
 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá velmi důležitou a nepostradatelnou činností podniků. 

Zabývá se procesem personálního plánování ve společnosti Automobile Logistics Czech s.r.o.  

Cílem celé práce je zhodnotit procesy v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů ve 

společnosti a případně navrhnout doporučení pro zefektivnění zkoumané problematiky. Práce 

je rozdělena do tří částí. První přestavuje část teoretickou, která dává podklady pro aplikační 

část, druhá část se zabývá analýzou stávajícího systému plánování lidských zdrojů a poslední 

část naplňuje cíle diplomové práce, když navrhuje plány v oblasti náboru, výběru a hodnocení 

zaměstnanců. V oblastech odměňování a vzdělávání nebyly jakékoli výhrady k současnému 

systému.  

 

Abstract 

The thesis is concerning very important and essentials function of companies. It is 

concerning personal planning in the company Automobile Logistics Czech s.r.o.  The aim of 

this thesis is evaluate processes in separate areas of human resource management in the 

company and eventually suggest recommendation for streamline researched dilemma. The 

thesis is divided into three parts.  First part is theoretical which is basic for application part, 

the second part is concerning analyze of current system of personal planning and the last part 

is fulfilling the aim of the thesis when is suggesting plans in the area of recruitment, selection 

and evaluation of employees. In the area of rewarding and education were not found any 

exceptions of current system.  

 

Klíčová slova:  

Personální plánování, pracovní místo, nábor, hodnocení,  odměňování. 
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ÚVOD 

V současné době se lidský kapitál stává klíčovým faktorem úspěchu. Každou firmu 

tvoří především lidé, ale tomuto faktu nebyla v minulosti věnována taková pozornost, jakou 

by si zasloužil. V popředí stála technologie, ostatní zdroje a řízení jiných procesů. Vedoucí 

pracovníci si neuvědomovali, jak důležité jsou pro ně lidské zdroje. O potřebě řešení 

problematiky efektivního využívání lidských zdrojů v dnešní době svědčí především to, že 

lidé jsou považováni za konkurenční výhodu každé firmy, protože jsou to právě oni, kteří jí 

pomáhají zdolávat nelehký boj s konkurencí.  

Personalistika dnes hraje velmi důležitou roli v plánování firemní podnikatelské 

strategie. Každý podnik by měl mít svoji personální politiku a personální strategii. Jednou z 

důležitých oblastí této strategie je i motivace lidských zdrojů k pracovní činnosti. Jak 

dosáhnout toho, aby pracovníci měli svoji práci rádi a vykonávali ji co nejlépe? Jaký 

motivační a hodnotící systém uplatnit? Jakým způsobem získat kvalifikované uchazeče? Jak 

si udržet dlouhodobě výkonné zaměstnance a zamezit jejich odchodům do konkurenčních 

firem?  

Cílem mé práce je analyzovat současný stav personálního plánování v podniku 

Automobile Logistics Czech s.r.o. a srovnat jej se současnými teoretickými poznatky v dané 

oblasti definovat její hlavní problémy a vypracovat návrhy v oblastech plánování  na zlepšení.  

Moje volba tématu vychází ze znalosti prostředí a relativně snadného přístupu k 

potřebným informacím, protože pracuji jako personalista dané firmy.  Při zpracování 

teoretické části budu čerpat informace z aktuální odborné literatury. 
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1. Personální plánování  

Při personálním plánováním potřeb je vždy hlavním problémem a zároveň hlavní 

otázkou, kolik a jaké pracovníky bude firma potřebovat. Personální plánování představuje 

soubor činností související se shromažďováním a využíváním informací k rozhodování a 

vyhledávání zdrojů při personálních aktivitách firmy. Slouží k realizaci  podnikových cílů 

tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřujících k současnému a 

perspektivnímu zajištění podnikových úkolů odpovídajícím počtem a kvalitou pracovní síly. 

V praxi se jedná např. o potřebné množství zaměstnanců, získaných ve správný čas 

přiměřenými náklady, s žádoucími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, osobními 

vlastnostmi a úrovní motivace. Součástí personálního plánování je také optimální rozmístění 

zaměstnanců do vnitropodnikových útvarů a na jednotlivá pracovní místa.  

Personální plánování je systematický přístup k získávání, rozmisťování a využívání 

zaměstnanců a je chápaná jako strategická aktivita, která je orientována na dlouhodobé 

zabezpečení lidských zdrojů. 

Mezi cíle personálního plánování patří:  

 nábor dostatečného počtu dostatečně kvalifikovaných pracovníků, 

 stabilizace zaměstnanců, 

 optimální využití potenciálu zaměstnanců, 

 zvyšování výkonnosti zaměstnanců, 

 omezování stavu zaměstnanců, pokud je zapotřebí.  

V centru zájmu personálního plánování není hra s čísly, ale kvalita zaměstnanců a 

snaha o jejich udržení a rozvoj. Jádrem celého procesu plánování je identifikace potřeby práce 

společnosti a snaha najít způsob, jak tuto potřebu pokrýt z vnitřních a vnějších zdrojů. 

Personální plánování není jednorázovým aktem, ale procesem, v němž je zapotřebí neustále 

monitorovat probíhající jevy, provádět úpravy, zpřesňovat apod. [1]   
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1.1. Současné trendy v oblasti řízení lidských zdrojů v České 

republice  

Oblast řízení lidských zdrojů a personalistiky byla v České republice v posledních 

desetiletích velmi opomíjenou oblastí. Ztratila velmi dobrou pověst a vysokou předválečnou 

prestiž. Během posledních desetiletí ztrácela personalistika u nás kontakt s vývojem ve světě a 

došlo i k tomu, že bylo zapomenuto téměř vše, co v této oblasti existovalo v našich předních 

podnicích před válkou, kdy česká personalistika patřila ke světové špičce. Bohužel je 

skutečností, že v řadě českých podniků a firem je dodnes personální práce nedoceňována a 

mnohdy se nachází na úrovni pouhé personální administrativy.  

Doba porevoluční přinesla s příchodem zahraničních společností na český trh nové 

trendy. Služba zákazníkovi se opět stala imperativem. A s tím začalo platit: kdo bude mít lepší 

zaměstnance, získá i více zákazníků. Chceme-li se ve firmě přesvědčit, jak je schopna naplnit 

strategii jejího managementu, musíme se nejdříve zeptat zaměstnanců, co je smyslem jejich 

práce. Nové začalo být i to, že změnou myšlení začali docházet i manažeři pracující v oblasti 

lidských zdrojů. I oni totiž mají své zákazníky - od vlastníků přes management firmy až po 

jednotlivé zaměstnance. V současné době dochází také stále více k posílení práce personalistů 

- snaží se rozumět oboru podnikání a lidem v něm, stávají se spolutvůrci strategie firmy, jsou 

členy nejužšího vedení společnosti.  

Strategie lidských zdrojů vtiskuje v době hledání a posilování konkurenceschopnosti 

práci s lidmi výrazně podnikatelský charakter, směřující k tvorbě a navyšování přidané 

hodnoty. Společné firemní hodnoty, vize a cíle vyžadují společné síly. Není-li ve firmě 

personální management (jak tomu bývá v malých a některých středních podnicích) pak je to 

ještě markantnější. Všechnu péči a vedení lidí přebírá právě výkonný management. V čem 

jsou základní strategické úkoly v oblasti práce s lidskými zdroji v současných podnicích? 

Firemní strategie může mít mnoho podob, ale důležité je vytvořit ve firmě určitého ducha, 

stav myšlení, aby se úkoly dostaly do hlav a povědomí všech zaměstnanců firmy.  

Nesmírně důležitým se stává také budování a zajištění aktivující firemní kultury, v níž 

se vytvářejí hodnoty pro všechny zúčastněné partnery - například vytvářením podmínek pro 

vznik inovací, profesním vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, otevřením prostoru pro šíření 

a výměnu myšlenek ("vření" intelektuálního kapitálu), uplatněním výkonově orientovaného 

systému stimulace a motivace.  
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Velkým trendem současné doby je také nárůst finančního objemu, které společnosti v 

posledních letech nabízejí svým zaměstnancům ve formě zaměstnaneckých výhod. 

Nadstandardní délka dovolené, firemní vozy, mobilní telefony a další benefity se staly 

nedílnou složkou pracovního poměru. Nové zaměření, směr a náplň je zaznamenána i v 

přípravě odborníků v oblasti studia personálního řízení a managementu na vysokých školách a 

univerzitách a vzniklo také mnoho poradenských a konzultačních společností.  

 

1.2. Tvorba pracovních míst 

Pracovní místo je technologicky uspořádaný vymezený prostor, na kterém se (podle 

druhu prováděných činností) realizuje výroba, služby, neobchodní činnosti apod.  

Vytváření pracovního místa je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní 

úkoly jedince (popř. skupiny jedinců) a seskupují se do základních prvků organizační 

struktury, tj. do pracovních míst, která musejí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb 

společnosti, ale i uspokojování potřeb držitelů pracovních míst (pracovníků zařazených na 

tato pracovní místa). 

Na pracovištích úspěšných firem se měřítkem budoucnosti stává nejen momentální 

výkon, ale především trvale rostoucí výkonnost. Proto je ponechání stávajících míst nebo 

tvorba nových pracovních míst předmětem důsledné a přísné analýzy jejich přínosů a 

efektivnosti pro firemní výsledky. Zejména výše nákladů rozhoduje o tom, který firemní trh 

práce se svými pracovními místy obstojí v konkurenci. Trvale vysoké náklady vedou logicky 

k úbytku pracovních sil. 

Při vytváření pracovních míst nedochází automaticky k jejich rozšiřování podle 

úspěšnosti firmy. Současná doba trvá na racionálním počtu, který je ekonomicky profitabilní. 

Nejlepším důkazem toho jsou všeobecně známé jevy související s důsledky transformace, 

restrukturalizace, outsourcingu atd.  

Pro správné vytváření nových či změnu již existujících pracovních míst je vždy účelné 

provést jejich popis a specifikaci.  
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1.3. Analýza a specifikace pracovního místa 

Analýza pracovního místa je systematické shromažďování a hodnocení informací, 

údajů o charakteru pracovní činnosti. Cílem je znázornění práce na daném pracovišti a 

vytvoření představy o úkolech, metodách, vazbách koordinace a spolupráce na jiné 

pracoviště, míře a druhu odpovědnosti jednotlivých pracovních činností.  

Klíčovými faktory pro analýzu jsou pracovní úkoly, rozsah povinností a odpovědností, 

charakter práce a její obsah. Popis práce je výsledkem analýzy práce a vyjadřuje podstatné 

činnosti, úkony a operace, které má dané pracovní místo zajišťovat. Popis práce je písemné 

vysvětlení povinností, pracovních podmínek, fyzické a duševní požadavky na práci (např. 

manuální zručnost, znalost jazyků), požadavky na vzdělání a kvalifikaci či pracovní 

zkušenosti.  

Analýza a popis práce v personální praxi pro podniky jsou nezbytné pro: 

- naplánování budoucích potřeb v personální činnosti, 

- výběr vhodných uchazečů na volná pracovní místa, 

- vytyčení záměrů a vytvoření plánů pro rozvoj profesní způsobilosti a osobních  

vlastností zaměstnanců,  

- stanovení potřeb vzdělávání a tréninku zaměstnanců,  

- stanovení výkonových cílů a standardů, rozmístění, resp.přemístění  

zaměstnanců podle požadavků pracovních míst a jejich schopností,  

- určení podmínek a forem odměňování zaměstnanců,  

- hodnocení vlivu změn na charakter pracovních míst a nároky pro jejich  

úspěšnost. 

Analýza práce není však užitečná pouze pro management. Její přínos pro pracovníky, 

jejichž místa jsou analyzována a popisována, spočívá zejména v:  

- získání jasné a přesné představy o svých povinnostech, pravomocech a  

odpovědnosti, 

- možnosti poskytovat informace o potřebě změn obsahu, forem provádění  

vlastní práce apod., 
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- přípravě na hodnocení vlastního výkonu (znalost kritérií, požadavků), 

- poskytnutí příležitosti podílet se společně s vedoucím na správném stanovení 

cílů, úkolů a pracovních povinností.  

V personální praxi se popis pracovního místa zpracovává podle skupin příbuzných 

pracovních činností vytvářejících jeden logický celek charakteru určitého útvaru (např. pro 

marketingový útvar se zpracovává samostatně pro odbyt, nákup, reklamu, public relations 

apod.typově). Jde o tzv. typovou analýzu. Doporučuje se volit dále v případech, kdy je:  

- dlouhodoběji, resp. výrazněji zaznamenávána neuspokojivá výkonnost  

zaměstnanců v určitém útvaru (firmě),  

- žádoucí naléhavě zvýšit, změnit či jinak radikálněji ( i v kratší době) přispět  

k zefektivnění stávajících činností, a to i za předpokladu, že stávající  

výkonnost je uspokojivá (např. zeštíhlování firmy), 

- nutné změnit systém odměňování,  

- potřeba změnit charakter pracovních míst (např. zaváděním nových  

technologií), 

- obměna zaměstnanců v daném organizačním útvaru. 

K tomu, aby mohla být provedena seriózní analýza prací, je třeba shromáždit 

dostatečné množství informací o charakteristických znacích jednotlivých pracovních činností. 

V personální praxi se tyto informace získávají a poté shromažďují zejména z:  

- podnikových, právních, procedurálních a organizačních a dalších dokumentů,  

zvláště z organizačních a spisových řádů, pracovních pořádků, pracovních  

náplní, popisů pracovních činností, tarifních zatřídění pracovníků pro účely  

odměňování apod.  

- pozorování určitých činností (tento způsob je časově náročný a neefetivní 

- rozhovorů s(e):  

 zaměstnanci, kteří určitou práci sami vykonávají,  

 vedoucími příslušných pracovišť,  



 

 

 

7   

 odborníky na výkon určité činnosti,  

 speciálního dotazníkového šetření, jehož smyslem je: 

 získat informace o účelu dané práce,  

 rozsah a charakter pracovních povinností souvisejících s jejím výkonem,  

 zachytit odpovědnosti a pravomoci, jimiž musí být zaměstnanec vybaven,  

 vyměnit charakteristické znaky pracovníka, kvalifikace, znalosti, dovednosti,  

schopnosti a zkušenosti,  

 definovat pracovní podmínky a prostředí (rizikovost daného pracoviště), 

 stanovit požadavky na pracovní výkon. 

Analýza a z ní odvozený popis práce, je společným cílem týmu. Vyžaduje 

sounáležitost a spolupráci vedení i zaměstnanců. V praxi se doporučuje pro její vypracování 

uplatnit následující postupové schéma: 

1. stanovení cílů a předmětu analýzy, resp.popisu práce, 

2. předložení návrhu na provedení analýzy (popisu) práce,  

3. projednání cíle, plánu, postupu a časového programu (s vedoucími, odbory,  

personálním útvarem, zaměstnanci), 

4. ustavení a připravení (vytrénování) tým, který bude analýzu, resp. popis práce  

provádět,  

5. zapojení zaměstnanců do ověřování analýzy ( na vybraném malém vzorku  

pracovních míst) a jeho vyhodnocení – tento krok není nutnou podmínkou, 

6. provedení analýzy (popisy) pracovních míst ve vymezeném rozsahu a  

stanovených termínech,  

7. vyhodnocené výsledky a implementované závěry analýzy práce do konkrétních  

opatřeních ke zproduktivnění pracovních míst, organizačních struktur a zvýšení  

výkonnosti zaměstnanců.  
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Využitím informací získaných pracovní analýzou je v konkrétní podobě popis práce 

(pracovní náplň), případně stanovení norem pracovního výkonu.  

Popis práce je zpracováním přehledu pracovních povinností, úkolů, podmínek a 

dalších aspektů určitého povolání.  

Dalším účelným využitím analýzy práce je získání informací pro vypracování 

vhodných norem pracovního výkonu. Podle nich je pak posuzována pracovní úspěšnost 

zaměstnance na daném pracovním místě. Tato činnost se však doporučuje svěřit speciálně 

připraveným  a kvalifikovaným pracovníkům. 

Podniková praxe využívá analýzy a popisu práce ke stanovení organizačních a 

procedurálních dokumentů jako nástrojů optimalizace pracovní výkonnosti zaměstnanců a 

zproduktivnění činnosti firmy. Základem bývá organizační řád. V něm bývají stanoveny 

poslání a působnosti jednotlivých organizačních útvarů.  

 

1.4. Analýzy a popisy – profily – kvalifikace pracovníků 

Popis kvalifikace 

Popis kvalifikace (kvalifikační profil) požadovaný daným pracovním místem 

vyjadřuje soubor rozhodujících kvalifikačních požadavků (dovednostních, odborných, 

znalostních apod.) nezbytných k jeho úspěšnému zastávání.  

Na základě správně stanovených popisů (profilů) pracovních míst lze vytvářet popisy 

kvalifikace pracovníků. U manažerských pozic se obvykle v této souvislosti hovoří o 

způsobilostech k zastávání určitého druhu řídící práce.  

Pro vytvoření popisu kvalifikace je třeba pro dané místo konkrétně určit:  

1. Fyzické požadavky (např. svalová energie, síla, manuální zručnost, sedavá práce, 

cestování, pracovní doba, vzhled, zdraví apod.). 

2. Duševní požadavky, tedy:  

- požadavky na inteligenci či intelektuální schopnosti (úroveň vzdělání, verbální 

či numerické schopnosti, jazykové znalosti, schopnost řešit problémy, rozhodovat se, 

organizační schopnosti atd.), 

- požadované znalosti získané školením a praxí. 
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3. Dovednosti, zejména:  

- psychotronické, týkající se zejména rychlosti a přesnosti,  

- sociální, např. schopnost kontaktu, komunikace s jinými pracovníky, schopnost 

vést lidi, kontrolovat je, motivovat je apod.  

4. Vzdělávání a kvalifikace nezbytné pro vykonávání dané práce, požadovaná úroveň, 

stupeň dokončeného vzdělání a praxe. 

5. Pracovní zkušenosti, zejména zkušenosti získané na podobném pracovním místě, 

zkušenosti s určitou odpovědností, rozhodováním, organizačními zkušenostmi. 

6. Charakteristiky osobností, motivace a postojů, např. schopnost formovat pracovní 

tým, vést lidi, iniciativa, schopnost pracovat bez dozoru, temperament, povaha, sociální 

potřeby názory apod.  

U manažerských pozic se zpravidla hovoří o způsobilostech v řízení. Jsou za ně 

považovány zejména:  

- řízení operací,  

- řízení spolupracovníků,  

- řízení informací,  

- rozhodování o alokaci (rozmisťování a využití) zdrojů.  

Každá z nich pak má podrobněji přesně popsán obsah činnosti, rozsah odpovědnosti, 

potřebné znalosti a dovednosti jako kompetentní výkon dané funkce.  
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2. Plány v oblasti lidských zdrojů 

Pokud jde o časové rozdělení plánů, rozlišují se tyto plány:  

1. dlouhodobé neboli strategické; 

2. střednědobé neboli taktické (manažerské); 

3. krátkodobé neboli operativní.  

Časové vymezení bývá různé, ale v zahraničí bývají za dlouhodobé plány označovány 

plány v perspektivě pěti let, za střednědobé plány takové plány, které nepřesahují časový 

horizont rok a půl až dva roky, a krátkodobé plány nepřesahují časovou osu na půl roku až 

jeden rok.  

V tržních podmínkách se klade důraz na krátkodobější, operativnější plánování.  

Dlouhodobé či střednědobé plánování také existuje, ale jeho výsledkem je spíše záměr než 

plán, který by bylo třeba dodržovat a plnit. Také počet a podrobnost plánovaných položek 

jsou v případě střednědobých či dlouhodobých plánů poměrně omezené.  

Při plánování pracovníků je třeba brát ohledy na to, jak obtížně se pracovník s danou 

kvalifikací získává a jak dlouho se musí ve firmě adaptovat na práci, než dosáhne 

požadovaného výkonu či schopností. 

Plánování lidských zdrojů lze také vyjádřit těmito plány: 

a) Plán získávání pracovníků (jaké prostředky budeme využívat) 

b) Plán snižování nadbytečných pracovníků (přirozené odchody, nadbyteční 

pracovníci atd.) 

c) Plán flexibilního zaměstnání (snaží se maximálně  využívat pracovníky a snížit  

personální náklady) 

d) Plán stabilizace (snížení fluktuace) 

e) Plán rozvoje lidských zdrojů (programy vzdělávání atd.)  

 

Roční plán pracovníků patří do oblasti krátkodobých plánů. Jeho vytvoření je úkolem 

vedoucích pracovníků ve spolupráci s personálními specialisty. Vychází ze znalosti 

podnikatelských plánů společnosti a výsledkem jsou požadavky na zajištění personální 



 

 

 

11   

činnosti. Proces je stejný jako u plánování ostatních ekonomických zdrojů jako: kapitálu, 

strojů, materiálu a jiného vybavení. 

 

1. Formulace potřeby 

Prozkoumat jaké podnikatelské cíle vymezují rozvoj či útlum výroby, nové 

technologie, způsob řízení, strukturu společnosti apod.  

2. Definice poptávky 

Určit, jaké změny budou sebou přinášet nová potřeba práce, co bude požadováno 

z hlediska obsahu (znalosti, dovednosti, chování) a také rozsahu (změna počtu nebo využití 

času)  

3.  Analýza nabídky 

Ověřit, jaká je kvalifikační struktura stávajícího personálu, jak je využita nyní a 

v plánovaném období. Stanovit odhadem potenciál vnějších zdrojů – trh práce.  

4.  Konsolidace poptávky s nabídkou 

Porovnat seznamy poptávky a nabídky, přehodnotit zpětnou vazbou podnikatelské 

cíle.  

5.  Vypracování akčních plánů 

Návrh postupů personálních činností, které budou vyrovnávat vzniklé disproporce 

mezi poptávkou a nabídkou požadované práce pro plánované období.  

 

2.1 Metody personálního plánování   

V praxi existuje řada metod, jak lze správně odhadnout personální potřeby společnosti. 

Nejčastěji se využívají např. statistické údaje – analýzy, indexní metody, rozpočtové a 

plánovací analýzy. K těm složitějším pak patří odborné předpovědi  založené na úsudku  

odborníků o vývoji určitého, pro společnost významného jevu např. změna spotřebitelské 

poptávky, postavení konkurence na trhu, výrobní technologie atd.  

K posouzení kvality současného personálního plánu slouží různé metody a ukazatele. 

První skupina metod – tvrdé plánování, je založena na tradičních kvantitativních odhadech 
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(prognózách). Druhou skupinou metod je měkké plánování, které staví na nových metodách 

personálního plánování a přihlíží k motivaci pracovníků.  

Jednotlivé metody tvrdého a měkkého plánování při zajišťování personálního 

plánování se často v praxi prolínají nebo dokonce splývají.  

 

2.1.1 Měkké plánování   

Činnosti měkkého plánování se člení do čtyř fází:  

1. vymezení  budoucího stavu společnosti (formulovat strategické cíle 

společnosti, stanovit záměry v oblasti lidských zdrojů, odvodit specifické cíle rozvoje 

personálu z cílů společnosti), 

2. charakteristika současného stavu (shromáždit informace charakterizující – 

chování manažerů, flexibilitu pracovníků, úroveň služby pracovníků, analyzovat formální a 

neformální systémy a procesy, včetně kultury společnosti), 

3. analýza vlivu a trendů vnějšího okolí (identifikovat vlivy, které se promítnou 

do strategií naplňování obchodních cílů, shromáždit kvantitativní i kvalitativní údaje, 

analyzovat vývoj očekávání pracovníků, 

4. formulace plánů, které zajistí přechod k předpokládanému stavu (zpracovat 

plány pro oblasti: struktura společnosti, nábor/výběr, hodnocení, odměňování, 

rozvoj/zvyšování kvalifikace apod. 

 

Všechny činnosti jsou navzájem propojeny trvalými zpětnými vazbami. Postihují 

flexibilitu a staví hlavně na kvalitních informacích. Pracovníci jsou nositelé určité kvalifikace, 

znalostí, schopností, zkušeností, dovedností a určitého chování.  

Pojetí měkkého plánování zdůrazňuje strategický přístup k náboru, rozvoji, řízení a 

motivaci lidí v organizaci. Je výrazem snahy o prosazení strategického pohledu na personální 

aktivity. Měkké plánování zdůrazňuje motivaci lidí.  
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Metody měkkého plánování 

Existuje velmi málo zdrojů, které pojednávají, jak převést strategické cíle a vlivy 

vnějšího prostředí do oblasti cílů personálního řízení. Ve většině případů se využívá 

zkušeností vedoucích pracovníků.  

Pomocí vlivů vnějšího prostředí – lokální trh práce, konkurence, názory zaměstnanců, 

názory klientů, názory uchazečů o práci apod. Požadavky, které společnost nashromáždí, ať 

již pomocí dotazníků pro zaměstnance, rozhovorů se  zaměstnanci, z údajů o výkonnosti 

zaměstnanců, trendů přijímání/profesního postupu, lze využít k odvození pro oblast rozvoje 

personálních zdrojů.   

 

2.1.2 Tvrdé plánování  

Tvrdé plánování se zaměřuje na tyto oblasti:  

- prognóza budoucí potřeby pracovních sil,  

- analýza změn ve využívání pracovních sil s ohledem na budoucí potřeby,  

- analýza stávajících lidských zdrojů společnosti,  

- prognóza interní nabídky lidských zdrojů,  

- prognóza externí nabídky HR, 

- porovnání současného a budoucího stavu, 

- formulace plánů. 

Metody tvrdého plánování jsou postaveny na kvantitativních informacích. 

Předpokladem pro vypracování tohoto plánování je nutnost existence historických dat 

v časových řadách a kumulovaná zkušenost. Pracovníci jsou bráni jako početní stav bez vlivu 

podnikové kultury a motivace.  

 

Metody tvrdého plánování  

Metody tvrdého plánování lze rozdělit do dvou skupin: 

- objektivní – statistické metody (modely, extrapolace), pracovní studie, normování 

práce,  
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- subjektivní – manažerský úsudek, induktivní přístup. 

Analýza se provádí formou kontingenčních tabulek. Základním předpokladem je 

systematický sběr dat o práci  a pracovnících. 

Nejčastěji se používají tyto údaje:  

- statistické přehledy – struktury zaměstnanců podle věku, vzdělání, kvalifikace, 

znalostí, schopností, dovedností, délky pracovního poměru, výsledků hodnocení výkonnosti 

apod.  

- analýza zaměstnanců, opouštějících společnost,  

- analýza vnitřní mobility.  

Schémata přemístění pracovníků jsou různých typů - některá jsou založena na 

pravděpodobnostech, jiná na skutečnostech. Koeficient přemístění je číslo, které vyjadřuje 

počet pracovníků v jednom věkovém pásmu, kteří na uvolnění místa v nejbližším věkovém 

pásmu aspirují. Významným  ukazatelem je index mobility pracovní síly. Index, který 

porovnává počet odcházejících k průměrnému počtu zaměstnanců za určité období (1 rok):  

počet zaměstnanců, 

kteří odešli během roku 

_______________________________________       x100 

průměrný počet zaměstnanců 

během roku 

 

Index v hodnotě 25% je pro většinu společností velmi dobrým výsledkem. Vzhledem 

k velmi omezené vypovídající schopnosti uvedeného indexu (neodráží vlivy struktury 

společnosti, neodráží délku pracovního poměru odcházejících osob) se používá další index – 

index stability pracovní síly.  

Index stability pracovní síly:  

počet odcházejících s délkou 

pracovního poměru větší než rok 

_______________________________________         x 100 

průměrný počet zaměstnanců 

za loňský rok 
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Normativní metody součást subjektivních metod plánování 

Normativní metody stanovení pracovní síly předpokládají existenci příslušných norem  

a zkušenost v jejich používání. I když jsou normy vyjádřeny přesnými čísly, mohou být 

zatíženy významnou chybou, která se následně upravuje empirickým koeficientem.  

Metody normohodin:  

plán produkce x norma spotřeby času 

_________________________________   = potřeba personálu (PP) 

fond pracovní doby 

 

Metoda norem obsluhy: 

počet obsluh zařízení x normy obsluhy zařízení 

_______________________________________     =PP 

koeficient využití fondu pracovní doby  

 

Metoda normy stavů:  

počet obsluh zařízení x norma početních stavů 

_______________________________________  = PP 

koeficient využití fondu pracovní doby 

 

Tato metoda se využívá u prognóz sestavených pro hlavní výrobky. Na základě 

příslušných normativů se odvozuje prognóza pro výrobky, které jsou v závislosti na hlavním 

výrobku – buď jako výrobky sdružené, nebo které tvoří doplněk, příslušenství nebo náhradní 

díl výrobku hlavního. Přesnost takto odvozených prognóz zcela závisí na kvalitě působení 

prognózy. Normativní metoda je obdobou analogické metody. 
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3. Představení společnosti  

Společnost Automobile Logistics Czech s.r.o. (dále jen ALC) byla založena v polovině 

roku 2008. Je subdodavatelem specializovaných služeb pro automobilovou společnost XYZ. 

Nejedná se o přímý vztah, ale mezi těmito dvěma společnostmi vystupuje logistická 

společnost ABC, která je zákazníkem společnosti ALC a dodavatelem automobilky XYZ. 

Tato logistická společnost je jediným zákazníkem společnosti ALC a ta je jejím jediným 

dodavatelem daných služeb.  

Právní forma podnikání je společnost s ručením omezeným. Společnost má dva 

vlastníky, německou a francouzskou společnost. Každá ze společností má obchodní podíl 

50%. Oba vlastníci jsou významnými evropskými poskytovateli logistických služeb a existují 

tak obchodní vztahy jak s hlavním zákazníkem, společností ABC  stejně tak s automobilkou. 

Jeden z vlastníků má navíc obchodní podíl ve společnosti řídící ABC. Společnost ALC má 

také „sesterskou“ společnost, která byla založena o dva roky dříve (v roce 2006), má stejné 

vlastníky a plní tu samou úlohu pro jinou automobilku na Slovensku. Obě tyto automobilky 

patří do stejné obchodní skupiny. 

 

3.1 Činnost společnosti  

Společnost ALC v areálu pro svého zákazníka vykonává čtyři hlavní činnosti:  

1. výstupní kontrolu vozidel,  

2. voskování podvozků a podběhů,  

3. malé opravy,  

4. přechodné skladování vyrobených vozů.  

 

Společnost ALC si přebírá nově vyrobená vozidla z montážní linky, kdy už prošla 

kontrolou a testováním. Automobily jsou převezeny do její haly a jsou poslány na kontrolní 

linky. Tyto linky existují dvě a zaměstnankyně na nich kontrolují kvalitu automobilů. 

Výstupní kontrola vozidel zahrnuje kontrolu exteriéru, laku, interiéru a motoru. Slouží k 

zajištění vysoké kvality produkce automobilky. Společnost ALC pak nese sama zodpovědnost 

za případné reklamace. Po této kontrole jsou vyrobené vozy převezeny na voskovací linku, 

kde se voskují dutiny a podběhy. Pokud se na vozidle vyskytne menší vada, je opravena v 

dílně. Vady mohou být jak mechanické tak lakové. Z opravárenské dílny nebo z voskovací 
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linky je pak vozidlo řidiči převezeno na svou pozici na parkovišti. Nákladku, která je buď na 

nákladní vozidla, nebo na vlaky, pak koordinují dispečeři.   

 

3.2 Struktura společnosti  

Společnost se člení podle jednotlivých činností na kvalitu, finance, personalistiku, 

výrobu a logistiku, které spadají přímo pod operačního manažera společnosti.   

Schéma organizační struktury firmy se minimálně jednou za rok aktualizuje.   

 

Obrázek č.1. Organizační struktura společnosti ke dni 31.12.2011  
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Společnost pracuje v třísměnném provozu, třetí směna začala 19.9.2011.  

K poslednímu dni kalendářního roku 2011 společnost zaměstnávala 217 

zaměstnanců, z toho 116 žen a 101 mužů, což není nijak velký rozdíl.  

 

V administrativě je v současnosti zaměstnáno 13 zaměstnanců z toho 8 mužů a 5 žen. 

Na inspekční lince se osvědčily pouze ženy, které vykonávají práci precizněji. V současnosti 

je na oddělení zaměstnáno 78 žen. Na voskovací lince je zaměstnáno 60 zaměstnanců, z toho 

53 mužů a 7 žen, které většinou vykonávají čistící práce a vývoz vozů z linky. Na 

opravárenské lince je v současnosti zaměstnáno 16 pracovníků, mužů (6 lakýrníků a 10 

automechaniků) a na oddělení logistiky jde o 56 pracovníků  v poměru 27 žen a 28 mužů.    

V současné době pracuje ve společnosti 204 dělníků a 13 THP pracovníků.   

Společnost má 117 kmenových zaměstnanců ALC, 1 zaměstnance má uzavřený 

pracovně-právní vztah s mateřskou společností BLG a zbývajících 99 zaměstnanců je pod 

personální agenturou Trenkwalder a.s. nebo Manpower s.r.o. 

Z kmenových zaměstnanců ALC je sjednaných pracovních poměrů na dobu určitou 63 

u ostatních 54 pracovníků je sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Personální oddělení spadá v organizační struktuře přímo pod operačního manažera 

společnosti. Personální manažer je řízen operačním manažerem a je též povinen 

spolupracovat s personálním manažerem sesterské společnost.  Přímým podřízeným 

personálního manažera je HR junior specialista.  

Personální manažer je zodpovědný za chod personálního oddělení. Mezi jeho hlavní 

úkoly patří: řízení personálních procesů napříč společností, řízení individuálního kariérního 

rozvoje zaměstnanců, koordinace zavádění vnitřních personálních norem, koordinace 

komunikace napříč společností, koordinace externí účetní společnosti, koordinace ohodnocení 

pracovníků a managementu, koordinace zjišťování názorů zaměstnanců, plánování, 

aktualizace a kontrola personálních zdrojů a personálních nákladů na základě podkladů 

z ostatních oddělení,  

HR junior specialista má na starosti kompletní agendu. Jeho hlavními pracovními 

úkoly jsou: denní reportování docházky, zpracování informací v docházkovém systému, 

zadávání personálních dat do excelovské tabulky, která slouží jako personální systém 

společnosti, sjednávání vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek u 

závodního lékaře, potvrzuje příjmy pracovníků pro účely půjček, úvěrů aj., vede osobní spisy 

pracovníků, připravuje podklady pro uzávěrku docházky a následně kontroluje spolu 
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s personální manažerem výstupy, výplaty za daný měsíc a vykonává další práce v rámci své 

působnosti.   

Výčet personálních prací a činností je velice rozsáhlý. Podstatou personálního řízení je 

vedení a řízení lidí takovým způsobem, který vede ke zvyšování výkonnosti společnosti a 

taktéž spokojenosti pracovníka. Zaměstnanec musí být neustále motivován k plnění cílů 

podniku, tvorbou mzdových struktur a spravedlivým odměňováním, vytvářením dobrých 

pracovních podmínek, pracovních výhod. V zájmu společnosti je též poskytování 

poradenských služeb v pracovně-právní oblasti. 

Mezi přední povinnosti personalisty v oblasti péče o zaměstnance patří i zabezpečení 

závodního stravování externím dodavatelem a komunikace v případě stížností ze strany 

zaměstnanců.   
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4. Analýza současného systému  

ALC je smluvně vázána na společnost ABC, která stanovuje počty zaměstnanců na 

jednotlivých úsecích ( inspekční linka, voskovací linka, opravárenské dílna a Yardu).  

Podle počtu zaměstnanců probíhá měsíční fakturace, která je také podmíněna 

průměrnými mzdami, na kterých se obě strany dohodly.  

ALC a společnost ABC sjednaly pro rok 2012 počty zaměstnanců, které jsou 

zobrazeny v tabulce níže.  

Tabulka č.1 – Sjednané počty zaměstnanců mezi společností ALC a ABC 

Oddělení Počet zaměstnanců 

Inspekční linka 76 

Voskovací linka 60 

Opravárenská dílna 16 

Yard 52 

Office 13 

Celkem 217 

.   

 V současnosti ALC očekává vyjádření společnosti XYZ, jelikož na základě  poptávky 

po vyrobených vozidel se XYZ rozhodne zda zruší 3.směnu, která začala 19.9.2011. To by 

znamenalo ukončení pracovního poměru u cca 70 zaměstnanců.  

Od poloviny roku 2008 společnost ALC spolupracuje s personální agenturou 

Trenkwalder, se kterou má uzavřené dohody o dočasném přidělení. Pokud se zaměstnanec 

osvědčí (min. doba je 3 měsíce), tak přechází do kmenového stavu ALC. Další personální 

agentura, která začala spolupracovat s ALC od července 2011, je Manpower. Důvodem 

rozšíření počtu personálních agentur bylo zachování flexibility, jelikož personální agentura 

Trenkwalder nebyla schopna flexibilně reagovat na poptávku po nových zaměstnancích a tak 

toho společnost ALC využila k vyjednávání.. 

Strategií společnosti ALC je zachovat min. 25% pracovníků od personálních agentur. 

Důvodem je špatná zkušenost ALC z minulých let, kdy firma při náboru zaměstnanců na 

druhou směnu nabrala do svého stavu zaměstnance, které si sama náborovala. Po 2 týdnech 

působení ve společnosti a také vzhledem k ekonomické krizi se snížila poptávka po 
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vyrobených vozech a tudíž také došlo ke snížení výrobních kapacit ve společnosti XYZ. 

Došlo k propuštění celé 2.směny, což znamenalo ukončení 70 pracovních poměrů.  

Tabulka č.2 – Počet zaměstnanců ALC a personálních agentur Trenkwalder a 

Manpower 

 

  1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11 10-11 11-11 12-11 

ALC 109 104 101 101 105 107 106 105 105 108 119 118 

Trenkwalder 50 50 44 44 44 38 39 39 47 73 70 74 

Manpower 0 0 0 0 0 0 0 2 22 33 25 25 

Celkem 159 154 145 145 149 145 145 146 174 214 214 217 

Zdroj ALC 

V současnosti je také smluvně stanoveno mezi společností ALC a zákazníkem ABC, 

že zachová 5ti% absenci zaměstnanců na směně. Cílem je, aby byly zachovány procesy, které 

by případně mohl ohrozit nedostatek zaměstnanců na směně. V tabulce č. 3 je znázorněna 

historie nemocnosti od roku 2008 do ledna 2012. 

Tabulka č. 3 Vývoj nemocnosti/absence  

 

 

Zdroj ALC 

 

4.1  Tvorba pracovních míst 

Proces vytváření pracovních míst začíná analýzou toho, jakou práci je třeba udělat, tj. 

analýzou úkolů, které musejí být vykonány v zájmu dosahování cílů organizace či oddělení. 
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Na tomto procesu se podílejí převážně specialisté spolu se supervisory. Vytváření pracovních 

míst je členěno na:  

1. stanovení jednotlivých úkolů, 

2. stanovení metod/způsobu provádění každého úkolu, 

3. kombinace jednotlivých úkolů a zařazení je na jednotlivá pracovní místa, 

4. stanovení vztahu pracovního místa k jiným pracovním místům. 

 

U specifikací se zohledňuje pracovní doba, pracovní prostředí i sociálně – 

psychologické podmínky práce. Společnost musí také zohlednit ztížené pracovní podmínky, 

které mohou ovlivnit zdravotní stav zaměstnanců (rizika zátěž chladem, teplem, vibrací, hluk, 

chemické látky atd.). Společnost ve spolupráci s BOZP specialistou řeší pracovní podmínky, 

které ovlivňují motivaci zaměstnanců a mohou ovlivnit rozhodnutí budoucích kandidátů, zda 

mají o danou pozici zájem. Důležité je určení střídání jednotlivých pozic tzv. rotaci, což se 

většinou odehrává na pozici voskovače a lakýrníka. Tyto dvě pozice jsou zařazeny do 

rizikové kategorie číslo 3. 

Dále také probíhá analýza budoucího vývoje, jak pracovníky získat a tudíž je nutné 

provést: 

- analýzu prostředí, jak vnitřního, tak vnějšího, 

- predikci poptávky práce a nabídky práce,  

- identifikaci rozdílů mezi poptávkou a nabídkou, podle toho, jaký bude rozdíl mezi     

  nabídkou a poptávkou, tak se rozhodnu jak tento rozdíl minimalizuji. Pokud je  

  nadbytek zaměstnanců, tak někoho propustím; pokud mám nedostatek, tak buď  

  přijmu dalšího pracovníka, a nebo pracovníka již zaměstnaného proškolím. 

Při analýze vnějšího prostředí musí společnost ALC brát zřetel na: 

- legislativu věnující se problematice zaměstnanosti - příkladem je novelizace  

zákoníku práce v roce 2012, kde je na 300 změn a tyto změny mohou ovlivnit plány  

společnosti příklady způsob čerpání dovolené, 150 hodin přesčasů, které mohou být  

zahrnuty již ve mzdě příplatky za noční práce, přesčasy aj., které může určit  
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zaměstnavatel, 

- minimální mzdu, která je 8.000,-Kč tj. 48,-Kč/hod., 

- činnost regionálních úřadů práce – např. z hlediska absolventů, problémových 

skupin, 

- stav zaměstnanosti u klientů XYZ a ABC, 

- poptávku po službách a výrobcích, jak současnou tak budoucí –  tzn. jak se bude   

  vyvíjet prodej automobilů na všech trzích, 

- věková hranice odchodu do důchodu – stále se zvyšuje (sjednocení u mužů i u žen),  

  mělo by být 65, předčasné odchody,  

- požadavky odborových svazů – momentálně např. XYZ=> požadavek na navýšení  

  mezd až o 40%,  

- demografický vývoj společnosti – počítáme s tím, že stárneme dost rychle, ale na 

druhou stranu se průměrný věk prodlužuje, za poslední dobu se prodloužil o 4 roky 

- vývoj technologií v oboru podnikání atd. – v určité chvíli se vyplatí koupit raději 

stroj  než-li najmout pracovní sílu, 

- sociální podmínky. 

 

U analýzy vnitřního prostředí společnost analyzuje: 

-  stávající strategii organizace, 

- corporate culture – kultura organizace => jaké má organizace sociální cítění k   

  vlastním zaměstnancům, 

- zavádění nových vozidel do výroby, 

- vlastní stav zaměstnanců, zejména jejich vnitřní a vnější mobilitu atd., 

- přesuny zaměstnanců:o vertikální nebo o horizontální – povýšení, sesazení. 

 

U analýzy poptávky a nabídky práce – strukturální členění pracovníků  

- profesní dimenze – profesní kategorie zaměstnanců, kteří budou nezbytní.  
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- kvalifikační dimenze – odborná úroveň u daných profesí 

- časová dimenze – kdy dané profese s příslušnou kvalifikací budou potřeba, dle  

  časového horizontu rozlišujeme dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý horizont 

 

Srovnání nabídky a poptávky práce 

- nabídka je větší než poptávka – nadbytek zaměstnanců – nutno řešit například  

  ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou, vedlejší pracovní poměry, redukce  

  přesčasů, „leasing“ zaměstnanců (půjčování zaměstnanců), předčasné důchody atd. 

- nabídka je rovna poptávce – ideální stav (tzv. klid před bouří) 

- nabídka je menší než poptávka – nedostatek zaměstnanců – řešeno vyhledáváním  

  nových pracovníků, rekvalifikaci současných pracovníků, outsourcingem, dohodami 

o   práci atd.  

 

4.2 Analýza a specifikace pracovních míst 

Popis kvalifikace je vyžadovaný na jednotlivé pracovní pozice. Klade se důraz na 

nejrůznější dovednosti či požadavky např. fyzické požadavky, duševní dovednosti, vzdělání, 

pracovní zkušenosti,  motivace a postoje, názory.  

Např. u pozice inspektorka kvality není velký požadavek na úroveň vzdělání, který je 

většinou základní či vyučení v nejrůznějších oborech druhým dalším aspektem je ochota učit 

se novým věcem, aktivní řidičský průkaz, pozice není zařazena do rizikové kategorie, pouze 

musí být na základě lékařského posudku být schopna pracovat na noční směny. Pracovní 

náplně jednotlivých pracovních míst jsou popsány v přílohách č.1. 
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5. Plány společnosti v oblasti lidských zdrojů 

Plánování je managementu prospěšné v tom, že pomáhá rozhodovat o získávání 

pracovníků, jejich rozmisťování, vzdělávání a rozvoji, také řeší situaci nadbytečnosti 

zaměstnanců v organizaci. Většinou je toto plánování lidských zdrojů typické pro velké 

organizace a zahrnuje rozbor vnějšího a vnitřního prostředí, dále předpověď poptávky a 

nabídky po práci, rozdíly mezi předvídanou poptávkou a nabídkou po práci, a také kontrolu a 

vyhodnocení, jak jsou cíle splňovány. 

 V této kapitole se pokusím navrhuji plány pro společnost ALC v těchto oblastech:  

 náboru  

 výběru  

 hodnocení  

 vzdělávání  

 

5.1 Plán náboru  

Roční plán pracovníků patří do oblasti krátkodobých plánů.  

Roční plán náboru ve společnosti lze postavit na prognózách vývoje prodeje nových 

vozidel, zavedení nových technologických postupů, procesů. Jedná se  o měkké plánování.  

Prvním krokem ve společnosti je zmapování cílů a vymezení rozvoje či útlumu 

produkce  v nadcházejícím období. Při sledování trendu prodeje vozů v průběhu jednoho roku 

je nutné vymezit : 

- kolik a jaké pracovníky a k jakému termínu je potřeba získat, 

- jaké zdroje oslovit, 

- jaké metody získávání použít. 

V tabulce č.4 je určen krátkodobý plán náboru zaměstnanců, který určuje aktuální, 

budoucí stav a dobu, která je nutná pro získání potřebného množství zaměstnanců.  

Tabulka č.4.: Stávající a budoucí vývoj  počtu zaměstnanců – krátkodobý, roční plán. 
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Dělnické pozice 

Současný stav 

počtu  

zaměstnanců 

Budoucí stav 

počtu 

zaměstnanců 

Personální 

rezerva -

současná 

Termín 

Inspektorka kvality 78 81 0 1 měsíc 

Voskovač 60 60 0 - 

Lakýrník/automechanik 16 17 0 14 dnů 

Řidiči  52 44 8 1 měsíc 

Specialisté/dispečeři 13 13 0 - 

Celkem 219 215   

 

Možnost získání zaměstnance z vnitřních zdrojů není příliš vysoká. To je dáno 

především politikou společnosti, která stanovuje nemožnost přecházení zaměstnanců mezi 

divizemi. Důvodem je časová náročnost zaškolování nových zaměstnanců na jednotlivé 

pozice.  Společnost je tak odkázána ve většině případů na vnější zdroje. Metody, které 

využívá jsou zobrazeny v tabulce č.5. 

  

Tabulka č.5.: Metody získávání pracovníků pro krátkodobý plán 

 

Pozice Forma 
Cílová 

skupina 
Dopad 

Kroky 

Inspektorka 

kvality 

Strukturovaná interní 

databáze 

Externí 

zájemci o 

pracovní místo  

Snadná dostupnost 

– lze využít 

okamžitě  

1.krok  

 Interní komunikace, 

nástěnky 

Zaměstnanci a 

jejich příbuzní 

Nízké náklady, 

reference 

v případě 

selhání 

 2. krok 

Automechanik  Strukturovaná interní 

databáze 

Všichni 

zájemci o 

pracovní místo  

Snadná dostupnost  1.krok  

 Databáze CV na 

pracovních portálech 

www.prace.cz  

Všechny cílové 

skupiny 

Snadná dostupnost 

pro všechny cílové 

skupiny, zpětná 

vazba 

v případě 

selhání  

2. krok 

 Inzerování volné 

pracovní nabídky na  

prac. portálu 

Všechny cílové 

skupiny 

Snadná dostupnost 3. krok 

http://www.prace.cz/
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www.prace.cz  

 

Klíčovým ukazatelem ve společnosti a převážně při plánování náboru jsou také 

historická data z minulých let a to především fluktuace zaměstnanců. Dle těchto údajů lze také 

předpokládat možné odchody zaměstnanců a obsazení jejich pozic.  

Jak lze z tabulky vyčíst, společnosti se daří snížit míru fluktuace. Rok od roku je její 

hodnota nižší. Může to mít za následek ještě stále přetrvávající obava z ekonomické krize.   

Tab. č. 6 Fluktuace zaměstnanců v letech 2008 - 2011  

Fluktuace v letech 2008 - 2011

0,00

16,17 15,50

10,89

0

3

6

9

12

15

18

21

24

2008 2009 2010 2011

 

Zdroj ALC  

 

Podstatným zjištěním, vyplývajícím z mé analýzy, je, že ve společnosti neexistuje 

psaná forma střednědobého plánu společnosti a že o něm neexistuje jakákoli vize/představa 

managementu firmy. Proto jsem provedla analýzu současného stavu, kde je patrné, že ve 

společnosti je obsazování pozic inspektorka kvality převážně ženami, které jsou ve věkové 

kategorii 21 až 40let viz tabulka č.7. U této věkové kategorie může společnost očekávat 

případné odchody zaměstnankyň na mateřské či rodičovské dovolené. Je tedy nezbytné se 

zamyslet a případně vytvořit střednědobý plán a strategii v obsazování těchto pozic.   

Společnost by se měla  zaměřit na předpokládané odchody do důchodů. Při 

vypracovaní tohoto plánu by tento návrh měl být probrán také s vedením společnosti 

Vytvoření standardizované psané verze střednědobé strategie společnosti, z níž by vycházel 

personální plán na zvolené období, a zpracování formální interní dokumentace/standardů 

http://www.prace.cz/
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procesu plánování a zajišťování lidských zdrojů by měly být, dle mého názoru, základní pilíře 

při zlepšování těchto činností. 

Personální řízení ve zkoumané společnosti probíhá a je přizpůsobeno jejímu 

charakteru i specifičnosti lidského kapitálu v ní. Myslím si, že se mi podařilo dostatečně 

podrobně prozkoumat tuto oblast řízení ve stanoveném rozsahu a mohla jsem tedy v závěru 

navrhnout nové alternativy rozvoje v návaznosti na aktuální trendy v oblasti řízení lidských 

zdrojů.  

Tabulka č.7.: Rozdělení žen do věkových skupin po pěti letech dle oddělení a směn 

v roce 2011. 

 

 

 PDI ženy WAX ženy YARD ženy OFFICE SUMA 

Věk 

Směna 

A  

Směna 

B  

Směna 

C  

Směna 

A  

Směna 

B  

Směna 

C  

Směna 

A  

Směna 

B  

Směna 

C    118 

18-20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

21-25 2 10 5 1 0 1 3 0 2 0 24 

26-30 2 3 2 0 1 0 0 0 0 2 10 

31-35 6 2 2 0 0 0 1 2 0 1 14 

36-40 7 3 2 0 0 1 0 0 1 0 14 

41-50 8 7 11 2 1 0 4 4 4 1 42 

51-60 2 2 3 0 0 0 3 2 0 0 12 

61- více 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Jak je z tabulky č.7 patrné, společnost ALC může v budoucnosti mít velké problémy 

převážně na oddělení PDI linky, kde převažují ženy ve věkových kategoriích 21-40.   

Společnost při dalším plánování obsazování pozic by se měla zaměřit na strategický 

plán v oblasti pracovně právních vztahů. Vzhledem k legislativním změnám, které nastaly od 

1.1.2012, je v případě společnosti možné navrhnout plán, jak bude probíhat prodlužování 

smluv. 

Nově nesmí mezi týmiž smluvními stranami  přesáhnout pracovní poměr uzavřený na 

dobu určitou tři roky a může být opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru 

na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího 

pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na 
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dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Celkově je tedy možné 

zaměstnávat na dobu určitou až 9 let (3 + 3 + 3 roky) ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru podle známého pravidla – třikrát a dost. Výjimky ve zvláštní povaze práce již novela 

zákona neobsahuje.  

Tento způsob ale může být pro společnost rizikový. A to hlavně z důvodu motivace 

zaměstnanců, kteří v případě nemožnosti získání pracovní smlouvy na dobu neurčitou mohou 

odejít k jiným zaměstnavatelům, kteří jim tuto možnost dají.  

Proto je nutné vytvořit plán, který stanoví poměry zaměstnanců se smlouvami na dobu 

určitou a neurčitou. Viz obrázek č.1., která znázorňuje případný plán obsazování a rozložení 

pozic dle délky zaměstnání ve společnosti.  

Obrázek č.1:Zaměstnanci dle délky pracovního poměru - návrh 

 

ZBÝVAJÍCÍ PRACOVNÍCI

VIP PRACOVNÍCI

(Senior pracovníci)

KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI, TECHNIC. PODPORA, 

LINIOVÍ LÍDŘI, ZAMĚSTNANCI OPRAVÁRENSKÉ

DÍLNY

MANAGEMENT

GENERRÁLNÍ MANAŽER

SPECIALISTI, SUPERVISOŘI

1/213 = 0,47%

5/213 = 2,35%

18/213 = 8,45%

33/213 = 15,49%

72/213 = 33,80%

84/213 = 38,43%

30 - ALC

54 - AGENTURY

Individuální dohody.

Klasifikace a kategorizace

mezd. (Vrchol pyramidy

zaujímají VIP pracovníci). 

Podobnost  se systémem 

vznikající v organizaci, kde 

jsou odbory).

Neurčitá

Určitá

AGENTURY

ALC doba určitá

FILTR = CIRKULACE

CÍL: VYTVOŘIT SYSTÉM PRO VYŠÍSLENÍ
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Tabulka č.9.: Metody získávání pracovnic na pozici inspektorka kvality - střednědobý 

plán 

 

Pozice Forma 
Cílová 

skupina 
Dopad 

Kroky 

Inspektorka 

kvality 

Strukturovaná interní 

databáze 

Externí 

zájemci o 

pracovní místo  

Snadná dostupnost 

– lze využít 

okamžitě  

1.krok  

 Interní komunikace, 

nástěnky 

Zaměstnanci a 

jejich příbuzní 

Nízké náklady, 

reference 

v případě 

selhání 

 2. krok 

 Databáze CV na 

pracovních portálech 

www.prace.cz  

Všechny cílové 

skupiny 

Snadná dostupnost 

pro všechny cílové 

skupiny, zpětná 

vazba 

3.krok 

 Inzerování volné 

pracovní nabídky na  

prac. portálu 

www.prace.cz  

Všechny cílové 

skupiny 

Snadná dostupnost 4. krok 

 

V případě odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou z oddělení PDI linky, 

obsadit pozici dočasně přidělenou zaměstnankyní. V případě, že zaměstnankyně bude kladně 

ohodnocena její nadřízenou, navrhnout transfer pod kmenového zaměstnance. Ale 

s podmínkou, že smlouvy budou prodlužovány na co možná nejdelší dobu.  

Pokud by ale zaměstnankyně vzhledem k nevýhodnosti délky pracovního poměru 

nesouhlasila s prodloužením smlouvy na předpokládanou délku 1,2,3 roky, tak bude nutné 

pozici obsadit vnějšími zdroji. Proto navrhuji zvolit způsob hledání a obsazování pozic viz. 

tab. č. 9.  

V současnosti prodlužovat pracovní smlouvy na doby určité. Tato strategie se bude 

týkat nejen pozic inspektorek kvality, ale půjde o všechny pozice ve společnosti ALC.  

 

http://www.prace.cz/
http://www.prace.cz/
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5.2 Plán výběru  

Plán výběru je závazný postup při výběru kandidátů na nepředvídaně uvolněné nebo 

nově vytvořené pracovní místo. Hlavním problémem společnosti ALC je nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců při obsazování klíčových pozic. Cílem tohoto plánu je:  

- závazné fáze a pravidla postupu při obsazování nesystémově uvolněných a 

nově vytvářených pracovních míst, včetně způsobu, forem a metod výběrového řízení, 

- pravidla postupu  vůči vnitřním a vnějším kandidátům,  

- okruh osob účastnících se rozhodování a  

- standardní pravidla (způsoby a metody) rozhodování včetně otázek spojených 

se způsobem hodnocení kandidátů.  

 

Plán  je založen na těchto hlavních zásadách:  

- Potřeba obsazení pracovních míst se přednostně řeší z vlastních zdrojů a jde 

především o klíčové pozice např.supervisor, teamleader, technický specialista, atd.  

- Přijímání nových zaměstnanců na volné pracovní místo probíhá z vnějších 

zdrojů nelze-li pozici obsadit na základě vnitřních zdrojů, vždy na základě výběrového 

principu. Ve všech případech nových nástupů se uplatňuje zkušební pracovní doba.  

- Při všech činnostech upravovaných tímto plánem je předpokládána součinnost 

spolupracujících osob a oddělení (vedoucích odděleních, personálního oddělení a kandidátů). 

- Při výkonu personálních činností, které tento plán upravuje, se počítá se 

vstřícným postupem zaměstnanců a vedoucích pracovníků k přeřazování  zaměstnanců na jiná 

místa, k osobnímu růstu a ke vzdělávání v souladu s požadavky a možnostmi společnosti. 

Vedoucí oddělení jsou při provádění těchto činností aktivními partnery personálního oddělení.  

 

Postup při výběru kandidátů  

Postup při výběru kandidátů na nepředvídaně uvolněné nebo nově vytvořené klíčové 

pozice a pravidla přijímacího řízení se skládají z:  
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- podnětu k zahájení přijímacího řízení a výběrového řízení,  

- ověření požadavku na obsazení dané pozice či přijetí nového zaměstnance,  

- prověřování možností obsadit danou pozici přeřazením jiného zaměstnance,  

- vyhlášení vnitřního či běžného výběrového řízení,  

- hodnocení kandidátů a  

- uzavření výběrového řízení.  

 

Podnětem pro zahájení přijímacího řízení  je požadavek na obsazení určitého 

pracovního místa vznesený vedoucím příslušného oddělení. Požadavek předloží vedoucí 

příslušného oddělení personálnímu oddělení. Součástí požadavku jsou: 

- popis pracovního místa, požadavky na zaměstnance a podmínky jeho pracovní 

činnosti,  

- požadavky na kvalifikaci, 

- důvod požadavku (proč bylo místo uvolněno, zda jde o nové místo), 

- určení od kdy má být pracovní místo obsazeno.  

 

Ověření požadavku personálního oddělení na přijetí nového zaměstnance spočívá 

v posouzení, zda má být pracovní místo zachováno tak, jak zatím existuje nebo jak bylo 

navrženo či zda má dojít k doplnění všech informací, které má požadavek obsahovat. 

K požadavku se vyjadřuje výkonný ředitel společnosti, který po konzultaci s personálním 

útvarem určuje zda jsou požadavky úplná.  

 

Výběrové řízení 

V případě, že nové či znovuobsazení stávajícího místa je schváleno, personální útvar 

vyhlásí  po vzájemné dohodě s příslušným výkonným ředitelem, výběrové řízení.  

 

Vyhlášení výběrového řízení obsahuje zejména tyto informace:  
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- základní charakteristiky pracovního místa, které má být výběrovým řízením 

obsazeno včetně platových podmínek, 

- od kdy má být pracovní místo nově obsazeno, či od kdy má být vytvořeno,  

- kvalifikační požadavky, požadované osobní charakteristiky, případně 

požadavky na fyzickou a psychickou způsobilost, 

- výčet dokladů, které mají zájemci o místo předložit,  

- místo, kde se odevzdávají přihlášky do výběrového řízení a kde lze získat 

případné doplňující informace,  

- způsob a časové charakteristiky provedení výběrového řízení (např. osobní 

rozhovor, vypracování samostatné koncepce činnosti v daném pracovním místě, testy apod.) 

- informaci o tom, zda jde o vnitřní výběrové řízení nebo o běžné výběrové 

řízení pro všechny zaměstnance 

- způsob a termín zveřejnění výsledků výběrového řízení.  

 

Personální oddělení zajistí zveřejnění výběrového řízení a přijímá přihlášky uchazečů. 

Neúplné přihlášky musí personální oddělení obratem vracet k doplnění. K přijatým 

přihláškám připojí personální oddělení stanovisko, zda a v jakém stupni uchazeč splňuje 

stanovené podmínky. 

 

Návrh průběhu výběrového řízení  

Uchazeče je třeba posuzovat na základě předložených písemných podkladů (životopis, 

vyplněný osobní dotazník, hodnocení a reference od předchozích zaměstnavatelů  případně 

dalších osob, kteří uchazeče znají nebo s ním přišli do pracovního kontaktu), pracovní 

pohovor (prováděný ve dvou kolech), dalších odborných posuzovacích metod (testy, metoda 

hodnotícího střediska apod.), případně neformálních dotazy u osob, které uchazeče dobře 

znají.  

U výběrového řízení je předmětem posouzení zejména:  

- do jaké míry se kvalifikační a osobnostní charakteristiky kandidáta shodují 

s představou o obsazení dané pozice,  
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- do jaké míry bude kandidát splňovat nároky pracovního místa,  

- jaká je pravděpodobnost, že kandidát bude schopen navázat příznivé osobní 

vztahy se spolupracovníky, nadřízenými, podřízenými.  

- zda má kandidát o pozici zájem a zda půjde o dlouhodobý pracovní poměr, 

- zda je něco, co by mohlo kandidátovi bránit  ve výkonu práce v daném místě 

(dojíždění, jiné závazky apod.), 

- zdravotní stav kandidáta a možnost očekávat nepřítomnost v práci pro nemoc.  

 

Odpovědi na jednotlivé otázky je nutné zanést do hodnotící bodové škály, stanovit 

význam jednotlivých otázek, zjistit výslednou hodnotu porovnávat ji s ostatními zájemci. 

Hodnotící formulář pro konkrétní obsazovanou pozici připraví personální útvar. Návrh 

hodnotícího formuláře pro společnost ALC je součást přílohy č.7. Pohovory se zájemci o 

místo se zpravidla provádějí ve dvou kolech až třech kolech.  

V úvodním pohovoru, který povede personální manažer, je cílem zájemce o místo 

osobně poznat a informovat ho o pracovním místě a podmínkách práce ve společnosti. 

Veškerá komunikace se zájemci o místo se orientuje pozitivně a lidsky citlivě.  Cílem je 

získat veškeré informace o kandidátovi, ale také v kandidátech vyvolat příznivý obraz 

společnosti a to bez ohledu na výsledek výběrového řízení. 

Personální manažer také provede předvýběr kandidátů, kteří se zdají být pro výkon 

práce ti praví. Dva až tři kandidáti jsou pak pozváni do druhého kola, kterého se již účastní 

výkonný ředitel společnosti. 

V případě, že společnost chce mít jistotu zda vybrala vhodného kandidáta, tak bych 

doporučila doplňkový nástroj hodnocení, kterým je psychologické hodnocení nebo testové 

vyšetření kandidátů. Hodnocení provádí psycholog, který o výsledku podává zprávu přímo 

personálnímu manažerovi. U významných pozic lze hodnocení doplnit metodou hodnotícího 

střediska (assessment center).  

V případě obsazování pozic do výroby ať už jde o pozici (inspektorka, voskovač, řidič, 

lakýrník, automechanik) lze využít této metodiky:  
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1) V nabídkách zaměstnání uvést e-mailovou adresa na personální oddělení. Uchazeči, 

kteří nezašlou strukturovaný životopis, budou k tomu vyzváni. Na nabídku zaměstnání 

reaguje vždy odlišné množství uchazečů v závislosti na druhu pracovního místa, výhodou 

budou mít uchazeči s řidičským oprávněním, který je podmínkou pro výkon práce.  

2) Uchazeči jsou zástupcem personálního oddělení rozděleni do tří skupin:  

- nevhodní uchazeči – zástupce HR obratem bude informovat o nepostoupení do 

dalšího kola výběrového řízení. Tato informace je uchazečům sdělena pouze písemně.  

- uchazeči s otazníkem – ohledně těchto uchazečů se zástupce HR radí se zástupcem 

BOZP nebo jejich přímých nadřízených do jehož oddělení má nový zaměstnanec nastoupit, 

pokud rozhodne o vyřazení z výběrového řízení, je uchazeč zařazen do předcházející skupiny, 

pokud má být pozván k ústnímu pohovoru, je zařazen do skupiny vhodných kandidátů.  

- vhodní uchazeči – zde jsou zařazeni uchazeči s nejvhodnějšími předpoklady pro 

danou pozici.  

3) Dalším krokem výběrového řízení je domluvení případného termínu setkání 

s kandidáty v místě působení zaměstnavatele ALC.  

Cílem je, aby potenciální zaměstnanci získali přesnou a jasnou představu o 

pracovištích inspekční linky, voskovací linky, opravárenské dílny a divize logistiky. O 

termínu prezentace srozumí zástupce personálního oddělení každého supervisora jednotlivého 

oddělení. Po úvodním představení společnosti, jsou jednotliví zájemci o práci rozděleni 

k supervisorům, kteří jim vysvětlí důkladněji pracovní postupy a procesy na jednotlivých 

pracovištích. Cílem je, aby každý zájemce byl srozuměn s pracovním místem přesně a 

zřetelně a nedocházelo, tak k možným nedorozuměním.   

V současnosti společnost nemá velký problém s nalezením nových potencionálních 

zaměstnanců. Využívá k tomu interní databázi (excelovský soubor), který registruje seznam 

zájemců o pracovní místo, datum jejich předložení a historii komunikace se zájemci. Mým, 

doporučením je, aby se vypracoval postup, co vlastně personální oddělení chce sledovat, které 

informace jsou důležité u té či oné pozice. Tak aby kdokoli, kdo bude v budoucnu s databází 

pracovat věděl, co se s uchazečem probralo a proč případně nástup odřekl.  

Vzhledem k tomu, že společnost spolupracuje s externími personálními agenturami, 

navrhuji zahájit jednání o změně administrativního poplatku. V současnosti společnost platí 
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za každého zaměstnance administrativní poplatek a to bez rozdílu zda personální agentura 

provedla svůj nábor či ne.  

Vzhledem k tomu, že společnost provádí svůj nábor a kontakty budoucích 

zaměstnanců předává personálním agenturám, které s touto činností neměly nic společného a 

nebyly s náborem vystaveny jakýmkoli nákladům (inzerce, vedení pohovorů apod.), je třeba 

využít této argumentace při vyjednávání o snížení administrativního poplatku v případě 

vlastního náboru.   

 Pro udržení zaměstnanců je důležitým aspektem jejich motivace. Proto společnost 

vytvořila plán hodnocení. 
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5.3 Plán hodnocení  

Hodnocení zaměstnanců je považováno za velice účinný nástroj motivování 

zaměstnanců. Smyslem hodnocení je zjistit, jak zaměstnanec vykonává svoji práci, jaké je 

jeho pracovní chování a pracovní vztahy. Hodnocení může mít formální i neformální 

charakter. Formální hodnocení je systematické a standardizované, probíhá periodicky a 

umožňuje porovnání jednotlivých zaměstnanců v čase. Neformální hodnocení je náhodné. 

Výsledky zjištění je nutno se zaměstnancem vždy projednat a společně s ním najít cesty a 

opatření ke zlepšení jeho pracovního výkonu.  

Plánem hodnocení společnost ALC chce docílit:  

- pravidelné hodnocení výkonu zaměstnanců, rozbor pracovních výkonu  a 

chování zaměstnance za uplynulé období se stanovením jeho pracovních, rozvojových, příp. 

kariérových cílů do budoucna; 

- pravidelné hodnocení budeme provádět minimálně jednou ročně ve formě 

hodnocení zaměstnance jeho nadřízeným; 

- pracovní  a rozvojové cíle zaměstnance plynoucí z hodnocení pro budoucí 

období jsou shrnuty v individuálním plánu výkonu a rozvoje zaměstnance, které obě strany 

podepisují; 

- za pravidelné hodnocení zaměstnanců odpovídá nadřízený zaměstnance tzn. 

supervisor., výsledky hodnocení kontroluje  a zakládá do personálních složek zaměstnanců 

personální oddělení; 

- formulář pro hodnocení zaměstnanců personální oddělení bude připravovat 

nadřízeným každý měsíc a to u zaměstnanců, kterým v daném měsíci končí smlouva a musí 

dojít k hodnocení zda danému zaměstnanci vůbec prodlužovat smlouvu; 

- na základě výsledků hodnocení navrhuje nadřízený (supervisor, specialista) 

zařazení zaměstnanců do personálních rezerv. 

 

Klíčovou úlohu zde hraje bezprostřední nadřízený hodnoceného zaměstnance, který 

musí dobře znát úkoly a práci podřízeného, jeho pracovní podmínky i zázemí, a musí 

poskytovat svému podřízenému zpětnou vazbu. Velmi důležitý je také hodnotící pohovor, u 

kterého je zapotřebí být konkrétní, naslouchat zaměstnanci a udržovat rovnováhu mezi 
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hodnocením a kritikou. Z tohoto důvodu navrhuji školení nadřízených tzv. hodnotitelů, kteří 

budou provádět pohovory. Cílem bude, aby byli připraveni konstruktivně hodnotit, 

naslouchat, povzbuzovat upozornit na chyby či umět pochválit. 

Cílem plánu hodnocení zaměstnanců je navrhnout metodiku, postup pro pravidelné 

hodnocení, které shrne výsledky zaměstnance za určitý časový interval. Časovým intervalem 

je zvoleno období, kdy zaměstnanci končí pracovní smlouva a jeho nadřízený se vyjadřuje 

k výsledkům a případně k návrhu zlepšení. V příloze č. 3 je návrh formuláře, který je možné 

využít v případě  hodnocení zaměstnanců v případech prodloužení smluv, navyšování mezd. 

Neuspokojivé výsledky naopak mohou sloužit k výpovědi, jak je uvedeno v zákoníku 

práce. Jde o situaci, kdy zaměstnanec své úkoly sice plní, ale ne řádně a svědomitě nebo je 

neplní podle představ zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel na tuto skutečnost  zaměstnance 

písemně upozorní v uplynulých 12 měsících je možné se zaměstnancem ukončit pracovní 

poměr výpovědí.  

Hodnocení se může podepsat na výši pololetních či ročních bonusů. Společnost ALC 

v případě pololetních bonusů hodnotí zda zaměstnanec neměl problémy s docházkou či 

disciplínou. V případě, že zaměstnanec byl na nemocenské je bonus krácen podle skutečně 

odpracovaných dnů. Pokud byl zaměstnanec na nemocenské v důsledku pracovního úrazu, tak 

bonus není krácen. Pokud zaměstnanec měl 1 vytýkací list je mu bonus krácen o 50%. Pokud 

zaměstnanec obdržel v daném roce 2 vytýkací listy nemá nárok na bonus.  

Bonusy plnění plánu daného roku je na docházku v případě pracovního úrazu 

nahlíženo jako na pozitivní absenci, což odporuje skutečnosti, jelikož tento zaměstnanec 

nebyl fyzicky přítomen a tudíž se nemohl podílet na plnění ročního plánu výroby. V tomto 

případě bych navrhovala změnu hodnocení.  

Ve společnosti ALC navrhuji opakované školení nadřízených zaměstnanců, aby se 

všem připomnělo, že hodnocení může zjednodušit proces plánování lidských zdrojů. A to 

převážně v oblasti plánování personálních rezerv.    

Hodnotící rozhovory s výkonným ředitelem ve společnosti absolvují pouze 

zaměstnanci na pozicích specialistů a manažerů. Základní složky systému odměňování tak 

tvoří peněžní odměny.  
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5.4 Plán odměňování  

Plán odměňování ve společnosti ALC je postaven na základní mzdě a pohyblivé 

položce mzdy. Každý zaměstnanec na pozicích inspektorka kvality, voskovač a řidič má 

stejnou základní mzdu. U pozice voskovač také zaměstnanci obdrží příplatek za ztížené 

prostředí, jelikož pozice je zařazena v kategorii rizik č.3 a to kvůli pracovní polohy, které jsou 

vystaveni. U pozic automechanik a lakýrník je základní mzda stanovena dle zkušeností 

kandidáta na tuto pozici. Také zaměstnanci na pozici lakýrník je vystaven riziku vibrací a 

tudíž také dostávají příplatek za ztížené prostředí. K základní mzdě mohou všichni tito 

zaměstnanci obdržet po zkušební době 3 měsíců také bonus, který je rozdělen na 3 

podskupiny. Těmito podskupinami se rozumí docházka, výkonnost a disciplína zaměstnance. 

Každý měsíc nadřízený zaměstnance provádí hodnocení. Pokud zaměstnanec nesplnil úkol či 

nebyl přítomen v zaměstnání je toto chování a jednání zohledněno v hodnocení.  

Přezkoumání základní mzdy dochází jednou ročně, kdy je také možné získat tzv. 

poziční bonus. Ten se odvíjí nejen podle počtu let odpracovaných ve společnosti (kmenový 

zaměstnanec), ale také podle získaného levlu (kvalifikace). Rozdíl může být markantní.  

Společnost ALC nabízí svým zaměstnanců tyto zaměstnanecké výhody, které jsou 

vázány na jednotlivé pozice. Tyto výhody byly pro přehlednost rozčleněny do několika 

skupin:  

- příspěvek na stravování  

Zaměstnanci mají příspěvek na stravování ve výši 60,- Kč. Příspěvek na stravování 

řeší organizační směrnice.  

- služební mobilní telefon a SIM karta  

Mobilní telefon je poskytnut specialistům a manažerům. Limit pro telefonování je dán 

interní směrnicí a v současné době je ve výši 500,- Kč. Vše co zaměstnanec protelefonuje nad 

rámec tohoto limitu, je mu strženo z jeho měsíční mzdy. Služební telefon se SIM kartou má z 

celkového počtu 215 zaměstnanců 10 zaměstnanců. Při převzetí podepisují zaměstnanci 

předávací protokol.  

- příspěvek na dopravu autobusem  
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Příspěvek na dopravu má každý zaměstnanec, který k dopravě do zaměstnání využívá 

veřejnou dopravu. Příspěvek je vypočítán na základě předaných podkladů a jde o ½ nákladů. 

Zaměstnanci na pozicích truck asistentů také dostávají příspěvek v hodnotě 600,- Kč.   

-  zařízení jídelny  

Společnost ALC poskytuje svým zaměstnancům následující služby: zaměstnanci mají 

k dispozici jídelnu, která je vybavena lednicí, rychlovarnou konvicí a 5 mikrovlnnými 

troubami. V kuchyňce musí všichni zaměstnanci dodržovat pořádek a čistotu.  

- mimořádná dovolená pro dlouhodobé zaměstnance  

Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti déle než 3 roky, není věnována taková 

pozornost, jakou by si zasloužili. Jedná se především o odborníky ve svém oboru, kteří by 

snadno nalezli zaměstnání u konkurenčních společností, a proto je nutností právě tyto 

dlouholeté zaměstnance motivovat k tomu, aby u společnosti byli spokojení a neodcházeli za 

jinými pracovními nabídkami. Zřetel musí být brán na to, že zaměstnanec s rostoucí délkou 

praxe v profesi šetří společnosti náklady spojené s fluktuací a předává své zkušenosti ostatním 

pracovníkům. Proto bude těmto zaměstnancům přidělena ještě dovolená navíc. Mimo ze 

zákona dané 20ti denní dovolené, má každý zaměstnanec nárok na 5 dnů navíc, celkem tedy 

na 25 dnů dovolené ročně. Zaměstnanci, kteří u společnosti pracují 3 let a více, budou mít 

nárok za každý odpracovaný rok nad 5 let, 1 den dovolené navíc. Toto opatření se v současné 

době týká 6ti zaměstnanců a nebude mít v žádném případě vliv na plynulý chod zastoupení.  

- přípěvek na teambuilding  

Společnost nabízí svým zaměstnancům na jednotlivých oddělení možnost čerpání 

balíčku peněz na jakoukoli akci, která je spojena setkání zaměstnanců mimo firmu. Cílem je 

aby společnost podpořila komunikaci a týmového ducha.  

- vitamíny v zimním období  

V zimním období dostane od společnosti každý zaměstnanec vitamínový balíček v 

hodnotě 200, Kč. Společnost tak dá zaměstnancům na vědomí, že má zájem o jejich zdraví.  
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5.5 Plán vzdělávání 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců lze rozdělit do několika skupin:  

1. rozšiřování odborných znalostí – vzdělávání probíhá přímo na pracovišti ve 

společnosti. Školí většinou přímý nadřízený. Písemné školící plány pro jednotlivé pozice 

existují ve společnosti a jsou součástí přílohy č.2.  

 

2. školení nových procesů – probíhá přes specialistu kvality, který seznámí 

s novými procedurami supervisory. Ti získané informace předávají dále.   

 

3. jazykové kurzy –1x týdně kurzy anglického jazyka.Úroveň znalostí je 

přezkoumávána 1x za 3 měsíce a to hodnocením lektora a také účastí zástupce personálního 

oddělení. Na základě těchto hodnocení je   

 

4. obecně závazná školení – ve společnosti probíhá školení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP). Toto školení je prováděno externím 

dodavatelem. S externí společností spolupracuje specialista, který dohlíží při nástupu 

zaměstnanců, aby školení bylo provedeno do 1 měsíc od nástupu. Dokumenty k těmto 

školením nejsou nikde zveřejněny, noví zaměstnanci nemají možnost se s nimi seznámit 

dříve, než na těchto školeních.  

 

5. školení zaměřené na soft skills – jedná se především o kooperativnost, 

komunikativnost, empatie, sebekritičnost, asertivnost, dovednost vedení týmu, též sociální 

kompetentnost v poznávání lidí a jednání s lidmi, schopnost a dovednost úspěšně řešit sociální 

konflikty. Na tato školení jsou především vysláni zaměstnanci, kteří se denně potýkají 

s řešením problémů se zaměstnanci.  

 

 



 

 

 

42   

ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá analýzou personální práce ve společnosti Automobile 

Logistics Czech s.r.o. Hlavním přínosem práce jsou plány v oblastech náboru, výběru a 

hodnocení ve společnosti se zaměřením na návrh řešení kritických oblastí.  

Práce je rozdělena do tří hlavních částí.  

První část práce úspěšně splnila svůj cíl shrnutím nejdůležitějších teoretických 

poznatků v oblasti problematiky personálního plánování lidských zdrojů a metod, které lze 

k této problematice využít.  

Ve druhé části práce byla provedena analýza stávajícího systému plánování ve 

společnosti. Při této analýze jsem si uvědomila důležitý aspekt, který může pro společnost 

znamenat palčivý problém. Tímto problémem mám na mysli možnost hromadných odchodů 

zaměstnankyň na pozicích inspektorka kvality.  

V závěrečné, stěžejní části práce jsem naplnila cíle práce, když jsem navrhla opatření 

na zlepšení současné situace v oblasti personálního plánování ve společnosti a to v podobě 

konkrétních plánů v oblastech náboru, výběru a hodnocení. Vedení společnosti jsem 

doporučila, aby v případech prodlužování smluv u zaměstnankyň na pozicích inspektorek 

kvality zohlednili legislativní změny s účinností od 1.1.2012 a které lze uplatnit v pracovně-

právních vztazích. V oblastech náboru jsem také navrhla možnosti využití forem prezentace 

volných pracovních míst a to jak pro externí zájemce, tak případně pro zájemce z řad 

příbuzných současných zaměstnanců. V oblasti výběru zaměstnanců jsem navrhla koncepci 

výběru a to při vypsání výběrového řízení pro obsazení klíčových pozic ve společnosti, kde se 

využívají interní zdroje, v případech obsazování dělnických pozic jsem stanovila kroky pro 

efektivní výběr vhodného kandidáta.  Součástí příloh je i dokument, který může sloužit jako 

vyhodnocovací formulář při výběru. V oblasti  hodnocení jsem navrhla formulář, který slouží 

pro rozhodnutí o prodloužení smlouvy nebo navýšení mzdy.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1  Popisy pracovních míst inspektorka kvality, voskovač, 

pracovník voskovny – řidič, autolakýrník, automechanik, 

řidič 

Příloha č.2    Náborový hodnotící formulář  

Příloha č.3    Hodnotící formulář revize/prodloužení smlouvy 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1  Popisy pracovních míst inspektorka kvality, voskovač, pracovník 

voskovny – řidič, autolakýrník, automechanik, řidič 

U pozice inspektorka kvality pracovní náplň zahrnuje: 

a) Vizuální předběžná kontrola vozidel a jejich základního interního vybavení,  

b) Navážení vozidel na PDI linku, 

c) Průběžně vyplňování a opakované kontrolování kontrolní karty, 

d) Vizuální kontrola exteriéru vozidla a fyzická kontrola funkčnosti exteriérových prvků podle 

specifikací na kontrolní kartě, 

e) Vizuální kontrola všech lakovaných častí vozidla a karosérie, 

f) Vizuální kontrola interiéru vozidla a fyzická kontrola funkčnosti interiérových prvků podle 

specifikací  na kontrolní kartě, 

g) Vizuální kontrola motoru vozidla a fyzická kontrola  správné instalace prvků motoru a 

kontrolní měření všech kapalin motoru, 

h) Kontrola elektroniky vozidla prostřednictvím DTC skenere, 

i) Vkládání manuálů podle destinace vozidla a případných dalších doplňků výbavy podle 

specifikace, 

j) Úprava a úklid vozidla po kontrole do původního stavu, 

k) Závěrečná sumarizační kontrola vozidla a jeho vybavení, vyhodnocení zjištěných neshod a 

rozhodnutí o dalším postupu, 

l) Skenování kontrolních karet, jejich případné úpravy, jejich hodinová a denní sumarizace 

produkce, evidence opakujících se chyb, 

m) Vyvážení vozidel z linky na voskovnu, 

n) Vytáhnutí  pojistky a uzamknutí vozidla, 

o) Denní přebíraní informací a aktualizace kvalitativních standardů XYZ, 

p) Vyhodnocování kontrolní karty na základě nedostatků zjištěných při předcházející inspekci, 

q) Zaznamenávání nalezených funkčních chyb, chyb v specifikacích, chybějících prvků, 

chybějících prvků a poškození do kontrolní karty a vystavení požadavku na opravu případně 

vrácení do XYZ, 

r) Účast na tréninku inspektorů ve spolupráci s teamleadrem a supervizorem, 

s) Kontrola lakovaných a funkčních oprav na automechanické dílně, 
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t) Drobné lehké lakové opravy, 

u) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 

v) Plnění jiných úloh přidělených zaměstnavatelem. 

 

U pozice voskovač pracovní náplň zahrnuje: 

a) Příprava, čištění a základní údržba pracovních nástrojů, příslušenství a vybavení, 

b) Kontrola upevnění krytu pojistné  skříňky a uzamknutí vozidla, 

c) Voskování otvorů podvozku vozidla podle specifikací, 

d) Voskování ploch podvozku podle specifikací, 

e) Revize voskování a čištění částí vozidla v případě kontaminace, 

f) Voskování podvozků vozidla podle specifikací, 

g) Závěrečná kontrola voskování, případných kontaminací a čistění kontaminovaných častí 

vozidla, 

h) Drobné, lehké lakové opravy, 

i) Vyvážení vozidel z linky ven z haly podle přiložené dokumentace, 

j) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 

k) Plnění jiných úloh přidělených zaměstnavatelem. 

 

Pracovní náplní pozice pomocný pracovník voskovny - řidič je zejména: 

a) Kontrola vybraných částí vozidla a hledání nepřijatelné kontaminace (znečištění), 

b) Odstranění identifikovaných znečištění specifikovaným způsobem, 

c) Manipulace s vozidly uvnitř VPC a z VPC na YARD, 

d) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 

e) Plnění jiných úloh přidělených zaměstnavatelem. 

 

Pracovní náplní pozice autolakýrník je zejména: 

a) Navážení vozidel do dílny, 

b) Výměna poškozených dílů, 

c) Vymazávání DTC chyb,  

d) Oprava chybné montáže dílů, 
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e) Vyhledávání a třídění vozidel na opravu anebo audit podle priorit, 

f) Leštění drobných lakových chyb, 

g) Oprava laku; 

h) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 

i) Plnění jiných úloh přidělených zaměstnavatelem. 

 

Pracovní náplní pozice automechanik je zejména: 

j) Navážení vozidel do dílny, 

k) Výměna poškozených dílů, 

l) Vymazávání DTC chyb,  

m) Oprava chybné montáže dílů, 

n) Příprava a rozebírání  vozidel pro lakýrníky,  

o) Vyhledávání a třídění vozidel na opravu anebo audit podle priorit, 

p) Leštění drobných lakových chyb, 

q) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 

r) Plnění jiných úloh přidělených zaměstnavatelem. 

 

Pracovní náplní pozice řidič je zejména: 

a) Přebírání vozidel z výstupní výroby - SIGN OFF, 

b) Převoz vozidel k VPC IN, 

c) Ukládání vozidel na přístavní parkoviště VPC IN, 

d) Přebírání vozidel z VPC OUT, 

e) Parkování vozidel na parkovací pozice expedičního parkoviště - YARD, 

f) Manipulace s vozidly na yardu, 

g) Příprava vozidel pro kamióny, 

h) Inventarizace vozidel na yardu, 

i) Příprava vagónů pro nákladku, 

j) Nakládání vozidel na nákladní železniční vagóny, 

k) Údržba yardu (úklid, úklid sněhu a pod.), 

l) V případě potřeby a na pokyn nadřízeného výpomoc ostatním oddělením (čištění, údržba, 

inventura, manipulace s vozidly a materiálem, pomocné práce), 
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Příloha č.2 : Náborový hodnotící formulář  

RECRUITMENT INTERVIEW REPORT  

Name of candidate:     

 

Date of interview:    

 

Interview conducted by:   

 

Succession of interview:    first    second    final  

 

Job position:     

 

 

ASSESMENT SCALE: 

 

1. Insufficient      poor profile 

2. Problematic, improvement need  behind expectations, it is possible to improve 

his profile by receiving further experiences, 

higher performance and training 

3. Acceptable matching set criteria 

4. Exceeding general expectations clearly exceeding generally expected skills and 

profile 

5. Excellent extraordinarily skilled and experienced, 

significantly exceeding set profile. 

 

FIRST IMPRESSION 

             

 1    2    3    4    5 

  nervous         calm 

  untidy         self-confident 

  unaesthetic         professional look 

  short eye contact        good eye contact 

  not prepared        proper greeting 
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  slow         concrete 

  too talkative         ready 

  late arrival         on time arrival 

  inappropriate handshaking       professional handshaking 

INTELECTUAL BACKGROUND 

             

1    2    3    4    5 

  limited education        well - educated 

  undistinguished, heavy - handed      interesting opinions 

  illogical         logical thinking 

  not asking questions        curious 

  limited business skills       well business thinking 

 

WORKING EXPERIENCES 

             

 1    2    3    4    5 

  limited / insufficient experience      relevant experiences 

  short period of previous employments     people management experience 

  different job positions       project management experience 

  illogical carrier        professional successes 

  short management practice       dynamic carrier development 

 

 

PROFESSIONAL BACKGROUND 

             

 1    2    3    4    5 

  shift to not important questions      identifies important factors 

  makes inappropriate assumes      uses proper information 

  narrow view         very well professional knowledge 

  avoid questions        answers all questions 

  slow work with numbers       able to work with numbers quickly 

 

SOCIAL SKILLS AND BACKGROUND 

             

 1    2    3    4    5 
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  poor communication skills       well communication skills 

  not clear speaking        clear speaking 

  immaturity         personal maturity 

  shyness         natural authority 

  silent voice         nice voice 

  self-contained        sense for humor 

  dominating attitudes        tendency to cooperate 

  too negative         positive attitude, enthusiasm 

 

TEAMWORK PROFILE 

             

 1    2    3    4    5 

  insufficient experience with team      wider experience with team work 

  too egocentric        cooperative 

  too formal         clear speaking of opinions 

  serious, introvert        consensual 

  tactless         tactful 

 

AMBITIONS, PERFORMANCE 

             

 1    2    3    4    5 

  not clear targets        clear professional targets 

  low ambitions        long term view 

  material orientation        interested in discussed area 

  thinks about too many possibilities      likes his work 

  self-satisfied        ambitious 

 

 

LANGUAGE SKILLS - ENGLISH 

             

 1    2    3    4    5 

  incomplete understanding of written text     exact understanding of text 

  poor communication        good level of communication 

  problematic speak        able to speak ideas 

  written skills with mistakes       good written ability 
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IT USER SKILLS 

             

 1    2    3    4    5 

  never used computer       computer is her working tool 

  only internet, email and partially word     communicates, reports, analyses 

  just table drawing in Excel       EXCEL – formulas, graphs 

  no ERP or more complex IT system user     EXCEL – pivot tables 

 

CANDIDATE’S REQUIREMENTS 

 

WORKING TIME:      

WAGE:        

COMPENSATIONS:      

BENEFITS:       

POSSIBLE START OF EMPLOYMENT:     

 

OVERALL ASSESMENT 

             

 1    2    3    4    5 

 

Recommendations 

 

 to recruit     

 to continue in next round   

 to refuse     

 rank of candidate       from      candidates. 

 

 

RECOMMANDED INTERVIEW QUESTIONS 

SCREENING THE INTEREST OF CANDIDATE FOR OFFERED POSITION 

 Why are you applying for position in our company? 

 What do you know about this position and our company? 

 How did you get this information? 

 What do you consider as the most complicated at the position you are applying for? 

 What can be your biggest contribution to our company in this position? 
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 Which positive strengths should successful candidate for this position offer? 

 What do you think about future development of our sector? 

 

CHECKING PREVIOUS EXPERIENCES 

 In which positions have you worked in the past and for how long period? 

 What personal responsibilities have you had in these positions? 

 How was your relationship with your managers? 

 What did you like at most at this work? 

 What were your main reasons for leaving previous jobs? 

 What problems bothered at most in your previous job? 

 What makes you mostly proud of concerning what you achieved in the past? 

 How did you manage and motivate your subordinates? 

 What have you not achieved as you desired? What were the reasons of it? 

 

PERSONAL CHARACTERISTICS AND WORKING HABITS 

 What are your personal strengths? 

 Name your personal weaknesses? 

 Which training would you like to attend for this new position? 

 How would your previous colleagues describe you (which positive and negative characteristics 
would they mention)? 

 What are the main factors influencing your satisfaction at work? 

 Are there moments when you feel stressed at work? How do you recognize it? 

 Which people do you most likely cooperate with? 

 Do you like team work or better working alone? 

 Describe your language and IT skills? 
 

WAGE AND CARRIER CONDITIONS 

 How do you figure your working environment? 

 What wage conditions would you like to get at start of employment and which grade would you like 
to achieve at most? 

 Which position would you like to work after 3 – 5 years at? 
 

ADDITIONAL INFORMATION TO CANDIDATE’S PERSONALITY AND POSSIBLE WORK 

CONSTRAINTS 

 How do you relax (leisure time activities)? What are your hobbies? 

 How do you usually travel to work? 

 What is your health status? 

 Do you know about any work constraints which can influence your work performance? 

 Do you currently negotiate your employment with some other employer? 
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NOTES 

 

INTEREST FOR OFFERED POSITION 

 

QUALIFICATION & PREVIOUS EXPERIENCES 

    

PERSONAL CHARACTERICTICS AND WORKING HABITS 

 

WAGE AND CARRIER EXPECTATION 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
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Příloha č.3: Hodnotící formulář  revize/prodloužení smlouvy 

 EMPLOYEE CONTRACT REVISION / PROLONGING FORM  

           

PURPOSE:  CONTRACT PROLONGING    

        

section to be filled by HRD      
 
 
 

  

Name of employee:       

           

Job position:       

           

Department:       

           

Superior:       

           

Start of ALC employment:    Start of TRENKWALDER employment:   

           

WORK PERFORMANCE EXAMINATION 

           

Productivity achievement: stable and standard productivity (UPH) 

to be filled by direct superior         
Quality standards 
achievement: 

observes quality standards, support others to achieve it 

to be filled out by PM         

Continuous performance: no monthly bonus cut due to performance, quality or discipline 

to be filled out by HRD         

KEY CRITERIAS EXAMINATION 

        

Evaluations 
results: 

(av.) > 96 + %  Discipline: no WL, neither violations 

to be filled out by HRD   to be filled out by HRD     

           

Negative absence ratio: > 5 %  
Qualification 
level: 

2     

to be filled out by HRD  12,25% (2010) to be filled out by HRD     

EXAMINATION OF PROFILE 

       target ABCinition % 

Position Target 1 achievement (%) Quality inspection of vehicles without mistakes   
90 - 99 

% 
           

Position Target 2 achievement (%) Inspection of vehicles by speed of 30 UPH.     
90 - 99 

% 

           

Position Target 3 achievement (%) Real and efficient team work.       
90 - 99 

% 
           

Position Target 4 achievement (%) 
Final summary inspection of vehicle and equipment, examination of 

defect 

90 - 99 
% 

           

Position Target 5 achievement (%) Recording detect defect to check sheet and preparing repai ticket 
90 - 99 

% 

to be filled by direct superior         

           

Qualification criteria achievement: all qualification criteria achieved and proved 

 

 

 

FOTO  
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Qualification to be improved:        

           

       

           

           

           

PURPOSAL OF CHANGE 

Current position:    Purposed position:    

Inspector Inspector 

           

Current employment period:  Purposed employment period:   

terminated period - 6 months unterminated period 

Current basic wage:   Purposed basic wage:    

12 600 Kč 12 600 Kč 

Current presence bonus:   Purposed presence bonus:    

750 Kč 750 Kč 

Current position bonus:   Purposed position bonus:    

500 Kč 500 Kč 

Considered health risk compensation: Considered health risk compensation:  

0,00% 0,00% 

Current gross wage:   Purposed gross wage:    

13 850 Kč 13 850 Kč 

FUTURE TARGETS 

           

TARGET MEASURE 
VALUE 

(%) 

Better knowledge of Final position       100% 

      

          100% 

FUTURE DEVELOPMENT 

           

TRAINING / LEARNING SKILL / KNOWLEDGE 

Good work on the line VPC         

    

           

           

           

  Direct Supervisor   Production Specialist  

           

           

           

  HR Manager   COO    
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