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Úvod 
  

 Lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti podniku na 

trhu, představují významnou konkurenční výhodu, které nedosáhneme bez kladení důrazu a 

bez připravenosti na otázky odkrývání lidského potenciálu. Na kvalitě lidských zdrojů záleží i 

zapojení dalších složek podniku. Jsou klíčovými zdroji firem ve všech fázích jejich vývoje. 

Podniky dnešní doby musí čelit dynamickému vývoji společnosti, s tímto vývojem držet krok 

a pro absolutní chod se co nejlépe tomuto rychlému vývoji přizpůsobit. Otázkou přizpůsobení  

je nutnost dbát na stejně dynamický rozvoj pracovní síly, hlavně v oblasti odbornosti 

zaměstnanců. Lidé zaměstnaní ve firmách rozhodují o efektivitě využívání jiných podob 

kapitálu, rozhodují o tom, jak účelně jsou využívány všechny ostatní zdroje firmy. Rozvoji 

odbornosti zaměstnanců říkáme kvalifikace. V literatuře je slovo kvalifikace definováno jako 

souhrn znalostí, dovedností a odborných zkušeností, které zaměstnanec získal vzděláním a  

 Diplomová práce se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů a jejím cílem je rozbor 

kvalifikační struktury zaměstnanců skupiny Třinecké železárny a.s., odhalení nedostatků v ní 

a systémovými kroky navržení její optimalizace pomocí praktických možností a řešení. 

Zaměří se především na problematiku kvalifikační struktury, která je zásadní pro chod 

výrobního podniku této velikosti a její optimalizaci.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teoretická část 

1. Trh práce 

1.1 Práce 

 „Práce je synonymem slova zaměstnání a z obecného hlediska znamená účelnou 

činnost člověka. Z hlediska právního je to výdělečná činnost vykonávaná v rámci 

pracovněprávního vztahu. Pokud tedy hledáte nové zaměstnání, je slovo práce na místě.“[1] 

 

 Slovo práce je lidmi užíváno téměř denně za různých okolností, v různých 

souvislostech, v mnoha pádech. Jak tedy vlastně můžeme vyložit slovo práce?  

Podle Svatopluka Slováka z Ostravské Univerzity:  

- Každý druh manuální nebo duševní činnosti, který je v tržní ekonomice potřebný k produkci 

výrobků a služeb.  

- Je to cílevědomá činnost, jejímž nositelem je člověk.  

- Pro většinu lidí je to nejdůležitější prostředek k získávání důchodu (příjmu). [2] 

 

Tomio Okamura ve své knize uvádí: 

„Bez práce nejsou koláče, 

vědomí, že když chci jíst, musím pracovat, když chce jíst lépe, musím pracovat víc nebo lépe, 

nebo taky jinde. V každém případě je to problém, se kterým si musím poradit já, moje dvě 

ruce a hlava. 

Práce přece není jen způsob obživy. Práce je přece i něco, čím se člověk v tomhle světě 

realizuje. Je to jeho originální stopa, kterou po sobě na téhle planetě zanechává.“ [3] 

 

1.2 Trh práce v mikroekonomii 

1.2.1  Práce jako výrobní faktor 

Práce je výrobním faktorem. Na trhu práce vystupují firmy v roli poptávajícího a 

domácnosti v roli nabízejícího práci. Pro velkou část domácností jsou mzdy za práci jediným 

podstatným zdrojem příjmu. Domácnosti dostávají za svou práci odměnu a cenou za práci je 

mzdová sazba. I v případě práce, jako výrobního faktoru, se firmy snaží maximalizovat zisk 

(zadávají tedy práci do chvíle, kdy se příjmy získané pomocí poslední jednotky práce 



 

vyrovnají nákladům na nájem práce) a domácnosti maximalizují užitek ze své práce, tedy ze 

svého příjmu. [4,5,6] 

1.2.2 Poptávka po práci 

Poptávku po práci vytvářejí firmy v postavení zaměstnavatelů. Poptávka po práci je 

odvozena od poptávky po výrobcích či službách, které jsou touto konkrétní prací a dalšími 

výrobními faktory vyprodukovány. Čím vyšší zájem, poptávka po službě či výrobku (finálním 

statku), tím vyšší poptávka po konkrétní práci. Tržní poptávkou můžeme nazvat souhrn 

poptávek jednotlivých firem. Poptávku je tedy poměrně ovlivněna produktivitou práce (tu 

ovlivňuje kvalifikace práce a množství a kvalita spolupracujících systémů). [4,5,6] 

 

               

               Graf 1. – Graf a vzorec poptávky po práci [5] 

Příjem z mezního produktu práce (MRPL)  

 je cena, částka, o niž se zvýší příjem firmy v důsledku zaměstnání další jednotky práce. 

Příjem z mezního produktu práce (MPRL) je násobkem mezního fyzického produktu práce 

(MPPL) a ceny produktu (P). Křivka poptávky po práci je odvozena z křivky příjmu z 

mezního produktu. Tzn., že firma zaměstná právě takový počet pracovníků, při kterých 

maximalizuje zisk. [4,5,6] 

1.2.3 Nabídka práce 

Nabídku práce chápejme jako dobu, čas odpracovaný v jednotlivých firmách. Jak bylo 

zmíněno, práce patří mezi výrobní faktory, jehož nositeli jsou lidé člověk. Lidé se tudíž 

rozhodují, zdali odměna vydělaná prací odpovídá počtu hodin práci odevzdaných a zdali není 

výhodnější či přímo příjemnější užití volného času (den dělíme na hodiny strávené v práci a 



 

hodiny volného času). Cílem spotřebitele je maximalizace užitku. Maximálního užitku je 

docíleno, když mezní užitek dodatečné jednotky času je v obou alternativách využití času 

stejný. [4,5,6] 

Individuální nabídka práce  

Individuální nabídka práce představuje nabídku práce jednotlivce, který se rozhoduje 

mezi volným časem a prací. Křivka individuální nabídky práce je tudíž v určité části 

zakřivená zpět. Křivku v této části ovlivňuje důchodový efekt. Člověk při vyšší mzdě 

preferuje práci před volným časem, ale ve chvíli, kdy se jeho mzda zvýší nad určitou úroveň, 

pracovník se rozhodne odpracovat hodin méně. [4,5,6]  

 

                         

Graf. 2 – Graf nabídky práce [5] 

Substituční efekt 

Ve chvíli, kdy má dostává pracovník vyšší výdělek, přináší mu každá další hodina 

práce vyšší mzdu, za niž si může jako spotřebitel pořídit větší počet finálních statků a to 

směruje pracovníka, spotřebitele k tendenci pracovat déle a to i na úkor volného času. Dá se 

tedy říct, že člověk je ochoten nahradit, substituovat volný čas prací. [4,5,6] 

Důchodový efekt 

V případě vyšší mzdy je substituční efekt opačný a to nahrazováním práce volným 

časem. Spotřebitel, který již má dostatečný důchod, má zájem mít více volného času.  

Rovnováha na trhu práce 

nastává, když se vyrovnává nabídka s poptávkou, nastává rovnovážná mzda.  



 

Tržní křivka poptávky po práci 

Tržní křivku poptávky můžeme vysvětlit jako součet individuálních křivek všech 

firem na trhu. 

Tržní křivka nabídky práce 

Nemá zpětné zakřivení, neboť součet jednotlivých individuálních křivek rozdíl 

zakřivení změní, protože: 

1) u jednotlivých individuálních křivek je zakřivení zpět v rozdílných bodech a 

jejich součet  je vyrovnává 

2) stoupající mzda přivolává na trh další zaměstnance s transferovým 

výdělkem vyšším. 

 

Graf 3. – Trh práce v mikroekonomii [5] 

Při odchylce mzdy z úrovně rovnováhy nastává na trhu nedostatek, tedy je-li tržní 

odměna nižší než rovnovážná, v případě, je – li tržní odměna vyšší než rovnovážná, nastává 

přebytek práce. [4,5,6] 

Místo, kde se střetává nabídka práce a poptávka po práci, se nazývá trhem práce 

 

1.3 Trh práce 

TRH = místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky, tedy k vytvoření ceny.  

 

Otevřená encyklopedie – Wikipedie uvádí:  

„Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz. 



 

„Na trhu se setkávají nabízející, kteří chtějí směnit za peníze, a poptávající, kteří za ně 

chtějí získat nějaké nové zboží. Cílem prodejců je maximalizace ceny, zatímco kupující si 

přejí pravý opak, cenu co nejnižší. Na trhu se tyto protichůdné zájmy střetávají, 

k transakci dojde pouze v případě, že obě strany jí získávají (jde o dobrovolnou směnu). 

Nabízející si musí cenit obnosu, který mu kupující nabízí, více než prodávaného zboží. 

Naopak kupující musí preferovat dané zboží před smluvní částkou peněz. Jestliže jsou obě 

podmínky splněny, pak dojde k obchodu. 

 

Trh statků a služeb 

Na trhu statků a služeb tvoří firmy nabídku a zákazníci poptávku. V podstatě se jedná 

o běžný každodenní obchod. 

Trh výrobních faktorů 

Tento trh není již tak viditelný, jako je tomu v předchozím případě. Na trhu výrobních 

faktorů tvoří poptávku firmy, shánějící pracovní sílu a nabídku lidé, tedy ta pracovní síla.“ [7] 

Trh práce  

Trhem práce tedy chápeme stav, kdy na straně poptávky stojí firmy, které si kupují, 

resp. Pronajímají práci, pracovníky, pracovní sílu. Naopak na straně nabídky stojí pracovníci, 

domácnosti (jednotlivci), kteří nabízejí (prodávají) práci – nabízejí svůj lidský kapitál. Cenou 

práce je mzda, resp. mzdová sazba. Trhy práce fungují v podstatě obdobně jako trhy výrobků 

a služeb. Při střetu nabídky a poptávky se vytvoří rovnovážná cena, mzda. [4] 

 

1.3.1 Poptávka na trhu práce 

 Na trhu práce figurují firmy. „Firma je subjekt, který nakupuje vstupy (v tomto 

případě práci), přeměňuje je na výstupy, které pak prodává. Výroba statků je v tržní 

ekonomice možná pouze za předpokladu, že výrobce nakoupí na trhu výrobní faktory.  

Hlavním cílem firmy je maximalizace zisku.“ [4] 

 

1.3.2  Firmy  

 Lze vycházet z předešlých bodů, kde je uvedeno, že cílem firmy je maximalizace 

zisku. Což přináší, že racionálně chovající se firma nakoupí takové množství výrobního 

faktoru, práce, zaměstná právě tolik pracovníků, při němž je zisk maximální. Z tohoto důvodu 

firma pečlivě srovnává náklady, jež musí vynaložit na práci, a výnosy, jež práce vynese. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transakce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Finan%C4%8Dn%C3%AD_obnos&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nab%C3%ADdka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popt%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma


 

Firma porovnává mezní příjem z výrobního faktoru, práce, což je dodatečný příjem získaný 

firmou zapojením další jednotky výrobního faktoru a mezní náklady na tento výrobní faktor, 

což jsou peněžní výdaje nutné vynaložit k pořízení dodatečné jednotky onoho výrobního 

faktoru. Pokud je mezní příjem výrobního faktoru větší než mezní náklady na tento faktor, 

pak je důvod, aby firma výrobní faktor nakoupila a zapojila jej do procesu. Firma nakupuje 

práci, zaměstnance a pokud je mezní příjem ze zaměstnance větší než náklady na něj, firma 

má nejlepší důvod zvýšit množství najímaných pracovníků, když je příjem z mezního 

produktu práce větší než mezní náklady na práci. Tzn. zaměstná optimální počet pracovníků z 

pohledu maximalizace zisku. [4,8] 

1.3.3 Specifika  

Jak je popsáno v předešlých kapitolách na trhu práce dochází ke střetu zaměstnanců 

jako prodávajících a firmy, zaměstnavatelů jako kupujících. Podstatnou roli zde má mzda, 

která je odměnou za práci, ale velmi podstatné jsou i další, neekonomické faktory, např. 

pracovní, zaměstnanecká prestiž, riziko při práci, apod. V tržní ekonomice je mnoho trhů 

práce. Způsobeno je to především rozdílností lidí, jejich vědomostmi a schopnostmi, 

kvalifikací, zároveň regionální alokací trhu. Na trhu práce svou roli plní taktéž stát. 

Především tvorbou pracovních zákonů jako je stanovení pracovní doby, úpravy minimální 

mzdy, podmínky důchodového věku, apod. 

 Z daných skutečností lze vyvodit, že se stát ve značné míře podílí na regulaci trhu 

práce, což jej činí nekonkurenčním. Ve vyspělých ekonomických trzích vlády svými 

opatřeními napomáhají ke zmírnění nerovnovážnosti trhu práce. Především opatřeními 

makroekonomickým a politikou zaměstnanosti. Tyto i další nástroje jsou nepochybnými 

kompetencemi státu. 

 

1.4 Regionální prostředí 

 

 Místo a čas neoddělitelně ovlivňují veškeré sociální faktory, jevy, procesy. V každém 

specifickém regionu je silně znatelná kotva minulého vývoje a to vývoje společnosti a 

vytvoření prostorové struktury. V prostorové struktuře jsou dobře viditelné podmínky chování 

společenských skupin v regionech ve smyslu způsobu života, v požadavcích při hledání 

zaměstnání, v potřebách užívání sociálních sítí, apod.  

 Pro nalezení specifických jevů v určitém prostoru, v tomto případě na trhu práce, je 

podstatné si prostor, region určit. Regionem můžeme nazvat prostor či území, v němž 



 

můžeme určit socioekonomickou strukturu a tím jej na základě jednoho či více specifik přesně 

vyčlenit. 

 

Podle otevřená encyklopedie – Wikipedie je region: 

„je území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií). Proces vymezování 

regionů označujeme jako regionalizace.“ [7] 

 

 Region se dá vymezit např. podle funkčnosti, to je, že vymezíme prostor, kde jsou 

např. přítomny regionální vazby, např. dojíždění za prací. Přirozeným vymezením můžeme 

chápat kulturně sociální faktory, např.vývojem společnosti od minulosti, taky geografickými 

faktory, jako úrodnost půdy, klima, apod. Tyto regiony mají mnoho charakteristických znaků. 

Sociální, ekonomické, kulturní.  

 

1.4.1 Vymezení regionu: 

 

Region můžeme vymezit jako regionální společenství, kde: 

- jsou charakteristické určité znaky, jež souvisejí s místními geografickými a přírodními  

 podmínkami 

- různá vymezení regionu, např. podle určité ekonomické či hospodářské činnosti, která  

 v daném regionu převažuje, podle sociální činnosti, např. centrum občanské  

 vybavenosti 

- výše životní úrovně, kulturní činnost 

- společnými zájmy, společným způsobem soužití u lidí, kteří v daném regionu žijí 

 

Přirozený regionální trh práce: 

 

 Přirozený regionální trh práce je určen hlavně četností dojíždění za prací. Často je nutné 

přihlédnout i ke vzdálenostem a četnostem dojíždění za službami, případně trávení volného 

času, což může různě měnit faktory regionálního trhu práce. Na chování obyvatel v daném 

regionu působí řada prvků. Můžeme vycházet z faktu, že vzdělanější člověk je ochoten 

dojíždět do zaměstnání dále. Podle tohoto úsudku je možné určit jiné teritoriální trhy práce, 

přesto můžeme konstatovat, že více než 90% lidí je zaměstnáno v oblasti, kde zároveň žijí. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teritorium
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Regionalizace&action=edit&redlink=1


 

Teritoriální mobilita: 

 

 - náklady na dopravu při dojíždění, včetně otázky doby vynaložené na dojíždění 

  - otázka migrace, náklady spojené s migrací a otázka rizika vzniklého s neznalostí  

    nového regionu, také však psychosociální bloky opuštění původního prostředí  

 

 Sociální faktory lze řešit jen v případě, když vezmeme v potaz místo a čas.  

Podle L. Tvrdého označujeme zkracování vzdáleností následkem rozvoje dopravy pojmem 

časoprostorová konvergence. Tento faktor může do budoucna značně změnit určování 

prostorových trhů práce. S časoprostorovou konvergencí úzce souvisí i geografická, 

teritoriální imobilita, neboť vlivem rozvoje dopravy, informačních technologií se snižuje vliv 

imobility na rozvíjení trhu práce. [9]  

 Na základě těchto faktorů jsou často prováděny analýzy nabídky a poptávky na 

regionálních trzích práce. 

  

1.4.2 Poptávka po práci na regionálních trzích: 

 

 - uspokojenou poptávku můžeme chápat, že jsou pracovní místa zadaná 

 - neuspokojená v případě, kdy jsou pracovní místa stále neobsazená, přestože firmy  

   tato místa poptávají.  

V tomhle případě jde o neuspokojenou poptávku: 

 - evidovanou úřadem práce nebo někým jiným, např. personální agenturou  

 - neevidovanou, kdy se firmy snaží obsadit volná místa bez evidence úřadů, případně  

   dalších agentur 

 

1.4.3 Nabídka práce na regionálních trzích: 

 

 Nabídku práce můžeme hodnotit podle pracovníku, kteří na trhu práce nabízejí svůj 

lidský kapitál za předpokladu získání mzdy. Množství lidí pracovně aktivních se dá nazvat 

jako nabídka práce uspokojená.  

 Naopak neuspokojenou nabídka práce označujeme pracovníky, kteří nabízejí svůj 

lidský kapitál, však pracovní pozici nedokáží získat, ať již z důvodu jejich nedostatku nebo 

neodpovídající kvalifikační struktuře pracovních pozic. Jsou to lidé nezaměstnaní, však 

hledající práci, mající o práci zájem.  



 

Obdobně jako u poptávky po práci můžeme neuspokojenou nabídku práce dělit:  

 - evidovanou, kdy je člověk nabízející práci v evidenci úřadu práce nebo např.  

    personální agentury  

- neevidovanou, kdy si člověk nabízející práci hledá sám bez evidence  

 

 Z předešlých bodů vyplývá i regionální problém trhu práce a to neuspokojená nabídka 

práce, což je nezaměstnanost a neuspokojená poptávka po práci, kterou můžeme označit 

jako souhrn pracovních míst, která jsou neobsazená. To bude rozvedeno v praktické 

části. [9] 

   

Klíčové schéma pro tvorbu regionálních analýz podle L.Tvrdého: 

 Ve schématu jsou propojeny faktory regionálního trhu práce s návazností na vzdělání. 

„Při sestavování regionálních strategií by neměly být opomenuty žádné z uvedených oblastí,  

rovněž by při formulování jejich závěrů měly být zohledněny všechny níže uvedené  

vztahy.“ [9] 

Schéma: [9] 

 Základní vztahy na regionálním trhu práce a vazba na vzdělávací systém ekonomicky 

neaktivní: 

 - nezaměstnaní  

 - volná pracovní místa  

 - vzdělávání 

 - regionální politika zaměstnanosti 

 - úpadek a rozvoj firem v regionu 

 - porodnost a úmrtnost 

 - přirozený přírůstek  

 - populace v regionu 

 - migrace 

 - přesuny firem 

 

ekonomicky aktivní: 

 - školský systém 

 - rekvalifikace 

 - další profesní vzdělávání zaměstnaní 

 - obsazená pracovní místa 



 

2. Vzdělání a kvalifikace 

 
2.1 Vzdělání 

 

 L. Tvrdý píše o vzdělání v souvislosti s regionálním trhem práce: „V současné době je 

vzdělání považováno za nezbytnou součást našich životů a je dokonce bráno jako klíčový 

faktor růstu  bohatství národů měřeného GDP (hrubým domácím produktem). Vzdělání, 

obecně charakterizované jako soustava vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních a 

praktických dovedností vč. utváření morálních rysů a zájmů, je výsledkem procesu 

vzdělávání.“ [9] 

  Literatura uvádí mnohé definice na téma vzdělávání. Shrnutím můžeme uvést tuto 

charakteristiku: „ vzdělávání je proces získávání vědomostí ve formě poznatků i určitých 

schopností a dovedností, spojených s úsilím o integraci do dané kultury a společnosti a o 

aktivní přispění k jejich rozvoji“. [9] 

  Se vzděláváním se potýkáme z velké části našeho života, nejvíc se s ním potýkáme 

v útlém věku dětství a teenagerského věku. Vzděláním si v sociologii vysvětlujeme začlenění 

socializace, kdy vyšší vzdělání je spojeno s prestiží a určitou vyšší společenskou úrovní.  

 

 Nicméně existují i kritické přístupy ke vzdělávání. Např. Ivan Ilich (2003) tvrdí, že „je 

studentům systematicky vštěpováno, aby se spokojili s vyučováním namísto učení se, 

postupem na vyšší stupeň školy namísto vzdělání, s vysvědčením či diplomem namísto 

znalosti věci a se sebevědomým projevem namísto schopnosti říci něco nového“.  

 V ekonomii je bráno vzdělání ze dvou pohledů. Mikroekonomie a makroekonomie. 

Náhled mikroekonomický nám ukazuje, že  vzdělání je investicí do lidského kapitálu 

z hlediska člověka nebo firmy. Makroekonomický pohled se na vzdělání dívá jako na otázky 

růstu. 

 

Definice lidského kapitálu v mikroekonomii: 

 

 „soubor znalostí a dovedností, kterými pracovník disponuje a jež mohou být 

pronajaty.“ 

  

 



 

 Tyto soubory může člověk nabýt vzděláním, ať již školního typu či různých 

vzdělávacích kurzů nebo praxí a  zkušenostmi. Setkávání nabídky a poptávky po práci je 

stanoveno ohodnocení lidského kapitálu.  

 

Podle ekonomie trhu práce dělíme lidský kapitál na: 

- domácí 

- vzděláním 

- při pracovním procesu (kurzy, školení) 

 

 Míra vzdělání, její úroveň se nedá spojovat pouze s jakousi prestiží zaměstnání, ale 

rovněž úrovní ohodnocení, lepší úrovní ekonomické aktivity a omezenější pravděpodobností 

nezískání pracovního místa, tudíž snížení nezaměstnanosti.  

 V literatuře je vzdělání popisováno jako investice do lidského kapitálu, které působí 

trvale či opakovaně na finanční nebo psychický příjem. Rovněž je vzdělání popisováno jako 

investice, jež je budoucností zhodnocena formou případné vyšší mzdy jako ohodnocení za 

rozšíření znalostí a dovedností, případně zvýšení produktivity práce či technologického 

zlepšení. 

 Podle zahraničních autorů, např. Münicha[10] je možné z lidského kapitálu vytýčit 

podstatné schopnosti produktivity, jež vysvětluje především důležitou způsobilostí vytváření 

hmotných i nehmotných statků, které jsou ekonomicky hodnotné. Do schopnosti produktivity 

dále autor včleňuje širší spektrum schopností a dovedností, z nichž pramení užitek až 

blahobyt i bez běžných produkčních činností, pakliže člověk neshledá toto užitkem sobě 

samému.  

  

2.2  Kvalifikace 

Slovo kvalifikace (z latinského qualis, jaký, a facere, činit) znamená ohodnocení, 

posouzení, případně zjištění způsobilosti:  

Tedy můžeme říct, že kvalifikací se rozumí odborná způsobilost. 

Kvalifikace (osobní) – v personalistice je to schopnost určité osoby vykonávat určité 

povolání, stupeň odborné přípravy. [7] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalifikace_(osobn%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Personalistika


 

 „Pracovník je kvalifikován k výkonu svého povolání, jestliže vyhoví kvalifikačním 

požadavkům s tímto povoláním spojeným. Kvalifikační požadavky stanovené pro výkon 

všech povolání v ČR jsou postupně vkládány do Národní soustavy kvalifikací.“ [12] 

 

Kvalifikační požadavky 

Jakákoli kvalifikace je podmíněna určitými kvalifikačními požadavky. Jde především 

o tzv. způsobilosti či kompetence, pojmy jsou v tomto případě shodné. 

Kvalifikace je tedy určitý soubor způsobilostí či kompetencí, která se pro jednotlivé 

profese skládá rovněž z jednotlivých způsobilostí či kompetencí. A to především: 

Odborné kompetence (způsobilosti), které se vyslovují o odbornosti pracovníka, o jeho 

dovednostech (např. svařování, obsluha konkrétního stroje, míchání plomb – u zubních sester, 

apod.)  

„Každá odborná kompetence (způsobilost) v sobě zahrnuje „činnostní“ dimenzi a 

„předmětnou“ (znalostní) dimenzi. Např. odborná kompetence (způsobilost) „opravy 

dřevoobráběcích strojů“ zahrnuje jednak činnostní dimenzi „opravy“ představující zvládání 

postupů při technických opravách a jednak znalosti o dřevoobráběcích strojích, o jejich 

konstrukci a funkcích. To je samozřejmě zjednodušeně řečeno, protože nezbytné jsou znalosti i 

z dalších odborných disciplín, např. strojní součásti, strojní mechanismy, základy 

elektrotechniky. Jedna odborná kompetence (způsobilost) tedy může čerpat z více odborných 

znalostí; je aplikací těchto znalostí.“ [12] 

Jednotlivé odborné způsobilosti jsou řazeny ke konkrétním úrovním kvalifikace, 

především pro náročnost určitých způsobilostí (kompetencí), která zároveň určuje kvalifikační 

náročnost na celek a jestliže chceme kvalifikaci zařadit do konkrétní úrovně kvalifikací, je 

nutné zároveň zařazení jednotlivých kompetencí (způsobilostí) do úrovní kvalifikací. 

Obecné (tzv. průřezové, nadoborové, přenositelné), které se vyslovují o schopnostech a 

dovednostech nad odbornost pracovníka (např. řízení lidských zdrojů, prodejní dovednosti, 

analýza regionu, apod.)  

 



 

Pro uplatnění v různých oblastech profesí jsou požadovány obecné kompetence (způsobilosti) 

rozdílně náročné a to v těchto úrovních: 

- elementární úroveň náročnosti 

- pokročilá  úroveň náročnosti 

- špičková (vrcholová) úroveň způsobilosti  

„Potřeba srovnatelnosti, transparentnosti, aktualizovatelnosti a možnosti další 

konkretizace a rozšiřování kompetencí (způsobilostí) vyžaduje, že NSK musí být skutečnou 

soustavou, nikoliv jen bází jednotlivých údajů. Odborné i obecné kompetence (způsobilosti) 

proto mají své klasifikační struktury. Využívají přitom klasifikace již dříve používané a 

ověřené v Integrovaném systému typových pozic, vycházející z podrobného studia a rozborů 

podobných modelů v zahraničí.“ [12] 

 

2.2.1 Úplná kvalifikace 

Termínem úplná kvalifikace můžeme označit konkrétní profese. (účetní, kadeřnice, 

automechanik, hutník, apod.) s vidinou profese, která je součástí Národní soustavy povolání.  

Úplné kvalifikace lze dosáhnout:  

- Tzv. počátečním vzděláváním, tedy ukončením oboru (např. SŠ, VOŠ), příp. studiem 

(VŠ), které umožní umístění v určité profesi 

- Úspěšným dokončením všech dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou úplných 

kvalifikací, a dokončením závěrečné zkoušky dle předpisu školského zákona platného 

pro úplné kvalifikace (nově ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Uchazeč předloží osvědčení o dokončení 

dílčích kvalifikací a tímto bude moci složit určenou zkoušku (např. při profesích 

ukončených výučním listem) a to bez nutnosti školní docházky  

- Úspěšným dokončením jedné dílčí kvalifikace, příp. několika dílčích kvalifikací pro 

vykonávání konkrétní profese je možné získání stupně pro tuto profesi (nově ve 

smyslu zákona č. 179/2006 Sb., podstatná část viz. Příloha 2. celé znění zákona 

179/2006 Sb. na) [12]  



 

2.2.2 Dílčí kvalifikace 

  

 „Zatímco soustava úplných kvalifikací má již svůj předobraz v soustavě oborů 

vzdělání a studijních programů, soustava dílčích kvalifikací je novější produkt.“ [12]    

Od 1.8.2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání a změně některých zákonů. 

Podle znění Národního ústavu odborného vzdělávání můžeme dílčí kvalifikaci 

vysvětlit jako: „způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních 

činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava studené 

kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, lití a retušování figurálního porcelánu apod.). Jsou to 

určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu 

práce.“ 

 Dílčí kvalifikaci lze docílit úspěšným dokončením zkoušky dle platných předpisů 

konkrétní dílčí kvalifikace. V současnosti je již program dílčí kvalifikace různých odborných 

profesí dle platných legislativních norem v rozběhu.  

Dílčí kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnotícího 

standardu příslušné dílčí kvalifikace. V současné době již probíhá podobným způsobem 

uznávání řady odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů či norem (např. 

svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, obsluha nízkotlakých kotlů aj.). Tyto kvalifikace budou 

nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK. 

Soubor dílčích kvalifikací vnesl přehlednost do netransparentní spleti různých 

vysvědčení či certifikátů po absolvování vzdělávacích kurzů. „Jestliže se občan na trhu práce 

uchází o místo a je držitelem osvědčení o dílčí kvalifikaci, je to pro zaměstnavatele 

garantovaná informace o tom, co uchazeč umí, co je schopen vykonávat“, tak definuje tuto 

otázku Národního ústavu odborného vzdělávání. 

Soubor dílčích kvalifikací není používán izolovaně, je přímo propojen se souborem 

kvalifikací úplných a je včleněn do jednoho systému.  

 

Příklad dělení kvalifikací uznávaných soustavou profesních kvalifikací: 

Obor: Truhlář – kód: 33-56-H/01 

Dílčí kvalifikace: 33-001-H Truhlář nábytkář 

     33-002-H Stavební truhlář 



 

Obor: Pokrývač - kód: 36-69-H/01 

Dílčí kvalifikace: 36-030-H Pokrývač skládaných krytin 

     36-031-H Pokrývač skládaných krytin tvarové složitých střech 

     36-032-H Pokrývač skládaných krytin střech historických budov  

 

Obor: Instalatér – kód: 36-52-H/01 

Dílčí kvalifikace: 36-003-H Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 

     36-004-H Topenář 

     36-005-H Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení[12]    

 

3.  Analýza a popis pracovního místa 

3.1 Pracovní místo 

  Specifikace pracovního místa udává vzdělání, kvalifikace, výcvik, zkušenosti, 

osobní rysy a schopnosti, které by měl člověk na pracovním místě mít, aby mohl uspokojivě 

vykonávat svou práci. 

 

                  

      Obr. 1 – Obrazový graf ekonomiky, pracovního místa a kvalifikačních požadavků [19]    

 

 Pracovní místo je v podstatě pozice jednotlivce v organizaci. Je nejmenším článkem 

struktury organizace a zařazuje pracovníka do struktury organizace a na základě toho mu 

určuje úlohy a kompetence, které jsou přiměřené jeho způsobilostem. Vztahuje se 



 

k samotnému pracovnímu místu, ať už je čí není obsazeno zaměstnancem. Je nutné odlišovat 

charakteristiku pracovního místa od charakteristiky pracovníků, kteří toto místo obsadí, ačkoli 

spolu úzce souvisí.  

 Mezi důležité prvky determinující vzdělanost a kvalifikace na trhu práce patří 

především kvalifikace v konkrétním odvětví a profesně kvalifikační struktury, které jsou 

souhrnem produktivity výroby. [15,19]   

 

  

Obr. 1 – Propojení ekonomiky, trhu práce a kvalifikací a vzdělání [19]    

 

3.1.1 Vnitropodnikový trh práce  

 

Podnikový trh práce  

 Je místo, kde se potkává poptávka podniku po pracovní síle s nabídkou pracovní síly.  

 Déle lze členit:  

- na vnitropodnikový trh práce  

- vnější podnikový trh práce (spádové území zaměstnanců podniku). 

 

3.1.2 Analýza vnitropodnikového trhu práce 

 Zaměřuje na sledování situace pracovních míst v organizaci, analýzu počtu, struktury 

a pohybu pracovníků a analýzu využívání kvalifikace a fondu pracovní doby pracovníků. 

[15,26,27] 



 

3.2  Vytváření a analýza pracovních míst  

 

 Patří mezi klíčové personální činnosti, na podkladě jejíž kvality se rozhoduje o 

efektivitě práce v podniku, o spokojenosti zaměstnanců s vykonanou prací, ale i o kvalitě  

personální práce v podniku vůbec. 

 Analýza pracovního místa skýtá odraz práce na daném pracovním místě a tak udává i 

charakteristiku pracovníka, který má na daném pracovním místě práci vykonávat. [15,26] 

  

 Analýza pracovních míst zjišťuje zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací 

o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se 

práce vykonává a o dalších souvislostech pracovních míst. [15,26,27] 

 

3.2.1 Vytváření pracovních míst  

 

 je procesem, během kterého se definují konkrétní pracovní úkoly jednotlivce a 

seskupují se do základních prvků organizačních a kvalifikačních struktur. 

 

 Analýza pracovních míst nepřináší jen objektivní popis pracovního místa, ale rovněž 

je rozhodujícím prvkem pro vytváření pracovních míst či jejich změnu. [15,26,27] 

 

Pracovní úkol  

 

 je základní charakteristikou konkrétního pracovního místa, je to část procesu, která je 

složena z jedné nebo několika operací a je konkretizována svým výsledkem nebo cílem. 

[15,26,27] 

 

Zdroje informací 

 

 Základním zdrojem informací je držitel  pracovního místa, jenž má nejpodrobnější a 

nejpřesnější znalosti o vykonávané práci. Dalším zdrojem informací je přímý nadřízený. Pak 

specialisté na analýzy pracovních míst, nezávislí odborníci na danou práci, spolupracovníci, 

podřízení, techničtí experti. 

Doplňkovými zdroji mohou být písemné materiály, které se k pracovnímu místu vztahují. 



 

[15,26,27] 

 

Nejpoužívanější metody zjišťování informací o pracovních místech: 

 

a) Pozorování – pozorování pracovníka při práci, co dělá, jak to dělá a kolik času mu to 

zabere, 

b) Pohovor – osoby, která analýzu pracovního místa provádí, s držitelem pracovního místa 

většinou na pracovišti. 

c) Dotazníková metoda – skýtá množství různých variant podle zaměření analýzy nebo 

podle zdroje informací. 

 

 Tyto zjištěné informace o jednotlivých pracovních místech se pro účel zpracování a 

specifikace určitého typu pracovního místa pak analyzují. 

 Některé metody analýz informací o pracovních místech jsou použitelné skoro pro 

jakékoli pracovní místo, některé odpovídají pouze pracovnímu místu určité kategorie. 

[15,26,27] 

 

3.3 Funkční analýza 

 

 Byla vyvinuta v USA, je univerzální metodou, používají se v ní standardizované 

popisy činností, odpovědností a požadavků pracovního místa, Z jejichž výstupů se pak 

vytvářejí obrazy obsahu práce na pracovním místě. 

 

Metoda PAQ (Position Analysis Questionnaire) 

 

 Je univerzální metoda, která umožňuje porovnávat obsah práce i požadavky 

jednotlivých pracovních míst. 

 

Metoda MPDQ (Management Position Description Questionnaire) 

 

 Tato analýza je vhodná pro určitou kategorii pracovních míst. Jde o strukturovaný 

dotazník určený především pro analýzu manažerských pracovních míst. [15,26,27] 



 

4. Optimalizace 

Definice optimalizace 

 - z pohledu matematiky je to hledání minima a maxima funkcí 

- z pohledu informatiky je to vylepšování výpočetního systému z pohledu různých     

     hledisek [7] 

4.1 Optimalizace organizační struktury 

Cílem optimalizace organizačních struktur je skloubit strategické cíle podniku 

s rolemi, pravomocemi a odpovědnostmi jednotlivých organizačních složek a zaměstnanců. 

Tomu zcela odpovídá i zavedení systému sledování a porovnávání výkonnosti podniku 

a určení způsobu kooperace pracovních týmů a technologií ke zvýšení jejich výkonnosti. 

Problematika: 

- nedostatek koordinace 

- konflikty 

- nejasné určení rolí 

- neefektivní využití zdrojů 

- pracovní postupy, jež nevyhovují současným podmínkám a jsou neefektivní 

- přemíra závislosti na speciálních skupinách [28] 

Úloha manažerů při řízení a optimalizaci personálních struktur 

Jednou ze základních firemních strategií je rozvoj lidských zdrojů. Bez vhodné 

strategie rozvoje lidských zdrojů je řízení komplikované. Její podstatou je zajišťovat, aby 

organizace měla správné lidi na správných místech. 

4.2 Strategie rozvoje lidských  

Strategie rozvoje lidských zdrojů musí odpovídat „filozofii“ podniku. Když firma říká, 

že týmová práce je základním prvkem, musí vypracovat takový systém benefitů, který z 

týmového pojetí vychází. Vyměřují-li se pak odměny podle individuální výkonnosti, je 

systém kontraproduktivní. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Minimum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maximum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_(matematika)


 

Základní otázky v souvislosti s řízením lidských zdrojů 

- Kolik pracovníků a v jaké organizační a kvalifikační struktuře bude společnost,  

      firma v budoucnu potřebovat? 

- Jakou profesní kvalifikaci, příp.jaké schopnosti a dovednosti by měli zaměstnanci  

    mít? 

- Otázka, zda-li je výkonnost zaměstnanců dostatečně vysoká pro zvládnutí 

především nových požadavků vyplývajících z potřeb zvyšování efektivnosti 

procesů v podniku.  

-    Využívá podnik v dostatečně  profesní kvalifikaci a výkonnost svých pracovníků? 

-   Bude současná struktura lidských zdrojů schopna zabezpečit požadavky vyplývající  

     ze strategie i do budoucna? 

- Jak vysoké investice podnik vkládá do  profesních kvalifikací svých zaměstnanců a       

do nových směrů rozvoje lidských zdrojů, např. do dalšího vzdělávání? 

 Strategie lidských zdrojů musí kooperovat s ostatními dílčími strategiemi v oblasti 

personalistiky, např. se strategií procesu výběru nových zaměstnanců, odměňování, rozvoje 

lidských zdrojů, apod. A to jak v horizontálním tak i ve vertikálním směru. Vertikální směr 

udává propojení jejich řízení. Horizontální směr udává celistvé propojení a vzájemnou 

podporu jejích jednotlivých částí, čímž dochází k synergii. 

4.3  Plánování a optimalizace personálních procesů a struktur 

Plánování je manažerská aktivita zaměřená na budoucnost podniku. 

 Plánování personálních záležitostí je procesem, který se týká hlavně plánování 

zaměstnanců (pracovních míst a počtu pracovníků) a rovněž oblasti formování lidských 

zdrojů.  

Proces plánování: 

- nábor, výběr a umístění pracovníků, 

- popis pracovního místa a posouzení jeho efektivnosti, 

- hodnocení pracovní výkonnosti, 

- odměňování, benefity, sociální výhody, 

- struktura rozvoje pracovníků, vzdělávání, 



 

- firemní kultura (vytváření pracovních podmínek a prostředí). 

Výchozím faktorem pro efektivní plánování a optimalizaci uvedených pracovních 

procesů je personální plánování (plánování pracovníků). Rozumí se jím plánování profesně 

kvalifikační struktury zaměstnanců podniku. 

Personální procesy jsou seřazeny v rámci podniku v logických souborech tak, aby jejich 

funkce byla co nejvíce optimální. Při řešení optimalizace personálních struktur hraje zásadní 

úlohu právě strategie rozvoje lidských zdrojů. Jestliže podnik zvolil ofenzivní strategii vstupu 

na trh v souvislosti s výrobkovými inovacemi, bude struktura personálních procesů jiná, než 

která je nucena zabývat podstatou krizového managementu. 

4.4 Vytváření optimálních organizačních struktur 

Personální plánování je základním stavebním kamenem pro vytvoření optimální 

organizační struktury. Procesům spojeným s vytvářením a formováním organizačních struktur 

říkáme organizování. Základní myšlenkou organizování je najít právě takové nejvhodnější 

uspořádání procesů ve podniku, kdy bude pokryta konkurenceschopnost produktivity práce a 

přidané hodnoty pro zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktická část: 

 

5. Třinecké železárny 

 

                             
 

                            Obr. 3 – Výroba v Třineckých železárnách [22] 

 
 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. byly založeny v roce 1839. Patří k hutním podnikům 

s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Roční výroba činí v uzavřeném hutním cyklu 

zhruba 2,5 milionů tun oceli, což je přes jednu třetinu výroby oceli z celkové produkce výroby 

v ČR. Hlavní portfolio výroby tvoří dlouhé válcované výrobky – válcovaný drát, betonářská a 

tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel a hutní polotovary. Dalšími výrobky 

jsou koks, doprovodné produkty, které vznikají při jeho výrobě, a umělé hutné kamenivo a 

granulovaná struska. Třinecké železárny svou velikostí vévodí českým hutím s domácím 

kapitálem a to i nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL a.s. Společně jsou 

jedním z předních průmyslových skupin v České republice. Nejpodstatnější strategií uskupení 

Třinecké železárny – Moravia Steel (TŽ–MS) je dynamické zvyšování podílu dlouhých 

válcovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení v budovaných řetězcích. 

Postupná diverzifikace výrobkového portfolia snižuje jejich závislost na výkyvech trhu. Do 

skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel patří také firmy, které jsou součástí výrobkových 

řetězců Třineckých železáren nebo poskytující služby. V rámci této skupiny mají Třinecké 

železárny ve dvaceti firmách majoritní postavení a v dalších devíti podstatnou kapitálovou 

účast. Skupina TŽ–MS se v roce 2009 rozšířila o první zahraniční společnost, tažírnu drátu se 

zinkovnou a mořírnou METALURGIA S.A. v Radomsku. K součásti uskupení se přidala i 

zlínská KOVÁRNA VIVA a.s. V rámci skupiny TŽ–MS jsou výrobní kapacity umístěny v 

Třinci, Kladně, Starém Městě u Uherského Hradiště, Bohumíně, České Vsi u Jeseníku, 



 

Ostravě, Dobré u Frýdku-Místku, Kyjově, Prostějově, Zlíně a polském Radomsku a aktuálně 

D+D Drótáru v Miškolci v Maďarsku. 

 

                             

                             Obr. 4 – Logo Třineckých železáren [23] 

 

5.1 Současnost TŽ 

Třinecké železárny jsou v současné době hutním podnikem, který má uzavřený hutní 

výrobní cyklus. Hlavním výrobním programem je výroba dlouhých válcovaných výrobků. 

Zůstávají jedním z nejvýznamnějších průmyslových podniků na severovýchodě Českého 

Slezska a nejvýznamnějším producentem ocelových dlouhých válcovaných výrobků v Česku. 

Třinecké železárny hrají od svého vzniku důležitou roli v životě regionu a města Třinec, které 

se zejména díky nim stalo z malé zemědělské obce významným městem. 

 

5.2 Vlastníci 

V roce 1991 byly železárny v rámci privatizace převedeny na společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. Zakladatelem a jediným akcionářem této společnosti byl Fond národního 

majetku. V letech 1994 až 1996 Fond národního majetku svou majetkovou účast postupně 

snižoval a od roku 1996 je většinovým akcionářem této společnosti (69,04 % akcií k 31. 12. 

2008) MORAVIA STEEL a. s. Ta je z poloviny vlastněna společností R.F.G. a. s. a z druhé 

poloviny společností FINITRADING a. s. Ta je jediným vlastníkem společnosti R. F. G. a. s. 

a vlastníkem dalších 16,34 % akcií železáren. Všechny společnosi patří do konsolidovaného 

celku FINITRADING, kam patří například i Barrandov Studio. Společnost FINITRADING 

ovládají slovenští miliardáři Mária Blašková, Ján Moder, Evžen Balko a Tomáš Chrenek. [7] 

 

                              

      Obr. 5 -  Logo Moravia Steel, člen skupiny Třinecké železárny [24]       
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5.3 Pracovní řád 

 

 V prvních desetiletích existence železáren se pracovní poměr mezi vedením závodu 

a dělníkem řídil jen ústními dohodami, které v případě potřeby nemusely být dodržovány. 

První psané předpisy – pevně stanovené a stejně závazné pro obě strany – obsahuje až 

nejstarší dochovaný pracovní řád pro dělníky z roku 1897. Tento pracovní řád byl 

novelizován teprve těsně před první světovou válkou, ale novelizace se v zásadních otázkách 

od původního řádu nelišila. Pracovní řád určoval po normativní stránce veškeré dění 

v závodě, byl součástí smlouvy mezi firmou a dělníkem a byl pro obě strany stejně závazný. 

Každý dělník byl povinen se s ním důkladně seznámit. 

Pracovní řád je i dnes jedním ze základních dokumentů firmy. Je aktualizován dle 

potřeb a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. [16] 

 

6.  Analýza současné situace 

 
6.1  Struktura lidských zdrojů TŽ 

 
6.1.1 Historie organizační struktury 

 

Po převzetí železáren Báňskou a hutní společností byla k 1. lednu 1907 zavedena nová 

organizační struktura, která řešila nejednotnost mezi jednotlivými hutěmi. Byly zrušeny 

dosavadní samostatné správy jednotlivých hutí a vytvořeno ředitelství pro celý závod, které 

podléhalo generálnímu ředitelství Rakouské báňské a hutní společnosti ve Vídni. Prvním 

ředitelem jednotného vedení třineckých železáren byl jmenován Ing. Karel Poech. Zároveň 

k tomuto datu vznikla přijímací kancelář, která byla spolu se závodní pokladnou, účtárnou, 

mzdovým referátem a dalšími útvary přímo podřízena závodnímu řediteli. 

Současná organizační struktura je výsledkem průběžné restrukturalizace firmy probíhající od 

roku 1990. Postupně byly vyčleněny vybrané činnosti, dnešní dceřiné společnosti. V současné 

době tvoří jednotnou skupinu Třinecké železárny-Moravia Steel (TŽ/MS). [16] 

 

Morální, etický kodex 

Třinečtí hutníci byli prvními v republice, kteří v roce 1963 vydali svůj Morální kodex 

– zásady, kterými se má řídit každý pracující závodu. 



 

S budováním firemní kultury byl vydán v roce 2002 Etický kodex, který vychází ze 

strategie firmy. Etický kodex je morální smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem kde 

platí že, kdo pracuje a chová se v souladu s Etickým kodexem má předpoklady pracovat 

v kolektivu zaměstnanců Třineckých železáren, a kdo Etický kodex porušuje, porušuje tím 

i zájmy akciové společnosti TŽ. 

Za uplynulá léta se personální práce posunula. Moderní personalistika se zabývá 

celkovou péčí o zaměstnance,  přípravou na výkon profese počínaje a odchodem do důchodu 

konče. 

 

K hlavním tématům každodenní práce personalistů patří: 

 optimalizace struktury zaměstnanců 

 adaptace a příprava zaměstnanců 

 vzdělávání zaměstnanců 

 personální marketing 

 zdokonalení práce s personálními náhradami 

 hodnocení a oceňování zaměstnanců 

 

Oceňování zaměstnanců je významný motivační prvek a jedna z dlouholetých tradic. 

V předvečer Hutnického dne jsou udělovány tituly Zaměstnanec roku a prestižní cena 

Královna ocel. [16] 

6.1.2 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Základní  (A-B-C)       307 5,24 298 5,19 293 5,1 282 4,91 292 4,88

Vyučen   (H)                2928 49,94 2915 50,78 2921 50,8 2888 50,29 3045 50,93

Střední odborné   (J-E-D)         63 1,07 65 1,13 67 1,17 65 1,13 68 1,14

Vyučen s maturitou  (L) 758 12,93 739 12,87 745 12,96 764 13,3 780 13,05

Úplné střední všeob.  (K)           142 2,42 138 2,4 137 2,38 139 2,42 140 2,34

Úplné střed.odborné (N+M)        1045 17,82 990 17,25 991 17,23 995 17,33 1030 17,23

Vysokoškolské   ( R-T-V) 620 10,57 595 10,37 596 10,37 610 10,62 624 10,44

Celkem TŽ, a.s. 5863 100 5740 100 5750 100 5743 100 5979 100

31.12.201131.12.2010 30.6.2011 30.9.201131.3.2011
Nejvyšší dosažené vzdělání

 
Tabulka 1 – Struktura zaměstnanců TŽ podle vzdělání [20] 

Pozn. V počtech „vzdělanostní struktury“ k 30.9.2011 nejsou zařazeni zaměstnanci 

společnosti FERROMORAVIA, kteří byli v rámci fúze převedeni do společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. (196 osob) 

 



 

6.2 Personalistika a vzdělávání v Třineckých železárnách 

 

Rozvoj intelektuálního kapitálu a zachování sociálního smíru jsou stěžejní oblasti 

řízení lidských zdrojů v naší společnosti. Ve výkonných a profesionálně zdatných 

zaměstnancích spatřujeme záruku dosahování strategických cílů firmy. Zaměstnavatel vytváří 

optimální podmínky pro své zaměstnance. Jejich vzájemné vztahy se řídí vnitřními normami, 

první zmínky o některých z nich nacházíme již v archivních dokumentech z přelomu 19. a 20. 

století. 

 

6.2.1 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou dálkového studia 

Historie 

 

Již po první světové válce vysílal závod nejúspěšnější účastníky Pokračovací školy na 

vlastní náklady na studium do průmyslové školy v Kladně, příp. na Vysokou školu báňskou 

do Příbrami. 

V roce 1955 byla otevřena v Třinci Průmyslová večerní škola. 

V šedesátých letech se v železárnách naplno rozběhla realizace tzv. Druhé vzdělávací cesty, 

která umožňovala získat potřebný stupeň vzdělání, tj. požadovanou kvalifikaci formou 

dálkového studia. [16] 

 

Např. ve školním roce 1963/1964 studovalo ve 48 třídách odborných škol skoro 1000 

zaměstnanců: 

Druhy odborných škol 
Počet 

tříd studujících 

Střední škola pro pracující 5 82 

Střední průmyslová škola pro pracující 28 564 

Podniková technická škola 15 284 

Škola vyšších kádrů 1 34 

Podnikový institut 1 14 

Mimo podnik studuje  116 

Tabulka 2 – Podnikové vzdělávání I. [16] 

 

 



 

Současnost 

 

Do 21. století vstoupily Třinecké železárny s posláním zařadit se mezi vyspělé 

evropské průmyslové podniky. Základem pro splnění tohoto úkolu je dlouholetá tradice hutní 

výroby a um lidí, kteří si předávají hutnické řemeslo z generace na generaci. Mezi významné 

prvky, podporované vrcholovým vedením firmy,  patří i nadále studium při zaměstnání a 

spolupráce s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou v Ostravě. [16] 

 

Studium při zaměstnání v letech 2004-2007 

Školní rok Střední školy Vysoké školy Celkem 

2004/2005 3 24 27 

2005/2006 6 37 43 

2006/2007 7 54 61 

Celkem 16 115 131 

Tabulka 3 – Podnikové vzdělávání II. [16] 

 

6.2.2  Firemní vzdělávání pro 21. století 

Manažerské vzdělávání 

 

 V rámci této přípravy jsou vzděláváni všichni manažeři podniku, od TOP manažerů až 

po mistry výroby. Kromě základu managementu a moderních metod řízení je příprava 

zaměřena na komunikační a prezentační dovednosti, time management, umění vyjednávat a 

rovněž základům ekonomiky a práva.  [16] 

 

Jazykové vzdělávání 

 To je zaměřeno na dosažení požadovaných úrovní jazykových znalostí a dovedností v  

angličtině a němčině. Využívá se široká paleta forem jazykových kurzů od základních přes 

individuální až po jazykové stáže v zahraničí.  [16] 

 

Počítačové kurzy 

 Jejichž cílem je dosažení požadované úrovně znalostí práce na PC a dovedností u 

všech zaměstnanců pracujících s výpočetní technikou s důrazem na elektronickou poštu, 

aplikace MS Office, Lotus Notes a SAP.  [16] 

 



 

Další vzdělávací akce 

 

Mezi něž patří - odborné přípravy zaměstnanců v rámci SJ a EMS, včetně zvládnutí  

     progresivních metod řízení jakosti, 

- profesní přípravy zaměstnanců, kde mohou zaměstnanci získat osvědčení či  

průkazy potřebné k výkonu dané profese, patří zde i  vzdělávací akce      

zaměřené na zvládání nových technologií a technických zařízení, 

  - certifikační přípravy, kde je možné získávání certifikátů v různých oborech,  

        které mají širší uplatnění, nejen ČR. Jsou to například: InterManager,  

  InterLeader, InterPersonel, studium MBA, certifikovaný účetní, certifikovaný  

  controller. 

 

Konference a semináře 

 

V rámci přípravy je zajišťovaná účast na seminářích a konferencích se zaměřením, 

které se vztahuje k našemu podniku a umožňuje našim zaměstnancům být neustále v kontaktu 

s novými trendy ve všech oborech (hutnictví, ekonomika, obchod, finance, právo apod.). . 

[16] 

 

Vzdělávání zaměstnanců na pracovišti 

 

Vzdělávání na pracovišti je součástí systému vzdělávání zaměstnanců TŽ. Úkolem 

vzdělávání na pracovišti je zajistit připravenost zaměstnanců k zabezpečení plynulosti procesů 

probíhajících na jednotlivých pracovištích. Jde o efektivní formu vzdělávání, která vede 

k větší zainteresovanosti zaměstnanců na kvalitě a profesionalitě. Cílem tohoto vzdělávání je 

získávání nových poznatků, zvyšování informovanosti, sdílení nabytých znalostí a předávání 

zkušeností mezi zaměstnanci. 

Vzdělávání na pracovišti je zaměřeno na aktuální problematiku pracoviště a profesní 

periodická školení. Probíhají zde také školení k systému jakosti, bezpečnosti práce nebo 

požární ochraně. . [16] 



 

                            

                        Obr. 4 – Logo Třineckých železáren [25] 

 

6.3     Vymezení problému  

  

 Z důkladného rozboru struktury zaměstnanců podniku Třinecké železárny a.s., 

rozborem materiálů podnikového personálního controllingu, jehož úlohou je pomáhat vedení 

a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku po personální stránce,  vyplynul fakt, že 

tento rozsáhlý podnik, možná právě proto, že zaměstnává téměř 6 tis. zaměstnanců, se široce 

potýká s problematikou nekvalifikovaných pracovníků. V níže vytvořené tabulce je patrný 

ukazatel chybějících zaměstnanců konkrétních kvalifikovaných profesí.  

 Přičemž nedostatek kvalifikovaných pracovníků je limitujícím faktorem pro neplnění 

požadavků na konkrétní obory. 

 Požadavky konkrétních oborů se ustanovují dle důkladného plánování a analýzy 

pracovního místa a jejich vymezení pak vytvoří popisu konkrétního plánovaného pracovního 

místa. Příklady popisu plánovaného pracovního místa viz. Příloha 1 a Příloha 2. 

  

 Hlavní nedostatkovou kvalifikací podniku Třineckých železáren a jeví profese 

HUTNÍK. 

 

Důvody nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců 

 

Z onoho důkladného rozboru struktury zaměstnanců, dostupných podnikových 

personálních materiálů, dostupných analýz regionu z oblasti geografické struktury, 

demografické struktury obyvatelstva, analýzy zájmů studentů o technické obory a dalších 

materiálů vyplynulo, že důvodů nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v podniku TŽ je 

hned několik: 

 

 

 



 

- důvod útlumu průmyslu v porevolučních letech 

- demografické důvody 

- všeobecný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce 

- nedostatek soudobých absolventů technických oborů 

- psychologický efekt regionalizace 

 

6.3.1.  Útlum průmyslu v porevolučních letech 

 

 Nejpodstatnějším důvodem současného nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců se 

jeví útlum průmyslu v „porevolučních letech“, tedy po roce 1989. Tato doba přinesla nesčetné 

a hluboké změny jak struktury podniku, tak následkem toho i celého regionu. 

 Již v teoretické části v kapitole 1.4.1 bylo popsáno vymezení regionu. Region 

Třinecka leží na území Moravskoslezského kraje. Toto území bylo již historicky, od 19. 

století, jedním z nejvýznamnějších průmyslových lokalit Evropy. Bylo zaměřeno především 

na těžký průmysl, těžbu černého uhlí a hutnictví. 

 Ještě v předrevolučním období patřil Moravskoslezský kraj, v něm i začleněn region 

Třinecka, k nejsilnějším průmyslovým územím tehdejší ČSSR, byť tehdejší socialistické 

plánování bylo spíše špatné a celou strukturu národního hospodářství, včetně trendů 

průmyslového rozvoje regionů přivedlo do naprosté deformace. V prvních 

postkomunistických letech nastal pokles produkce především ztrátou trhů na východě a 

nemožností se rychle obchodně zorientovat na západní trhy, a nastalo období tzv. 

transformační recese. 

V podnicích, které ztrácely na efektivitě, muselo docházet k modernizacím a vstupu 

investorů, často zahraničních, a jejich kapitálu. Všechny podniky však adaptaci na nové 

období nedokázaly zvládnout, přežívaly nebo byly nuceny produkci zcela ukončit. A některé 

průmyslové regiony začaly zaostávat. Průmyslová výroba začala propadat. 

Tato situace se dotkla i podniku Třinecké železárny, kdy od revolučního roku 1989 

docházelo k jejich postupné privatizaci. V roce 1991 se Třinecké železárny staly státní 

akciovou společností a v letech 1994 až 1998 byly snižováním kapitálové účasti státu zcela 

zprivatizovány a v roce 1996 se jejich majoritním vlastníkem stala Moravia Steel, akciová 

společnost. 

 Během této doby však došlo k úbytku produkce, k úbytku zaměstnanců, k celkové 

restrukturalizaci struktury podniku včetně definování pracovních míst,  kvalifikačních struktur 

zaměstnanců, systému vzdělání. 



 

Vlastní systém podnikového vzdělávání 

  

Počátky vzdělávání v TŽ sahají až do roku 1906, kdy byly železárny Bedřichem 

Habsburským, zakladatelem TŽ, prodány Rakouské báňské a hutní společnosti, ji zřídili 

majitelé báňské a hutní společnosti jako Závodní školu, neboť si již tehdy dobře uvědomovali 

význam vzdělávání zaměstnanců. Tato Závodní škola existovala do roku 1914. 

Po první světové válce bylo obnoveno vzdělávání zaměstnanců a to formou tzv. 

Pokračovací školy. 

Společnost Třinecké železárny má svou vlastní podnikovou školu. Její historie sahá až 

do roku 1907, kdy  

Po první světové válce bylo obnoveno vzdělávání zaměstnanců a to formou tzv. 

Pokračovací školy. 

Pro potřeby vzdělávání zaměstnanců byla v letech tzv. dvouletky (1946-1948) 

postavena na Kanadě, části města Třince, Závodní škola práce, která zajišťovala odborné 

školení zaměstnanců a jejíž prostory slouží vzdělávání dodnes.  

Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století jsou charakteristická zejména snahou o určitou 

optimalizaci a sjednocování vzdělávání v rámci tehdejšího Generálního ředitelství hutnictví 

železa (GŘHŽ). Vznikaly tzv. Jednotné profesní přípravy pro nejrůznější profese např. 

jeřábník, svářeč apod. Obdobným způsobem byla  zpracována také příprava mistrů, která byla 

členěna na základní a nástavbový kurz řízení. V roce 1974 byla dokončena výstavba 

podnikové svářečské školy na Kanadě, která podstatně zkvalitnila odbornou přípravu svářečů. 

 

Změny ve vzdělávání po roce 1989 

 

Významnou roli odehrálo podnikové vzdělávání i po společenských změnách v roce 

1989. Do popředí se dostala zejména manažerská příprava, která byla zaměřena na moderní 

trendy řízení hutních podniků a byla určena pro všechny stupně řízení – od TOP 

managementu až po mistry. Začátkem devadesátých let tak poprvé proběhly dva základní 

kurzy řízení Manažer a Mistr budoucí prosperity a vzdělávací program pro perspektivní 

zaměstnance AVANS. Manažerské kurzy probíhají dodnes, byť jejich obsahy jsou 

modifikovány dle aktuálních potřeb podniku. V devadesátých letech se rovněž rozběhl nový 

druh vzdělávání– školení výpočetní techniky, předchůdce dnešní počítačové přípravy.  



 

V roce 2001 byl odbor J-Vzdělávání externalizován. Vzdělávání je zajišťováno 

formou nákupu tzv. vzdělávacích služeb, které pro podnik zajišťují jak smluvní dodavatelé, 

Třinecké vzdělávání, s.r.o. a Trisia a.s., tak i ostatní externí vzdělávací instituce. 

 

Současné vzdělávání 

 

Plán vzdělávání vychází z podnikatelského programu firmy a aktuálních potřeb 

jednotlivých provozů a odborných útvarů. Plán je rovněž sestavován s ohledem na postupné 

odstraňování kvalifikačních deficitů, a tím dosažení co nejvyšší shody mezi požadovanou a 

skutečnou kvalifikací zaměstnanců firmy. Plnění kvalifikačních požadavků je v rámci 

personálního controllingu pravidelně měsíčně vyhodnocováno. Plán vzdělávání a jeho roční 

vyhodnocení schvaluje vedení společnosti a to včetně finančního krytí.  

Vzdělávací služby byly od roku 2001 nakupovány u  smluvních dodavatelů. 

 V roce 1991 následkem „porevolučního“ útlumu v průmyslu byla zrušena i podniková 

střední škola s výučními obory a studijními obory s maturitou, ta přešla od zmíněného roku 

1991 pod zřizovatele Ministersvo průmyslu a Ministerstvo hospodářství. 

 Opětovný návrat pod křídla Třineckých železáren a.s. jako podnikové střední školy 

nastal po dlouhé době střídání zřizovatelů od 1.9.2009. (Tabulka historie Střední odborné 

školy Třineckých železáren k nahlédnutí v Příloze 5.)  

 V současné době nabízí Střední odborná škola Třineckých železáren širokou škálu 

učebních oborů, jako např. Hutník - operátor, Hutník, Obráběč kovů, Mechanik strojů a 

zařízení, ale např. obor Ekonomika a podnikání. 

 SOŠ Třineckých železáren získala rovněž akreditaci pracoviště pro udílení osvědčení o 

úspěšném absolvování  zkoušek úplných profesních kvalifikací, z čehož vyplývá i možnost 

zkoušek profesních (dílčích) kvalifikací. 

 Vzdělávání v Třineckých železárnách vždy plnilo významnou roli v životě 

firmy. Reagovalo na aktuální potřeby a požadavky výroby a bylo nezbytným předpokladem 

pro zvládnutí nových technologií, moderního technického vybavení a progresivních forem 

práce. Vzdělávání bylo a je významným faktorem tvořící intelektuální kapitál firmy, který 

spoluutváří firemní kulturu a podstatně přispívá ke konkurenceschopnosti firmy.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Obr. 5 – Logo Střední školy Třineckých železáren, a.s. [30] 



 

6.3.2 Demografické důvody 

 

 Ještě před nedávnou dobou patřil Moravskoslezský kraj k nejlidnatějším oblastem 

v zemi. Zhruba od roku 1994 docházelo ke stálému snižování obyvatel, kdy se v rozmezí let 

1994 – 2006 snížil v Moravskoslezském kraji téměř o 34,5 tis. lidí, což v přepočtu znamená o 

necelé 3%, což je nejvyšším úbytkem obyvatelstva všech krajů v daném období. Důvodem 

poklesu obyvatel je především nižší porodnost a migrace obyvatel do jiných měst, krajů, 

zemí. 

 Jeden z důvodů migrace obyvatel pochází od změny politického systému v ČR, což je 

popsáno v předešlé kapitole, v tehdejší době nastal úbytkem produkce zároveň úbytek 

pracovních míst, pracovního uplatnění a tak obyvatelé museli zvažovat  otázku poohlédnout 

se po práci jinde. Jednalo se především o mladou, perspektivní generaci obyvatel, která 

neměla ještě v regionu stálé kořeny a měla tedy možnost uchytit se kdekoli jinde a to bez 

návratu zpět. Najít si práci v jiných regionech, najít si bydlení a usadit se v jiném městě, kraji, 

zemi. Stěhování se za prací jinam se děje i v dnešní době, kdy  jsou významnými faktory 

např. získání vyššího platu v jiném regionu, širší škála pracovních míst podle vlastních 

představ, přesvědčení o jistotě zaměstnání.   

 Dalším z důvodů je např. otázka čistoty prostředí či ovzduší. Soudobý člověk, 

z pohledu dalšího vlivu na jeho vlastní zdraví, případně zdraví rodiny a blízkých, velmi 

zohledňuje prostředí pro budoucí život, na základě velmi široké edukace, medializace, 

informovanosti obyvatel o vlivu škodlivin ze životního prostředí a ovzduší na lidské zdraví, 

mnohem více než tomu bylo dříve. (Příloha 6) 

 

6.3.3 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na regionálním trhu práce 

 

Podle průzkumu společnosti Manpower Inc., jedné z předních společností v oblasti 

personálních služeb ve světě, „podíl zaměstnavatelů, kteří mají problémy s obsazením 

volných pracovních pozic z důvodu nedostatku kvalifikovaných kandidátů, v Česku vzrostl 

letos o tři procentní body na 22 procent.  Nedostatek kvalifikovaných pracovníků postupně 

roste podobně jako jinde ve světě od jeho prudkého propadu v roce 2009“ [17] (celý průzkum 

viz. [17]). 



 

 Paradoxem je, že v kritické době růstu nezaměstnanosti existuje stále mnoho podniků, 

které nemohou najít kvalifikované pracovníky. Následující tabulka ukazuje, že se k nim 

v nemalé míře řadí i Třinecké železárny, a.s.  

 

Počty zaměstnanců, kteří neplní požadovaný obor v požadovaném stupni  

k 31.3.2012    

     

OÚ Stav zam. 
Počet p.m. s 

požadavkem oboru 

Počet zam., kteří mají 

deficit oboru v 

požad.stupni 

% 

AR 3 3 2 66,7 

FR 207 206 48 23,3 

GR 41 39 12 30,8 

IR 21 21 1 4,8 

PR 155 147 30 20,4 

TR 139 138 28 20,3 

VD 429 425 62 14,6 

VE 5 5     

VF 185 174 78 44,8 

VG 3 3     

VH 702 630 76 12,1 

VI 133 133 17 12,8 

VJ 924 887 146 16,5 

VK 367 318 64 20,1 

VL 199 198 58 29,3 

VO 1342 1257 218 17,3 

VP 30 30 2 6,7 

VS 197 196 39 19,9 

VT 678 542 217 40 

VV 62 62 33 53,2 

VY 141 126 44 34,9 

TŽ 5963 5540 1175 21,2 

 

Tabulka 4. Kvalifikační struktura zaměstnanců [20] 

 

 Jedním z hlavních důvodů neobsazených pracovních míst patří především uchazeči 

s nedostatkem zkušeností, schopností a dovedností, neodpovídající znalosti v požadovaném 

oboru, vzdělání, kvalifikace. 

 

 

  



 

6.3.4 Nedostatek soudobých absolventů technických oborů 

 

 Na problém nedostatku kvalitních absolventů technických oborů např. poukazuje 

vyjadřuje Analýza potřeb žáků středních škol v Moravskoslezském kraji. Souhrnnou 

analýzu provedla v květnu roku 2009 Okresní hospodářská komora v Karviné za 

spolufinancování Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky. (Příloha 1) 

 Analýza poukazuje na všeobecný nedostatek zájmu mladých lidí o studium technických 

oborů a to i přesto, že tyto obory skýtají velmi slušné profesní příležitosti a perspektivy. 

Z analýzy zároveň vyplynulo, že přitažlivost studia technických oborů je pro žáky základních 

nebo středních škol je nevysoká, především z důvodu nízké informovanosti společnosti, 

otázkou preferencí a v neposlední řadě i otázkou rodiny. 

 

6.3.5     Psychologický efekt regionalizace 

 

 Ta úzce navazuje na předešlý problém nedostatku absolventů technických škol a jde 

především o případy, kdy rodiče, dlouhodobě žijící a pracující v regionu, potažmo přímo 

v podniku Třinecké železárny, mají vnitřní pocit ochrany dítěte před profesí, kterou 

dlouhodobě vykonávali sami. Hutnictví a profese s ním spojené jsou především velmi 

náročnou prací jak fyzicky, tak i po psychické stránce. Je minimum rodičů, kteří nemají o 

svém dítěti představu krásné budoucnosti, tedy aby se měl potomek lépe než já. S touto, byť 

pochopitelnou, myšlenkou pak dochází k tomu, že rodiče své potomky často po ukončení 

základní  školy umisťují na obory, které v daném regionu nemají takové možnosti, byť je 

jasné jaké obory jsou regionálně preferovány. Při výběru vhodného budoucího zaměstnání 

potomka je vhodné zvážit, zdali je dobrým krokem umístit jej ke studiu např. oboru výrobce 

nábytku - čalouník, obzvláště když nemám v místě svého bydliště, příp. v okolí výrobnu 

nábytku, ale mám v blízkosti bydliště velký průmyslový podnik.  

 

Vzdělání mládeže 

 

 Podklady k této problematice sahají již do 80.let minulého století, kdy v Německu 

autoři Allerbeck , K.R. a Hoag, W.J. (Allerbeck, K.R., Hoag, W. J., 1985) analyzovali ve 

výzkumech už ze 60. a 80. let postoje generace dětí i jejich rodičů. [9,11] Tito autoři 

zpracovali především otázky vzdělání, práce, zaměstnání, rodiny, apod. Celá analýza otevírá 



 

pohled na mladou generaci a jejich možnosti s ohledem na vybudované hodnoty a normy, na 

sociální a ekonomickou otázku, na politickou situaci, případně mezilidské vztahy. Pro tyto 

mladé lidi bylo vzdělání kapitálem, bylo důležité pro uplatnění v solidních profesích a 

zaručovalo větší možnosti na trhu práce. U děvčat a hochů však nastaly rozdíly v profesních 

možnostech podle uplatnění, úrovně vzdělání i teritoriálních možností. Došlo ke změně 

struktury oborů a zvýšení jejich počtu ke studiu. 

 

1. Řešení problematiky 
  

7.1  Obecná řešení 

 

 Řešením problému profesní nerovnováhy na trhu práce může být zpružnění trhu 

práce, to znamená vytvoření takových podmínek na trhu práce (např. změnami struktury 

oborů školské soustavy), aby došlo k podpoře profesní mobility. Jedná se např. o vstup na trh 

práce absolventů, kteří mají zaměstnavateli požadované znalosti a dovednosti v požadovaných 

oborech, případně systém rekvalifikačních aktivit ať na straně zaměstnavatelů či uchazečů o 

zaměstnání, případně osob majících zájem o změnu zaměstnání.  

  Dalším řešením územní i profesní nerovnováhy trhu práce lze považovat aktivity 

zaměřené na podporu územní mobility. V tomto případě se jedná o dvě formy řešení 

disproporce mezi místem bydliště a místem pracoviště.  

 První formou je dojíždění za prací bez změny trvalého bydliště. Tento způsob řešení je 

na českém trhu práce velmi rozšířen, ale má svá omezení a limity. Celý proces rozhodování o 

tom, zda člověk přijme zaměstnání u zaměstnavatele mimo obec svého bydliště je ovlivněn 

zvažováním nákladů spojených s dojížděním, což jsou vlastní náklady na dopravu, „cena“ 

doby strávené dojížděním do zaměstnání a zpět, dostupností místa pracoviště a výší mzdy, 

která je mu nabídnuta, případně vyplácena. V případě uchazečů o zaměstnání je třeba dále 

zohledňovat výši podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek spojených s jejich 

statusem nezaměstnaného. Cílem politiky zaměstnanosti v této oblasti je dosažení takového 

stavu, kdy by byla dojížďka za prací oboustranně přijatelná.  

 Druhou formou řešení územních disproporcí je změna trvalého bydliště z důvodu 

nalezení nového zaměstnání. Tato cesta řešení je v českých poměrech omezena několika 

faktory, mezi než patří hlavně regulované nájemné a s tím související nerozvinutý trh s byty. 

Řešení územní mobility stěhováním je dále omezeno nutností řešení pracovního uplatnění 



 

partnera, rodinnými vazbami, vazbami na určitý region, neochotou části obyvatelstva přijmout 

riziko spojené se změnou zaměstnaní a hlavně nedostatečnou poptávkou  po práci v jiných  

regionech.  

 

7.2   Konkrétní regionální řešení 

 

Vrátit společenskou prestiž technickým profesím, a tím zvýšit zájem mladých lidí o 

studium technických oborů, je cílem projektu ForTech, který nastartovaly Agentura pro 

regionální rozvoj (ARR) a Moravskoslezský kraj již v roce 2006.  

 

Projekt chce severomoravským firmám zajistit nedostatkové profese. 

 

Součástí projektu je komunikační kampaň, která by měla odbourat bariéry u rodičů a 

motivovat mladé lidi, aby šli studovat technické obory. V kraji je již nyní akutní nedostatek 

některých technických profesí a s příchodem investorů budou chybět další stovky 

kvalifikovaných pracovníků. 

                 Do projektu ForTech se podle ní zapojily tři desítky specializovaných institucí, 

včetně pracovních úřadů, škol a zaměstnavatelů. Společně vytipovali čtyři obory, kde 

zaměstnanci chybějí nejvíce. Je to stavebnictví, informační technologie (IT), elektrotechnika a 

strojírenství. Na žádané profese přitom nelze podle ARR rekvalifikovat lidi z úřadu práce, 

protože je lze připravit jen víceletým odborným studiem. 

 

ŽDB podporují program  

 

 Jednou z firem, která se angažuje v projektu ForTech, je ŽDB GROUP. "Důvod naší 

angažovanosti je asi stejný jako u všech ostatních společností - máme snahu získat absolventy 

z technických oborů, ale jelikož jich je čím dál tím méně a poptávka po nich roste, tak jako 

východisko vidíme zatraktivnění těchto oborů pro budoucí studenty, ale i jejich rodiče," řekl 

mluvčí firmy Tomáš Želazko. Bohumínská firma má problémy s obsazením dělnických 

profesí, jako je například tažec, lanař, valcíř, tavič nebo ocelář.  

  

Vyjádření úřadu práce 

  



 

 Podle Úřadu práce v Ostravě má projekt díky svému širokému záběru potenciál situaci 

změnit: „Nedostatek některých profesí by byl opravdu limitující pro další rozvoj hospodářství 

v našem regionu, proto projekt vítáme a rádi se na něm budeme i nadále podílet“ . Podle ní 

pracovní úřad už dlouho upozorňuje na to, že přes vysokou nezaměstnanost není možné 

uspokojit poptávku zaměstnavatelů po řadě strojírenských profesí. Kraj má v evidenci přes 

85.000 lidí a s mírou nezaměstnanosti 12,5 procenta je druhým nejproblémovějším regionem 

v Česku.  

 

Kraj investorem projektu 

 

 Kraj podle tehdejšího hejtmanova náměstka Pavla Drobila uvolnil z rozpočtu 1,5 

milionu korun na komunikační kampaň, která má oslovit školáky, studenty a rodiče. Jejím 

cílem je rodiče přesvědčit o tom, že stát se například svářečem nebo kvalitním zedníkem není 

nic, za to by děti měly stydět. "Teď je přetlak právníků, ale obrovské uplatnění na trhu práce 

mají právě absolventi technických oborů. Například v IT oborech v Ostravě nastává velký tlak 

a přetlak zaměstnanců, firmy si odborníky přetahují," dodal.  

 Drobil naznačil, že se zřejmě bude muset vrátit doba, kdy ve strojírenských oborech si 

budou vychovávat učně samy firmy. Například ale VÍTKOVICE trvale shání dělníky v 

takových profesích, jako je frézař, horizontkář nebo vysoce kvalifikovaný svářeč. Na školách 

technického směru je volných míst pro studenty dostatek, spíše je problém v poptávce ze 

strany studentů a žáků a rodičů, které je ovlivňují. Důležitější je proto podpořit zájem o 

technické obory. 

              Podle Drobila se musí změnit pohled na úspěšného člověka. „Úspěšný člověk byl 

dodneška prezentován v bílém límečku, jako je právník, bankéř. Ale nastal čas, aby se to 

obrátilo, aby jako úspěšní lidé byli prezentováni špičkový svářeč, nástrojář, zkrátka lidé 

manuálně pracující, kteří vytvářejí přidanou hodnotu,“ uvedl. [18] 

 

7.3 Opatření pro Třinecké železárny a.s. 

 

Jako doporučení k řešení výše popsané problematiky jsem vytvořila soubor akčních 

opatření, která jsou rozdělena do konkrétních kroků: 

 



 

I. Investice do výchovy a výuky vlastních budoucích zaměstnanců a jejich 

motivace ke studiu těchto oborů, zvýšení povědomí o konkrétní technické 

obory, lepší edukace rodičů a škol. 

 

II. Investice do dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců. 

 

III. Motivace ke vzdělávání stávajících schopných pracovníků. 

 

 

7.3.1 Investice do výchovy a výuky vlastních budoucích zaměstnanců 

 

 V současné době má společnost Třinecké železárny již určitý edukační program jak 

pro základní školy, tak i střední, případně vysokoškolské studenty na velmi slušné úrovni. 

 Na okolních základních školách probíhá edukace formou návštěv SOŠ a SOU v 

Jablunkově, návštěvou Soukromé střední školy v Třinci, kde jsou žáci seznamováni s 

nabídkou studijních a učebních oborů školami nabízených. Žáci při těchto návštěvách mohou 

shlédnout celý komplex dílen, učeben a získat informace o možnostech příp. ubytování, 

sportovních a společenských aktivitách, které by mohli plně využívat v případě, že by po 

ukončení základní školy nastoupili právě např. na Soukromou střední školu v Třinci. Také se 

organizují návštěvy výrobních provozů včetně výkladů o výrobním sortimentu.  

 Pro studenty vysokých škol je motivační např. nový program: Nabízíme 

vysokoškolákům až tříleté stipendium, který pojednává o studentech technických oborů 

vysokých škol se zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, hutnictví, se zájmem o 

zaměstnání v Třineckých železárnách s ukončeným druhým, třetím nebo čtvrtým ročníkem 

vysokoškolského studia s dobrými studijními výsledky. 

  

 Výzkumy prokázaly, že vzdělání bez odborného ukončení je pro jakákoli zaměstnání 

již naprosto neperspektivní. V posledních letech se však tato tvrzení začínají dotýkat i 

kvalifikovaných profesí. Podstatou této otázky je i správná volba kvalifikace pro určitý 

region, což je velmi důležitou otázkou pro školy, zejména základní a pro rodiče žáků 

končících základní školní docházku a při volbě a rozhodování o budoucí profesi. Toto do jisté 

míry již funguje, ale zatím ony kýžené výsledky, jaké by podnik potřeboval. 

 

 



 

Doporučení: 

 - v programu pro základní školy - rozšířit záběr základních škol do širšího regionu  

    např. informačními pohovory, besedami, promítáním krátkých informativních  

    dokumentů o společnosti, 

 - pro studenty jiných škol a profesí, kde u mnohých, např. studentů gymnázií, kteří se  

    nerozhodnou k dalšímu studiu na vysoké škole, hrozí po absolvování střední školy  

    nezaměstnanost,  připravit kromě rekvalifikačních kurzů i možnosti pomaturitních  

    studií technických oborů s motivátorem perspektivy zaměstnání, 

- přes program stipendií důsledněji rozšířit informovanost studentů technických                 

vysokých škol důsledněji o možnosti zaměstnání, konkrétních profesních  

      požadavcích a to hlavně v začátcích studia,  

 

7.3.2 Investice do dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců 

 

Podniky se snaží v době krizového vývoje na trhu práce přijmout i zaměstnance  

z jakéhokoli jiného oboru, než jsou vzděláni, kam je tlačí nutnost produkce výroby.  

 Ne jinak je tomu na straně pracovníků, ti, např. s představou dočasné doby, přijmou 

pracovní pozici z jiného oboru, než čemu odpovídá přesně jejich vzdělání, že časem přejdou 

nebo se opět vrátí k odpovídající profesi či práci, o kterou by měli zájem. Velmi často se však 

stává, že tato doba není dočasná, zaměstnanec se zaškolí, zaučí, postupem času začíná 

nabývat zkušenosti z praxe, někdy zjistí i náklonnost k profesi, jindy jsou podstatným 

faktorem i finanční preference, např. v příslušných regionálních podmínkách slušná mzda 

odpovídající pracovní pozici, a doba, původně dočasná, se protáhne na podstatnou část 

pracovního života, v produktivním věku mnohdy do konce kariéry zaměstnance. 

 I z pozice podniku může nastat stav, kdy se doba dočasná či termínovaná protáhne na 

delší interval. Podnik např. přijímá pracovníky s neodpovídající kvalifikací na dobu dočasnou, 

termínovanou, určitou, s představou, že v tomto mezidobí přijde zájem po práci kvalifikované 

pracovní síly. Což však málokdy odpovídá skutečnosti. Za dobu pobytu pracovníka v podniku 

dojde k podobné situaci, jako je popsána na straně pracovníka a to, že organizace zjistí kvality 

nekvalifikovaného pracovníka ve smyslu talentu pro danou profesi, spolehlivost, 

odpovědnost, snahu se zaučovat věcem pro něj novým, využívat nabyté zkušenosti v praxi či 

jeho týmové cítění. 



 

 A zde nastává situace, kdy je pracovní místo sice pokryto pracovní silou, ale ta 

neodpovídá přesným kvalifikačním požadavkům konkrétní pracovní pozice. I tady jsou 

možnosti určitého řešení a to zařazení pracovníka do nižšího kvalifikačního stupně. Což by 

samo o sobě odpovídalo některým normám, avšak plynou z toho některá negativa:  

 

 - ve většině případů nižší mzda, 

 

 - i za předpokladu talentovaného a schopného zaměstnance je v takovémto případě  

   jasná nemožnost kariérního postupu bez příslušné nutné, předepsané kvalifikace, 

 

 - dlouhodobá situace a navyšování počtu nekvalifikovaných pracovníků nabourává  

    systém personálních norem podniku, který zodpovídá za plnění předepsané  

    kvalifikační struktury zaměstnanců příslušného odvětví. 

 

I v pro tyto případy má společnost Třinecké železárny v současné době připraven program 

rekvalifikačních kurzů, avšak jsou to „jen“ kurzy, které absolventovi nedávají osvědčení o 

zvýšení či úplné změně kvalifikace.  

  

Doporučení je v této situaci několik:  

  

 a/ zřízení dálkových studijních oborů na podnikové střední škole, zde se však  

    často  naráží na problém pracovníků v produktivním věku, kteří vzhledem ke svému  

    pracovnímu zatížení nemají příliš zájem o dlouhodobé studium komplexního oboru 

 

 b/ využití programu doplnění úplné kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. o  

   ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jak bylo popsáno v teoretické  

   části práce (str. 19, bod 2.2.1 Úplná kvalifikace), kdy může uchazeč předložit  

   osvědčení o dokončení dílčích kvalifikací a tímto bude moci složit příslušnou  

   zkoušku (např. při profesích ukončených výučním listem) a to bez nutnosti školní  

   docházky. Tato možnost existuje od roku 2006 a i v Třineckých železárnách je, zatím  

   částečně, využívána. (změnou zákona ze dne 25.1.2012 se mění „úplná kvalifikace“  

   na „úplná profesní kvalifikace“)  

 

c/ využitím novějšího programu o dílčích kvalifikacích  je podle zákona č. 179/2006   



 

   Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů,  

   ten je účinný od 1.8.2007, jak bylo popsáno v teoretické části práce (str. 20, bod  

   2.2.2 Dílčí kvalifikace), kdy úspěšným dokončením jedné dílčí kvalifikace, příp.  

   několika dílčích kvalifikací pro vykonávání konkrétní profese, je možné získání  

   stupně pro tuto profesi. (změnou zákona ze dne 25.1.2012 se mění „dílčí    

   kvalifikace“ na „profesní kvalifikace“)  

 

A právě program profesních kvalifikací (dílčích kvalifikací) bych viděla pro Třinecké 

železárny a.s. jako konkrétní a nejideálnější možnost řešení současné a budoucí situace 

nedostatku profesních kvalifikací, protože právě možnost získání profesní (dílčí) 

kvalifikace by byla pro mnohé zaměstnance a zároveň výrobní útvary zcela dostačující. 

 Je určitě obrovskou výhodou pro pracovníka mít úplnou profesní kvalifikaci, tedy 

výuční list v oboru, tento člověk je pro podnik velmi cenný, tohoto zaměstnance by se dalo 

označit jako univerzálního. Pokud je pracovník např. vyučen v oboru Hutník – operátor, je 

schopen pracovat v mnoha výrobních útvarech podniku, tedy např. na ocelárně, na válcovně, 

apod.  

 Pro některé pracovníky však není potřebná úplná kvalifikace, jelikož např. léta pracují 

na válcovně (či jiném jednom konkrétním pracovišti a právě těchto pracovníků se týká 

celková problematika)a nechystají se toto změnit, zde by právě dostačovalo dodělání 

profesní (dílčí) kvalifikace valcíř. 

 

Jak bylo popsáno v úvodu, hlavní nedostatkovou kvalifikací je např. profese 

HUTNÍKA. Podle Národní soustavy uznávaných kvalifikací odpovídá úplné profesní 

kvalifikaci Hutník (kód: 21-52-H/01) soubor dílčích profesních kvalifikací:  

 

 - Hutník přípravář vsázky aglomerace (kód: 21-002-H)¨ 

 - Hutník vysokopecař (kód: 21-005-H) 

 - Hutník tavič ocelí (kód: 21-004-H) 

 - Hutník tavič neželezných kovů (kód: 21-006-H) 

 

nebo 

 - Hutník tažeč kovů (kód: 21-007-H) 

 - Hutník valcíř kovů (kód: 21-008-H) 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=200
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=202
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=201
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=203
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=204
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=9&id=205


 

 

Celá uznávaná soustava kvalifikací je ke shlédnutí na www.narodni-kvalifikace.cz 

 Podstatná část zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání je k nahlédnutí v Příloze 3. Změna zákona ze dne 25.1.2012 v Příloze 4. 

 

 

7.3.3 Motivace pracovníků ke vzdělávání a rozvoji lidského potenciálu 

Motivace k práci a vzdělávání je velmi důležitá. Bez ní pracovníci vyhoří, ztrácejí 

elán. Je tragédií, že mnozí vedoucí pracovníci nejsou schopni příčinu tohoto stavu vůbec 

rozeznat. Natož, aby situaci řešili. Tento postoj se však vymstí právě jim. Motivace jak 

k práci, tak i ke vzdělávání totiž zásadně rozhoduje o výkonu pracovníka. V souvislosti s její 

ztrátou nelze podceňovat roli demotivovaného jednotlivce. A pak záleží především na 

nadřízeném, zda tyto příznaky chce a umí rozeznat, zda a jak se pokusí situaci změnit.  

Např. demotivaci ke vzdělávání může pracovník pocítit tím, že smýšlí o vzdělání jako 

o přání nebo příkazu zaměstnavatele, nikoli jako o vlastním osobnostním, vzdělanostním i 

kvalifikačním posunu. Toto by měl vedoucí pracovník zjistit již v zárodku. Může nastat 

situace, kdy zaměstnanci o další vzdělávání nejeví zájem, naopak se mu vyhýbají, protože 

z dalšího vzdělávání mají pocit zbytečnosti, nadměrnosti, mnohdy ji považují za ztrátu 

volného času. Vzrůstá také například procento nespokojených pracovníků, což se může 

odrazit i v týmové práci, protože jeden nemotivovaný zaměstnanec obtížně komunikuje a 

nespolupracuje s okolním světem. Pak mohou přicházet varovné signály, jako nárůst 

přestávek a rozhovorů nesouvisících s prací, šíří se pomluvy, problémy se ventilují ne z očí do 

očí, ale na chodbě u kávovaru. Stejné signály bude vnímat ředitel podniku od manažerů na 

nejvyšším stupni řízení a jiné například vedoucí oddělení od řadových pracovníků. Jisté je 

však jedno: málokterá společnost má zavedeno pravidelné hodnocení na pracovišti, kdy si 

proti sobě sedne nadřízený (případně personalista) a podřízený, aby si vyříkali, co je pálí. 

Ještě lepší příležitostí k takovému dialogu jsou výjezdní zasedání firmy, kde se snáze navodí 

neformální atmosféra.  

7.3.4 Doporučení: 

Praxe ukazuje, že na každého člověka platí jiný "motivační" metr. Nemělo by se však 

při jeho hledání vycházet z úvahy, že zaměstnanci jsou buď líní a neochotní, nebo že se 

http://www.narodni-/


 

naopak po práci a vzdělání mohou přímo utlouct. Pravda je asi někde uprostřed. Snad každého 

motivuje práce a další vzdělávání, když má smysl a cíl. Neumí-li manažer seznámit 

pracovníky se smyslem a cílem zadaných úkolů, pak nebudou chápat, proč pracují a 

vzdělávají se a ztratí motivaci. Protože úkoly nebudou považovat za důležitou, přestanou je 

bavit.  

Doporučuji investovat do motivací hlavně pro vzdělání. Motivátorem by byl např. 

odstupňovaný program jednorázových odměn pracovníků, kteří úspěšně ukončí vybrané 

vzdělávání.  

Další účinnou motivací je kvalifikační postup při úspěšném absolvování všech kurzů  

profesních kvalifikací zakončených příslušnými zkouškami nutnými k uznání úplné profesní 

kvalifikaci, tedy získání výučního listu v konkrétním úplném oboru. 

Velmi dobrou motivací je i místo akreditovaného pracoviště pro skládání těchto 

kvalifikačních zkoušek. Tuto akreditaci vlastní Střední odborná škola Třineckých železáren 

a.s., která je případně zároveň schopná poskytnout zájemcům doplňující informace, 

rekvalifikace, kurzy ke složení zkoušky profesní kvalifikace. Zaměstnanec nemusí k dalšímu 

vzdělávání dojíždět, takže ušetří na čase i financích investovaných do dojíždění a může tak 

k osvědčení přijít pohodlněji. 

 

 

 
 

Obr.    – Logo a motto skupiny Třineckých železáren a Moravia Steel [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Závěr 

  K nejvýznamnějším prvkům charakteristiky sociálního systému podniku patří jeho 

profesní a kvalifikační struktura. Zastoupení jednotlivých skupin profesí a kvalifikací 

napovídá o efektu fungování podniku jako celku a proto důkladná a důsledná optimalizace 

profesně kvalifikační struktury organizace je významnou součástí řízení lidských zdrojů.  

  Důkladná příprava tvorby kvalifikační struktury patří do plánování rozvoje lidského 

potenciálu, lidských zdrojů a je základním kamenem každého, nejvýše výrobního podniku. Je 

velmi podstatné, aby kvalifikační struktura zaměstnanců odpovídala potřebám firmy, aby její 

koncept byl pružný a byl vytvořen pro výrobní a obchodní záměry podniku. Struktura 

kvalifikace zaměstnanců má stěžejní vliv na produkci podniku, kvalitu výroby, rychlost 

výrobních procesů.   

 Vzhledem k tomu, že plánování optimalizace a samotné optimalizace profesně 

kvalifikační struktury zaměstnanců  je relativně dlouhodobou záležitostí, patří tento proces 

mezi dlouhodobé kroky strategického řízení podniku. 

 Rozborem dostupných personálních materiálů skupiny Třinecké železárny a.s. byly 

zjištěny nedostatky v kvalifikační struktuře hlavně výrobních profesí. Tato pracovní místa 

nejsou neobsazena, ale jsou často nahrazena pracovníky jiných kvalifikací, mnohdy sice 

technických, ale zcela mimo potřebný obor. Vzhledem k tomu, že tuto situaci nelze udržovat  

dlouhodobě, z důvodů ztráty výrobní úrovně podniku, je optimalizace profesně kvalifikační 

struktury zaměstnanců nutným krokem kupředu. 

 Práce obsahuje návrhy a doporoučení, která by mohla naznačit cestu ke zlepšení. Je 

zcela pochopitelné, že zavedení nových procesů je dlouhodobou záležitostí, ale bylo dosaženo 

cíle, tedy postupných změnám v profesně kvalifikační struktuře, jsou tyto procesy nutností. 

Nutností jsou tedy i investice do těchto změn, jsou to však investice velmi přínosné. Aby si 

soudobý podnik, jako je skupina Třinecké železárny a.s., udržel svou jak zaměstnavatelskou, 

tak i firemní úroveň, konkurenceschopnost, z dlouhodobého hlediska, jsou dnešní investice do 

rozvoje lidského potenciálu, který společnosti přinese optimální kvalifikace pracovníků, 

uváženým krokem do budoucna. 

 Cílem optimalizace kvalifikační struktury podniku Třinecké železárny a.s je 

směřování k postupným změnám  a zlepšením v některých profesních oblastech. Základem je 

dosažení takové struktury profesí, aby odpovídala nebo se co nejvíce přiblížila potřebám 

současného výrobního hutního podniku a tím zvýšila efektivitu firmy. S optimální 

kvalifikační strukturou jdou pak snadněji další navazující procesy podniku, jako např. 

zavádění nových technologií, norem, apod. 



 

Použité zdroje: 

 

[1]  http://www.easy-prace.cz/tiskove-zpravy/4-co-je-spravne-prace-job-nebo-jobs/ 

[2] http://projekty.osu.cz/pvsos/doc/aktualni_problemy_tp.pdf 

[3] Okamura, T.: Umění vládnout, 1. vydání, ISBN 978-80-253-1253-7, FRAGMENT 

[4] Jurečka, V., Březinová, O.: Mikroekonomie, VŠB-TU Ostrava, EKF, 1997, ISBN 8070784725 

[5]  Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie , 9. vydání, 2005, ISBN 80-86175-41-3  

[6]  Jurečka, V., Jánošíková, I. a kol., Mikroekonomie, VŠB-TU Ostrava, EKF, ISBN 80-248-

0910-9 

[7]  Wikipedie : Otevřená encyklopedie  [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia  

 Foundation, 2001- [cit. 2008-12-12].  Česká verze. Dostupná z WWW:  

 <http://cs.wikipedia.org/> 

[8] TOMAŽIČ, I., a kol.: Ekonomie pro právníky. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. 

316 s. ISBN 80-86473-36-8. 

[9]  Tvrdý, L.: Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu,  2007 ISBN: 978-80-248-1665-4  

Vydala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, OSTRAVA 2007.  

Vydání první. 

[10]  MÜNICH, D., ŠVEJNAR, J.: Definice pojmů, vymezení základních vztahů, Autorská 

studie CERGE-EI a WDI, č. 16. 

[11]  ALLERBECK, K.R. – HOAG, W. J.: Jugend ohne Zukunft München: R. Piper GmbH 

CO.KG, 1985. 

[12]   Kvalifikace, Národní ústav odborného vzdělávání <http://www.nuov.cz> 

[13]   Zákon č. 179/2006 Sb.n <http://www.msmt.cz> 

[14]   Úplná kvalifikace – možnost získání výučního listu < http://www.ssstavji.cz> 

[15]   Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing a.s., 

2010, ISBN 8024724979, 9788024724973, Počet stran: 215 

[16]  Heczko, B.: 100 let personalistiky a vzdělávání v Třineckých železárnách, 

<http://www.trz.cz> 

[17] Manpower Czech Republic – Průzkumy <https://candidate.manpower.com> 

[18] Projekt chce severomoravským firmám zajistit nedostatkové profese, 

<http://moravskoslezsky.topregion.cz> 

[19] Kvalifikační požadavky, <http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info> 

[20] Dostupné zdroje Třineckých železáren – personální oddělení, tiskové a výroční zprávy 

[21] Statistiky <http://www.czso.cz/> 

http://www.easy-prace.cz/tiskove-zpravy/4-co-je-spravne-prace-job-nebo-jobs/
http://projekty.osu.cz/pvsos/doc/aktualni_problemy_tp.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuov.cz%2Fnsk2%2Fkvalifikace&ei=10WMT8iBCsSLswak9NX7DA&usg=AFQjCNET5gYv_DMXbixlLuQ0NCC7KuC_vQ&sig2=60Ina_rRcTvisSYJZlW9xg
http://www.nuov.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ssstavji.cz%2FVismoOnline_ActionScripts%2FFile.aspx%3Fid_org%3D400032%26id_dokumenty%3D2517%26n%3Duplna-kvalifikace-vyucni-list&ei=S4iMT4ejJMrIswao-8WwCw&usg=AFQjCNFtW8U48Qdjk7LJ0yXd8JuTPMZOpw&sig2=_cmnnd2V02GMLejy_W-0nw
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kocianov%C3%A1+Renata%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://moravskoslezsky.topregion.cz/
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/
http://www.czso.cz/


 

[22] TŽ 15 let vydělávaly, loni měly ztrátu 732 mil. Kč, 2010, http://ekonomika.idnes.cz 

[23] Ztrátu TŽ způsobily nízké ceny oceli , http://www.svetprumyslu.cz 

[24] Pragua Society for International Cooperation, http://www.praguesociety.org/ 

[25] IFK – regionální televize, EKO report TŽ, http://ifktv.cz 

[26] Řízení lidských zdrojů, <https://polodriver.uvadi.cz> 

[27] Armstrong, M., Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 

[28]  Strategický management, http://www.cz-ckc.cz  

[29]  Veber, J. a kol.: Management, Praha: Management Press, s.r.o., 2009 

[30] http://www.trz.cz 

 

Další zdroje: 

 

LIŠKA, V., SEDLÁČEK, M. Ekonomie pro techniky. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2005.128 s. ISBN 80-864119-96-7. 

 

Doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., Trh práce, první, 2005, ISBN 80-86764-26-5, Vysoká škola 

podnikání, a.s. v Ostravě 

 

KONEČNÝ, B. Makroekonomie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1993. 199 s. ISBN 80-01-

01051-1. 

 

Cienciala, J. : Procesně řízená organizace, Příbram: Professional Publishing, Minařík K., 

2011 

 

Bělohlávek, F., Košťat, P., Šuleř, O. : Management, Olomouc: Rubico, Ing. Franek, A., 2001 

 

Veber, J. a kol. : Management, Praha: Management Press, s.r.o., 2009 

 

Koubek, J. : Řízení lidských zdrojů, Praha: Management Press, s.r.o., 2007 

 

Vojtovič, S. : Koncepce personálního řízení a řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2011 

 

Vodák, J., Kucharčíková, A. : Efektivní vzdělávání zaměstnanců, Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2011 

 

Bláha, J., Mateiciuc, A., Kaňáková, Z. : Personalistika, Brno: CP Books, a.s., 2005 

 

Šuleř, O. : Zvládáte své manažerské role, Praha: Computer Press, 2002 

 

Vlastní zdroj - Zlámalová, D.: Bakalářská práce 2008, VŠB – TU – Ostrava, EKF, Rozvoj 

lidského potenciálu organizace 
 

 

http://ekonomika.idnes.cz/
http://www.svetprumyslu.cz/
http://www.praguesociety.org/
http://ifktv.cz/
http://www.cz-ckc.cz/
http://www.trz.cz/


 

Přílohy: 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


