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ABSTRAKT	

Cílem této diplomové práce je seznámení s problematikou personálního marketingu. Práce 

seznamuje se základními pojmy, které jsou pro tuto oblast klíčové. Popisuje jednotlivé oblasti 

personálního marketingu a rozděluje personální marketing na vnitřní a vnější část. Navrhuje 

spojení vnitřního a vnějšího personálního marketingu pro lepší fungování personálního 

marketingu jako celku. V jednotlivých kapitolách jsou popsány personální činnosti 

personálního marketingu jeho cíle a přínosy. V praktické části je provedena aplikace 

personálního marketingu, jeho analýza současného stavu v podniku, následná syntéza a 

navržena řešení zjištěných nedostatků. 

Klíčová slova: 

zaměstnanci, personální činnosti, personální marketing. 

ABSTRACT	

The aim of this diploma thesis is to introduce the issue of personal marketing. This thesis 

introduces the basic concepts that are crucial for this area. With the field of personal 

marketing and personal marketing divides the inner and outer part. Proposed combination of 

internal and external personnel marketing staff to improve the functioning of marketing as a 

whole. Each chapter describes the personal activities of its personnel marketing objectives and 

benefits. In the practical part the personal marketing his analysis of the current situation in the 

company, and the subsequent synthesis designed to address the identified deficiencies. 

 

Keywords: 

employees, personnel actions, personnel marketing. 
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ÚVOD	

Ekonomické podmínky globalizované společnosti vyžadují nové metody a přístupy k 

řízení lidských zdrojů. Jedním z nich může být personální marketing, který je obsahem této 

diplomové práce. Jedná se o použití marketingového přístupu v oblasti lidských zdrojů 

zejména v úsilí o získání, formování a udržení vhodné, kvalitní a pro firmu potřebné pracovní 

síly. Jde také o upoutání pozornosti na zaměstnavatelské kvality firmy, opírající se o její 

dobrou pověst a o výzkum trhu práce.  

Toto téma diplomové práce jsem si vybrala právě proto, že v práci s lidmi není nikdy 

nic jistého, není to jako technologický proces, který má své dané postupy. V oblasti lidských 

zdrojů se neustále inovují přístupy k zaměstnancům. Učí se, jak nejdříve upozorňovat na své 

chyby a pak až na chyby zaměstnance. Ale tyto metody mohou platit na určitou skupinu lidí a 

na druhou nikoli. Proto mě zaujal personální marketing, který považuje zaměstnance za 

bohatství podniku a upozorňuje na to, že v boji o zaměstnance musí být firma lepší než 

konkurence. 

Cílem mé diplomové práce je seznámení čtenářů s problematikou personálního 

marketingu a zpracování této práce tak, aby ji i laik po přečtení pochopil.  Proto první kapitola 

této práce definuje personální marketing, jeho význam, vznik, vývoj a úkoly. Dále srovnává 

personální marketing s marketingem klasickým a vysvětluje význam mezinárodního 

personálního marketingu a managementu. Dalším cílem mé práce je ukázat výhody správné 

aplikace personálního marketingu, jako jsou zvýšení zájmu o zaměstnavatele, zvýšení 

produktivity práce a tím i možné zvýšení zisku. Aplikace personálního marketingu se provádí 

pomocí interního a externího personálního marketingu. Tyto oblasti jsou objasněny 

v kapitolách dvě a tři.  

K správnému „fungování“ personálního marketingu je potřeba propojení interního a 

externího personálního marketingu. Stav personálního marketingu lze zjistit pomocí 

kvantitativních a kvalitativních indikátorů, jak je uvedeno v kapitole čtvrté. 

Praktická část aplikuje nastudovanou teorii do praxe, analyzuje jednotlivé personální 

činnosti v dané firmě a navrhuje řešení zjištěných nedostatků. 
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TEORETICKÁ	ČÁST	

1 PERSONÁLNÍ MARKETING 

 Název personální marketing je složen ze dvou pojmů a to marketing, jako pojem samotný 

a z pojmu personální popř. personalistika, což je obor, který se zaměřen na získávání 

kvalitních pracovníků, práci s nimi a motivaci či stanovení optimálních mzdových postupů. 

Velmi se tím podobá managementu lidských zdrojů.  

Termín marketing mnoho lidí považuje jen za nástroj tvořící reklamu a následný prodej. 

Není se čemu divit, když nás každý den bombarduje televizní reklama, novinové inzeráty a 

reklamní letáky, internetové prezentace či kampaně na podporu prodeje. Ačkoliv jsou prodej a 

reklama důležité, představují jen dvě marketingové funkce a často ani ne ty nejdůležitější.[23]  

Dnešní marketing je potřeba chápat nikoliv ve starém významu jako schopnost prodat 

respektive schopnost přesvědčit a prodat, kdy dochází k uspokojování potřeb zákazníka a 

k prodeji až poté, co je produkt vyroben. Naopak moderní marketing začíná dávno předtím, 

než má společnost produkt k prodeji. Marketing představuje „domácí úkol“, který vypracují 

manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se 

naskytuje zisková příležitost. Marketing poté pokračuje po celou dobu životnosti produktu, 

snaží se přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon 

produktu, učí se z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat.[1] 

 

1.1  Definování personálního marketingu a jeho význam 

 Personální marketing je definován jako použití marketingového přístupu v personální 

práci. Jeho cílem je vytváření kvalitní zaměstnavatelské pověsti organizace, pověsti 

atraktivního a lukrativního zaměstnavatele, která kladně ovlivňuje zájem potencionálních 

uchazečů o práci v organizaci. Personální marketing v sobě zahrnuje všechny aktivity, které 

dobrou pověst zaměstnavatele vytvářejí.  

Významná při vytváření dobré pověsti podniku může být i prezentace organizace na trhu 

práce, která zahrnuje sponzoring, mediální politiku a způsoby získávání pracovníků. Mezi 

nejčastěji používané nástroje patří inzerce a spolupráce se školami, personálními agenturami, 

profesními organizacemi, úřady práce aj. 
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 Dalšími faktory ovlivňujícími dobrou pověst organizace jsou: 

o úroveň výběru pracovníků zejména způsob jednání s uchazeči,  

o přístup nadřízeného a jeho styl vedení a schopnost správného oceňování práce,  

o systém odměňování a zaměstnanecké výhody, 

o pracovní podmínky a péče o pracovníky, vize osobního rozvoje (kariéry) aj.[2] 

 

 Definic personálního marketingu je nepřeberné množství pro lepší pochopení daného 

pojmu lze uvést alespoň, tyto dvě:  

 

1) Josef Koubek definuje personální marketing takto:  

„Personální marketing představuje použití marketingového přístupu v personální oblasti 

zejména v úsilí o zformování a udržení potřebné pracovní síly organizace, které se opírá o 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace a výzkumu trhu práce. Jde tedy o 

upoutání pozornosti na zaměstnavatelské kvality organizace“.[2] 

 

2)  Philip Kotler definuje personální marketing následovně: 

„Personální marketing je podnikatelskou funkcí, která rozpozná nenaplněné potřeby a 

touhy. Určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým 

trhům by podnik dokázal sloužit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, služby a 

programy a vyžaduje od každého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti 

zákazníka a sloužil mu.“[3] 

 

Tyto definice vyjadřují fakt a to ten, že současný marketing slučuje mnoho dříve 

samostatných marketingových funkcí a má schopnost i na ovlivňování vývoj a výrobu. Úzce 

souvisí s organizací prodeje, angažováním se do oblasti personální politiky a také 

s rozhodováním o rozdělení finančních zdrojů. 

1.2  Vznik a vývoj personálního marketingu 

 V období, kdy se poprvé projevil nedostatek pracovní síly na pracovním trhu, tj. v 60. letech 

19. století, se objevují v německé literatuře první zmínky o personálním marketingu.  

Pod tímto pojmem se rozumělo získávání pracovní síly právě v období, kdy převyšovala 

nabídka práce nad poptávkou.[4] 
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V této době společnosti hledaly východiska, jak zaujmout kvalifikované pracovníky, aby 

nastoupili právě do jejich společnosti, neboť klasické náborové aktivity zde selhávaly.[4] 

V dnešní době se personální marketing chápe jako proces, který zabezpečí v rámci 

personálního plánování podniku dlouhodobé lidské zdroje. Jedná se tedy o dlouhodobou 

záležitost založenou na orientaci na zaměstnance. V důsledku měnící se ekonomiky bude 

problém nedostatku těch správných lidských zdrojů nadále přetrvávat a možná i růst, neboť se 

zvyšuje počet pracovních sil předdůchodového věku.[5] 

1.3  Úkoly personálního marketingu 

o najít pro určitou práci vhodného člověka, 

o optimalizace využívání pracovníků podniku, jde hlavně o optimální využívání 

pracovních schopností lidí a fondu pracovní doby, 

o formování pracovních týmů s efektivním způsobem vedení lidí a dobrými 

mezilidskými vztahy, 

o získávání informací zvnějšku a poskytování informací opačným směrem o firmě ven, 

o slazení PM s firemní komunikací, podnikovou kulturou a personální politikou 

společnosti, 

o zajišťování personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku, 

o dodržování všech zákonů z oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv.[6] 

  

1.4 Srovnání personálního marketingového mixu s klasickým 

marketingovým mixem 

Správně „fungující“ personální marketing přináší organizaci konkurenční výhody na trhu 

pracovních sil.  Aby tento systém správně fungoval, měl by využívat marketingový mix. 

Podle Kotlera je personální marketingový mix souborem marketingových nástrojů, které 

firma používá, aby dosáhla marketingových cílů na trhu. O tom, že marketingové nástroje lze 

použít i v personalistice, není pochyb. Za marketingové nástroje použité v personalistice jsou 

považovány i aktivity zaměřené na cílevědomé utváření, rozvíjení a využívaní lidského 

potenciálu na základě strategických záměrů a cílů firmy, v souladu s existující 

kulturou.[3,6,7] 
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 Následující tabulka srovnává klasický marketingový mix s personálním pojetím těchto 

nástrojů: 

Tabulka 1: Srovnání klasického a personálního marketingu 

Marketing výrobků a služeb Personální marketing 
Objekt zájmu mimo firmu: 
zákazník 

Objekt zájmu mimo firmu i uvnitř: 
současní a potencionální zaměstnanci 

Subjekty trhu: 
zákazníci, potenciální zákazníci, 
dodavatelé, 
partneři, konkurenční firmy aj. 

Subjekty trhu: 
studenti a absolventi škol, zaměstnanci 
firmy, zaměstnanci jiných firem, uchazeči 
o práci aj. 

Objekt zájmu: 
výrobek, služba (nebo obojí) 

Objekt zájmu: 
potenciální (i stávající) zaměstnanci 

Cíl: předvídání a uspokojování potřeb 
zákazníků, prostřednictvím prodeje 
výrobků nebo služeb přispět 
k podnikatelskému úspěchu firmy 

Cíl: předvídání a uspokojování potřeb 
firmy, prostřednictvím lidí a jejich 
potenciálu přispět k podnikatelskému 
úspěchu firmy 

 
 ANTOŠOVÁ, M. Marketing-mix v personalistice, In Moderní řízení.[6] 

 

1.4.1 Obsah personálního marketingového mixu  

V této podkapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé nástroje personálního marketingového 

mixu.  

o Product (pracovní místo) - Jedná se o situaci, kdy organizace vytvoří nové pracovní 

místo, nebo se uvolní již existující pracovní místo. Nabídka práce musí mít přesně 

daný popis požadavků na pracovníka. Tyto požadavky pomůže shromáždit, uspořádat 

a přehodnotit analýza pracovních míst. Výstupem analýzy pracovních míst je 

informace o přesné náplni práce a potřebný profil pracovníka. 

Při navrhování a následném obsazování nového pracovního místa je nutné správné 

navržení obsahu a charakteru práce na dané pozici, specifikace postupů a metody 

práce. Návrh musí vyhovovat technickým i organizačním požadavkům firmy, ale 

zároveň i do jisté míry sociálním požadavkům pracovníka.[28] 

 

o Price (motivace a odměna za práci) - Práce je činností cílevědomou, která má záměr 

a je systematicky vykonávána, lze říci, že je činností motivovanou. Motivace 

pracovníků ovlivňuje jejich ochotu, přístup k práci, přístup ke konkrétním úkolům i 

k okolnostem jejich pracovního uplatnění.   S problematikou motivace a stimulace je 

spojeno odměňování.  
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Odměna, ať už ve formě mzdy, platu, prémií nebo jiných odměn, případně nefinanční 

odměna v podobě zaměstnaneckých výhod, stanovuje cenu pracovní příležitosti právě 

tak, jako v klasickém marketingovém mixu produktu je hodnotícím prvkem cena 

produktu. Klíčovou úlohou organizace je nalezení a nastavení přiměřeného, 

spravedlivého a motivujícího systému odměňování. Tedy záleží nejen na tom, které z 

možností odměňování svého personálu firma využije, jaká bude struktura celkové 

odměny podle jednotlivých forem práce, v jakém vzájemném poměru budou v celkové 

odměně jednotlivé formy odměňování, ale také jaká pravidla, jaké nástroje a jaké 

postupy budou použity při odměňování jednotlivých zaměstnanců.  

Každá organizace je svým způsobem unikátní celek vyznačující se specifickou 

povahou práce, specifickými zdroji - materiálními, finančními a lidskými, jakož i 

specifickými podmínkami, ve kterých funguje. Proto by měl být systém odměňování 

konkrétní pro každou firmu, pro její potřeby a potřeby jejích zaměstnanců. Závisí ale i 

na ekonomické situaci, na pozici podniku na trhu, na tlaku konkurence v odměňování 

zaměstnanců atd. [28] 

 

o Place (podniková kultura) - Při rozhodování uchazeče na trhu pracovních sil hraje 

velkou roli podniková kultura, kterou tvoří interní a externí rámec „fungování“ 

personálního marketingu a image firmy. Podniková kultura zahrnuje všechny 

rozhodovací procesy manažerů i ostatních zaměstnanců, kterým současně určitým 

způsobem zjednodušuje dění ve firmě a orientaci v ní. Tvůrci a nositelé podnikové 

kultury jsou lidé. Proto důvody, proč se stali zaměstnanci firmy, jaké jsou mezi nimi 

vztahy, jaké normy a životní principy vyznávají, co je podle nich dobré a co špatné a 

to vše má vliv na hodnoty a kulturu firmy. Odlišuje to jednu firmu od druhé a 

stanovuje funkčnost a životaschopnost firmy z hlediska dlouhodobé perspektivy. [28] 

 

o Promotion  (prezentace pracovní nabídky a firmy na trhu pracovních sil) - 

Prezentace pracovní nabídky znamená konkrétní, jasnou a srozumitelnou nabídku 

volného pracovního místa, která navodí motivaci a vzbudí dostatečný zájem uchazečů.  

Podnik při zveřejňování své nabídky může použít různé metody. Jejich výběr závisí na 

různých faktorech, jako jsou např. atraktivita profese, význam pracovního místa ve 

firmě, zdroje potenciálních uchazečů apod. Předpokladem efektivní prezentace 

pracovní nabídky jsou vyčerpávající informace. 
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 K takovým informacím lze zařadit název obsazované pracovní pozice, stručný popis 

činností, povinností a odpovědností, které pracovní místo vyžaduje, požadavky na 

vzdělání, kvalifikaci, schopnosti, předcházející praxi a zkušenosti, jakož i požadavky 

na osobnostní vlastnosti uchazeče dále je vhodné k těmto informacím zařadit i 

stručnou specifikaci pracovních podmínek a nabízené pozitivní skutečnosti 

charakteristické pro firmu týkající se kvality pracovního života, možností vzdělávání a 

dalšího rozvoje zaměstnanců atd. [28] 

 

1.5 Mezinárodní personální marketing a management 

Význam personálního marketingu narůstá v důsledku globalizace a projevuje se na 

mezinárodním personálním marketingovém mixu. Vlivem integračních ekonomických 

procesů vstupuje a uplatňuje se v podmínkách evropského trhu. Cílem je získat pracovní sílu, 

proto se musí přizpůsobit prostředí, akceptovat mentalitu, kulturu a ostatní makro i 

mikrofaktory daného trhu. Nástroje personálního marketingu musí být také mezinárodně 

účinné a navzájem efektivně kombinované. [1] 

 

Definici mezinárodního personálního managementu uvádí Armstrong:  

„Mezinárodní personální řízení je proces zaměstnávání a rozvíjení lidí mezinárodních 

organizací, které působí v Evropě nebo globálně“. Tento proces zahrnuje „formulování a 

zavádění systémů zabezpečování zdrojů pracovních sil, jejich rozvoje, řízení kariéry a 

strategií odměňování, politik a postupů, které lze uplatnit vůči mezinárodní pracovní síle“ 

Mezinárodní personální management má dva aspekty, prvním je řízení občanů mateřské 

země, kteří jsou tzv. expatrianty a pracují v zahraničí, a druhým je řízení občanů zahraničních 

zemí v mateřské zemi.  

Hlavní problémy mezinárodního personálního marketingu jsou řízení smíšené pracovní síly, 

řízení rozmanitosti (kulturní, společenské, legislativní) a řízení lidí rozptýlených mimo 

mateřskou zemi. [1] 
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2 INTERNÍ PERSONÁLNÍ MARKETING 

Interní personální marketing dále jen IPM se promítá do všech činností firmy. Každá 

firma chce být atraktivním zaměstnavatelem a zároveň mít kompetentní, loajální, výkonné a 

motivované zaměstnance. Interní marketing je soubor firemních činností, aktivit a způsob 

postoje, komunikace a chování firmy směrem k zaměstnancům. Je to nástroj k zajištění 

stability, motivace a loajality klíčových pracovníků firmy. Kvalitní IPM zvyšuje atraktivitu 

firmy pro zaměstnance a pozitivně ovlivňuje postoje a chování uvnitř společnosti.[7,21] 

2.1  Nástroje IPM  

V této podkapitole jsou uvedeny oblasti a činnosti, v kterých je možné na personálním 

marketingu zapracovat, aby byli zaměstnanci spokojení a nabyli dojmu, že pracují pro 

atraktivního zaměstnavatele s dobrou pověstí.[8] 

 

o Odměňování - (vyšší plat, zajímavější benefity) 

o Péče o sociálně hygienické podmínky - (představuje pohodlí zaměstnanců od jejich 

stravování po šatny) 

o Péče o pracovní prostředí 

o Odstranění rizikové práce 

o Možnost individuální pracovní doby 

o Sociální rozvoj - (zahrnuje starost o životní podmínky zaměstnanců včetně bydlení, 

péče o děti, osobní problémy) 

o Sociální klima - (je spojeno s mezilidskými vztahy v organizaci, které mají nemalý 

vliv na aktivitu a výkonnost zaměstnanců)  

o Personální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců - (zaměstnanec má potřebu kariérního 

růstu a potřebu rozvoje svých pracovních schopností)  

o Zvučné jméno organizace 

o Solidní zacházení s klienty 

o Dodržování podnikatelské etiky 

o Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků  
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Výše uvedené body mohou ovlivňovat i oblast externího personálního marketingu. Tyto 

faktory sice ovlivňují zejména interní personální marketing, ale rovněž mohou působit na 

pozornost potencionálních zaměstnanců. Podnik se tak může propagovat navenek 

prostřednictvím těchto oblastí jako dobrý zaměstnavatel nebo ho takto solidně vnímá sám 

zaměstnance, který prezentuje kvality svého zaměstnavatele.  

Externí a interní personální marketing spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují a doplňují. 

V některých případech je velice složité jednoznačně určit, který prvek patří do vnější nebo 

vnitřní oblasti personálního marketingu a to proto, že může skrze stávající zaměstnance 

působit na potencionální uchazeče.[8] 

 

 

2.2 Personální činnosti IPM 

IPM se ubírá směrem do organizace a soustředí se na stávající zaměstnance a na vytvoření 

kvalitních podmínek pro ně. Do interního personálního marketingu řadíme personální činnosti 

spojené s personálním plánováním, přijímání a adaptace pracovníků jejich rozmisťování, 

hodnocení, vzdělávání a rozvoj, odměňování a motivování, které jsou popsány v následujících 

podkapitolách. 

 

2.2.1  Personální plánování  

Plánování lidských zdrojů se skládá z odhadu potřeby pracovníků a odhadu pokrytí potřeby 

pracovníků. [9] 

 

Pro odhady potřeby pracovníků lze použít více metod, mezi nejznámější patří: 

o Delfská metoda - (předpověď je založena na propojení nezávislých názorů 

expertů) 

o Kaskádová metoda - (je podobná Delfské, ale umožňuje i odhad pokrytí potřeby 

z vnitřních zdrojů organizace) 

o Metoda manažerských odhadů - (kaskádová metoda, experty zde tvoří všichni 

členové managementu) [10] 
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K odhadu pokrytí potřeby pracovníků se možno používá: [10] 

o Bilanční metoda - (pro odhad pokrytí potřeby pracovníků z vnitřních zdrojů, 

zjištění součastného stavu pracovníků, následné odhady ztráty a zisku pracovníků) 

o Metoda založená na plánech následnictví ve funkcích - (pro vedoucí funkce 

v organizaci) 

o Metoda založena na tzv. „Markově analýze“ - (založená na zákonitostech 

pohybu pracovníků uvnitř a vně organizace) 

 

Výsledkem plánování lidských zdrojů jsou plány: [11] 

o získávání a výběru pracovníků, 

o vzdělávání pracovníků, 

o rozmisťování pracovníků, 

o odměňování pracovníků, 

o penzionování a propouštění pracovníků. 

2.2.2 Přijímání a adaptace zaměstnanců  

Příjímání zaměstnanců je řada činností, které začínají poté, co vybraný uchazeč o zaměstnání 

je informován o tom, že byl vybrán a přijme nabídku zaměstnání ve společnosti a končí 

během dne nástupu pracovníka do zaměstnání. [8] 

 

Jednotlivé kroky příjímání zaměstnanců: 

o Pracovní smlouva - nejdůležitější formální náležitostí přijímání pracovníků je 

vypracování a podepsání pracovní smlouvy. V průběhu vypracovávání pracovní 

smlouvy by měl mít pracovník, jehož se smlouva týká, možnost seznámit se 

s návrhem společnosti a vyjádřit se k němu. Smlouva musí být vždy dvoustrannou 

záležitostí. Na jejích usneseních se musí podílet obě strany. U některých 

pracovních funkcí, častěji však mimo podnikovou sféru, může vznikat pracovní 

poměr ne na základě pracovní smlouvy, ale jmenováním či volbou. [8] 

 

o Seznámení s právy a povinnostmi vyplývajících z pracovního poměru - 

pracovník personálního útvaru ústně seznámí nového pracovníka s právy a 
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povinnostmi vyplývajícími z pracovního poměru v organizaci, z povahy práce na 

příslušném pracovním místě, zodpoví případné dotazy pracovníka. [8] 

o  Zařazení pracovníka do personální evidence -  tj. pořízení osobní karty, 

pořízení mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení, vystavení 

podnikového průkazu atd. Rozsah údajů pro potřeby personální evidence se 

v jednotlivých organizacích liší. [8] 

 

o Uvedení pracovníka na pracoviště - je nezbytnou součástí příjímání pracovníka. 

Bezprostřední nadřízený ústně seznámí pracovníka s jeho právy a povinnostmi 

(bez ohledu na to, že tak již předtím učinil pracovník personálního útvaru), 

současně by měl být pracovník seznámen s všeobecnými i podnikovými předpisy 

týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a měl by dostat 

informace o sociálně hygienických podmínkách práce (šatny, umývárny, možnost 

občerstvení atd.). [8] 

 

o Přidělení pracovního místa - na závěr celé procedury je pracovník zaveden na 

místo, kde bude vykonávat svou práci, je mu přiděleno a předáno nezbytné 

zařízení potřebné k výkonu práce i nezbytný materiál, jsou mu přiděleny první 

pracovní úkoly. [8] 

 

Adaptace pracovníků 

Po přijmutí zaměstnance nastává etapa jeho orientace na novém pracovišti a adaptace na nové 

prostředí. Adaptací rozumíme proces přizpůsobení nového zaměstnance na nové pracovní 

prostředí. [8] 

 

Tento proces má dvě části:  

o adaptace pracovní neboli profesionální - (během níž se zaměstnanec adaptuje na 

podmínky jeho pracovní činnosti a požadavkům pracovního místa) 

o adaptace sociální - (tedy proces začlenění mezi ostatní členy týmu či útvaru, 

identifikace se sociálními normami a hodnotami skupiny, respektování tradic 

a pochopení organizační kultury organizace) [8] 

 



 

21 
 

2.2.3 Rozmisťování pracovníků 

Rozmisťování pracovníků znamená spojování pracovníků s pracovními místy. Tato činnost 

v sobě zahrnuje vnější a vnitřní mobilitu pracovníků. Vnější mobilita pracovníků neboli 

kvantitativní stránka formování pracovní síly podniku, je výsledkem vzájemného poměru 

počtu pracovníků nastupujících do podniku a počtu pracovníků podnik opouštějících. Vnitřní 

mobilita pracovníků je její druhou částí a je výsledkem velikosti jednotlivých druhů pohybu 

pracovníků uvnitř organizace, mluvíme tedy o povyšování pracovníků, jejich přeřazování na 

nižší funkci a převádění na jinou pozici. [10] 

2.2.4 Hodnocení zaměstnanců  

Hodnocení zaměstnanců představuje posuzování a hodnocení pracovního výkonu pracovníka. 

Pracovní výkon je pro tyto účely chápán v širším slova smyslu, tj. úkoly a požadavky 

pracovního místa, pracovní chování i vztahy ke spolupracovníkům (sociální chování).  

Hodnocení pracovníků je považováno za velice účinný nástroj kontroly, usměrňování a 

motivování pracovníků. Pravidelné hodnocení zaměstnanců poskytuje zaměstnavatelům 

důležité informace pro personální rozhodnutí a zaměstnancům poskytuje zpětnou vazbu a 

možnost zlepšit svůj výkon. Z výsledků hodnocení často vychází vzdělávací a rozvojový plán 

pracovníků. [9,22] 

 

Hodnocení pracovníků má nejčastěji dvě podoby:  

o formální - (je to systematické hodnocení představuje racionální a 

standardizovanou formu hodnocení. Toto hodnocení se provádí periodicky, v 

pravidelném intervalu a výstupem je dokumentace, která se zařazuje do osobních 

spisů pracovníků. Tyto dokumenty slouží jako podklady pro další personální 

činnosti týkající se jednotlivců či skupin pracovníků.) 

o neformální - (představuje průběžné hodnocení pracovníka během pracovního 

výkonu, kdy hodnotitelem je jeho přímý nadřízený. Nebývá zpravidla 

dokumentováno, jde spíše o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a 

podřízeným.) [9] 
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2.2.5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje „prohlubování a rozšiřování pracovních schopností, 

rekvalifikaci, vzdělávání nových zaměstnanců a formování osobnosti zaměstnance.“ Je 

důležitou složkou interních personálních činností, neboť má velký význam jak pro organizaci, 

tak pro její zaměstnance. Pro organizaci má nedozírné výhody, neboť zvyšuje kvalitu jejích 

lidských zdrojů a snižuje nesoulad mezi požadavky na pozice a profesními předpoklady 

zaměstnanců je vykonávajících.  

Organizace tak zvyšuje svou atraktivitu a loajalitu zaměstnanců a vytváří si vnitřní zdroje pro 

obsazování nových pozic. V neposlední řadě také motivuje zaměstnance, neboť ti v ní vidí 

podporu jejich samostatnosti, růst jejich profesionálních znalostí, vzestup kariéry a kvality 

pracovního i osobního života. [9,12,13] 

2.2.6 Odměňování a motivování zaměstnanců  

Odměňování pracovníků je jednou z nejzávažnějších personálních činností IPM. V moderním 

pojetí neznamená pouze mzdu nebo plat, popřípadě jiné peněžní odměny, které 

poskytují organizace pracovníkovi za vykonanou práci, ale zahrnuje také zaměstnanecké 

výhody (zpravidla nepeněžní), které poskytuje podnik pracovníkovi nezávisle na jeho 

pracovním výkonu. [14,22] 

 

Mzdové formy 

K nejčastěji využívaným základním mzdovým formám patří následujících pět forem: [14] 

 

o časová mzda - výše mzdy je stanovena hodinovou, týdenní, měsíční částkou, 

případně ročním příjmem. Lidé jsou placeni za to, kolik času stráví v práci, a to 

nezávisle na tom, jaký výkon podají. Podmínkou je, aby základní mzdová sazba 

byla dostatečně vysoká, aby uspokojila většinu potřeb lidí. 

Výhody: jednoduchost systému, snadné určení mzdy/platu, srozumitelnost, 

dokazatelnost. 

Nevýhody: nemotivuje zaměstnance k vyššímu výkonu. 
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o  úkolová mzda - je nejčastěji používaná v prostředí výroby, a to zejména u 

dělnických profesí, kde je snadné kvantifikovat produkt vykonaný určitým 

zaměstnancem. Zaměstnanec je placen podle množství jednotek práce, které 

odvede. 

Výhody: vede zaměstnance k vyššímu výkonu, pokud se podaří vykonat za kratší 

časovou jednotku více práce, klesají náklady, přináší vyšší výdělky a menší 

potřebu dohledu. 

Nevýhody: drahé zavedení a udržování systému, vyžaduje dobrou organizaci 

práce, může vzniknout spousta rozporů při stanovování jednotek práce, důraz na 

osobní výkon může vyvolat neshody mezi pracovníky. 

 

o  měřená denní práce - jde o dohodu se zaměstnancem, že svůj výkon bude 

udržovat na určité úrovni a jeho odměna se nebude krátkodobě měnit podle jeho 

výkonu.  

Výhody: mzda zaměstnanců nekolísá prudce na základě toho, kolik odpracují za 

den nebo týden, což přispívá ke stabilitě.  

Nevýhody: měřené denní práce nedává zaměstnanci možnost volby, jak intenzivně 

bude v daný den pracovat. 

 

o  podíl na výsledcích hospodaření organizace - tato forma je více využívána pro 

skupiny zaměstnanců, než pro jedince. Příkladem jsou prémie, jejich výše je 

závislá na zisku vytvořeném organizací za rok nebo na podílu na výkonu nebo na 

výkonu (úspora nákladů, vstupů, kvalita atd.). Předpokládá se, že touto 

zainteresovaností zaměstnanců se zvýší jejich spoluzodpovědnost za dobré 

fungování organizace a jejich identifikace s firmou. 

 

o  odměňování podle výkonu - finanční odměňování je v přímé závislosti na 

výkonu jedince. Systém odměňování je diferencovaný podle charakteru práce, 

tvoří se flexibilní systémy odměňování. Zaměstnanec dostane nabídku více forem 

odměňování a pro některou se rozhodne. Předpokládá se, že když si zaměstnanec 

zvolí, jakou formou chce být odměňován, pak také udělá vše pro to, aby podával 

očekávané výkony. 
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Motivace 

Motivace zaměstnanců záleží velmi na jejich povahových rysech a osobních 

charakteristikách. Účinnými nástroji ji však jejich nadřízení pracovníci mohou zvyšovat 

a jejich pracovní výkon tak koordinovat.  

Výzkumy z oblasti pracovní motivace ukazují, že „největší vliv na úroveň motivace 

zaměstnanců mají jejich manažeři. Jejich schopnost se zaměstnanci přímo a otevřeně jednat, 

spravedlivě je odměňovat, oceňovat je za dobrou práci, vytvářet příznivé pracovní prostředí, 

přispívat k pocitu smysluplnosti práce, vytvářet týmovou atmosféru apod.“ Při volbě 

motivačních nástrojů se doporučuje používat pozitivní motivaci, neboť je efektivnější 

z dlouhodobého hlediska. [15] 

2.2.7 Pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Mezi pracovní podmínky patří organizace pracovní doby, pracovní prostředí (prostorové a 

fyzikální podmínky práce), bezpečnost a ochrana zdraví při práci, sociálně-psychologické 

podmínky práce a povinná péče o pracovníky. Jelikož se jedná o základní aspekty pracovního 

života, jsou v určitém rozsahu upraveny v legislativě, zejména v zákoníku práce (např. délka 

pracovní doby, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance).  

Avšak pracovní režim je určen společností a formou pracovního procesu. Zpravidla bývají ve 

společnostech zaváděny jednosměnné, dvousměnné či třísměnné provozy nebo nepřetržitý 

provoz. Novým trendem je tzv. pružná pracovní doba, kdy zaměstnanec má pevně stanovenou 

pouze část pracovního dne, po kterou musí být na pracovišti přítomen, ale může si 

koordinovat příchody a odchody, samozřejmě s přihlédnutím k celkovým odpracovaným 

hodinám. Dalším trendem je i tzv. home office, neboli práce z domova, kdy zaměstnanec není 

vůbec přítomen na pracovišti. Cílem organizace je vytvoření správně fungujícího pracovního 

prostředí, protože výrazně ovlivňuje pracovní výkon a motivaci zaměstnanců. [8] 

2.2.8 Propouštění zaměstnanců, outplacement  

Propouštěním zaměstnanců se rozumí ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, 

tedy podniku. Příčiny mohou být oboustranné. Na straně zaměstnavatele se může jednat o 

nadbytečnost pracovníka z důvodů reorganizace či omezování výroby a služeb. Na straně 

zaměstnance to bývají disciplinární důvody aj. [25] 

Dalším možným způsobem propuštění je neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou a 

ukončení pracovního poměru vzájemnou dohodou zaměstnavatele a zaměstnance.  
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Ze zkušenosti zahraničních podniků se i do České republiky rozšířila personální činnost zvaná 

outplacement. Jedná se o pomoc propouštěným pracovníkům ze strany zaměstnavatele. Tato 

pomoc obvykle spočívá v pomoci s hledáním nového místa a poskytnutí psychologického 

poradenství. [25] 

 

Outplacement 

Jedná se o umisťování propuštěných pracovníků mimo podnik, nebo-li pomoc nadbytečným 

pracovníkům při hledání nového pracovního místa. Obsahuje i pomoc poskytovanou 

jedincům, aby se vyrovnali s duševním otřesem způsobeným propuštěním, pomoc související 

se změnou kariéry a pracovních cílů a v neposlední řadě pomoc v podobě inteligentních, ale 

citlivých pokynů, jak těchto cílů dosáhnout. 

Podnik může poskytovat pomoc propuštěným pracovníkům na individuální bázi, ale v případě 

většího množství propuštěných pracovníků je možné vytvořit zvláštní pracovní skupinu, která 

se těmito záležitostmi bude zabývat.[24] 

2.3 Přínosy a cíle IPM 

Funkční interní personální marketing zajistí efektivnější komunikaci uvnitř firmy, podpoří 

loajalitu a dlouhodobou pracovní výkonnost zaměstnanců. IPM posiluje firemní hodnoty, 

zlepšuje firemní kulturu a jeho efektivita se odráží v postojích a chování zaměstnanců. 

Optimální IPM zvýší konkurenceschopnost, ušetří náklady a stabilizuje pracovní tým, který je 

motivovaný a orientovaný na výkon a výsledek. 

Cílem IPM je tedy nalezení prostředků k omezení fluktuace ve firmě dále pak vytvoření 

kvalitních podmínek k stabilizaci klíčových zaměstnanců, aby nedocházelo k jejich odchodu 

ke konkurenci.[16] 
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3 EXTERNÍ PERSONÁLNÍ MARKETING 

Externí personální marketing dále jen EPM se zaměřuje hlavně na oslovení a získání 

nových kvalifikovaných zaměstnanců. Jedná se zejména o přímou podporu náboru kandidátů 

na volné pracovní pozice. Využívá analýzu trhu práce, zjišťuje potřeby a očekávání 

potencionálních 

zaměstnanců.  

V boji o zaměstnance musí být firma lepší než konkurence. Nejen nabídnout stejně 

nebo více peněz a výhod, ale správně nastavit interní personální marketing a dát lidem, co 

chtějí, vytvořit snesitelné pracovní prostředí a navíc to dobře prodat, dostat tuto informaci do 

povědomí veřejnosti. [20] 

3.1  Nástroje EPM  

V této podkapitole jsou uvedeny činnosti, kterými je možné ovlivňovat stav externího 

personálního marketingu, který se zaměřuje hlavně na oslovení a získání nových 

kvalifikovaných zaměstnanců. [8] 

 
o Nabídky pracovních míst na internetu 

o Zadávání diplomových prací studentům vysokých škol 

o Možnosti pro studenty účastnit se praxí  

o Účast na veletrzích pracovních sil  

o Články a inzerce v odborných časopisech 

3.2 Personální činnosti EPM 

EMP se ubírá směrem ven z organizace a soustředí se na potencionální zaměstnance jejich 

získávání a výběr. Tyto personální činnosti jsou popsány v následujících podkapitolách. 

3.2.1 Získávání pracovníků 

Získávání pracovníků je personální činnost, jejímž cílem je identifikovat, přitáhnout a 

najmout kvalifikovanou pracovní sílu. Tradiční filozofií získávání pracovníků je přilákat co 

nejvíce žadatelů. [17] 
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 Při pevně daných nákladech na získávání je však pro organizaci více žádoucí dosáhnout 

nižšího poměru mezi počtem žadatelů a počtem nabízených míst, aby se mohla více soustředit 

na kvalitní provedení výběru. Efektivnost procesu získávání zvyšuje, pokud se podaří nalézt 

soulad mezi potřebami organizace a potřebami uchazeče. Toto lze dosáhnout, pokud 

zaměstnavatel poskytne realistickou představu o nabízené práci a jejích požadavcích na 

žadatele, který si může srovnat své pracovní priority a očekávání se skutečností. To vyžaduje, 

že zaměstnavatel zveřejní konkrétní, spolehlivé a jasné požadavky na pracovníka a představí 

svou organizační kulturu. Buduje si tak základnu pro perspektivní pracovní vztah, který 

vykazuje vyšší stabilizaci a stimuluje k pracovnímu výkonu.[17] 

 

Metody získávání pracovníků 

V praxi existuje celá řada prostředků k tomu, jak oslovit a upoutat zájem potencionálních 

pracovníků. Ne všechny z nich ovšem mají stejný efekt. 

K nejčastěji používaným prostředkům patří: [17] 

o inzeráty, 

o příchozí a pisatelé, 

o doporučení zaměstnanců, 

o vývěsky, 

o spolupráce s úřady práce, 

o spolupráce s agenturami a zprostředkovali práce, 

o spolupráce s ostatními organizacemi. 

 

Zdroje získávání pracovníků 

Důležitým okamžikem při získávání pracovníků je identifikace používaných zdrojů a metod.  

V praxi se využívají dva základní zdroje pro získávání pracovníků a to: [17] 

 

o vnitřní - (Mezi vnitřní zdroje získávání pracovníků patří: vlastní pracovní síly, 

které mají z různých důvodů zájem o uvolněné či nově se tvořící pracovní místo, 

zaměstnanci jejichž pracovní místa se ruší z důvodů zastavení výroby či jiných 

organizačních důvodů, pracovníci, kteří díky získávání dalších znalostí a 

dovedností mají předpoklady zastávat náročnější pracovní místo, zaměstnanci 

jejichž pracovní místo bylo zrušeno v důsledku zavádění inovací v oblasti techniky 

a technologie, určitým vnitřním zdrojem jsou i ženy vracející se z mateřské 

dovolené.  
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o vnější - (Mezi vnější zdroje získávání pracovníků patří: volný trh práce včetně 

zaměstnanců jiných organizací, úřad práce, školy, armáda, výkonnostní sportovci, 

manažeři neziskových organizací, dodavatelé, konference a soutěže, uchazeči 

vracející se ze zaměstnání v zahraničí. 

Získávání zaměstnanců z obou zdrojů má své výhody a nevýhody je třeba zvážit co je 

pro organizaci a jeho prosperitu nejvýhodnější. Výhody a nevýhody obou zdrojů jsou 

uvedeny v následujících tabulkách.  

 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody získávání pracovníků uvnitř podniku 
 
Výhody Nevýhody 
Otevření možnosti podniku (zvyšuje sepětí 
s podnikem, zlepšuje podnikové klima) 

Omezený výběr 

Nízké náklady na získávání lidí Náklady na vzdělávání 
Znalost podniku u uchazeče Podniková slepota 
Znalost spolupracovníků Zklamání kolegů, méně uznání, rivalita 
Vědomí vlastních schopností Klikaření 
Udržení úrovně mezd a platů Obavy z odmítnutí dlouholetého pracovníka 
Rychlejší obsazení místa Automatické povyšování 
Uvolnění místa pro mladé zájemce Přeložení neřeší potřebu dalšího vzdělávání 
Průhledná personální politika  
Regulovatelnost personálním plánem  
Cílevědomé řízení personálu  
Zabránění fluktuaci  
Pramen: Stachová, A.: Personální management, [18] 
      

Tabulka 3: Výhody a nevýhody získávání pracovníků z vnějších zdrojů podniku 
 
Výhody Nevýhody 
Širší možnost výběru 
 

Vyšší náklady na získávání 
 

Nové impulsy pro podnik 
 

Zvyšování fluktuace 

Příchozí je rychleji uznán („nové koště lépe 
mete“) 
 

Riziko zkušební lhůty, omezení šancí 
postupu, představa vyššího platu 

Přesné pokrytí potřeby 
 

Neznalost podniku, seznámení potřebuje 
čas a peníze 
 

 Obsazení místa trvá déle 
 

 Stres z přechodu na nové působiště 
 

Pramen: Stachová, A.: Personální management, [18] 
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3.2.2 Výběr pracovníků 

Výběr zaměstnanců představuje personální činnost navazující na získávání pracovníků. Cílem 

výběru je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, kteří budou nejen výkonní, ale 

rovněž budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u nich očekává, a nebudou jednat 

nežádoucím způsobem, který snižuje produktivitu práce a kvalitu.Výběr představuje proces 

sbírání a hodnocení informací o uchazečích pomocí metod výběru, které podle organizace 

dokáží předpovědět efektivnost pracovníka. Jedná se o proces porovnání, nakolik se shoduje 

profil uchazeče se specifikací požadavků pracovního místa nebo s požadovanými pracovními 

způsobilostmi. Výběr se provádí při rozhodování o přijetí pracovníka z vnějších zdrojů i při 

interním rozhodnutí o povyšování, rozmístění a uvolnění. [1] 

 

Nejčastěji používané metody výběru pracovníku jsou: [1] 

o Životopis a motivační dopis - (patří mezi nejzákladnější a nejdůležitější metody 

výběru zaměstnanců. Na základě formální, slohové a gramatické kvality životopisu 

lze o uchazeči zjistit mnoho. Životopis by měl být přehledný, pravdivý, logicky 

uspořádaný a ne delší než dvě strany. Motivační dopis by měl být přibližně na 

jednu stránku a měl by vypovídat o tom, co může uchazeč společnosti nabídnout, 

jeho nejsilnější stránky a zda má uchazeč o pozici skutečně zájem.) 

 

o Reference z předchozích zaměstnání - (jsou nástrojem k ověření správnosti 

údajů v životopise. Reference by měl zpracovat nadřízený pracovník a měly by 

vypovídat nejen o kvalitě práce uchazeče, ale i o jeho osobnosti, týmovém duchu a 

podobně.) 

 

o Vstupní pohovor - (vedle životopisu je vstupní pohovor druhým nejzákladnějším 

nástrojem metod výběru zaměstnanců. Výhodou je osobní setkání s uchazečem a 

možnost zeptat se na otázky, které si zaměstnavatel předem připraví. Důležité je, 

aby byl pohovor předem připraven. Zaměstnavatel by neměl improvizovat, ale měl 

by přesně vědět, kam pohovor směřuje a co chce od uchazeče zjistit.) 

 

o Vstupní testy - ( slouží k posouzení uchazečových znalostí dané problematiky, 

jeho logického myšlení, nebo jeho osobnosti.) 
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Aby bylo možné jednotlivé údaje vyhodnotit a určit, který z uchazečů je pro danou 

pozici nejlepší, je doporučeno si stanovit kritéria a k nim příslušné váhy. Kritéria (jako např. 

spolehlivost, týmový duch, odborné znalosti, jazykové dovednosti atd.) se liší od dané pozice. 

Váhy určí důležitost jednotlivých kritérií. Každý uchazeč pak dostane body k jednotlivým 

kritériím a ten uchazeč, co získá v součtu nejvíce bodů, se jeví jako nejlepší volba pro danou 

pozici.) 

3.3 Přínosy a cíle EPM 

Cílem externího personálního marketingu je budování dobrého zaměstnavatelského jména 

společnosti, vhodné zacílení náborových kampaní a jejich realizace. Dále pak zajistit, aby se k 

potenciálnímu pracovníkovi nemohlo dostat žádných negativních informací a zamezit tak 

problému mezi cíleným personálním marketingem a marketingem nechtěným. Přínosem 

správně fungujícího externího personálního marketingu může být zvýšení zájmu o 

zaměstnavatele a budování dobrého jméno v externím prostředí firmy.  
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4   MĚŘENÍ V PERSONÁLNÍM MARKETINGU  

Měření v personálním marketingu se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních 

indikátorů. Účelem měření je získání údajů, veličin, dat, statistik a vstupních informací, které 

vypovídají o stavu personálního marketingu jeho vývoji a následném rozvoji.  

4.1  Kvantitativní indikátory 

Kvantitativní indikátory jsou vyjádřeny ekonomickými a socioekonomickými indikátory. [19] 

4.1.1 Ekonomické indikátory        

K hlavním ekonomickým indikátorům se řadí pracovní náklady: [19] 

o  vnitřní -  jedná se o náklady, které jsou vypláceny zaměstnancům, tudíž mzdy, 

platy, odměny, prémie, náklady na výchovu, náklady na rozvoj, náklady spojené 

s úhradou sociálních výhod. 

o  vnější - tyto náklady jsou někdy uvedeny pod pojmem externalizované či mimo 

podnik. Tyto náklady hradí z většiny stát a podniky na ně přispívají v pravidelně 

se opakujících dávkách. Do této skupiny nákladů patří náklady spojené se 

zdravotnictvím, podporou v nezaměstnanosti, předčasným odchodem zaměstnanců 

do důchodů a důchodovým zabezpečením.  

4.1.2 Socioekonomické indikátory 

Socioekonomické indikátory „měří“ popř. sledují chování zaměstnanců. Nesprávná úroveň 

socioekonomických indikátorů se může promítat na sociálních problémech firmy. Některé 

problémy se týkají nákladů nepřímo, tzv. „ neviditelné“ náklady či úspory, řeší efekty výkonů 

a věrnosti firmě vyplývající ze spokojenosti zaměstnanců. Problémy spojené s chováním 

zaměstnanců se objevují přímo v nákladech jako absence, mobilita, fluktuace a nemocnost, 

tyto problémy jsou podrobněji popsány v následujícím textu. [19] 

 

o Absence - je měřena poměrem mezi počtem skutečně odpracovaných dnů a 

počtem pracovních dnů v daném období. Důvody absence mohou být: nemoc, 

ošetřování dítěte, rodinné důvody aj.  
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K snížení absence se používají personální nástroje, jako jsou represivní a kontrolní 

metody, nástroje stimulující přítomnost na pracovišti (prémie, speciální dovolené, 

symbolické odměny) a nástroje stimulující lepší přístup k práci (úprava pracovní 

doby, zlepšení pracovních podmínek nebo organizace práce). 

 

o Mobilita - je měřena poměrem mezi počtem odchodů a příchodů zaměstnanců a 

průměrným evidenčním stavem zaměstnanců. Nesmí být příliš vysoká, a to 

z důvodů spojitosti mezi problémy s náborem a zaškolováním nových 

zaměstnanců. Její hodnota by neměla být ani nulová, protože by byla blokována 

flexibilita stavu. Mobilita se dělí na část předvídatelnou což je proces náboru a 

přijímání zaměstnanců či jejich zaškolování. Druhá část je těžko předvídatelná, její 

důvody jsou např. mateřská dovolená, invalidita, úmrtí aj. 

 

Index mobility pracovní síly - (počet zaměstnanců, kteří odešli během roku / 

průměrný počet zaměstnanců během roku) x 100 

Výsledek indexu do 25% je velmi příznivý. Čím je však hodnota indexu vyšší, tím 

větší problémy lze předpokládat. Vzhledem k omezené vypovídající schopnosti 

(neodráží vlivy struktury organizace, neodráží délku pracovního poměru 

odcházejících osob) se používá 

 

Index stability pracovní síly: (počet odcházejících s délkou pracovního poměru 

větší než rok/průměrný počet zaměstnanců za loňský rok) x 100 (stýblo) 

 

o Fluktuace - je v podstatě část mobility, která zaznamenává počet rozvázaných 

pracovních poměrů za účelem navázání jiného pracovního poměru. Doporučovaná 

míra fluktuace je v rozsahu 5 - 7%. V České republice je její míra ovšem na úrovni 

15%. Nulová míra fluktuace je nežádoucí, protože i mírná míra fluktuace může mít 

svá pozitiva. [19,31] 

 

Pozitiva fluktuace -  příliv nových zkušeností, pohledů a názorů, optimalizaci a 

zlevnění procesu personálního plánování, řízení rozvoje a nástupnictví, vytvoření 

vnitřní konkurence, stabilizaci produktivního personálu. [19,31] 
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Negativa fluktuace - ztráta zaškolených zaměstnanců, možný únik citlivých 

informací a obchodního tajemství, ztráta zákazníků (zaměstnanec je přetáhne 

s sebou jinam), minimálně přechodné zhoršení péče o zákazníky, možnost ztráty 

kreditu a důvěryhodnosti také u dodavatelů, zvýšené náklady na výběr a adaptaci 

nových zaměstnanců (vč. nutnosti vyššího stavu servisního personálu – např. na 

personálním oddělení), pocity nejistoty u stávajících zaměstnanců a jejich přetížení 

(zvýšení nespokojenosti, častější výskyt konfliktů, nárůst nemocnosti, řetězení 

odchodů zaměstnanců), snížení důvěryhodnosti coby potencionálního 

zaměstnavatele pro kvalitní uchazeče o zaměstnání. [19,26] 

 

Nástroje na snižování fluktuace - represivní a kontrolní metody, nástroje 

stimulující dlouhodobé setrvávání u firmy, např. poskytování půjček, bytů a 

materiálních výhod spojených se stabilizací. Dalším nástrojem jsou metody 

vytvářející sounáležitost s firmou, např. vytváření prestiže, dobrého jména firmy, 

společných hodnot apod. A v neposlední řadě je to budování dobrých podmínek 

práce, hygieny práce, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, snaha o estetičtější 

prostředí apod. [19,26] 

 

o Pracovní úrazy - jsou považovány za negativní znak firmy. Jejich vysoké 

procento má psychologické a ekonomické dopady. Procento pracovních úrazů 

sledují hlavně malé a střední podniky.[19] 

 

Index úrazovosti: (počet pracovních úrazů / počet odpracovaných hodin) x 100 

4.2  Kvalitativní indikátory 

Zjišťují názory a postoje svých zaměstnanců, mezi různými hierarchickými stupni a týmy. 

 

Sledují se především tři kvalitativní indikátory a následně se analyzují: [19] 

 

o Permanentní sociální sledování - je to sběr informací od nejnižší úrovně firmy až 

po tu nejvyšší. Jde o permanentní pozornost nadřízených vůči vjemům, které 

mohou způsobovat změnu klimatu, identifikovat je a upozornit na ně vedení 

podniku. 
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o Pracovní porady - formalizované příležitosti, při kterých vedoucí pracovníci 

mohou „naslouchat“ zaměstnancům a naopak. Důležité při pracovních poradách je 

nejprve poukázat na své nedostatky a teprve potom upozornit na nedostatky 

zaměstnanců. 

o Sociální ankety - cílem je shromáždit, analyzovat názory a postoje všech 

zaměstnanců nebo vybraných skupin.  

 

Rozlišujeme čtyři typy anket:  

1. Konzultační ankety - jejichž cílem je získat odpovědi na jednu otázku nebo jeden 

přesný návrh.  

2. Ankety názorů - cílem je identifikovat a posoudit názorové proudy, silné a slabé 

stránky zvolené politiky, tak jak je vnímají a posuzují zaměstnanci podniku.  

3. Klinická anketa - je anketa hloubková, kterou zajímají názory všech zaměstnanců 

nebo jenom části personálu. Je realizována externí institucí.  

4. Diagnostika oddělení - shromažďuje výsledky anket realizovaných u 

spolupracovníků pro posuzování úrovně řízení lidských zdrojů a managementu 

podniku jako celku. 
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PRAKTICKÁ	ČÁST	

5 CHARAKTERISTIKA  SPOLEČNOSTI  

Společnost ABC, a.s., zaměřuje svou činnost na Českou republiku s důrazem na 

Moravskoslezský kraj. Byla zapsána v obchodním rejstříku 1. 1. 1994 jako přímý nástupce 

podniku Výstavba DEF, založeného v roce 1951. V říjnu roku 2006 se oddělila od společnosti 

DEF, a.s. Historie společnosti a její vývojové etapy jsou podrobněji popsány v příloze č. 1.  

Společnost ABC, a.s. patří k významným stavebním společnostem Moravskoslezského 

kraje. Svou pozici stále upevňuje nabídkou komplexního provádění složitých projektů i 

dosahovanou kvalitou práce. 

V současné době koncentruje svou činnost na komplexní pozemní, podzemní a důlní 

stavitelství, zároveň diverzifikuje nesouvisející obory činnosti. Kvalitu prováděných staveb 

může doložit nejen certifikáty kvality, ale také pravidelnou nezávislou technickou kontrolou 

stavebních a montážních prací prováděnou Technickým a zkušebním ústavem stavebním 

Praha, s.p. Společnost zaměstnává kolem 600 lidí, převážně dělnických profesí. 

V minulých letech společnost obdržela mnohá ocenění v soutěžích Stavba roku a Dům 

roku. V roce 2007 stavba aquaparku v Hranicích získala ocenění Bazén roku a rekonstrukce 

historické budovy v Ostravě byla oceněna v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. 

Mezi významné zákazníky patří developerské firmy, městské úřady a soukromí 

investoři. 

Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle 

IMS jsou vyjádřeny v integrované politice ABC, a.s. 

Společnost je držitelem certifikátů, vydaných nezávislými organizacemi, které 

potvrzují soulad zavedených a udržovaných systémů se všemi požadavky příslušných norem 

nebo kvalifikačních požadavků. Přehled certifikátu je uveden v příloze č. 2. 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍHO 

MARKETINGU V PODNIKU  

V této kapitole je analyzován stav personálního marketingu v podniku ABC, a.s. Tato 

analýza je vypracována podle obsahu kapitol dvě a tři. Na konci této kapitoly je vypočtena 

fluktuace pracovníků dále index mobility a stability pracovní síly v podniku ABC, a.s. Interní 

personální marketing 

6.1 Analýza interního personálního marketingu  

Analýza interního personálního marketingu je vypracovaná na základě výsledků 

zaměstnaneckých dotazníků a z vnitřních zdrojů podniku ABC, a.s. 

6.1.1 Personální plánování v podniku ABC, a.s 

V podniku ABC, a.s. jsou personální potřeby řešeny podle momentálního nárůstu nebo 

naopak poklesu práce. Zvýší-li se množství zakázek a převýší tak standardní stav jejich počtu, 

kryjí se tyto situace přesčasovými směnami zaměstnanců nebo v případě, že je očekávána 

dlouhodobější potřeba, náborem nových pracovníků. Protože se při takto vzniklých situacích 

jedná především o nábor pracovníků, u kterých je požadována hlavně manuální zručnost a 

pouze základní či středoškolské vzdělání, doposud nebyl problém tyto lidi obstarat. Velkou 

výhodou firmy je její dlouholetá činnost a tak i získání zkušeností s řešením těchto či 

podobných situací.  Počet zaměstnanců v tomto podniku se pohybuje každoročně kolem 600 

zaměstnanců. Proto je personálnímu oddělení v tomto podniku přisuzovaná zasloužená váha. 

Činnost personálního oddělení je tak schopna řešit své činnosti zodpovědně.  

6.1.2 Přijímání a adaptace pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Příjímání pracovníků v podniku ABC, a.s. začíná ověřením písemností nutných pro vznik 

pracovního poměru. Potencionální pracovník musí projít vstupní lékařskou prohlídkou a 

vstupním školením BOZP, případně jinými školeními dle typu vykonávané práce. Po 

úspěšném vykonání všech těchto úkonů je sepsána a následně podepsána pracovní smlouva.                      
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Při nástupu do práce je seznámen s chodem daného oddělení, a seznamuje se s procesy a 

postupy práce a to minimálně po celou dobu zkušební lhůty, která je v podniku považovaná 

jako adaptační plán. Adaptační plán v podniku ABC, a.s. neobsahuje individuální 

seznamování se spolupracovníky. 

6.1.3 Rozmisťování zaměstnanců v podniku ABC, a.s. 

Rozmisťování pracovníků není v podniku ABC, a.s., definováno. Firma nepovyšuje 

zaměstnance tabulkově. K povyšování pracovníků ze zdrojů organizace dochází jen při 

obsazování klíčových pozic, na ostatních postech dochází k povýšení jen ojediněle. 

6.1.4 Hodnocení pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Hodnocení pracovníků v podniku ABC, a.s. probíhá při ukončení zkušební doby, kdy se 

vyhodnotí splnění adaptačního plánu. Za přítomnosti personalisty a vedoucího pracovníka 

zaměstnance se zhodnotí, zda zaměstnanec zvládnul vše, co měl navrženo, zda má ještě 

nějaké mezery či nedostatky, jak na nich může zapracovat, jaká další školení či typ vzdělávání 

by měl absolvovat. U tohoto hodnocení je přítomen pochopitelně samotný zaměstnanec. I ten 

se vyjádří, zda měl všechny potřebné možnosti a prostředky k tomu, aby splnil uložené plány.  

6.1.5 Vzdělávání pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Podnik ABC, a.s. vzdělávání podporuje v rámci jazykových kurzů či kurzů IT dovedností, 

dále pak dle specifických požadavků jednotlivých funkcí. Zaměstnanci mají také možnost 

doplnit si např. vysokoškolské vzdělání, pokud jeho směr koresponduje se zájmy 

zaměstnavatele. Podmínkou je sepsání dohody o zvyšování kvalifikace, kde zaměstnanec 

dostane možnost ke studijním  volnům apod., naopak se ale zaváže zůstat u zaměstnavatele po 

určitou sjednanou dobu.  

6.1.6 Odměňování pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Odměňování pracovníků v podniku ABC, a.s. vychází opět ze struktury zaměstnanců. TH 

zaměstnanci pracují na základě měsíční smluvní mzdy, ke které náleží prémie v případě 

splnění prémiových ukazatelů. Jejich výše i periodicita výplat bývá různá dle zařazení. 

Dělnické profese mají tarifní hodinové mzdy, kterou jsou dány v Kolektivní smlouvě.  
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Příplatky se v podniku vyplácejí všechny podle Zákoníku práce a jsou vylepšeny o sazby 

nastavené Kolektivní smlouvou. Rovněž pracovníci získávají prémie za splnění cílů, přídavky 

na Vánoce, na dovolenou. Dalšími zaměstnaneckými výhodami jsou benefity v podobě 

stravenek, dovolené navíc, příspěvků na životní a penzijní připojištění, slevy na pobyty 

v rekreačních zařízeních a jubilejní odměny.  

6.1.7 Péče o pracovní prostředí a zaměstnance podniku ABC, a.s. 

Péče o pracovní prostředí probíhá zejména pravidelnými kontrolami zástupce BOZP, který 

dozoruje nad dodržování BOZP jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnanců. 

Zaměstnanci jsou povinni užívat příslušných ochranných pomůcek a dbát své bezpečnosti. 

Zaměstnanci jsou dále povinni absolvovat pravidelné lékařské preventivní prohlídky. Nad 

rámec zákona poskytuje podnik ABC, a.s. těm zaměstnancům, kteří pracují v nejvyšších 

rizicích tzv. rekondiční pobyty, kde jsou zaměstnanci vysílání za účelem odpočinku a 

regenerace organismu.  

 

6.1.8 Propouštění zaměstnanců a Outplacement v podniku ABC, a.s. 

Organizace ABC, a.s. doposud nezaznamenala vliv hospodářské krize. Největším úbytkem 

pracovních sil je ukončení smlouvy na určito, kdy společnost dál tyto pracovníky nepotřebuje 

anebo pracovníci sami odcházejí za lepším ohodnocením či lepší prací.  Nicméně aktuálně 

zvažuje společnost ABC, a.s. provést restrukturalizaci s cílem optimalizovat počet pracovních 

míst. Je možné, že s poklesem jedné oblasti činností bude nutno přistoupit k zásahům 

spočívajícím v propouštění zaměstnanců. Tento zásah se bude týkat až 50 zaměstnanců. Ti 

pak ovšem v  rámci kolektivní smlouvy mají garantovány jisté výhody oproti tomu, co je 

určeno v Zákoníku práce (výše odstupného).  

Outplacement v organizaci ABC, a.s. není používán, ale s každým s klíčových zaměstnanců, 

kterých se tato situace dotkne, chtějí udržet kontakt pro případ, že by nastalo oživení v dané 

oblasti a vznikla by potřeba opět doplnit stavy.  
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6.2 Analýza externího personálního marketingu v podniku 

Analýza externího personálního marketingu v podniku ABC, a.s. čerpá informace 

z interních zdrojů společnosti. A je vypracovaná podle sledu personálních činností v kapitole 

tři. 

6.2.1 Získávání pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Získávání pracovníků se v podniku ABC, a.s. provádí různými způsoby a záleží hlavně na 

typu hledané pozice. Klíčové pozice se obsazují z pravidla vlastními zaměstnanci, kteří jsou 

za dobu, působení v organizaci ABC, a.s. dostatečně kompetentní a projevují se jako vhodní 

ke kariérnímu růstu. Všechny nabídky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti. 

Na pozice, kde je opravdová potřeba rozšíření či doplnění stavu v rámci běžných postů např. 

dělnické práce, uveřejnění pracovní nabídky se provádí pomocí personálních agentur či 

portálů nebo úřadu práce.   

 

6.2.2 Výběr pracovníků v podniku ABC, a.s. 

Při výběrových řízeních je vždy přítomen personalista, zpravidla ředitelka personálního 

oddělení a příslušný ředitel nebo vedoucí, pod kterého daná pracovní pozice spadá. Výběr 

probíhá nejprve z žádostí, které  uchazeči do podniku doručí, z poskytnutých údajů se 

posoudí, zda splňují požadavky na vzdělání, kvalifikaci, praxi atd. Poté dochází k výběru cca 

5-10 uchazečů (opět záleží na vybírané pozici, u dělnických pozic dochází k výběru větší 

skupiny), a tito uchazeči jsou zváni k osobnímu pohovoru. Velmi často u vytipovaných pozic 

požaduje společnost ABC, a.s. reference z předchozího zaměstnání. Co se týče připravenosti 

uchazečů, je to velmi individuální, někteří mají zájem pracovat zrovna v tomto podniku, ti pak 

zpravidla pečlivě nastudují maximum informací o zmíněné společnosti, mají postřehy 

z prostředí, do kterého přicházejí. Pak je zde, bohužel, stále ještě mnoho těch, kteří vlastně ani 

netuší, kam svoji žádost či životopis vlastně zaslali. Ale poslední dobou s ohledem na 

vysokou nezaměstnanost je spíše většina těch připravených.  
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6.3 Fluktuace, indexy mobility a stability pracovní síly v podniku 

ABC, a.s. 

6.3.1 Fluktuace 

Fluktuace zaměstnanců má svou opodstatněnou funkci a doporučenou, optimální úroveň. 

Může být i škodlivá a to jak personálně tak ekonomicky. Obecně se lze v různých zdrojích 

dopátrat doporučované úrovně fluktuace v rozsahu 5-7%. Doporučená míra fluktuace se může 

ve specifických případech lišit. Fluktuaci lze sledovat za různě zvolená období, dle pracovní 

funkce, dle středisek společnosti, atd. 

 V příkladu uvedeném pod tímto textem je vypočtena celková fluktuace zaměstnanců 

společnosti ABC, a.s. Do výpočtu se nezahrnují odchody zaměstnanců např. ze zdravotních 

důvodů, na mateřské dovolené, do starobního nebo invalidního důchodu, k výkonu veřejných 

funkcí a podobné, vynucené odchody.  

 
 
Míra fluktuace (%) = celkový počet rozvázaných prac. poměrů v daném období / 

průměrný počet zaměstnanců během roku x 100 

 

Míra fluktuace 2011(%): 57/614 x 100 = 9,28% 

Míra fluktuace 2012 (%):  64/590 x 100 = 10,85% 

6.3.2 Index mobility a stability pracovní síly 

K zjištění poměru mezi počtem odchodů zaměstnanců a příchodu zaměstnanců a k stanovení 

průměrného stavu zaměstnanců se používá index mobility pracovní síly. Jeho doporučovaná 

hodnota je do 25%, čím je však hodnota indexu větší, tím větší problémy může společnost 

očekávat.  

Vzhledem k omezené vypovídající schopnosti (neodráží vlivy struktury organizace ani délku 

pracovního poměru odcházejících osob), se častěji k výpočtu používá index stability pracovní 

síly, který všechny tyto chybějící články zohledňuje, a proto je přesnější. V následujícím 

příkladu jsou použity obě zmíněné varianty. 
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Index mobility pracovní síly (%) = počet zaměstnanců, kteří ukončili prac. poměr 

v daném období / průměrný počet zaměstnanců během roku  

 

IMPS 2011(%) :  98/614 x 100 = 15,97% 

IMPS 2012 (%) :  104/590 x 100 = 17,63% 

 

 

Index stability pracovní síly = počet odcházejících zaměstnanců s dobou prac. poměru 

delší než 1 rok / průměrný počet zaměstnanců za rok předchozí 

 

ISPS 2011 (%) : 84/614 x 100 = 13,68% 
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7 ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY V PERSONÁLNÍM 

MARKETINGU A NÁVRH JEJICH ŘEŠENÍ  

 
Analýzou jednotlivých dílčích částí personálního marketingu a zpracováním údajů 

ze zaměstnaneckých dotazníků (viz příloha č. 3) byly zjištěny problémy personálního 

marketingu. Pro zachování přehledného sledu obsahu této práce jsou zjištěné nedostatky a 

jejich řešení rozděleny do oblastí interní a externí.  

7.1 Zjištěné problémy v interním personálním marketingu, 

návrhy jejich řešení 

7.1.1 Špatná adaptace  

V Adaptačním plánu, který trvá po celou dobu zkušební doby, jednoznačně chybí 

informovanost jak nastupujícího zaměstnance, tak i stávajících zaměstnanců. Příchod nového 

zaměstnance není dopředu hlášen a podnikem kolují jen domněnky o možném příchodu 

nového pracovníka, které bývají nepřesné či nepravdivé a mohou tak nastupujícího 

zaměstnance poškodit. Jako nedostatek vidím i fakt, že nastupující pracovník nemá dohlížející 

osobu, alespoň v prvních dnech své práce, na kterou by se mohl obracet s drobnými dotazy 

týkající se své práce. 

 

 Řešení  

 Podle mého názoru pro úspěšnou adaptaci nestačí pouhé seznámení s prací, ale i pomoc 

pracovníkovi i s vytvářením vztahů ke spolupracovníkům, včetně nadřízených a podřízených. 

Dále je taky potřeba věnovat čas představení firemní kultury a cílů firmy a informovat 

pracovníky o příchodu nového zaměstnance a také chvilkové pozastavení práce na oddělení, 

do kterého přichází nový pracovník a seznámení se s ním. 

Vedoucí pracovník by měl uvítat a představit zaměstnance a pak dále seznamovat s 

pracovním místem. Při adaptačním procesu by měl také pracovník slyšet, na koho se může 

obrátit s jakýmkoli problémem. Tyto návrhy pomáhají ve formování pocitu sounáležitosti 

zaměstnanců s podnikem a také k zařazení do zaběhlé firemní kultury a nového pracovního 

prostředí. Nový spolupracovník se tak bude rychleji cítit motivovaný pro danou práci a 

mnohem rychleji odbourá resistenci vůči novému prostředí. 
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7.1.2 Nedostatečné zaměstnanecké výhody 

Zaměstnancům společnosti ABC, a.s. chybí motivace a upozorňují na nedostatečné 

zaměstnanecké výhody, jak je ukázáno na grafickém zobrazení výsledků zaměstnaneckých 

dotazníků, které je uvedeno níže. Z analýz personálního marketingu v jiných firmách a z 

praxe se ukazuje, že je tomu tak téměř vždy. Po delší době čerpání zaměstnaneckých benefitů 

si na tyto výhody zaměstnanci zvyknou a chtějí víc. 

 

Obrázek 1: Vyhodnocení odpovědí THP na dotaz: Zdají se Vám výhody, které Vám 

poskytuje zaměstnavatel dostatečné? 

 

 
 
Popis obrázku 1:  

Z grafického zobrazení je jasné, že větší polovina THP pracovníků není spokojena. Jen 5% 

pracovníků odpovědělo nevím, což znamená, že jen mále procento z nich nemá přehled o 

výhodách u jiných firem, většina z nich je tedy informovaných. 27% pracovníků je spokojeno 

s výhodami, které jim firma dopřává. Dovolím si říci, že jde o pracovníky pracující na vyšších 

postech, kde je celkové odměňování vyšší.  

 

 

Technicko-hospodářští pracovníci 

27%

5%68%

ano

nevím

ne
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Obrázek 2: Vyhodnocení odpovědí dělnických pracovníků na dotaz: Zdají se Vám výhody, 

které Vám poskytuje zaměstnavatel dostatečné? 

 

 
 

Popis obrázku 2: 

U dělnických pracovníků je procento nespokojených nižší než u pracovníků TH. Zajímavé 

ovšem je, že celých 30% pracovníků odpovědělo, že neví. Domnívám se tedy, že nemají 

přehled o nabízených benefitech v jiných firmách anebo nad navyšováním benefitů 

nepřemýšleli. Tudíž spokojených dělnických pracovníků je 5%, což je číslo velmi nízké, 

musíme, ovšem brát v potaz odpověď nevím.  

 

Řešení 

Navrhnout nové benefity je snadné, nicméně je třeba si uvědomit současnou hospodářskou 

situaci, a pokoušet se nacházet benefity, které nebudou tak nákladné, ale budou přínosem a 

zaměstnanci o ně budou mít zájem.  

Mé návrhy:  

o  Cafeteria benefity  

Cafeteria benefity  jde o čerpání flexibilních zaměstnaneckých výhod, kdy si 

zaměstnanec zvolí sám účel použití (cestování, léky, kursy, kultura, sport – bazén, 

lyže, solárium, fitness nebo wellness centrum) 

Dělníci 

5%

30%

65%

ano

nevím

ne
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o Vytvoření spolupráce s mateřskou školkou či jeslemi 

 Uvědomuju si, že výstavba vlastní školky společnosti by byla velice nákladná, ač je to 

velkým trendem v zahraničí. Pokusila bych se alespoň o spolupráci (pomocí různých 

druhů sponzoringu) se školkami a pomohla tak matkám dostat dítě do školky či jeslí, 

protože tato zdánlivě samozřejmá věc není tak lehká, jak už z finančních či 

kapacitních důvodů. 

 Samozřejmě to vše by bylo vytvářeno proto, aby matky na mateřských dovolených 

mohly nastoupit zpět do zaměstnání.  

 

o Sportovní vyžití  

Společnost ABC, a.s. je sponzorem několika oddílů různých sportů, ovšem nenabízí 

vstupenky pro své zaměstnance. Tento fakt bych změnila a nabízela bych vstupné na 

tyto sporty za zvýhodněné ceny či úplně zadarmo. Mohlo by to totiž utužovat 

přátelské vztahy na pracovišti, které jsou pro pozitivní atmosféru na pracovišti 

důležité, ale také by se do povědomí lidí mohla vnuknout myšlenka, že zaměstnavatel 

jim neukládá jen práci, ale dopřává jim i zábavu. 

 

o Založení sportovního týmu 

Vedení podniku by mohlo udělat průzkum, zda by byl zájem o založení sportovního 

týmu a pokud ano, zrealizovat ho. Mohlo by také vyzvat ostatní okolní týmy 

k zápasům nebo vytvořit vlastní soutěž. Toto opět vede k utužování přátelských 

vztahů na pracovišti.  

 

o Vnitropodnikový bulettin  

Dalším mým návrhem je poskytování informací o zdraví, zábavě a volném času. Např. 

kde a kdy probíhá jaká výstava či přednáška o zdraví, kde si mohou nechat zdarma 

změřit tlak, cukr, také bych jim poskytovala informace o zdravém životním stylu, o 

očkováních ale také relaxaci a odpočinku. Cílem by tedy bylo vytvoření brožury 

aktivit, které se dějí kolem zaměstnanců. Pro snížení nákladů na minimum by mohl 

být bulettin dostupný pomocí intranetu. 
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o Odměňování za splnění či překročení osobního plánu 

Dalším návrhem zaměstnaneckých výhod, by mohlo být odměňování zaměstnanců za 

jejich pracovitost. Šlo by o vytvoření soutěže o zaměstnance měsíce, kterému by pak 

náleželo uznání a finanční odměna či jiný benefit.   

 

o Outplacement 

Pokud zaměstnanec ví, že se o něj společnost postará i po ukončení pracovního 

poměru, bývá klidnější.  

Výhody zavedení outplacementu jsou oboustranné, protože sociální jednání má 

pozitivní dopady na image firmy. Důstojné rozloučení se zaměstnancem zabrání 

spekulacím mezi personálem a naopak jej spíše motivuje. 

Zaměstnavatel si nezhorší pověst u klientů a dodavatelů. Zabrání se právním sporům. 

Redukují se náklady na případné „odchodné“ zaměstnance. Redukování nákladů je 

zde myšleno tak: pokud zaměstnavatel ví několik měsíců dopředu, že dojde 

k propuštění zaměstnanců, a oznámí jim to a následně se dohodnout na výpovědi ze 

strany zaměstnance, čímž zaměstnanec přichází o odstupné, ale získá pomoc ze strany 

zaměstnavatele při hledání práce nové. Z pohledu zaměstnance můžeme za hlavní 

výhodu považovat to, že již v tak špatné situaci na to není sám a bývalý zaměstnavatel 

nad ním stále drží pomocnou ruku. Je nutno však uvést, že outplacement může být 

nákladný. 

7.1.3 Chybějící motivace  

Ze zaměstnaneckého dotazníku je jasné, že pracovníkům chybí motivace. Motivace zahrnuje 

soubor všech faktorů, které dělají zaměstnance ve společnosti spokojenými. 

 

Řešení  

 K částečnému zlepšení motivace mohou pomoct i návrhy z kapitoly 7.1.2. V dalších 

návrzích bych pominula motivaci finanční, která je důležitá ovšem nedostatečná. Lidé 

nechtějí pracovat jen kvůli tomu, aby si zajistili prostředky na uspokojení základních 

potřeb, jako je nájemné, či strava. Stojí také o jiné druhy motivace, jako jsou různé formy 

pochval, projevů uznání, v písemné podobě či veřejným uznáním. Ocenit a motivovat 

zaměstnance lze také darováním památečních předmětů jako symbolu uznání atd.  

Mezi další způsoby motivace patří: jít příkladem, vytvářet příjemnou atmosféru na 

pracovišti, chovat se k pracovníkům tak, jak by jsme chtěli, aby se oni   dále chovali k nám.  
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Dále naslouchat, být trpělivý, umění přiznat chybu, protože nejpřirozenější lidskou 

schopností je napodobovat. Zlepšení v tomto směru by mohla přinést školení pro vedoucí 

pracovníky, zaměřená na zlepšení manažerských dovedností a komunikace. Manažerská 

školení jsou velice nákladná, takže bych v případě společnosti ABC, a.s. výrazně 

zapracovala na fungování vnitřní komunikace, která podle mého názoru není dostačující 

popř. bych financovala školení pro jednoho manažera, který by dál na základě získaných 

vědomostí zaškoloval ostatní vedoucí pracovníky. 

7.1.4 Omezené vzdělávání 

Zaměstnanci společnosti ABC, a.s. mají vysoký zájem o rozšiřování svých dovedností a 

vědomostí, což je pozitivní zprávou, která je doložena níže. Podnik poskytuje jen školení, 

která jsou nezbytně nutná pro zachování a udržení odborné způsobilosti pracovníka a o 

školení zákonná. Vzdělávání, které by rozvíjelo profesní růst, popř. kariérní růst pracovníků 

se uplatňuje, jen u vytipovaných pracovníků. Jedním z důvodů je nedostatek financí, které 

uvolňuje vedení podniku.  

 

Obrázek 3: Vyhodnocení odpovědí THP na dotaz: Uvažujete, že byste si rozšířil(a) 

kvalifikaci? 

 

 

Technicko-hospodářští pracovníci 
 

47%

35%

18%

ano

neuvažoval(a) jsem o tom

ne
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Obrázek 4: Vyhodnocení odpovědí dělníků na dotaz: Uvažujete, že byste si rozšířil(a) 

kvalifikaci? 

 
 

 
 

Řešení  

Zde bych navrhovala důsledné vymezení finančních prostředků pro dané období na školící 

aktivity, stanovení si cílové skupiny, tzn. ty zaměstnance, které si chceme nejvíce udržet, a 

vypracování jejich individuálních plánů rozvoje, ale také umožnit proškolení či zájmové 

kurzy i pracovníkům, kteří mají zájem se vzdělávat. Pokud by na toto řešení společnost 

nechtěla přistoupit z důvodů finančních, (chápu, že investovat do zaměstnanců bez cíle je 

nadstandard) nabídla bych zájmové kurzy alespoň za zvýhodněnou cenu.  

 

 

 

Dělníci 

61%
23%

16%

ano

neuvažoval(a) jsem o tom

ne
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7.2 Zjištěné nedostatky v externím personálním marketingu a 

návrh jejich řešení 

7.2.1 Nedostatečná komunikace s okolím firmy  

Jako problém externího personálního marketingu se jeví nízké povědomí o firmě popř. o 

pracovních nabídkách, které nabízí a tím přichází o budoucí zaměstnance, kteří by mohli 

přicházet sami ve větším počtu.  

 

 

Řešení  

Zde bych navrhovala oslovení středních či vysokých škol a doporučila bych navázání 

kontaktu a spolupráce s nimi. Umožnila bych exkurze uvnitř podniku i na venkovních 

zakázkách. Dalším krokem pro zlepšení komunikace s okolím firmy je umístění informačních 

letáků na nástěnky, billboardy aj. 

Zaměření na absolventy škol je z mé strany stěžejní, není lehké po vystudování školy nalézt 

práci bez praxe, proto je mým dalším návrhem umožnění výkonu praxe na určité období po 

dobu studia, kdy by student prováděl práci dobrovolně, bez nároku na honorář a bylo by tak 

na něm, jestli této šance využije či ne.  

7.3 Vyšší míra fluktuace 

V analýze personálního marketingu společnosti ABC, a.s. byla zjištěna dosti vysoká míra 

fluktuace zaměstnanců, přesná čísla jsou 9,28%  za rok 2011 a za rok 2012 10,58%. Tato míra 

převyšuje maximální doporučovanou hranici fluktuace, která je 5 – 7 %. 

Nejčastěji odcházejí ze společnosti ABC, a.s. zaměstnanci, kteří mají smlouvu na určito, kdy 

až v 80% případů není smlouva prodloužena. Důvody jsou oboustranné, pracovníci odcházejí 

za lepší prací, lepším ohodnocením anebo z nepotřebnosti zaměstnavatele. 

Příčinou mohou být výše uvedené nedostatky společnosti ABC, a.s., jako je nedostatečná 

motivace a odměňování, špatná adaptace a seznámení s pracovním místem a okolím, omezené 

vzdělávání a nefungující vnitřní komunikace.  

Důvody propouštění ze strany společnosti mohou být nejistota v oblasti činností, zakázek, 

nejistota v počtech lidí, kteří budou potřeba a naopak, kteří skončí. 
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Zvýšená či neustále se zvyšující fluktuace může způsobovat ztrátu zaškolených zaměstnanců, 

možný únik citlivých informací a obchodních tajemství, ztrátu zákazníků (zaměstnanec si je 

přetáhne sebou jinam), minimálně přechodné zhoršení péče o zákazníky, možnost ztráty 

kreditu a důvěryhodnosti u dodavatelů. Dále fluktuace může způsobovat zvýšení nákladů na 

udržení funkčních procesů a zamezení propadům prodeje a dalším škodám, na výběr a 

adaptaci nových zaměstnanců (vč. nutnosti vyššího stavu servisního personálu – např. na 

personálním oddělení). Vytváří také pocity nejistoty u stávajících zaměstnanců a jejich 

přetížení (zvýšení nespokojenosti, častější výskyt konfliktů, nárůst nemocnosti, řetězení 

odchodů zaměstnanců) a v neposlední řadě dochází i k snížení důvěryhodnosti coby 

potencionálního zaměstnavatele pro kvalitní uchazeče o zaměstnání. 

 

Řešení 

Fluktuace se dá snížit jen správným využitím nástrojů personálního marketingu jako celku 

proto její výši ovlivňují i výše uvedené nedostatky. V následujícím textu uvádím návrhy 

řešení vyšší míry fluktuace a zároveň tyto návrhy považuji za shrnutí oblastí, kde byly 

nalezeny nedostatky. Tento fakt je zároveň důkazem toho, že jednotlivé oblasti personálního 

marketingu ve firmě ABC, a.s. pokulhávají, což se projevuje na výši míry fluktuace.  

 

 

o Zlepšení náboru - najímání zaměstnance pro současnost, ale vidět v nich budoucnost. 

Hledání lidí, kteří jsou flexibilní a dokážou uspokojovat postupně se měnící potřeby 

podniku.  

o Komunikace se zaměstnanci - nic není pro zaměstnance nepříjemnější než tajemná 

atmosféra kolem podniku. Proto by vedení společnosti mělo být ke svým 

zaměstnancům otevřené a sdílet své vize o budoucnosti a sdělovat jim, jak zapadají do 

celkových cílů.  

o Naslouchání zaměstnancům - mohl by se založit tým (komise) za účelem 

prodiskutování otázek, které považují zaměstnanci za důležité, a v určení zástupců, 

kteří se mohou obracet na manažerský tým. Společnost asi nebude schopna přijmout 

všechny jejich návrhy, ale je důležité je alespoň zvážit. Měli by se také provádět 

anonymní průzkumy, aby se vedení společnosti dozvědělo o „skutečných“ pocitech 

svých zaměstnanců.  
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o Zvyšování benefitů - i zvýšení benefitů může snížit výši fluktuace, zaměstnanci vždy 

uvítají zvýšení platu, ale existuje mnoho jiných věcí, které může podnik udělat, a 

zlepšit tak morálku celého pracoviště. Domnívám se, že spojením benefitů s problémy, 

například jestli vím, že jedním z důvodů fluktuace je udržení rovnováhy mezi prácí a 

životem zaměstnanců, mohu nabídnout všem zaměstnanců jeden den roční dovolené 

navíc. 

o Pochvaly - dalším nástrojem k snižování fluktuace je podle mě pravidelné oceňování a 

pochvaly zaměstnanců, neznám člověka, kterého by pochvala nezahřála u srdce. 

Zaměstnanec tak může nabýt dojmu, že je v organizaci potřebný. Moderním trendem 

je také zavadění soutěží„Zaměstnanec týdne“. 

o Školení a rozvoj zaměstnanců -  plány pravidelného rozvoje ukazují zaměstnancům, 

že je s nimi počítáno i v budoucnosti fungování podniku o jejich budoucnosti.  

o Společenské události - nejúspěšnějšími podniky často bývají ty, ve kterých existuje 

zdravá úroveň kamarádství mezi kolegy. Mezi nabídkou příležitosti sejít se mimo 

pracoviště a "vynucenou zábavou" existuje dělící čára. Zapojení zaměstnanců do 

plánovacího procesu pomůže vytvořit události, kterých se budou chtít opravdu 

zúčastnit.  
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ZÁVĚR	

 Když vezmeme jednu kartu z domečku karet, spadne celý. Na tomto principu je 

postaven i personální marketing. Pokud není funkční jedna personální činnost, odráží se to na 

celkovém stavu personálního marketingu. Personální marketing je boj o získání, optimalizaci 

a stabilizaci kvalitních zaměstnanců. Pokud je tento boj veden správně, může dosáhnout 

obrovských konkurenčních výhod nad firmou, kde personální marketing není brán jako 

integrace marketingových činností do oblasti lidských zdrojů, ale jako dvě různé oblasti.  

Konkurenční výhody jsou pak obrovské. Nejen že získáme pracovníky a jsme schopni si je 

udržet a máme přehled a zpětné vazby z oblasti personalistiky, ale utváří se nám také image 

firmy a pozitivní povědomí o firmě. A pokud se z firmy linou pozitivní informace, ať už od 

zaměstnanců či dodavatelů, odběratelů, získáváme tak nejcennější a přitom nejlevnější 

reklamu a to je, když si lidé mezi sebou řeknou, že jsme kvalitní firma, u které rádi pracují.  

 Cílem teoretické části diplomové práce bylo seznámení s teorií personálního 

marketingu od jeho vývoje po součastný světový marketing. Teoretická část je zpracována 

tak, aby zahrnovala všechny informace a personálních činnosti, které jsou použité v praktické 

části. 

 Cílem praktické části bylo zhodnocení nástrojů personálního marketingu ve vybraném 

podniku. Při analýze interního personálního marketingu a jeho personálních činností byla 

nalezeny slabá místa v adaptaci, motivaci, vzdělávání a v odměňování zaměstnanců. 

Při analýze externího personální marketingu  byly nalezeny nedostatky v komunikaci 

s okolím firmy. Jako důsledek těchto nedostatků jak v interním tak externím personálním 

marketingu byla zjištěna vyšší míra fluktuace zaměstnanců, která je ovlivňována všemi 

personálními činnostmi v podniku. V praktické části jsou dále uvedeny návrhy řešení slabých 

míst, které by měly vést ke zlepšení či eliminaci nedostatků. 

 Vypracování této diplomové práce bylo velikým rozšířením mých vědomostí o 

problematice, kterou personální marketing zahrnuje. Především ale doufám, že pro podnik 

budou má doporučení a zhodnocení přínosem a že alespoň některé z nich bude postupně 

aplikovat. 

 
 

 

 

 



 

53 
 

 
Příloha 1: Historie společnosti a její vývojové etapy 
 
 
Tabulka č. 4: Důležitá data v historii ABC, a.s. 

Zdroj: interní data ABC, a.s. 

 

 

 

 

 

Důležitá data v historii ABC, a.s. 

26.11.1951 zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů. 

1953 
vytvořeny samostatné závody podle druhu výstavbové činnosti – závod důlních 

staveb a strojních montáží, stavební závod a závod pro výrobu stavebních hmot 

1955 vytvořen závod pro hloubení jam 

1957 
národní podnik ABC převeden do podřízenosti kombinátu Ostravsko-

karvinských dolů 

1963 
vytvořeny specializované důlní závody, stavební závody a střediska pomocné a 

vedlejší výroby 

1969 
vytvořen samostatný exportní závod k zabezpečování zahraniční obchodní 

činnosti 

1991 počátek exportu důlně-stavebních prací do Španělska 

1994 registrována akciová společnost VOKD 

2003 

zřízena dceřiná společnost Construcción de Minas y de Obras Subterráneas S.A. 

zabývající se důlní a podzemní stavební činností ve Španělsku stoprocentně 

vlastněná VOKD, a.s. 

zřízena dceřiná společnost EOSA 2002,S.A., jejímž předmětem podnikání jsou 

všechny druhy práce spojené s důlní výstavbou, veřejné stavby a obecně veškeré 

práce v podzemí a na povrchu, v níž má VOKD,a.s. 50 % vlastnický podíl. 

2006 
Mateřskou společností VOKD, a.s. je od října 2006 Geofin, a.s. se sídlem 

Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23. 
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Příloha 2: Etapy vývoje společnosti ABC, a.s. 

Etapy vývoje společnosti ABC, a.s. 

Při svém založení dostal n.p. ABC za úkol především provést urychlenou rekonstrukci 

starých šachet a začít s postupnou výstavbou nových dolů v ostravsko-karvinském revíru. 

Vyžádala si to poválečná obnova čs. hospodářství spojená s rozvojem těžebních kapacit a 

úpraven černého uhlí. Během uplynulých let ABC v ostravsko-karvinském revíru postavilo 

šest nových dolů, vyhloubilo čtyřicet nových jam z povrchu a další desítky jam byly 

prohloubeny. Významné úspěchy jsme zaznamenali i v oblasti podpovrchového stavitelství. 

Šlo o hloubení šachtic a jímek, výstavbu kolektorů, vodovodních přivaděčů, výstavbu tunelů a 

větracích štol i podzemních garáží. O profesionalitě lidí, mistrovsky ovládajících špičkové 

výrobní technologie svědčí i úspěchy dosažené na zakázkách v Jugoslávii, Německu, Burmě, 

Norsku, Iráku, Iránu, Polsku, Sýrii, Rakousku, bývalém Sovětském Svazu, Argentině a 

Španělsku.Pozemní stavitelství patřilo od prvních dnů existence národního podniku ABC k 

pevným bodům jeho výrobního programu. Nově otevírané a rekonstruované doly nezbytně 

potřebovaly k plnění svých těžebních úkolů povrchové provozní objekty, šachetní budovy, 

úpravny, třídírny, sociální zařízení atd.V další etapě se stavební výroba ABC prosazovalo v 

daleko širším měřítku. Zabývala se výstavbou pro plynárenství, koksárenství, energetiku, 

občanskou a bytovou výstavbou.  

Úspěšnou výstavbu Elektrárny Dětmarovice následovaly zajímavé zakázky jako např. 

rehabilitační ústav Karviná, televizní vysílače včetně příjezdových silnic na Pradědu a Lysé 

hoře, hotel Permon Podbanské, Duo Horní Bečva, Golf Šilheřovice, nové pavilony městské 

nemocnice v Ostravě-Fifejdách, později podzemní i nadzemní garáže v Ostravě a Opavě, 

Divadlo loutek, rekonstrukce Zimního stadionu v Porubě, II. etapa výstavby náměstí v obci 

Čeladná, Dům s pečovatelskou službou ve Stonavě, rodinné domky po celém Česku, 

aquapark v Havířově a Hranicích, stavby pro Karvinskou hornickou nemocnici, novostavba 

Krevního centra ve Frýdku-Místku, rekonstrukce historického objektu kina Radost v 

Havířově, rekonstrukce a dostavby budov VŠB-TU Ostrava a mnohé další. Důležitým 

mezníkem pro činnost ABC byl i rok 1991 kdy jsme v severošpanělské provincii Asturias 

začali provádět důlně-stavební práce. Díky vysoké kvalitě odváděné práce postupně narůstaly 

získané zakázky, rozšiřovalo se i pole prováděných prací z důlních i na podpovrchové stavby 

(např. tunely) a proto vedení ABC počátkem roku 2003 rozhodlo o zřízení dceřiné společnosti 

Construcción de Minas y de Obras Subterráneas, S.A., a EOSA 2002 S.A., které se velmi 

úspěšně zabývají jak důlně-stavební čiností, tak podzemním stavitelstvím ve Španělsku. 
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Příloha 3:  Dosažená certifikace 
 

o Bezpečný podnik (soulad s OHSAS 18001) - (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

vždy byly neodmyslitelnou součástí všech činností prováděných v rámci ABC, a.s. V 

rámci dalšího zlepšování úrovně v této oblasti byl v roce 2005 u povrchových 

pracovišť zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

programu Bezpečný podnik. 

o Integrovaný manažerský systém  - (Rozvoj systémů řízení vedl ABC, a.s. k zavedení 

integrovaného systému řízení, pro který je používána zkratka IMS. Jeho základ tvoří 

systémy managementu kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Integrovaná 

politika ABC, a.s. určuje hlavní zásady integrovaného systému, které jsou uplatňovány 

na všech stupních řízení i ve vztahu k externím partnerům.) 

o Integrovaný systém managementu (Zlatý cerfikát) - (Výsledek dozorového auditu 

provedeného v květnu 2011 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. 

potvrdil zlepšování zavedeného systému managementu kvality a systému 

environmentálního managementu ve společnosti ABC, a.s., a rozhodl o vydání nového 

certifikátu integrovaného systému managementu.) 

o Management kvality (ISO 9001) - (Systém managementu kvality podle požadavků 

norem řady ISO 9000. Hlavním posláním systému managementu kvality je nabízet 

kvalitní služby, vycházet vstříc požadavkům zákazníků a zabezpečit tak jejich 

spokojenost.) 

o Environmentální management  (ISO 14001) - (Systém na ochranu životního 

prostředí - systém environmentálního managementu (EMS) je u ABC, a.s. zavedený 

od roku 2002. Cílem zavedení EMS bylo omezit dopady na životní prostředí při 

provádění jednotlivých činností, udržet zdravé prostředí a předcházet vzniku možného 

ohrožení životního prostředí.) 

o ČSN EN 1090-1:2010(73 26 01) - (Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, 

konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do 

 EXC  3.) 

o ČSN EN ISO 3834-3 - (Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Osvědčení Národního 

bezpečnostního úřadu - stupeň Tajné. ABC,a.s. je držitelem osvědčení, které umožňuje 

přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení TAJNÉ. Zároveň je VOKD,a.s. 

zařazena do databáze firem pro realizaci projektů NATO. 

 



 

56 
 

 
Příloha 4: Zaměstnanecký dotazník 
 
 
Dotazník pro zaměstnance podniku ABC, a.s. 
 
 

1. Seřaďte, prosím, skupiny níže uvedené podle Vámi vnímaného pořadí důležitosti. 
(1 = nejdůležitější, 4 = nejméně důležité, více skupin může dostat stejnou důležitost) 

 
výše mzdy prosperita možnost sociální 

 firmy vzdělávání se výhody 

    
 
 

2. Myslíte si, že Vaše mzda je srovnatelná s průměrnou mzdou v okolí podniku? 
ano nevím ne 

   
 
 

3. Myslíte si, že výhody, které Vám poskytuje zaměstnavatel jsou dostačující? 
ano nevím ne 

   
 
 

 
4. Uvažujete, že byste si rozšířil (a) kvalifikaci? 

 
ano Neuvažoval (a) jsem o tom ne 

   
 
 

5. Je podle Vás důležité, aby vedení podniku pořádalo školení pro své zaměstnance? 
 

ano nevím není důležité 

   
 

6. Vládne v podniku přátelská atmosféra? 
 

ano ne 

  
 
 

7. Myslíte si, že většina Vašich spolupracovníků je v práci: 
docela spokojena spokojena nespokojena velice nespokojena 
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8.  Budoucnost podniku, ve kterém pracujete, vidíte jako: 
 

velmi dobrou dobrou nic moc špatnou 

        
 
 

9. S tím, co teď víte, ucházel (a) byste se znovu o práci ve stejném podniku? 
 

 
ano nevím ne 

      
 
 

10.  Je počet pracovníků ve Vašem kolektivu optimální, ke splnění objemu práce? 
Ano nevím ne 

      
 
 

11. Je Vaše práce přínosem pro Vaši osobu? 
 

Ano nevím ne 

      
 

12.  Jsou Vám známa opatření a dopady při neplnění zadaných úkolů? 
 

Ano nevím ne 

      
 

13.  Jste zařazen do THP pracovníků nebo do dělnické profese?  
 THP  D  
       

 

14.  Znáte cíle Vaší firmy?  
Ano nevím ne 
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Příloha 5: Výsledky ze zaměstnaneckých dotazníků 
 
1. Seřaďte, prosím, skupiny níže uvedené podle Vámi vnímaného pořadí důležitosti 

 
 

 
 

THP

42%

44%

11% 
3% 

výše mzdy 

prosperita  firmy 
možnost  vzdělávání se

sociální  výhody

D

55%

27% 

13%

5% 

výše mzdy 

prosperita  firmy

možnost  vzdělávání se

sociální  výhody
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2. Myslíte si, že Vaše mzda je srovnatelná s průměrnou mzdou v okolí podniku?  

 
 
 

 
 

 
 

THP

22%

35%

43%
ano

nevím

ne

D

17%

46%

37%

ano

nevím

ne
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3. Myslíte si, že výhody, které Vám poskytuje zaměstnavatel jsou dostačující? 

 
 

 
 
 
 
 

THP

27%

5%68%

ano

nevím

ne

D

5%

30%

65%

ano

nevím

ne
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4. Uvažujete, že byste si rozšířil(a) kvalifikaci? 
 
 

 
 
 

 
 
 

THP

47%

35%

18%

ano

neuvažoval(a) jsem o tom

ne

D

61%
23%

16%

ano

neuvažoval(a) jsem o tom

ne
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5. Je podle Vás důležité, aby vedení podniku pořádalo školení pro své zaměstnance? 
 

 
 

 
 
 
 
 

THP

95%

5%

ano

není důležité

68%

20%

12%

ano

nevím

není důležité
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6. Vládne v podniku přátelská atmosféra? 
 
 

 
 
 

 
 
 

THP

87%

13%

ano

ne

D

53%
46%

1%

ano

ne

nevím
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7. Myslíte si, že většina Vašich spolupracovníků je v práci: 
 

 
 
 

 
 
 
 

THP

34%

34%

22%

8%

docela spokojena

spokojena

nespokojena

nevím

D

37%

30%

27%

6%

docela spokojena

spokojena

nespokojena

velice nespokojena
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8.  Budoucnost podniku, ve kterém pracujete, vidíte jako: 
 
 

 
 
 

 
 

THP

7%

60%

26%

7%

velmi dobrou

dobrou

nic moc

nevím

D

12%

70%

14%
4%

velmi dobrou

dobrou

nic moc

špatnou
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9. S tím, co teď víte, ucházel (a) byste se znovu o práci ve stejném podniku? 

 
 
 

 
 
 
 

THP

80%

20% 

ano

nevím

D

46%

43%

11%

ano

nevím

ne
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10.  Je počet pracovníků ve Vašem kolektivu optimální, ke splnění objemu práce? 
 
 

 
 
 

 
 
 

THP

60%

20%

20% 

ano

nevím

ne

D

39%

44%

17%

ano

nevím

ne
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11. Je Vaše práce přínosem pro Vaši osobu? 
 

 
 
 

 
 
 

THP

65%

15%

20% 

ano

nevím

ne

D

62%

11%

27%

ano

nevím

ne
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12.  Jsou Vám známa opatření a dopady při neplnění zadaných úkolů? 
 

 
 

 
 
 
 

THP

69%

11%

20%

ano

nevím

ne

D

69%

20%

11%

ano

nevím

ne
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15. Jste zařazen do technicko-hospodářských pracovníků nebo do dělnické profese? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%

82%

THP 
D
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16. Znáte cíle Vaší firmy? 
 

 
 
 

 
 
 
 

THP

76%

24%

ano

Nevím, možná

D

60%

29%

11% 

ne

ano

Nevím,možná
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