řízení efektivity firmy 
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Assessment a development centra 

Základní princip assessment a development center spočívá v pozorování chování 

hodnocených osob hodnotiteli během simulací a dalších aktivit, které jsou navrţeny tak, 

aby bylo moţné vyhodnotit soubor klíčových kompetencí pro efektivní výkon na dané 

pracovní pozici. Proces assessmentu s vyuţitím více metod je mnohem efektivnější  

neţ jakákoliv jiná metoda pouţívaná jednotlivě.  

Proces probíhá online formou, základní formou a formou komplexní. Online forma 

assessment se skládá zejména online diagnostických nástrojů. Výsledky jsou zpracovány 

automaticky a interpretace výsledků probíhá individuálně s konzultantem. Základní forma  

se skládá z půldenního setkání, které zahrnuje několik nástrojů, např. behaviorální pohovor  

a modelové situace. Komplexní forma probíhá obvykle celodenně a standardně se skládá 

z řady nástrojů, behaviorálního pohovoru a dvou aţ tří modelových situací. Součástí můţe 

být inteligenční test, 360° zpětná vazba, případová studie, písemné testy, vyuţití video nebo 

audio technologie s cílem prohloubit proces pozorování.  

 

Outplacement a kariérové poradenství 

Outplacement a kariérové poradenství jsou sluţby nabízené společností v procesu 

změny kariéry s cílem nového umístění pracovníků na trhu práce. Poradenství probíhá 

formou seminářů a základními tématy je orientace v nové situaci, tvorba ţivotopisu, vyuţití 

zdrojů k hledání práce, příprava na pohovor a vyjednávání pracovních podmínek.  

 

Rozvoj manažerů, lídrů a řízení efektivity firmy 

Společnost dále nabízí sluţby v rozvoji manaţerů, lídrů a řízení efektivity firmy, kde 

nabízí semináře koučování, nástupnictví, řízení výkonnosti. U řízení efektivity firmy 

společnost nabízí zavádění strategií, sladění pracovních sil se strategií a řízení firmy. Dále 

společnost nabízí strategické plánování komunikace, angaţovanost zaměstnanců, strategie 

retence, řízení produktivity a odpočinku. [26] 
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3. Analýza konkurenčního prostředí společnosti Manpower, 

s.r.o. 

 

Analýza konkurenčního prostředí je jedna z nejdůleţitějších prvotních činností kaţdé 

firmy, proto v této kapitole aplikuji analýzu PEST, analýzu konkurenčního prostředí 

společnosti Manpower, s.r.o., dále analýzu strategických skupin, analýzu klíčových prvků 

jednotlivých společností a analýzu SWOT společnosti Manpower, s.r.o. V závěru této 

kapitoly provedu zhodnocení aplikovaných analýz. 

 

3.1  Analýza PEST 

Analýza PEST, jak jsem jiţ zmínila v bodě 1.3.1, představuje analýzu politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů prostředí ovlivňujícího rozvoj  

a podnikání firmy. 

 

3.1.1 Faktory politické/legislativní 

Agentury musí dodrţovat se všemi zaměstnanci právní předpisy uvedené v Zákoníku 

práce, případně v Zákonu o zaměstnanosti. Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává 

personálním agenturám Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále jen MPSV. MPSV vydává 

licenci po splnění podmínek, jakými jsou například trestní bezúhonnost, délka praxe apod. 

MPSV vydává licenci na tři roky a poté můţe společnost poţádat o prodlouţení. S cílem 

zabránit nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání je nutné 

povolení i Ministerstva vnitra České republiky.  

Agentury mohou nabízet zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo 

v zahraničí. Agentury, působící v České republice, nesmí od pracovníků, neboli klientů 

vyţadovat ţádný poplatek za zprostředkování práce, dále jsou zakázány jakékoliv sráţky  

ze mzdy nebo jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci. V jiných zemích  

se pravidla mohou lišit, například na Slovensku mohou za zprostředkování zaměstnání 

agentury poplatek poţadovat. V mnoha zemích Evropské unie však platí, ţe zajištění práce  

je zdarma. [24, 29] 
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3.1.2  Faktory ekonomické 

Sloţitější ekonomická situace v roce 2008 a vyústění ekonomické krize v roce  

2009 sice zbrzdila rozvoj agentur, nicméně zprostředkování práce a zaměstnávání 

prostřednictvím agentur získalo u mnoha podniků a firem velkou oblibu, neboť personální 

činnost spojená se zaměstnáváním pracovníků je prováděna agenturou a nezatěţuje 

administrativu výrobních firem. 

Vlastním výsledkem činnosti agentur pro zaměstnavatele, je umisťování osob.  

Graf 2 znázorňuje počet umístěných osob v letech 2008 a 2009. Začátkem druhého čtvrtletí 

2008 začaly počty umístěných osob klesat, a byly tak jedním z prvních alarmujících signálů 

změny situace na trhu práce. Údaje z druhého a třetího čtvrtletí roku 2009 byly příznivější  

a počty umístěných osob začaly pomalu stoupat. Graf 2 dále vypovídá  

o rozhodujícím podílu zahraničních firem, coţ nepřekvapuje vzhledem k vlastnické struktuře 

v české ekonomice.   

 

Počty osob umístěných agenturami v letech 2008 – 2009 
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Graf 2. Počty osob umístěných agenturami v letech 2008 - 2009 [30] 

 

V důsledku ekonomické krize v roce 2008 klesly trţby personálních agentur  

o více neţ 60%. Pokles trţeb se v únoru roku 2009 zastavil a od září 2009 začaly trţby 

mírně narůstat, viz graf 3. [30] 
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  Mezinárodní index tržeb personálních agentur v letech 2008 – 2009 
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Graf 3. Meziroční index tržeb personálních agentur v letech 2008 – 2009 [30] 

3.1.3 Faktory sociální 

V dnešní době se rozeznává, více neţ kdy jindy, vztah mezi osobním a pracovním 

ţivotem. Řešení tohoto vztahu se zásadním způsobem odráţí do kvality ţivota  

jak osobního, tak i pracovního. Vztah mezi pracovním a osobním ţivotem je předurčen 

skutečnostmi vyjádřenými v tzv. Gravitační hypotéze. Znění Gravitační hypotézy  

je následující: „Lidé se budou v pracovním světě cítit přitahováni k takovým rolím a 

pozicím, které budou kompatibilní s jejich schopnostmi a zájmy, hodnotami a s jejich 

osobností“. [31] 

Na základě vztahu mezi pracovním a osobním ţivotem se u pracovníků odvíjí volba 

zaměstnání a ochota pracovní mobility. V důsledku těchto, ale i jiných faktorů, především 

jiţ zmíněné doznívající ekonomické krize, regionálních rozdílů a nedostatečné kvalifikace 

pracovníků byla ke konci roku 2011 nezaměstnanost dle Českého statistického úřadu, dále 

jen ČSU, v České republice 8,6%. [23] 

Základní myšlenkou personalistiky je tedy optimalizovat pracovní myšlení, chování  

a jednání pracovníků, proto personalisté musí individuálně poskytovat uchazečům o práci 

zpětnou vazbu a podporovat je v jejich úsilí při hledání optimálního vyuţití jejich 

schopností, potenciálu a předpokladů. Úroveň sluţeb personálních společností a agentur je 

tedy přímo úměrný odbornosti a úrovni jejich konzultantů. 



 

 

24 

 

3.1.4 Faktory technologické 

Dnešní doba vyznačovaná automatizovanými výrobními procesy a nenahraditelnou 

výpočetní technikou klade stále větší důraz na zkušenost a odbornou přípravu pracovníků. 

Technologická vyspělost, inovační schopnosti, precizní strategické plány a modely – 

všechny tyto faktory vedou k vyšší prosperitě firmy. 

V současné době pracují vědci na řadě nových technologií, které změní charakter 

výroby, ale také charakter výsledných produktů. S tímto procesem budou firmy muset 

počítat s problémem získávání kvalifikované obsluhy a pracovníků. Personální společnosti 

budou nuceny rozšířit své sluţby, školící programy a především více se zaměřit  

na jednotlivá průmyslová odvětví. 

Grafy 4 a 5 dokumentují počty osob umístěných do vybraných odvětví. Největší podíl 

má zpracovatelský průmysl (v grafech 4 a 5 není uveden). V prvním čtvrtletí roku 2008 bylo 

ve zpracovatelském průmyslu umístěno dle ČSU 78%, tj. 48 536 osob, ale v prvním čtvrtletí 

následujícího roku jeho podíl zaznamenal pokles na 56%, tj. 22 437 osob.  

Ve zpracovatelském průmyslu má největší podíl výroba motorových vozidel, kde také 

došlo k největšímu propadu, ale od druhého čtvrtletí roku 2009 i k opětovnému růstu počtu 

osob. Dále výroba počítačů, optických přístrojů a výroba potravinářských výrobků. 

Z neprůmyslových odvětví má nejvýznamnější podíl obchod a pohostinství, doprava  

a skladování, ale také informační, komunikační činnosti a administrativní činnosti. Agentury 

naopak umístily velmi málo osob do stavebnictví. [30] 

 

Počty umístěných osob do vybraných odvětví 

Graf 4. Počty umístěných osob do vybraných odvětví [30] 
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Počty umístěných osob do vybraných odvětví 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

1 2 3 4 1 2 3

2 008 2 009

o
s
o
b
y

VO, MO a opr. motor. voz. doprava a skladování

informační a komunikační činnosti administrativní a podpůr. čin.

 
Graf 5. Počty umístěných osob do vybraných odvětví [30] 

 
 

3.2  Analýza konkurenčního prostředí společnosti Manpower, s.r.o. 

Při aplikování analýzy konkurenčního prostředí společnosti Manpower, s.r.o., jsem  

se zaměřila na analýzu konkurenčních společností a agentur dle krajů. Podle tiskové mluvčí 

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Filipové v roce 2010 v Česku působilo 

2150 personálních společností a agentur. [24] 

Pro účely analýzy konkurenčního prostředí společnosti Manpower, s.r.o. jsem dle 

Evropské databanky vybrala 262 konkurenčních personálních společností a agentur, které 

jsem následně rozdělila do jednotlivých krajů České republiky, viz příloha 2. [25] 

Počet jednotlivých konkurenčních společností a agentur v jednotlivých krajích České 

republiky a v procentuálním vyjádření uvádím v tabulce 4. Pro názornost jsem údaje 

z tabulky 4 znázornila v grafech 6 a 7.  
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Tabulka 4. Zastoupení jednotlivých konkurenčních společností a agentur v jednotlivých 

krajích České republiky a v procentuálním vyjádření [Vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur v jednotlivých krajích 

České republiky [Vlastní práce] 

Kraj 

Počet 

společností 

Procentuální 

zastoupení 

Praha kraj 73 27,8% 

Jihomoravský kraj 31 11,8% 

Moravskoslezský kraj 26 9,9% 

Olomoucký kraj 16 6,1% 

Zlínský kraj 16 6,1% 

Plzeňský kraj 16 6,1% 

Ústecký kraj 16 6,1% 

Liberecký kraj 13 4,9% 

Jihočeský kraj 12 4,6% 

Středočeský kraj 12 4,6% 

Pardubický kraj 11 4,2% 

Královéhradecký kraj 8 3,0% 

Vysočina kraj 8 3,0% 

Karlovarský kraj 4 1,5% 
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Graf 7. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle krajů České 

republiky v procentuálním vyjádření [Vlastní práce] 

 
 

Dále jsem provedla analýzu zastoupení konkurenčních personálních společností  

a agentur v deseti nejlidnatějších městech České republiky. Na základě statistiky ČSU  

je deset nejlidnatějších měst České republiky uvedeno v tabulce 5. [23] 

Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle deseti 

nejlidnatějších měst České republiky jsem znázornila v grafu 8. Tabulka s výchozími 

hodnotami grafu 8 je obsahem přílohy 3. 

 

Tabulka 5. Deset nejlidnatějších měst České republiky [Vlastní práce] 

Město Počet obyvatel 

1. Praha 1 249 026 

2. Brno 371 399 

3. Ostrava 306 006 

4. Plzeň 169 935 

5. Liberec 101 625 

6. Olomouc 100 362 

7. Ústí nad Labem 95 477 

8. České Budějovice 94 865 

9. Hradec Králové 94 493 

10. Pardubice 90 077 
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Graf 8. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle deseti 

nejlidnatějších měst České republiky [Vlastní práce] 

 

3.3  Analýza strategických skupin 

 

Pro účely analýzy strategických skupin jsem vybrala následující konkurenční 

společnosti a agentury: 

 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 

 Adecco, spol. s r.o. 

 Trenkwalder, a.s. 

 Grafton Recruitment, s.r.o. 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. 

 

Důvodem mého výběru výše uvedených konkurenčních společností a agentur, byla 

forma výběru na základě četnosti a rozšířenosti poboček společností v jednotlivých krajích. 

Kritériem mého výběru byla četnost poboček v zastoupení pěti a ve více krajích.  

Viz příloha 2.  
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INDEX NOSLUŠ s.r.o.  

Společnost INDEX NOSLUŢ, s.r.o. je česko-slovenská pracovně-personální 

společnost. Společnost působí na českém trhu od roku 1991 a patří mezi nejstarší 

personálně-poradenské společnosti na území bývalého Československa. Společnost  

je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů personálních sluţeb České republiky  

a Asociace personálních agentur Slovenské republiky. V současné době má společnost  

22 poboček na území České republiky. Společnost poskytuje komplexní personální sluţby  

a je zaměřena na průmysl strojírenský, elektrotechnický a automobilový, dále  

na maloobchod, velkoobchod a administrativu. [18] 

 
 

Adecco, spol.  s r.o. 

Švýcarská společnost Adecco, spol. s r.o. je jedna z předních světových personálních 

společností, její historie se datuje aţ do roku 1964. Na českém trhu působí  

od roku 1992. V současnosti společnost vlastní na území České republiky 14 poboček  

a působí v 64 zemích Světa. Společnost je spoluzakladatelem Asociace poskytovatelů 

personálních sluţeb, která byla zaloţena v prosinci roku 2002. Společnost nabízí komplexní 

personální sluţby, obsazení všech pozic od dělníků, přes administrativu, niţší, střední a top 

management. [19] 

 

Grafton Recruitment, s.r.o. 

Irská Společnost Grafton Recruitment, s.r.o. byla zaloţena v roce 1982. Společnost 

působí v 17 zemích světa. Společnost byla jiţ po druhé oceněna jednou z největších poct 

britského průmyslu – The Queen´s Award for Enterprise. V České Republice byla 

společnost zaloţena v roce 1994 a v současnosti se rozrostla na 14 poboček po celé zemi. 

Společnost se specializuje na řadu průmyslových odvětví. [20] 

 
 

Trenkwalder, a.s. 

Společnost Trenkwalder, a.s. je rakouskou společností působící v 19 zemích Evropy.  

Na českém trhu působí od roku 1991, kdy společnost byla zaloţena jako Sdruţení KAPPA 

v Ostravě – agentura pro zajišťování chmelových brigád. V současnosti společnost vlastní  

12 poboček na území České republiky. Společnost je členem Asociace poskytovatelů 

personálních sluţeb. Společnost poskytuje širokou nabídku práce v různých průmyslových 

odvětvích. [21] 
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HOFMANN WIZARD, s.r.o.  

Německá Společnost HOFMANN WIZARD, s.r.o., s mezinárodní působností  

ve čtyřech zemích Evropy, byla zaloţena v roce 1985. V České republice společnost působí 

od roku 1994 a v současnosti společnost vlastní na území České republiky  

5 poboček. Od června 2005 patří společnost Wizard, s.r.o. jako HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. k firemní skupině I. K. Hofmann GmbH, Hofmann Personál – Leasing, se sídlem 

v Norimberku. Společnost se specializuje nejen na administrativní a ekonomické pozice,  

ale i převáţně na pozice pro výrobní společnosti (vedoucí výroby, vedoucí řízení kvality  

a logistiky). [22]  

 

3.4  Analýza klíčových prvků jednotlivých společností 

  

Pro účely analýzy klíčových prvků jsem zvolila následující kritéria: 

 Komplexnost sluţeb 

 Počet poboček v České republice 

 Počet zemí a kontinenty působnosti  

 

Kritéria jsem volila na základě dat dostupných z webových stránek jednotlivých 

společností. [18, 19, 20, 21, 22] 

 

Komplexnost služeb 

Pro vybrané konkurenční společnosti a společnost Manpower, s.r.o. jsem zvolila  

10 kritérií v oblasti nabízených sluţeb.  

 

Těmito sluţbami jsou: 

 recruting - vyhledávání a výběr vhodných zaměstnanců  

 assesment centres – tzv. hodnotící centra 

 payroll - mzdová a personální agenda 

 osobní konzultace 

 základní instruktáţ a zaškolení 
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 moţnost převzetí zaměstnance do trvalého pracovního poměru 

 outplacement, kariérový servis - plánování, rozfázování a realizace propouštění 

zaměstnanců 

 brigádnický servis 

 moţnost dalšího vzdělávání (cizí jazyky, práce s PC, atd.) 

 testy jazykových znalostí a testy manuální zručnosti 

 

Přehled poskytování sluţeb jednotlivými společnostmi v roce 2011 jsem uvedla 

v tabulce 6. 

Tabulka 6. Komplexnost sluţeb [Vlastní práce] 

 

 Společnosti 

Služby 
Manpower, 

s.r.o. 

INDEX 

NOSLUŠ 

s.r.o. 

Adecco, 

spol. s r.o. 

Grafton 

Recruitment, 

s.r.o. 

Trenkwalder, 

a.s. 

HOFMANN 

WIZARD, 

s.r.o. 

Recruting - vyhledávání  

a výběr vhodných zaměstnanců 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Assesment centres - hodnotící 

centra 

ANO ANO ANO ANO NE NE 

Payroll - mzdová a personální 

agenda 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Osobní konzultace 
ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Základní instruktáž a zaškolení  

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost převzetí zaměstnance do 

trvalého pracovního poměru 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Outplacement, kariérový servis - 

plánování, rozfázování a realizace 

propouštění zaměstnanců 

ANO NE ANO ANO NE NE 

Brigádnický servis 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Možnost dalšího vzdělávání (cizí 

jazyky, práce s PC, atd..) 

NE NE NE NE NE NE 

Testy jazykových znalostí a testy 

manuální zručnosti 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 

 

http://www.adecco.cz/Outplacement.html
http://www.adecco.cz/Outplacement.html
http://www.adecco.cz/Outplacement.html
http://www.adecco.cz/Outplacement.html
http://www.adecco.cz/Outplacement.html
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Počet poboček v ČR  

Počet poboček u jednotlivých konkurenčních společností a společnosti Manpower, 

s.r.o.  

za rok 2011 jsem uvedla v tabulce 7. 

 

Tabulka 7. Počet poboček vybraných personálních společností  

 v České republice [Vlastní práce] 

Společnost Počet poboček v ČR 

Manpower, s.r.o. 22 

INDEX NOSLUŠ s.r.o. 22 

Adecco, spol. s r.o. 14 

Grafton Recruitment s.r.o. 14 

Trenkwalder a.s. 12 

HOFMANN WIZARD s.r.o. 5 

 

Počet zemí a kontinenty působnosti  

Počet zemí a kontinenty, ve kterých jednotlivé konkurenční společnosti a společnost 

Manpower, s.r.o. působily v roce 2011, uvádím v tabulce 8. 

 

Tabulka 8. Počet zemí a kontinenty působnosti vybraných personálních společností 

[Vlastní práce] 

 

Společnost 

Počet  

zemí Kontinenty 

Manpower, s.r.o. 80 Severní a Jiţní Amerika, Evropa, Asie, Austrálie 

Adecco, spol. s r.o. 64 Severní a Jiţní Amerika, Evropa, Asie, Austrálie, Afrika 

Trenkwalder, a.s. 19 Evropa 

Grafton Recruitment, 

s.r.o. 17 Jiţní Amerika, Evropa, Asie 

HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. 4 Evropa 

INDEX NOSLUŠ, s.r.o. 2 Evropa 
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3.5  Analýza SWOT společnosti Manpower, s.r.o. 

Na základě interních zdrojů společnosti Manpower, s.r.o. a výše aplikovaných analýz, 

kterými byly analýza PEST  (viz bod 3.1), analýza konkurenčního prostředí společnosti 

Manpower, s.r.o. (viz bod 3.2), analýza strategických skupin (viz bod 3.3) a analýza 

klíčových prvků jednotlivých společností (viz bod 3.4), jsem aplikovala analýzu SWOT  

na společnost Manpower, s.r.o., viz tabulka 9. Otázky k analýze SWOT jsou uvedeny 

v příloze 4. 

 

Tabulka 9. Analýza SWOT společnosti Manpower, s.r.o. [Vlastní práce] 

Silné stránky Slabé stránky 

Dlouholetá historie a tradice Absence dalšího vzdělávání (PC, jazyky) 

Rozšířenost sluţeb v 80 zemích Světa Absence moţnosti rekvalifikace 

60letá zkušenost na trhu práce Sloţité vnitřní mechanismy 

Dobré konkurenčních schopnosti Nadměrný růst středního managementu 

Velké portfolio sluţeb Slabý marketing směrem ke kandidátům  

Rozšířenost sluţeb ve všech krajích ČR   

Provádění Indexu trhu práce   

Management na vysoké úrovni   

Světová konkurenceschopnost   

Sledování lokálních i globálních trendů   

Kariérní rozvoj, moţnost pracovního růstu   

Příležitosti Hrozby 

Moţnost rozšíření sluţeb Rychlý růst konkurenčních společností 

Rozvoj a vyuţití nových trhů, mezinárodní 

expanze 

Nedostatek zaměstnanců s potřebnou 

kvalifikací 

Zavádění nových strategií Rostoucí náročnost zákazníku 

Růst odvětví Regulace trhu státem 

Strategické aliance, Joint Venture 

Příchod konkurence na trh s novým 

řešením 
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3.6  Zhodnocení aplikovaných analýz 

V první části této kapitoly při aplikaci analýzy PEST na společnost Manpower, s.r.o. 

(viz bod 3.1), jsem zhodnotila nejpodstatnější faktory týkající se okolního prostředí 

společnosti. U faktoru politického/legislativního je podstatné, aby společnost splňovala 

podmínky dané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a měla povolení  

od Ministerstva vnitra České republiky. Ekonomické faktory v ČR, ale i ve světě jsou 

ovlivněny doznívající ekonomickou krizí. Sociální a technologické jsou dány rozvojem 

technologií a tím i zkvalitnění ţivotní úrovně.    

 

Následně jsem provedla analýzu konkurenční prostředí společnosti Manpower, s.r.o. 

(viz bod 3.2). Dle Evropské databanky jsem vybrala 262 konkurenčních personálních 

společností a agentur. Na základě porovnání mnoţství agentur s deseti nejlidnatějšími městy 

České republiky, je zřejmé, ţe nejpočetnější zastoupení agentur se nachází v nejlidnatějších 

městech České republiky. Tedy v Praze, Brně a Ostravě. V pořadí následují Plzeň, Olomouc, 

Liberec, Pardubice, České Budějovice, Hradec Králové a Ústí nad Labem. Tato skutečnost 

je dána jednak historickým vývojem, kdy lidé hledali a stále hledají více práci ve městech  

a jednak značným počtem cizinců. Agentury tyto faktory zaznamenávají, proto  

se soustřeďují spíše v lidnatějších městech.  

 

Další aplikovanou analýzou v této kapitole byla analýza strategických skupin. 

K provedení analýzy strategických skupin jsem vybrala 5 konkurenčních společností 

v České republice (viz bod 3.3). Těmito společnostmi byly INDEX NOSLUŠ, s.r.o., 

Adecco, spol. s.r.o., Trenkwalder, a.s., Grafton Recruitment, s.r.o. a HOFMANN WIZARD, 

s.r.o. Stručně jsem jednotlivé společnosti charakterizovala na základě dostupných dat 

z webových stránek jednotlivých společností a následně jsem aplikovala analýzu klíčových 

prvků (viz bod 3.4).  

 

Klíčové prvky jsem volila opět na základě dostupných dat z webových stránek 

jednotlivých společností, klíčovými prvky jsem zvolila: komplexnost sluţeb, počet poboček 

v České republice a počet zemí a kontinenty působnosti.  Společnost Manpower, s.r.o. 

obsadila v jednotlivých analýzách vţdy první místo, aţ na rozšíření působnosti dle 

kontinentů, zde je největším konkurentem společnost Adecco, spol. s.r.o. Dle komplexnosti 

sluţeb jsou největšími konkurenty na trhu společnosti, Adecco, spol. s.r.o. a Grafton 

Recruitment, s.r.o. Na základě počtu poboček v České republice nejvíce konkuruje 

společnost INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Ve světě, dle počtu zemí působnosti a rozšíření na 
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jednotlivých kontinentech, jak jsem jiţ zmínila, je největším konkurentem společnost 

Adecco, spol. s.r.o.  

 

Poslední analýzou, kterou jsem aplikovala na společnost Manpower, s.r.o. v této 

kapitole, byla analýza SWOT (viz bod 3.5). Z této analýzy je zřejmé, ţe společnost 

Manpower, s.r.o. má více silných stránek neţ slabých, coţ je pro společnost velkým 

přínosem. Nejsilnější stránkou je dle mého názoru dlouholetá historii a tradice a rozšířenosti 

společnosti po celém světě. Nejslabšími stránkami společnosti jsou absence moţnosti 

dalšího vzdělávání pracovníků (PC, jazyky), sloţité vnitřní mechanismy a neustálý nárůst 

středního managamentu. Dále je patrné, ţe příleţitostí má společnost stejně jako hrozeb. 

Doporučila bych co nejvíce vyuţít příleţitostí a vyvarovat se hrozbám. Volila bych strategii 

SO – vyuţití silných stránek na získání konkurenční výhody, popř. strategii SW – vyuţití 

silných stránek na obranu proti hrozbám. 
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4. Vytvoření a implementace modelu strategické analýzy 

konkurenčního prostředí společnosti Manpower, s.r.o.  

 

V této kapitole se zaměřím na vytvoření a následnou implementaci modelu strategické 

analýzy konkurenčního prostředí společnosti Manpower, s.r.o.  

4.1 Návrh modelu strategické analýzy společnosti Manpower, s.r.o.  

Na základě skutečností nedostatku kvalifikovaných pracovníků, neustále probíhajících 

změn v odvětví, všudypřítomné konkurence a legislativy a ostatních faktorů, jsem sestavila 

model, který se zakládá na provázanosti relevantních faktorů pro společnost Manpower, 

s.r.o. Tento model je vyobrazen na obrázku 4. 

 

 

 

 

     Obr. 4. Model strategické analýzy [Vlastní práce] 
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Relevantními faktory jsou: 

 

 Zaměstnanci & pracovníci 

 Změny v odvětví 

 Konkurence 

 Legislativa & politika 

 Ostatní faktory 

 

Zaměstnanci & pracovníci  

 

U prvního a nejdůleţitějšího faktoru je důleţité rozeznávat u personálních společností  

a agentur mezi zaměstnanci a pracovníky. Agentury mají své kvalifikované zaměstnance, 

kteří jsou důleţití při konzultaci s pracovníky a ve středním managamentu společnosti. 

Pracovníkům agenturní zaměstnanci zprostředkovávají zaměstnání a nabízí jim další sluţby 

spojené s pracovním cyklem. Například mzdovou a personální agendu, základní instruktáţ, 

zaškolení, atd. 

U faktoru zaměstnanci & pracovníci by měly agentury brát v potaz své vlastní zdroje. 

Především mnoţství a skladbu zaměstnanců. Je především nutné, aby zaměstnavatelé 

přistupovali ke svým zaměstnancům individuálně. Do budoucna musí počítat s moţnými 

výkyvy. Nutností, aby se zachovala pracovní síla, se stane průběţné vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců. 

 

Změny v odvětví 

 

Změny v odvětví jsou dalším důleţitým faktorem, který by měl být společnostmi  

a agenturami sledován. Nezastavitelný pokrok, inovace v technologiích a náskok  

před konkurencí jsou podstatnými firemními výhodami. Technologický vývoj umoţnil nové 

způsoby práce, které udávají nároky na způsoby řízení firem.  

Rychlá a přímá komunikace prostřednictvím široce dostupné internetové sítě 

maximalizuje efektivitu organizace práce a ovlivňuje poţadavky firem na zaměstnance. 

Nárůst automatizace a integrace procesů zlepšují sice produktivitu práce, ale mají také  
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za následek nároky na kvalifikaci pracovníků v jednotlivých odvětvích, proto je nutné tento 

faktor sledovat.  

 

Konkurence 

 

Konkurence je další faktor, navazující na změny v odvětví, který by měly společnosti 

sledovat. Konkurence je všudypřítomná a měla by fungovat, včetně zaměstnanců, jako 

„hnací motor“ společnosti. Organizační struktury firem a jejich trţní chování jsou stále 

globálnější. Firmy mají lepší přístup k informacím, odborníkům a nízkonákladovým 

prostředkům, které jim umoţňují výběr a dostupnost kvalitnějších výrobků a sluţeb.   

Malé a střední podniky jsou schopné se spojovat a mobilizovat do různých sdruţení, 

aby konkurovaly globálním společnostem. Dodavatelé musí zvyšovat poměr kvality a ceny,  

coţ vyvíjí a zvyšuje tlak na růst produktivity práce. Fungování firem  

je podrobeno rostoucí kontrole a úspěch společností jiţ není postaven, jako dříve,  

na přístupu ke kapitálu, ale nyní hrají klíčovou roli lidské zdroje.  

 

Legislativa & politika 

 

Na výše popsané faktory navazuje faktor legislativní a politický. Kaţdá země má svojí 

vlastní legislativu a politickou scénu a v kaţdé z nich se podmínky a překáţky podnikání 

liší. Národní vlády budou muset více korigovat nerovnováhu mezi nabídkou a poptávku  

na trhu práce. Bude se prohlubovat spolupráce soukromého a veřejného sektoru v otázce 

vzdělávání pracovníků a rozvoje.  

 

Ostatní faktory 

 

Mezi ostatní faktory řadím výše neuvedené, spadá sem ekonomika dané země, 

demografický a sociální vývoj atp. Demografické a ekonomické změny urychlují problém 

nedostatku lidí s potřebnou kvalifikací a firmy jsou v dnešním ekonomickém prostředí 

nuceny k tomu, aby produkovaly a poskytovaly více sluţeb s minimem nákladů. Tlak  

na nalezení vhodného uchazeče roste s tím, jak populace v produktivním věku klesá,  

jak se rozbíhají nové ekonomiky a jak nově vzniklé trhy rostou.  
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Faktory jsem volila z důvodu jejich závislosti a provázanosti. Faktory se navzájem 

doplňují a jsou voleny od nejdůleţitějšího, pro společnost Manpower, s.r.o. tedy  

od zaměstnanců a pracovníků aţ po faktory ostatní. Model by potom měl poukazovat  

na důleţitost zaměstnanců a pracovníků, dále na důleţitost působení změn v odvětví, 

konkurence, legislativy a politiky a na důleţitost faktorů ostatních. 

 

Funkce modelu 

Model se snaţí odvodit nejdůleţitější vlivy působící na společnost a měl by fungovat  

na základě rozpoznání a následné analýzy nejdůleţitějších faktorů působící  

ve společnosti a jejím konkurenčním prostředí. Ve společnosti by měl model informativní 

charakter, týkající se současného stavu společnosti. Zároveň by model byl prvkem 

potřebným pro rozhodování společnosti, protoţe na základě zanalyzování těchto faktorů  

by společnost získala podklady ke generování moţných opatření do budoucna. Na základě 

výše uvedených faktorů jsem zvolila jednotlivé analýzy.  

 

Jednotlivými analýzami modelu jsou: 

 Analýza podnikových zdrojů a nedostatků na trhu (u faktoru zaměstnanců  

& pracovníků) 

 Analýza jednotlivých odvětví (u faktoru změn v odvětví)  

 Analýza konkurence (u faktoru konkurence) 

 Analýza legislativy a politiky v České republice (u faktoru legislativy & politiky)  

 Analýza ekonomické situace a demografického vývoje (u faktorů ostatních) 

Model strategické analýzy implementuji na společnost Manpower, s.r.o. v následující 

podkapitole. U jednotlivých faktorů aplikuji analýzu podnikových zdrojů a nedostatků  

na trhu, analýzu jednotlivých odvětví, analýzu konkurence, analýzu legislativy a politiky 

v České republice a analýzu ekonomické situace a demografického vývoje. V závěru této 

kapitoly provedu zhodnocení aplikovaných analýz. 
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4.2  Implementace modelu strategické analýzy na společnost Manpower, 

s.r.o. 

4.2.1 Analýza podnikových zdrojů a nedostatků na trhu  

Společnost Manpower, s.r.o. zaměstnává v České republice 250 zaměstnanců  

ve 22 pobočkách. Zaměstnanci mají na starost konzultace s pracovníky a administrativu 

společnosti. Pracovníkům nabízí řadu pozic od administrativní, výrobní pozice,  

IT specialistů aţ po top management. Je tedy nutné pro společnost, aby zaměstnávala  

a průběţně dále vzdělávala stávající zaměstnance. [28] 

 
Důleţitým kritériem je pro společnosti nedostatek kvalifikovaných pracovníků.  

Dle průzkumu „Top 10 nejhledanějších pozic 2008“ společnosti Manpower, s.r.o. celých  

37 % českých zaměstnavatelů se potýká s problémem nedostatku pracovníků s potřebnou 

kvalifikací. Pro srovnání globální pohled problému zaměstnavatelů s nedostatkem 

pracovníků s potřebnou kvalifikací činní 31%.  

 
Dále uvádím dle průzkumu Manpoweru, s.r.o. dvě skupiny nejhledanějších pracovních 

profesí v České republice, a to profese výkonné a procesní. Nejhledanějšími procesními 

profesemi jsou: technický inţenýr, obchodní zástupce, účetní a finanční personál. Mezi 

nehledanější profese výkonné se řadí: řemeslník, (především elektrikář, tesař/truhlář, 

zedník), dále dělník ve stavebnictví, řidič, šéfkuchař/kuchař, lékař a jiný neošetřující 

zdravotní personál. [34] 

 
Dalším důleţitým vlivem nedostatku na trhu je flexibilita pracovníků. Většina 

zaměstnavatelů v ČR (80,5%) nepovaţuje flexibilní pracovní sílu za klíčovou ve své 

personální strategii. Po zkušenostech s krizí by měla flexibilní pracovní síla hrát mnohem 

důleţitější roli v personální strategii podniků, tak jak je tomu v zemích západní Evropy  

a především v Americe. [35] 
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4.2.2 Analýza jednotlivých odvětví 

Společnost Manpower, s.r.o. působí sice v terciárním sektoru, ale jelikoţ podniká 

v oblasti personálních sluţeb, je pro ni důleţité sledovat i ostatní sektory. Společnost 

spolupracuje s více neţ 1000 podniky v České republice, nejvýznamnějším z nich mohu 

zmínit například akciovou společnost Škoda auto.  

 
V České Republice působí společnost v řadě odvětví, na základě spolupráce 

společnosti Manpower, s.r.o. se společností Škoda auto, a.s. následně zanalyzuji 

automobilové odvětví v České republice. 

 
Dle webového portálu Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest 

představuje automobilový průmysl v České republice jedno z nejrozvinutějších odvětví 

v regionu střední a východní Evropa. Díky svému technickému know-how a především 

dlouhodobé tradici se českému automobilovému sektoru podařilo vyvinout ve vyspělou 

automobilovou základnu, a to i za předpokladu udrţení si poměru náklady/výkon. Překonání 

hranice jednoho milionu vyrobených motorových vozidel v roce 2010 toho můţe být 

důkazem. V obrázku 5 je patrné umístění deseti společností, které zastupují automobilový 

průmysl v České republice. Umístění je sestaveno na základě provozního hospodářského 

výsledku roku 2010. [36] 

 

 

          Obr. 5. Srovnání firem sestupně dle provozního HV [38] 
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Automobilový průmysl se v ČR významně podílí na tvorbě HDP a zaměstnanosti  

a bez působnosti tohoto odvětví by nepochybně zaznamenala česká ekonomika větší pokles. 

Automobilový průmysl podporuje inovace, vývoj, zavádění nových technologií  

a produktivity.  

 
Z hlediska celosvětové produkce automobilky přispívají v České republice zhruba 

1,6% k celosvětové produkci. Přehled celosvětového vývoje produkce automobilů  

s výchozí tabulkou hodnot jsem vyobrazila v grafu 9. [37] 

 

 

 

 

Graf 9. Celosvětový vývoj produkce automobilů [Vlastní práce] 

 

Z grafu 9 je patrné, ţe automobilový průmysl v roce 2009 silně zasáhla ekonomická 

krize, a to zejména v západní Evropě a USA. Na základě výsledků produkce, podle OICA 

correspondents surfy můţu konstatovat, ţe v roce 2007 bylo vyrobeno nejvíce automobilů  

za poslední desetiletí, a to 73,3 miliónů kusů. Kdeţto s nástupem ekonomické krize poklesla 

výroba automobilů o 16% tj. 61,6 miliónů vyrobených kusů v roce 2009.  

 
Z údajů grafu 9 je dále patrné, kam se přesouvá těţiště výroby, a to do Asie.  

Na základě údajů produkce z jednotlivých zemí nejvíce poklesla produkce v USA  

a Japonsku. Naopak produkci automobilů zvýšila Čína, a to více neţ trojnásobně. [37] 
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4.2.3 Analýza konkurence  

 

Pro účely analýzy konkurence jsem postupovala pomocí více-kriteriálního 

rozhodování. Konkurenční společnosti a kritéria jsem volila na základě mnou 

implementovaných analýz z předchozí Kapitoly. Kritéria jsem volila maximalizační 

metodou, vycházím tedy z toho, ţe nejlepší varianty mají nejvyšší hodnoty. 

Jednotlivými kritérii jsou:  

K1 Portfolio sluţeb 

K2  Počet zemí působnosti 

K3  Počet poboček v České republice 

K4  Webové stránky 

K5  Příprava pracovníka 

K6  Odvětvové zaměření 

 

Bodování kritérií jednotlivých konkurenčních společností jsem znázornila  

v tabulce 10. 

 

Tabulka 10. Bodování kritérií jednotlivých konkurenčních společností [Vlastní práce] 

Kritérium 

ADECCO, 

spol. s r.o. 

Trenkwalder 

a.s. 

Grafton 

Recruitment 

s.r.o. 

HOFMANN 

WIZARD s.r.o. 

INDEX 

NOSLUŠ 

s.r.o. Kj 

K1 9 7 9 7 8 10 

K2 64 19 17 4 2 106 

K3 14 12 14 5 22 67 

K4 4 4 3 3 3 5 

K5 3 2 3 3 1 3 

K6 5 3 4 3 3 5 

 

Popis hodnocení jednotlivých kritérií: 

 K1 - Portfolio služeb  

Kritérium portfolio sluţeb jsem volila na základě analýzy klíčových prvků 

jednotlivých společností - Komplexnost sluţeb (viz bod 3.3). Hodnoty jsou převzaty 

z tabulky 6. Komplexnost sluţeb. Maximální počet bodů na základě jednotlivých 
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sluţeb mohla jednotlivá společnost získat 10. Bodování bylo ohodnoceno na základě 

poskytování dané sluţby jedním bodem. 

 K2 - Počet zemí působnosti 

Kritérium počet zemí působnosti jsem volila na základě analýzy klíčových prvků 

jednotlivých společností – Počet zemí působnosti (viz bod 3.3). Hodnoty jsou 

převzaty z tabulky 8. Počet zemí a kontinenty působnosti vybraných personálních 

společností.  

 K3 - Počet poboček v České republice 

Kritérium počet poboček v ČR jsem volila na základě analýzy klíčových prvků 

jednotlivých společností – Počet poboček v České republice (viz bod 3.3). Hodnoty 

jsou převzaty z tabulky 7. Počet poboček vybraných personálních společností v ČR. 

 K4 - Webové stránky 

U kritéria webových stránek jsem brala v potaz hlavně jejich transparentnost, 

přístupnost a ovladatelnost. Bodování jsem stanovila v rozmezí 1 – 5.  

1 - nepřehledné, 2 – podprůměrné, 3 – průměrné, 4 – přehledné, 5 – vysoce 

přehledné. 

 K5 - Příprava pracovníka 

U kritéria přípravy pracovníka jsem se zaměřila na moţnost rad při pracovním 

pohovoru a dostupnost potřebných dokumentů např. ţivotopis, průvodní dopis, 

pracovní výkazy aj. Potřebné informace pro hodnocení společností jsem získala 

z informací dostupných z webových stránek jednotlivých společností. Bodování jsem 

stanovila v rozmezí 1 – 3. 1 - špatná, 2 – standardní, 3 – nadstandardní. 

 K6 - Odvětvové zaměření 

U kritéria odvětvového zaměření jsem se soustředila na rozšířenost sluţeb 

situovaných v počtu odvětví. Potřebné informace pro hodnocení společností jsem 

získala z informací dostupných z webových stránek jednotlivých společností.  

Bodování jsem stanovila v rozmezí 1 – 5. 1 – jedno odvětví, 2 – dvě odvětví,  

3 – průmyslové odvětví, 4 – průmyslové odvětví a administrativa, 5 – všechna 

odvětví.  
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Dále jsem převedla hodnocení jednotlivých společností na procenta podle vzorce:  

 

      [32] 

         

Kde:  aKj = hodnocení kritéria Kj 

          Kj = maximum hodnocení kritéria Kj       

 

Vzorový výpočet:   

 

  

     

Ohodnocení jednotlivých společností v procentech jsem znázornila v tabulce 11.  

 

Tabulka 11. Procentuální vyjádření bodování kritérií jednotlivých konkurenčních 

společností [Vlastní práce] 

Kritérium 

[%] ADECCO, 

spol. s r.o. 

Trenkwalder 

a.s. 

Grafton 

Recruitment 

s.r.o. 

HOFMANN 

WIZARD s.r.o. 

INDEX NOSLUŠ 

s.r.o. 

K1 90  70 90 70 80 

K2 60  18 16 4 2 

K3 21 18 21 7 33 

K4 80 80 60 60 60 

K5 100 67 100 100 33 

K6 100 60 80 60 60 

  

 

Dále jsem porovnala důleţitost kritérií pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, viz tabulka 

12. Fullerův trojúhelník tvoří dvojřádky, v nichţ se vyskytuje kaţdá dvojice kritérií jednou. 

Kritérium, které jsem povaţovala za důleţitější, jsem označila tučně. [32] 
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Tabulka 12. Fullerův trojúhelník [Vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsem spočítala označené kritéria a uvedla jsem je v tabulce 13 pod názvem počet 

preferencí. Maximální váha je rovna 100 (100%), tedy jednotlivé váhy  

kritérií Kj se rovnají počet preferencí Kj * 100. [32] 

 

Tabulka 13. Počet preferencí a stanovení váhy 

 jednotlivých kritérií [Vlastní práce] 

Kritérium Počet preferencí  Váha 

K1 3 300 

K2 0 0 

K3 2 200 

K4 1 100 

K5 5 500 

K6 4 400 

Celkem 15 1500 

 

 

Po stanovení vah jednotlivých kritérií Kj jsem propočítala hodnoty procentuálního 

vyjádření jednotlivých kritérií Kj z tabulky 10 a vah jednotlivých kritérií z tabulky 13 dle 

vzorce:  

       [32] 

 

 

 

 

 

K1 K1 K1 K1 K1 

K2 K3 K4 K5 K6 

 K2 K2 K2 K2 

 K3 K4 K5 K6 

  K3 K3 K3 

  K4 K5 K6 

   K4 K4 

   K5 K6 

    K5 

    K6 
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Kde: Kj je hodnota procentuálního přepočtu jednotlivých kritérií  

  (viz tabulka 10) 

   Počet preferencí j (viz tabulka 13) 

 

Vzorový výpočet:   

 

 

Následně jsem sečetla jednotlivé kritéria a váhy viz sloupce K a V v tabulce  

14 a vypočítala % Uţitečnosti, které jsem, dle mých potřeb, nazvala  

% Konkurenceschopnosti. % Konkurenceschopnosti jsem vypočítala podle vzorce:  

 

      [32] 

 

 

Kde: K je suma sloupce jednotlivých  kritérií 

          V  je suma sloupce jednotlivých vah 

 

 

Vzorový výpočet:    

 

 

 

Tabulka 14. Přepočet kritérií na základě četností a výpočet % Konkurenceschopnosti 

jednotlivých konkurenčních společností [Vlastní práce]  

Kritérium 

ADECCO, 

spol. s r.o. 

Trenkwalder 

a.s. 

Grafton 

Recruitment 

s.r.o. 

HOFMANN 

WIZARD 

s.r.o. 

INDEX 

NOSLUŠ 

s.r.o. V 

K1 270 210 270 210 240 300 

K2 0 0 0 0 0 0 

K3 42 36 42 15 66 200 

K4 80 80 60 60 60 100 

K5 500 333 500 500 167 500 

K6 400 240 320 240 240 400 

K 1292 899 1192 1025 772 1500 

% 

Konkurenceschopnosti 86% 60% 79% 68% 51%  
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4.2.4 Analýza legislativy a politiky v České republice 

Na základě analýzy legislativy a politiky v České republice konstatuji,  

ţe odborníků technických oborů je stále větší nedostatek. S podobnou situací se setkává celá 

řada vyspělých zemí. Proto je nezbytné, aby se vlády podrobovaly ve spolupráci  

se soukromým sektorem vzdělávání odborníků v technických oborech a zajistily tak přísun 

kvalifikovaných pracovníků.  

Dále konstatuji, ţe na trhu převládá absence jakéhokoliv léku na problémy spojené 

s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, který by měl rychlé účinky. Zaměstnavatelé  

a vlády musejí klást větší důraz na hledání cest v oblasti napojení lokálních školských 

systémů na potřeby budoucích zaměstnavatelů v oblasti náboru, školení a udrţování 

stávajících zaměstnanců. Zároveň je potřeba nalézt vhodný způsob, jak nadále motivovat 

starší pracovníky a zaměstnance, aby zůstali pracovat ve firmách do pozdějšího věku, dále 

motivovat ekonomicky neaktivní obyvatelstvo a v neposlední řadě podpořit migraci lidí  

za prací do oblastí, kde je kvalifikovaných odborníků nedostatek. [33] 

 

4.2.5 Analýza ekonomické situace a demografického vývoje  

Na základě analýzy ekonomické situace a demografického vývoje usuzuji,  

ţe demografický vývoj na celém světě vedl k tomu, ţe je v současnosti příliš málo lidí  

ve správném ekonomicky aktivním věku nebo dosavadních skupinách na správných 

místech. V mnoha částech světa během příštích dvaceti let do ekonomicky aktivní skupiny 

bude vstupovat čím dál méně lidí. Prodluţující se délkou ţivota nebudou ekonomicky 

aktivní lidé schopni generovat dostatek prostředků potřebných na podporu důchodců  

a ekonomicky neaktivní populace.  

Dále usuzuji, ţe ekonomika země v posledních pár letech je značně ovlivněna 

ekonomickou krizí. Ekonomická krize, jak jsem jiţ výše uvedla, se citelně projevila 

v nárůstu nezaměstnanosti, a to především mladých lidí. To však přineslo i pozitivní 

důsledky, mladí lidé si více uvědomují důleţitost vzdělání a kvalifikace pro získání 

povolání. Sníţená nabídka pracovních míst pro mladé můţe být motivujícím prvkem 

k získání vyšší úrovně vzdělání. Dále můţe pomoci při předčasných odchodech ze vzdělání. 

[33] 
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4.3  Zhodnocení implementovaných analýz modelu  

Analýza podnikových zdrojů a nedostatků na trhu (viz bod 4.2.1), odkryla důleţité 

kritérium pro společnost, a to nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Dle průzkumu  

„Top 10 nejhledanějších pozic 2008“ společnosti Manpower, s.r.o. celých 37 % českých 

zaměstnavatelů se potýká s problémem nedostatku pracovníků s potřebnou kvalifikací.  

 
Dalším důleţitým kritériem nedostatku na trhu se ukázaly dvě skupiny nejhledanějších 

profesí. Nejhledanějšími procesními profesemi se staly: technický inţenýr, obchodní 

zástupce, účetní a finanční personál. Mezi nehledanější profese výkonné se zařadily: 

řemeslník, (především elektrikář, tesař/truhlář, zedník), dále dělník ve stavebnictví, řidič, 

šéfkuchař/kuchař, lékař a jiný neošetřující zdravotní personál. 

 
Flexibilita pracovníků se ukázala dalším důleţitým kritériem vlivu nedostatku na trhu. 

Většina zaměstnavatelů v České republice (80,5%) nepovaţuje flexibilní pracovní sílu  

za klíčovou ve své personální strategii, coţ po zkušenostech s krizí by měla flexibilní 

pracovní síla hrát mnohem důleţitější roli v personální strategii podniků, tak jak je tomu 

v zemích západní Evropy a především v Americe.  

 
V Analýze jednotlivých odvětví (viz bod 4.2.2), jsem se na základě spolupráce 

společnosti Manpower, s.r.o. se společností Škoda auto, a.s. zaměřila na analýzu 

automobilového odvětví v České republice. Automobilový průmysl v České republice 

představuje jedno z nejrozvinutějších odvětví v regionu střední a východní Evropa. Díky 

svému technickému know-how a především dlouhodobé tradici se českému 

automobilovému sektoru podařilo vyvinout ve vyspělou automobilovou základnu, 

a to i za předpokladu udrţení si poměru náklady/výkon. Překonání hranice jednoho milionu 

vyrobených motorových vozidel v roce 2010 toho můţe být důkazem.  

 
Automobilový průmysl se v České republice významně podílí na tvorbě HDP  

a zaměstnanosti a bez působnosti tohoto odvětví by nepochybně zaznamenala česká 

ekonomika větší pokles. Automobilový průmysl podporuje inovace, vývoj, zavádění nových 

technologií a produktivity. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, zvyšování nákladů  

na pracovní sílu, růst cen vstupních surovin a pohonných hmot lze jiţ dlouhodobě povaţovat 

za přední hrozby pro další růst automobilového průmyslu.  
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U analýzy konkurence (viz bod 4.2.3) jsem postupovala pomocí více-kriteriálního 

rozhodování. Konkurenční společnosti a kritéria jsem volila na základě mnou provedených 

analýz z 3. Kapitoly. Kritéria jsem volila maximalizační metodou, vycházím tedy z toho,  

ţe nejlepší varianty mají nejvyšší hodnoty. Kritéria jsem zvolila následující: portfolio 

sluţeb, počet zemí působnosti, počet poboček v České republice, webové stránky, příprava 

pracovníka a odvětvové zaměření. Následně jsem v bodě 4.2.3 jednotlivá kritéria popsala  

a ohodnotila. Následovala preference kritérií pomocí Fullerova trojúhelníku a následný 

výpočet % Uţitečnosti, které jsem dle mých potřeb nazvala % Konkurenceschopnosti.  

 
Dle % Konkurenceschopnosti s celými 86% nejvíce konkuruje společnosti Manpower, 

s.r.o. společnost Adecco, spol. s.r.o., Grafton Recruitment, s.r.o. se 79% a HOFMANN 

WIZARD, s.r.o. s 68%. Společnost Trenkwalder, a.s. získala pouze 60 % a společnost 

INDEX NOSLUŠ s.r.o. 51%, tedy nepředstavují velkou hrozbu pro společnost Manpower, 

s.r.o. Viz tabulka 14. Přepočet kritérií na základě četností a výpočet  

% Konkurenceschopnosti jednotlivých konkurenčních společností. 

 
V analýze legislativy a politiky v České republiky (viz bod 4.2.4) jsem uvedla 

nezbytnost spolupráce vlády a soukromého sektoru při vzdělávání odborníků v technických 

oborech a zajištění tak přísunu kvalifikovaných pracovníků. Konstatovala jsem, ţe na trhu 

převládá absence jakéhokoliv léku na problémy spojené s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků, který by měl rychlé účinky.  

 
Zaměstnavatelé a vlády musejí klást větší důraz na hledání cest v oblasti napojení 

lokálních školských systémů na potřeby budoucích zaměstnavatelů v oblasti náboru, školení  

a udrţování stávajících zaměstnanců. Zároveň je potřeba nalézt vhodný způsob, jak nadále 

motivovat starší pracovníky a zaměstnance, aby zůstali pracovat ve firmách do pozdějšího 

věku, dále motivovat ekonomicky neaktivní obyvatelstvo a v neposlední řadě podpořit 

migraci lidí za prací do oblastí, kde je kvalifikovaných odborníků nedostatek.  

 
Poslední analýzou, kterou jsem ve 4. kapitole aplikovala, byla analýza ekonomické 

situace a demografického vývoje (viz bod 4.2.5). Usoudila jsem, ţe demografický vývoj  

na celém světě vedl k tomu, ţe je v současnosti příliš málo lidí ve správném ekonomicky 

aktivním věku nebo dosavadních skupinách na správných místech. V mnoha částech světa 

bude během příštích dvaceti let do ekonomicky aktivní skupiny vstupovat čím dál méně lidí. 

Prodluţující se délkou ţivota nebudou ekonomicky aktivní lidé schopni generovat dostatek 

prostředků potřebných na podporu důchodců a ekonomicky neaktivní populace. 



 

 

51 

 

Dále jsem usoudila, ţe ekonomika země je v posledních pár letech značně ovlivněna 

ekonomickou krizí. Ekonomická krize, jak jsem jiţ výše uvedla, se citelně projevila 

v nárůstu nezaměstnanosti, a to především mladých lidí. To však přineslo i pozitivní 

důsledky, mladí lidé si více uvědomují důleţitost vzdělání a kvalifikace pro získání 

povolání. Sníţená nabídka pracovních míst pro mladé můţe být motivujícím prvkem 

k získání vyšší úrovně vzdělání. Dále můţe pomoci při předčasných odchodech ze vzdělání.  
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5. Zhodnocení adaptability modelu strategické analýzy 

konkurenčního prostředí 

 

Cílem mé diplomové práce bylo sestavení modelu strategické analýzy a následná 

implementace tohoto modelu na společnost Manpower, s.r.o. Tento cíl byl splněn,  

na základě skutečností nedostatku kvalifikovaných pracovníků, neustále probíhajících změn 

v odvětví, všudypřítomné konkurence a legislativy jsem sestavila model strategické analýzy 

konkurenčního prostředí, který se zakládá na provázanosti faktorů zaměstnanců  

a pracovníků, změn v odvětví, konkurence, legislativy a politiky a faktorech ostatních. 

 
Na základě výše uvedených relevantních faktorů modelu jsem zvolila jednotlivé 

analýzy a následně jsem je aplikovala na společnost Manpower, s.r.o. Analýzy jednotlivých 

relevantních faktorů jsem zvolila následující: u faktoru zaměstnanců & pracovníků  - 

analýzu podnikových zdrojů a nedostatků na trhu, u faktoru změn v odvětví -  analýzu 

jednotlivých odvětví, u faktoru konkurence - analýzu konkurence, u faktoru legislativy  

& politiky - analýzu legislativy a politiky v České republice a u ostatních faktorů - analýzu 

ekonomické situace a demografického vývoje. Zhodnocení jednotlivých analýz jsem uvedla 

v závěru čtvrté kapitoly (viz bod 4.3). 

 
Model strategické analýzy se snaţí odvodit nejdůleţitější vlivy působící na společnost  

a měl by fungovat na základě rozpoznání a následného zanalyzování nejdůleţitějších faktorů 

působící ve společnosti a jejím konkurenčním prostředí. Ve společnosti by měl model 

informativní charakter, týkající se současného stavu společnosti. Zároveň by model byl 

prvkem potřebným pro rozhodování společnosti, protoţe na základě zanalyzování 

relevantních faktorů by společnost získala podklady ke generování moţných opatření  

do budoucna.  

 
Jelikoţ jsem model sestavila na základě analýz jednotlivých relevantních faktorů  

a z větší části je implementován pouze teoreticky, v  praxi by se měl model strategické 

analýzy chovat adaptabilně. Při nedostatku informací a naopak i při přehlcení by se model 

snaţil přizpůsobit aktuálním potřebám a byl by zdrojem aktuálních relevantních informací 

pro společnost. Kladem modelu by bylo generování komplexních informací o stavu 

společnosti a o jejím konkurenčním prostředí.  

 

 

 



 

 

53 

 

Seznam použité literatury 

1. SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kolektiv. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing a.s., 

2010. 

2. SEDLÁČKOVÁ, H.; BUCHTA, K. Strategická analýza. Praha: C H Beck, 2006. 

3. COULTER, M. K. Strategic management in action. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 

1998. 

4. MAJARO, S. The Essence of Marketing. London: Prentice Hall International, 1993. 

5. ŠULEŘ, O. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, s.r.o., 1995.  

6. HORSKÁ, V. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 

7. ŠULEŘ, O. Manažerské techniky II. Olomouc: Rubico, s.r.o., 1997.  

8. BLAŢKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy.  Praha: 

Grada  Publishing a.s., 2007. 

9. DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha: C H Beck, 2001. 

10. ABRAHAMSSON, P.; MÜNCH, J. Product-focused software process improvement: 8th 

International conference. Berlin: Springer, 2007. 

11. MACHKOVÁ, H.; KRÁL, P.; LHOTÁKOVÁ, M. a kolektiv. International marketing. 

Praha: Oeconomica, 2010. 

12. JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing, strategie a trendy. Praha: Grada  Publishing 

a.s., 2008. 

13. SOE [on-line]. (citace 2012-01-06) dostupné z: http://www.seo-konzultace.cz/analyza-

konkurence/ 

14. BÖHM, A. The SWOT Analysis. Norderstedt: GRIN Verlag, 2008. 

15. SAUNDERS, J.; KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.; WONG, V. Moderní marketing. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 

16. CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Managament a organizační chování. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 

17. VITURKA, M. a kolektiv. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální 

konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada 

Publishing, 2010. 

18. INDEX NOSLUŠ [on-line]. (citace 2011-11-15) dostupné z:  

< http://www.indexnoslus.cz/main.php?act=kontakt&text=0> 

19. Adecco [on-line]. (citace 2011-11-15) dostupné z:  

< http://www.adecco.cz/KontaktujteNas.html> 



 

 

54 

 

20. Grafton Recruitment [on-line]. (citace 2011-11-15) dostupné z: 

<http://www.grafton.cz/grafton-technologies.html> 

21. Trenkwalder [on-line]. (citace 2011-11-15) dostupné z:  

<http://www.trenkwalder.com/cz/Pracovni-nabidky/Vyhledavani-zamestnani/Prace-v-

ceske-republice.html> 

22. HOFMANN WIZARD [on-line]. (citace 2011-11-15) dostupné z:  

< http://www.hofmann-personal.cz/> 

23. Český statistický úřad [on-line]. (citace 2011-11-18) dostupné z:  

< http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1409-10> 

24. Peníze.cz [on-line]. (citace 2011-11-18) dostupné z: < http://www.penize.cz/pracovni-

pomer/83116-praci-muzete-sehnat-i-pres-agenturu-budte-ale-opatrni> 

25. Evropská databanka [on-line]. (citace 2011-11-18) dostupné z: < http://www.edb.cz/> 

26. Manpower ČR [on-line]. (citace 2012-01-17) dostupné z:  

< http://www.manpower.cz/index.php> 

27. Manpower Group [on-line]. (citace 2012-01-17) dostupné z:  

< http://www.manpowergroup.com/index.cfm> 

28. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2010 

29.  MPSV ČR [on-line]. (citace 2012-03-09) dostupné z: 

<http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/fakta/fs_pracovni_agentury.pdf> 

30. Český statistický úřad [on-line]. (citace 2012-03-09) dostupné z:  

< http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta21120909.doc> 

31. WEINERT, A.B. Organisationspychologie und Personalmanagement. Weinheim, Basel: 

Beltz Verlag, 2004. 

32. BROŢOVÁ, H.; HOUŠKA, M.; ŠUBRT, T. Modely pro vícekriteriální rozhodování. 

Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009.  

33. Manpower ČR – Jak čelit nedostatku odborníků 2008 [on-line]. (citace 2012-03-11) 

dostupné z: < http://www.manpower.cz/studie.php> 

34. Manpower ČR – Top 10 nejhledanějších pozic [on-line]. (citace 2012-03-13) dostupné z: 

< http://www.manpower.cz/studie.php> 

35. Manpower ČR – Role flexibilní pracovní síly v personální strategii [on-line]. (citace 

2012-03-13) dostupné z: < http://www.manpower.cz/studie.php> 

36. Czechinvest [on-line]. (citace 2012-03-13) dostupné z:  

< http://www.czechinvest.org/automobilovy-prumysl> 



 

 

55 

 

37.  Infocube [on-line]. (citace 2012-03-13) dostupné z:  

<http://www.infocube.cz/images/automobilindustry/clanky/68_Automobilovy%20prum

ysl%20je%20nadale%20klicovym%20odvetvim%20ceske%20ekonomiky.pdf> 

38.  Soliditet [on-line]. (citace 2012-03-13) dostupné z: 

<http://www.soliditet.cz/library/Files/Letaky/cz_osa_automobilovy-

prumysl_produktovy-list.pdf> 

39. Justice [on-line]. (citace 2012-04-10) dostupné z: 

<http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx> 

40. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2004 

41. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2005 

42. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2006 

43. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2007 

44. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2008 

45. Výroční zpráva společnosti Manpower, s.r.o. za rok 2009 

 

Seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh  

Seznam obrázků 

Obrázek 1. Rozloţení poboček společnosti Manpower, s.r.o. .......................................... 14 

v České republice ........................................................................................................... 14 

Obrázek 2. Hierarchie jednotlivých funkcí společnosti Manpower, s.r.o. ........................ 18 

Obrázek 3. Organizační jednotky společnosti v České republice ..................................... 19 

Obrázek 4. Model strategické analýzy ............................................................................ 36 

Obrázek 5. Srovnání firem sestupně dle provozního HV ................................................. 41 

 

Seznam tabulek:  

Tabulka 1. Obecné strategické alternativy ......................................................................... 4 

Tabulka 2. Analýza SWOT ………………………………………………………….........10 

Tabulka 3. Matice BCG .................................................................................................. 12 

Tabulka 4. Zastoupení jednotlivých konkurenčních společností a agenturv jednotlivých 

krajích České republiky a  v procentuálním vyjádření...……………………………….....26 

Tabulka 5. Deset nejlidnatějších měst České republiky ................................................... 27 

Tabulka 6. Komplexnost sluţeb ...................................................................................... 31 



 

 

56 

 

Tabulka 7. Počet poboček vybraných personálních společností ....................................... 32 

v České republice ........................................................................................................... 32 

Tabulka 8. Počet zemí a kontinenty působnosti vybraných personálních společností ....... 32 

Tabulka 9. Analýza SWOT společnosti Manpower, s.r.o. ............................................... 33 

Tabulka 10. Bodování kritérií jednotlivých konkurenčních společností  .......................... 43 

Tabulka 11. Procentuální vyjádření bodování kritérií jednotlivých konkurenčních 

společností ..................................................................................................................... 45 

Tabulka 12. Fullerův trojúhelník..................................................................................... 46 

Tabulka 13. Počet preferencí a stanovení váhy  jednotlivých kritérií ............................... 46 

Tabulka 14. Přepočet kritérií na základě četností a výpočet % Konkurenceschopnosti 

jednotlivých konkurenčních společností ......................................................................... 47 

Tabulka 15. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur  dle deseti 

nejlidnatějších měst České republiky .............................................................................. 65 

Tabulka 16. Klíčové otázky k analýze SWOT ................................................................. 65 

 

Seznam grafů: 

Graf 1. HV společnosti Manpower, s.r.o. za období 2004 - 2010  ................................... 17 

Graf 2. Počty osob umístěných agenturami v letech 2008 - 2009…………………....…...22 

Graf 3. Meziroční index trţeb personálních agentur v letech 2008 – 2009 ....................... 23 

Graf 4. Počty umístěných osob do vybraných odvětví……………………………….…...24 

Graf 5. Počty umístěných osob do vybraných odvětví ..................................................... 25 

Graf 6. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur v jednotlivých krajích 

České republiky……………………………………………………………………….…..26 

Graf 7. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle krajů České 

republiky v procentuálním vyjádření .............................................................................. 27 

Graf 8. Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle deseti 

nejlidnatějších měst České republiky .............................................................................. 28 

Graf 9. Celosvětový vývoj produkce automobilů ............................................................ 42 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Seznam příloh:  

 

Příloha 1 ......................................................................................................................... 58 

Logo společnosti Manpower, s.r.o. ................................................................................. 58 

Příloha 2 ......................................................................................................................... 58 

Zastoupení konkurenčních personálních společností v jednotlivých krajích .................... 58 

Příloha 3 ......................................................................................................................... 65 

Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle deseti nejlidnatějších 

měst České republice ...................................................................................................... 65 

Příloha 4 ......................................................................................................................... 65 

Klíčové otázky k analýze SWOT .................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

Příloha 1 

Logo společnosti Manpower, s.r.o. 

 
 

Příloha 2 

    Zastoupení konkurenčních personálních společností v jednotlivých krajích 

 

   

 1. Jihočeský kraj  

 Společnost Město 

 ADECCO, spol. s r.o. České Budějovice 

 ADECCO, spol. s r.o. Písek 

 Bohemia Manscraft, spol. s r.o. České Budějovice 

 FIDES POPULI, s.r.o. České Budějovice 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Tábor 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. České Budějovice 

 UNIWORKS CB, s.r.o. České Budějovice 

 Grafton Recruitment, s.r.o. České Budějovice 

 LAD.CZ, s.r.o. České Budějovice 

 UNIWORKS CB, s.r.o. České Budějovice 

 Job Centrum CZ, s. r. o. České Budějovice 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. České Velenice 

   

 2. Jihomoravský kraj  

 Společnost Město 

 ADECCO, spol. s r.o. Brno 

 Advantage Consulting, s.r.o. Brno 

 AneX Věra Pietrasová Brno 

 APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o. Brno 

 Brněnská personalistika, spol. s r.o. Brno 

 BRNO BUSINESS SERVICE, s.r.o. Brno 

 DaV - personální agentura Brno 

 GOODLIFE, s.r.o. Brno 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Brno 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Brno 

 Grafton Technologies, s.r.o. Brno 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Brno 

 IVE - AGENTURA, s.r.o. Brno 

 Job Servis, s.r.o. Brno 

 JOBING, s.r.o. Brno 

 KON-TAKT, spol. s r.o. Brno 
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 MenSeek, s.r.o. Brno 

 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Brno 

 Opella, s.r.o. Brno 

 ORAMON, s.r.o.  Brno 

 PERSONAL PROJEKT, s.r.o. Brno 

 PERSONAL servis, s.r.o. Brno 

 PERSONNEL consult, s.r.o. Brno 

 PERSPEKTIVA CZ, s.r.o. Brno 

 ProFi Job Consulting, s.r.o. Brno 

 Randstad, s.r.o.  Brno 

 Staves.eu, s.r.o. Brno 

 Top People, s.r.o. Brno 

 Trenkwalder, a.s. Brno 

 Trenkwalder, a.s. Brno 

 WP Management, s.r.o. Brno 

   

 3. Karlovarský kraj  

 Společnost Město 

 Dana Šoulejová Karlovy Vary 

 Hofírek Consulting Karlovy Vary 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Karlovy Vary 

 Trenkwalder, a.s. Ostrov 

   

 4. Královéhradecký kraj  

 Společnost Město 

 ADECCO, spol.s r.o. Hradec Králové 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Hradec Králové 

 Hofírek Consulting Hradec Králové 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Hradec Králové 

 MEDIS Holding, a.s. Hradec Králové 

 PERSONNEL consult, s.r.o. Hradec Králové 

 PROFI-MEN, v.o.s. Hradec Králové 

 Trenkwalder, a.s. Hradec Králové 

   

 5. Liberecký kraj  

 Společnost Město 

 ARBEIT CZ, s.r.o. Liberec 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Liberec 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. Liberec 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Liberec 

 INDEXPRACE.CZ, sdruţení Česká Lípa 

 Ivana Fabiánová - ODYSSEA RECRUITMENT Liberec 

 KVS Trading, s.r.o. Liberec 

 LIBBES, spol. s r.o. Chrastava 

 MAPEQ, s.r.o. Liberec 

 ODYSSEA RECRUITMENT, s.r.o. Liberec 
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 Randstad, s.r.o.  Liberec 

 Trenkwalder, a.s. Liberec 

 ZCL - OTAS, s.r.o. Liberec 

 
 

6. Moravskoslezský kraj  

 Společnost Město 

 ADECCO, spol.s r.o. Ostrava 

 Advanced Search Technology  - Ostrava office Ostrava 

 Advantage Consulting, s.r.o. Ostrava 

 Agentura T Production, s.r.o. Ostrava 

 AneX Věra Pietrasová Ostrava 

 Bohemia Manscraft, spol. s r.o. Ostrava 

 CZ KOVOS, s.r.o. Ostrava 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Ostrava 

 Hlimont, s.r.o. Havířov 

 Hofírek Consulting Ostrava 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Ostrava 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Opava 

 JOB FACTORY, s.r.o. Ostrava 

 Kofing., A.s.- Agentura Práce Ostrava 

 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Třinec 

 

ManMark Czech Republic / PERSONALNI.CZ, 

s.r.o. Ostrava 

 Meko, s.r.o. Nový Jičín 

 MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Ostrava 

 Personal Fabric - Agentura Práce, A.s. Ostrava 

 Platan consulting, s.r.o. Ostrava 

 SKY SELECT INT., s.r.o. Ostrava 

 Specialist Service, s.r.o. Ostrava 

 Trenkwalder, a.s. Ostrava 

 TRENKWALDER KAPPA PEOPLE, a.s. Ostrava 

 Work Service Czech, s.r.o. Ostrava 

 ZETKA. AUTO, s.r.o. Ostrava 

   

 7. Olomoucký kraj  

 Společnost Město 

 Advantage Consulting, s.r.o. Olomouc 

 AXYN CZECH, s.r.o. Uničov 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Olomouc 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Olomouc 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Prostějov 

 

ManMark Czech Republic / PERSONALNI.CZ, 

s.r.o. Olomouc 

 MAXUM, spol. s.r.o. Olomouc 

 Oldřich Hut Personální agentura Litovel 

 OTTO Czech, s. r. o. Olomouc 

 Personální sluţba, s.r.o. Přerov 
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 PRAGMA personální agentura, s.r.o. Olomouc 

 RODYCH, s.r.o. Olomouc 

 SPIN trade, spol. s r.o. Olomouc 

 SPIN trade, spol. s r.o. Přerov 

 Trenkwalder, a.s. Olomouc 

 TRENKWALDER KAPPA PEOPLE, a.s. Olomouc 

   

 8. Pardubický kraj  

 Společnost Město 

 ALYTE, spol.s.r.o. Pardubice 

 Dr. Lenka Sokolovská Pardubice 

 GOODLIFE, s.r.o. Pardubice 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. Pardubice 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Pardubice 

 Personal agency, v.o.s. Pardubice 

 Personal consult Pardubice 

 PROFI-MEN, v.o.s. Pardubice 

 SIMIX EXPERT Pardubice 

 SIMIX, s.r.o. Pardubice 

 Trend Práce, s.r.o. Pardubice 

   

 9. Plzeňský kraj  

 Společnost Město 

 ADECCO, spol.s r.o. Plzeň 

 ADECCO, spol.s r.o. Rokycany 

 AP Group Plzeň, s.r.o. Rokycany 

 B.F.KONTAKT PLZEŇ, s.r.o. Plzeň 

 Bc. Martina Lukášová, MBA Plzeň 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Plzeň 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. Plzeň 

 HOFMANN WIZARD, s.r.o. Stříbro 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Plzeň 

 NABRIGADU.CZ, s.r.o. Plzeň 

 Perseus Plzeň 

 PRAPAG, s.r.o. Plzeň 

 Scique consulting Plzeň 

 Smartconsutling, s.r.o. Plzeň 

 Trenkwalder, a.s. Plzeň 

 VIA optima, v.o.s. Plzeň 

   

 10. Praha kraj  

 Společnost Město 

 Accord Group Ceska, s.r.o. Praha 10  

 ACE Consulting, s.r.o. Praha 1 

 ADECCO, spol.s r.o. Praha 5 

 Aditus consult, s.r.o. Praha 1 
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 Agentura Allice, s. r. o. Praha 6 

 Agentura FALA, s.r.o. Praha 1 

 Agentura FALA, s.r.o. Praha 1 

 AGENTURA PLUS, spol. s r.o. Praha 6 

 Agentura UNLIMITED Praha 2 

 AND PARTNERS, s.r.o. Praha 6 

 AneX Věra Pietrasová Praha 2 

 Atlanco, s.r.o. Praha 2 

 AULA CZ, spol. s r.o. Praha 6 

 Avangarda, spol. s r.o. Praha 3 

 Axial Personnel Agency, s.r.o. Praha 1 

 CPL Jobs, s.r.o. Praha 1 

 Deckard & Penfield, s.r.o. Praha 8 

 Dunross Recruitment Praha  

 Europa Recruitment, spol. s r.o. Praha 6 

 EUROSTAFF CZ, s.r.o. Praha 5 

 Good worker, s.r.o. Praha 5 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Praha 1 

 Grafton Technologies, s.r.o. Praha 1 

 Grafton Temporary Staffing, s.r.o. Praha 1 

 HAKY TRADE, s.r.o. Praha 1 

 Hewitt Associates, s.r.o. Praha 3 

 HR Logistic Support, s.r.o. Praha 4 

 HUMAN RESOURCES, s.r.o. Praha 2 

 CHANEY, spol. s r.o. Praha 10  

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Praha 2 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Praha 4 

 Ing. Martin Jeţek, s.r.o. Praha 1 

 Instinkt, a.s. Praha 7 

 

Intersearch in Czech Republic, organizační 

sloţka Praha 10 

 JAZ Servis, s.r.o. Praha 5 

 Kariéra, spol. s r.o. Praha 3 

 Legendor, spol. s r.o. Praha 1 

 Lidi jsou klíč, spol.s r.o. Praha 1 

 Majora PPS Praha 2 

 MAJORA, spol. s r.o. Praha 2 

 

ManMark Czech Republic / PERSONALNI.CZ, 

s.r.o. Praha 10 

 MELANIE Person, s.r.o. Praha 6 

 MORGAN & MORGAN, s.r.o. Praha 2 

 MSG Professional, s.r.o. Praha 1 

 NABRIGADU.CZ, s.r.o. Praha 3 

 Optima Recruitment Europe, s.r.o. Praha 1 

 Pedersen & Partners, s.r.o. Praha 1 

 People & Job, s.r.o. Praha 4 
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 People Place, s.r.o. Praha 2 

 Personální Servis, s.r.o. Praha 2 

 PERSPEKTIVA Praha, s.r.o. Praha 5 

 PM FINANCIAL, s.r.o. Praha 9 

 PONTIA, s.r.o. Praha 3 

 PRÁCE plus, s.r.o. Praha 9 

 ProfesKontakt, s.r.o. Praha 7 

 Project & Engineering, s.r.o. Praha 7 

 Randstad, s.r.o.  Praha 5 

 Recruiter, s.r.o. Praha 8 

 RM MALI, s.r.o. Praha 9 

 Sigmar Recruitment, s.r.o. Praha 1 

 Source Praha, s.r.o. Praha 1 

 SYNERGIE, s.r.o. Praha 8 

 TARGET ČR, s.r.o. Praha 2 

 THE SOURCE NETWORK (CZ), s.r.o. Praha 1 

 THS CZ, s.r.o. Praha 1 

 Tim Lewis Recruitment, s.r.o. Praha 1 

 Trenkwalder, a.s. Praha  

 Trenkwalder, a.s. Praha 6 

 UNIJOB, s.r.o. Praha 5 

 Work Service Czech, s.r.o. Praha 2 

 WORKtest, s.r.o. Praha 10 

 WorkTime, s.r.o. Praha 6 

 World Experts, s.r.o. Praha 1 

   

 11. Středočeský kraj  

 Společnost Město 

 Abaco Group, spol. s. r.o. Jesenice 

 ADECCO, spol.s r.o. Kolín 

 ADECCO, spol.s r.o. Rakovník 

 ADECCO, spol.s r.o. Ţebrák 

 Daniela Čajánková - STIMUL Odolená voda 

 DIKÉ - personální agentura, s.r.o. Kolín 

 DP WORK, s.r.o. Mladá Boleslav 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Kladno 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Kolín 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Slaný 

 Trenkwalder, a.s. Mladá Boleslav 

   

 

 12. Ústecký kraj  

 Společnost Město 

 ADAN-práce, s.r.o. Kadaň 

 ADECCO, spol.s r.o. Ústí nad Labem 

 AFC Servis DC, a.s. Děčín 
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 Grafton Recruitment, s.r.o. Ústí nad Labem 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Ústí nad Labem 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Chomutov 

 JOB MARKET, s.r.o. Ústí nad Labem 

 JOB spectrum, s.r.o. Chomutov 

 Lapáček Martin, Mgr. Teplice 

 OMNI TEMPORE, o.p.s. Most 

 PersCom, s.r.o. Ústí nad Labem 

 PERSONA GRATA, v.o.s. Most 

 Randstad, s.r.o.  Ústí nad Labem 

 START UP, s.r.o. Ústí nad Labem 

 THE SOURCE NETWORK (CZ), s.r.o. Ústí nad Labem 

 VK JOB, s.r.o. Louny 

   

 13. Vysočina kraj  

 Společnost Město 

 A.N.move on, s.r.o. Jihlava 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Jihlava 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Jihlava 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Havlíčkův brod 

 KAPPA PEOPLE, a.s. Jihlava 

 

ManMark Czech Republic / PERSONALNI.CZ, 

s.r.o. Jihlava 

 PERSONAL MANAGEMENT Václav Beran Jihlava 

 ZAPA INTERNATIONAL, spol. s r.o. Třebíč 

   

 14. Zlínský kraj  

 Společnost Město 

 Agentura Vysokoškoláci, s.r.o. Zlín 

 Agentura1, spol. s.r.o Nivnice 

 Grafton Recruitment, s.r.o. Zlín 

 Chmelař Rudolf Zlín 

 INDEX NOSLUŠ, s.r.o. Zlín 

 JUDr. Pavel Chmelík Zlín 

 KovoKonsult, s.r.o. Kroměříţ 

 Maxflex, s.r.o. Zlín 

 MCAP, s.r.o. Zlín 

 Mgr. Jana Zapletalová Skaštice 

 POPINI, s.r.o. Kroměříţ 

 PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o. Zlín 

 SAPAG, s.r.o. Buchlovice 

 Start Select, s.r.o. Zlín 

 THE SOURCE NETWORK (CZ), s.r.o. Zlín 

 Trenkwalder, a.s. Zlín 
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Příloha 3 

Zastoupení konkurenčních personálních společností a agentur dle deseti nejlidnatějších 

měst České republice 

 

Tabulka 15. Zastoupení konkurenčních personálních společností  

a agentur dle deseti nejlidnatějších měst České republiky [Vlastní práce] 

Město 

Počet 

společností Počet obyvatel/ 10 000 

Praha 73 125 

Brno 31 37 

Ostrava 22 31 

Plzeň 13 17 

Olomouc  11 10 

Liberec 11 10 

Pardubice 11 9 

České Budějovice 9 10 

Hradec Králové  8 9 

Ústí nad Labem 8 10 

 

Příloha 4 

Klíčové otázky k analýze SWOT 

 

    Tabulka 16. Klíčové otázky k analýze SWOT [Vlastní práce] 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Tradice společnosti? Moţnost dalšího vzdělávaní? 

Působnost společnosti? Moţnost rekvalifikace? 

Zkušenosti na trhu? Jiné nedostatky? 

Výhoda společnosti? Zavalení operativními problémy? 

Sluţby? Zaostávání ve výzkumu/technologiích? 

Působnost v ČR? Slabé jméno? 

Know how? Špatné marketingové schopnosti? 

Vedení společnosti?   

Společnost ve Světě?   

Přizpůsobení se trhu?   

Další přednosti?   

Příležitosti Hrozby 

Moţnost rozšíření? Hrozba konkurence? 

Moţnost expanze? Kvalifikovaní pracovníci? 

Nové strategie? Náročnost zákazníků? 

Změny v odvětví? Regulace trhu? 

Jiné příleţitosti? Jiné hrozby? 

    


