
  

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce  

Ing. Milanu Stochovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a čas věnovaný konzultacím.  



Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na tři základní témata. Jsou jimi agenturní zaměstnávání, 

produktivita práce a pracovní spokojenost zaměstnanců. Teoretická část bakalářské práce 

vychází z odborných publikací a dává si za cíl poskytnout ucelený základní přehled o 

pojmech a principech v dané problematice a stanovit teoretická východiska pro zpracování 

části praktické. Aplikační část se zabývá produktivitou práce agenturních a kmenových 

pracovníků s využitím dat konkrétního hutního podniku, dále vyhodnocením pracovní 

spokojenosti kmenových a agenturních pracovníků s využitím skupinových rozhovorů a 

v závěru je vyhodnoceno využití kmenových a agenturních pracovníků v průmyslovém 

podniku. 
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Abstract 

The bachelor´s thesis is focused on the following three main topics, i.e. employment through 

the mediation of agency, work efficiency and employees´ satisfaction at work. The theoretical 

part of the thesis is based upon specialized printed matters and its goal is to provide a 

comprehensive basic overview on the terms and principles of the given topic and to set the 

theoretical basic grounds for the practical part. This practical/application part deals with the 

work efficiency of own and agency employees, provides group interviews and the conclusion, 

which contains assessment of employment of own and agency employees within an industrial 

company. 
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1. Úvod 

Termín produktivita práce a snad ještě častěji používané spojení zvyšování produktivity 

práce je užíván desítky let. Byl používán již v dobách, kdy záleželo spíše na výkonnosti 

pracovníků než na úrovni řízení a o managementu se mnoho nemluvilo. Vnímání 

produktivity je spojeno s časem. Dnešní okolní svět nás tlačí neúprosně k vyšší a vyšší 

produktivitě, ale nesmíme zapomínat na kvalitu. Vždyť nač nám je perfektní služba, když je 

provedená jinak než požadoval zákazník. Produktivitu práce jednotlivých pracovníků velmi 

často ovlivňují faktory, které na první pohled přímo s jejich prací nesouvisí. Ke zvyšování 

produktivity vede mnohdy dlouhá cesta a rozhodně nestačí jen přeorganizovat procesy, což 

mnohé manažery napadne jako první [25]. 

Tvrdý konkurenční boj na globalizujících se trzích, výkyvy v poptávce, ekonomické krize a 

jiné faktory vedou firmy kromě jiného k větší flexibilitě ve vztahu k zaměstnanosti a v rámci 

zachování konkurenční výhody k využívání agenturního zaměstnávání nebo outsourcingu 

(vyčlenění). Nastavení správného poměru agenturních a kmenových zaměstnanců v rámci 

řízení lidských zdrojů může být pro mnohé firmy klíčové pro „přežití“. 

Spokojení, dobře ohodnocení a motivovaní zaměstnanci jsou produktivnější, mívají nižší 

absenci, jsou vstřícnější změnám a déle pracují v jedné firmě. Pracovní spokojenost 

zaměstnanců je základní faktor ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace. Úspěch 

každé firmy stojí především na tom, jak kvalitní má zaměstnance. Udržet si základnu 

kvalitních zaměstnanců znamená pro firmy mít kvalitní a široké portfolio nástrojů 

k motivování zaměstnanců a pro firmy, které využívají agenturní pracovníky, je pak důležité 

hledat cesty, jak prekérnost agenturního zaměstnávání potlačit na úroveň potřebnou k tomu, 

aby i tito pracovníci měli pocit sounáležitosti s firmou a byli si vědomi své důležitosti pro 

plnění požadovaných úkolů v procesu. Pracovník nespokojený s pracovním prostředím, 

finančním ohodnocením, firemní kulturou nebo i jinými pracovními vlivy, nebude 

dostatečně motivován pro to, aby se aktivně podílel na zvyšování produktivity a  svůj 

pracovní výkon bude udržovat pouze na úrovni neohrožující jeho pracovní pozici nebo 

místo.  

 

Cílem analýzy pracovní spokojenosti agenturních a kmenových pracovníků je definování 

relevantních vlivů na pracovní spokojenost očima zaměstnanců a tedy vymezení prostoru pro 

firmu k možným změnám, které mohou vést ke zvýšení produktivity práce. Definování 

oblastí, ve kterých jsou zaměstnanci spokojení nebo nespokojení, může podnik využít 

k úpravě motivačního systému. Porovnání produktivity práce agenturních pracovníků 

a kmenových pracovníků může být podkladem pro následné ekonomické rozbory 

zaměstnanosti nebo pro změnu personální politiky podniku. 
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2.  Teoretická část 

V této části bude poskytnut ucelený základní přehled o pojmech a principech v dané 

problematice a budou stanovena teoretická východiska pro zpracování praktické části. 

2.1 Agenturní zaměstnávání 

2.1.1 Agenturní zaměstnávání a legislativa 

Agenturní zaměstnávání je zakotveno v právním systému České republiky ve dvou 

zákonech. Jde o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákon č. 435/2004 sb., o 

zaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání je také definováno Úmluvou mezinárodní asociace 

práce č. 181 o soukromých agenturách práce z roku 1997. Českou republikou byla tato 

úmluva ratifikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 38/2003. 

Definice právní 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Společná ustanovení  

HLAVA V 

Agenturní zaměstnávání 

V § 307a považuje za závislou práci dle § 2 odst. 4 zákoníku práce (tento obecně vymezuje 

závislou práci) také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního 

právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance 

k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo 

dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci 

dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a 

zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o 

dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a 

uživatelem.[29] 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

ČÁST DRUHÁ 

Zprostředkování zaměstnání 

HLAVA I 
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Obecná ustanovení 

§ 14 odst. 1 písm. b, říká, že zprostředkováním zaměstnání se rozumí zaměstnávání 

fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná 

právnická nebo fyzická osoba, která přiděluje a dohlíží na její provedení.[28] 

HLAVA IV 

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce  

V § 66 se říká, že zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance 

k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu agenturou práce podle § 14 odst. 

1 písm. b, se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi 

fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele. Agentura práce 

může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě 

písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního 

právního předpisu (tj. podle zákoníku práce). Agentura práce nemůže dočasně přidělit 

k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, 

nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním 

postižením.[28] 

Ekonomický náhled 

Z ekonomického hlediska můžeme agenturní zaměstnávání chápat jako pronájem pracovní 

síly. Důležité je vytvoření třístranného vztahu, kde na jedné straně stojí zaměstnanec a 

agentura práce a na druhé straně stojí právní subjekt jako právnická nebo fyzická osoba 

pronajímající si zmíněnou pracovní sílu od agentury práce k zajištění svých výrobních nebo 

jiných potřeb.  

Některá literatura uvádí ještě čtvrtého účastníka právních vztahů a to Českou republiku 

zastoupenou Ministerstvem práce a sociálních věcí a úřady práce.[10] 

2.1.2 Historie agenturního zaměstnávání 

Velmi důležitým datem pro agenturní zaměstnávání byl 1. říjen 2004. Tento den nabyl 

účinnosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterým bylo agenturní zaměstnávání 

v České republice plně legalizováno. Samozřejmě, že už před tímto datem agentury práce 

existovaly, ale pro své aktivity využívaly institutu dočasného přidělení zaměstnance 

k výkonu práce k jiné fyzické nebo právnické osobě a to za následujících podmínek: 

 zaměstnanec souhlasil se svým dočasným přidělením, 
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 musela být uzavřena písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kde 

byl uveden název zaměstnavatelské organizace, počáteční den dočasného přidělení, 

druh práce, místo práce a doba pro kterou bylo dočasné přidělení ujednáno. 

Právní normy nebyly před 1. 10. 2004 pro tento typ podnikání dostatečné a subjekty 

poskytující služby dočasně přiděleného zaměstnance se mnohdy pohybovaly na hraně 

zákona. Právní ochrana dočasně přidělených zaměstnanců zdaleka nedosahovala úrovně dnes 

zaručených práv zaměstnanců. 

2.1.3 Prekérní zaměstnání 

Přestože je agenturní zaměstnávání zákonnou součástí pracovně právních vztahů, může být 

považováno za prekérní zaměstnání (Non standard Employment). Jde o to, že oproti 

klasickému pracovnímu poměru a to zejména pokud jde o délku zaměstnání a možnost 

rychlého ukončení tohoto zaměstnání jsou právní jistoty agenturního pracovníka vcelku 

výrazně oslabeny. Významným znakem agenturního zaměstnávání je totiž flexibilita. 

Protože však všechny strany pracovního poměru, včetně zaměstnance, jsou si této povahy 

zaměstnání vědomy, nelze ji tedy označit za nevhodnou. Nejistoty by však měly být pro 

zaměstnance přiměřené a zejména přijatelné.[27] 

Využití možnosti agenturního zaměstnání může být pro práci hledajícího uchazeče i výhodné 

jako dočasné řešení vlastního uplatnění na trhu práce při hledání dlouhodobého stabilního 

pracovního poměru.  

2.1.4 Agenturní zaměstnávání & outsourcing 

Slovo outsourcing zní velmi moderně, světově a taky ho slýcháme stále častěji. Nejprve je 

potřeba si uvědomit, že outsourcing je pojmem ekonomickým nikoli právním. Pokud 

zajišťuje firma své dočasně zvýšené výrobní požadavky dodáním chybějící pracovní síly 

z vnějších zdrojů přes agenturu práce, jedná se nepochybně o agenturní zaměstnávání, ale 

pokud je dodán celý pracovní výkon jde o outsourcing. Z uvedeného je patrné, že typickými 

základními znaky outsourcingu jsou samostatnost v rozhodování a odpovědnost za svěřenou 

činnost.  Outsourcing znamená vyčlenění určité činnosti například v technologickém sledu 

průmyslového podniku a předání tohoto pracoviště s příslušnou činností dodavateli, 

subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost, který za tuto dílčí službu přebírá 

odpovědnost a koná ji na vlastní odpovědnost a pod vlastním jménem. O outsourcing, tedy o 

dodání pracovního výkonu by se nejednalo, pokud by činnost pracovníků byla řízena 

vedoucím zaměstnancem uživatele.[18] 

Typickými činnostmi vhodnými pro outsourcing jsou úklid, údržba, doprava nebo správa 

počítačů, ostraha objektů, účetnictví běžné i mzdové, personální záležitosti a mnoho jiných. 
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Outsourcing má vést ke snížení nákladů a má umožnit firmám soustředění na své hlavní 

činnosti a to zejména v zájmu zachování jejích konkurenceschopnosti. 

2.1.5 Agentura práce & personální agentura 

Musíme uznat, že pro uchazeče o zaměstnání se v mnohých případech může jednat o pojmy 

velmi podobné a tím matoucí. 

Personální agenturu můžeme chápat jako soukromou zprostředkovatelnu práce.  Základním 

rysem personální agentury je to, že pouze vyhledává uchazeče o práci pro konkrétního 

zaměstnavatele, který je následně zaměstná například na hlavní nebo vedlejší pracovní 

poměr jako své kmenové pracovníky. Personální agentura se zaměstnancem žádnou pracovní 

smlouvu neuzavírá, je pouze pojítkem mezi těmi kdo práci hledají a těmi kdo práci nabízí 

nebo poptávají.  

Agentura práce naopak uchazeče o práci přímo zaměstnává a zaměstnanec pak formou 

dočasného přidělení vykonává práci u jiného zaměstnavatele, je však stále zaměstnancem 

agentury práce. Typickým příkladem pro zajištění pracovníků přes agenturu práce jsou 

sezónní práce v zemědělství.   

2.1.6 Závislá práce a nelegální práce 

Jak již bylo řečeno, agenturní zaměstnávání je považováno z hlediska práva za závislou 

práci. Definování závislé práce je velmi důležité i ve vztahu k nelegální práci. Zákoník práce 

v § 2 odst. 1 a 2 definuje závislou práci takto: 

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávaná ve vztahu nadřazenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.[29] 

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a 

odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na 

jiném dohodnutém místě.[29] 

Základní znaky závislé práce nyní můžeme trochu rozvinout. Zaměstnanec koná práci 

způsobem určeným zaměstnavatelem, ten také práci kontroluje, řídí a usměrňuje, ale také 

vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Práce 

je konaná na náklady zaměstnavatele a ten nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na 

zaměstnance. 

Zaměstnanec koná práci na pracovištích nebo v prostorách zaměstnavatele, tyto se musí 

nacházet v rámci místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě a při využití materiálu 

zaměstnavatele [9]. Zaměstnavatel je povinen přidělovat práci v souladu se zákoníkem 
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práce, tedy řádně rozvrhnout pracovní dobu a dodržovat její délku, poskytovat zákonné 

přestávky a dobu odpočinku, určovat dovolenou a jiné. Práce je vykonávána jménem 

zaměstnavatele a výsledek práce je přínosem zaměstnavatele. Za škodu způsobenou 

zaměstnancem zákazníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi odpovídá 

zaměstnavatel. Zaměstnanec musí práci konat samostatně, práce nesmí být zajišťována třetí 

osobou. Pokud je toto splněno, jedná se o pracovněprávní vztah podle zákoníku práce a 

zaměstnanci musí zaměstnavatel poskytnout odměnu. Musí být také splněno, že práce je 

konaná v pracovní době a na dohodnutém pracovišti. 

Od uvedených podmínek daných zákoníkem práce se zaměstnavatel nesmí odchýlit a každá 

fyzická nebo právnická osoba je povinna doložit na žádost kontrolního orgánu legitimitu 

práce pracovníků a to přímo v místě výkonu práce předložením kopií dokladů o pracovně 

právních vztazích.[11] 

Zákon neumožňuje realizovat agenturní zaměstnávání na základě dohody o provedení práce. 

Pracovněprávní vztah musí být pro agenturní zaměstnávání uzavřen na základě smlouvy o 

dočasném přidělení nebo dohody o pracovní činnosti, tedy smluv podle zákoníku práce 

nikoli na základě obchodního nebo občanského zákoníku. 

Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému 

byla vydána zelená karta nebo modrá karta, nebo jde o osobu se zdravotním postižením [5]. 

Zelená karta je zvláštním druhem povolení umožňující cizinci, který není občanem Evropské 

unie (dále jen „EU“), Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska ani jeho rodinným 

příslušníkem, aby pobýval a zároveň pracoval na území České republiky na konkrétním 

pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. Modrá karta je podobně jako zelená 

karta povolením, které v sobě zahrnuje současně povolení k dlouhodobému pobytu a 

povolení k zaměstnání. Modrá karta je však určena pouze státním příslušníkům třetích zemí 

pro pracovní pozice s vysokou kvalifikací. Smyslem zelených karet totiž není podpora 

dočasného zaměstnávání, ale zejména snaha získat pro trh práce na území České republiky 

kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, která má současně zájem se na našem území 

usadit.  

Je také zakázáno pracovat tzv. „Švarcsystémem“. Termín „Švarcsystém“ vzniknul na 

počátku devadesátých let, kdy podnikatel pan Švarc chtěl ušetřit na odvodech sociálního a 

zdravotního pojištění a přiměl všechny své zaměstnance k získání živnostenských oprávnění 

a teprve pak tyto živnostníky zaměstnal. „Švarcsystémem“ jsou obecně označovány situace, 

kdy je výkon závislé práce, která by měla být vykonávána v pracovněprávním vztahu podle 

zákoníku práce, zastírán jiným vztahem, většinou obchodněprávním.[18] 

Z důvodů k obcházení požadavků zákona ve smyslu závislé práce si uveďme alespoň tři. 

Podnikatelský subjekt obchází povinnost získat povolení ke zprostředkování, toto povolení 

je samozřejmě zpoplatněno, snaží se zprostit závazku na rovnost mzdových a pracovních 
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podmínek, ale tím hlavním důvodem je obcházení daňových předpisů. Pokud není 

zaměstnanec dodavatelské firmy oficiálně dočasně přiděleným agenturním zaměstnancem, 

může pracovat na dohodu o provedení práce, která nezakládá účast na zdravotním a 

sociálním pojištění. Ve výsledku to znamená výraznou úsporu ve mzdových nákladech.[18] 

2.1.7 Další povinnosti agentur v souvislosti s agenturním zaměstnáváním 

Zákony ČR ukládají agenturám práce i další, zatím nezmiňované povinnosti [5]: 

 AP musí mít povolení ke zprostředkování práce, které vydává generální ředitelství 

Úřadu práce na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. 

 AP musí plnit podmínky povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením, (osobu se zdravotním postižením sice ze zákona AP nemůže dočasně 

přidělit, nic jí však nebrání tyto zaměstnance zaměstnat sama). 

 AP musí mít sjednáno pojištění pro případ úpadku uživatele, a toto musí pokrýt 

výplatu mzdy ve výši trojnásobku průměrného výdělku všech dočasně přidělených 

zaměstnanců. 

 AP musí vést evidenci: 

 o počtu volných pracovních míst, u kterých je požadováno zprostředkování 

zaměstnání, 

 o počtu jimi umisťovaných fyzických osob, 

 o počtu zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání (a to v dělení na občany 

ČR, EU a ostatních cizinců dle státní příslušnosti). 

 AP musí do 31. ledna běžného roku sdělit generálnímu ředitelství Úřadu práce údaje 

o počtu volných míst, na které bylo požadováno zprostředkování, počtu svých 

zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce u uživatelů za předchozí 

kalendářní rok. 

2.1.8 Agentury práce a komunikace se státními orgány  

K 1. listopadu 2012 bylo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 

evidováno 1703 agentur práce, které mají předmět povolení pro alespoň jednu 

z následujících forem zprostředkování [26]: 

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, 

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se 

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, 

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 
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V současné době působí v České republice dvě organizace sdružující agentury práce, které se 

snaží zastupovat jejich zájmy při jednáních se státními institucemi. 

Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb (dále jen „APPS“) vznikla oficiálně v roce 

2002. Formalizovala tak několikaletou spolupráci a úsilí čtyř významných personálních 

agentur, působících na českém i mezinárodním trhu práce, které si kladly za cíl zkvalitnění 

prostředí českého trhu práce. APPS je nezávislou a dobrovolnou zájmovou organizací. 

Bezprostředním cílem je vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních 

sil v České republice. Pro jeho dosažení APPS komunikuje s příslušnými institucemi i 

státními orgány. APPS je řádným členem Mezinárodní konfederace soukromých agentur 

práce Cietta a Evropské konfederace soukromých agentur práce Eurociett. Jednou ze 

základních myšlenek vzniku APPS je především respektování práv a oprávněných zájmů 

jednotlivců i podnikajících subjektů, práva na spravedlivou odměnu za práci, práva na 

uspokojivé pracovní podmínky a rovné zacházení se všemi zaměstnanci.[23] 

APPS se zasazuje proti jakékoliv diskriminaci na českém trhu práce. APPS doporučuje 

firmám, aby si pro spolupráci při hledání vhodných lidských zdrojů, vybrali některého ze 

členů APPS, protože APPS dbá a pravidelně kontroluje dodržování etického kodexu 

Asociace, tedy rovných podmínek, dodržování zákoníku práce a dalších platných 

ustanovení.[23] 

Asociace Pracovních Agentur (dále jen „APA“) vznikla v červnu 2001 původně jako 

základna pro několik ryze českých pracovních agentur s českými majiteli, které měly zájem 

sdílet své zkušenosti a postřehy z trhu práce v oblasti dočasné pracovní výpomoci. V srpnu 

2007 vstoupila APA jako člen do Asociace Poskytovatelů Personálních Služeb a spolu s 

velkými mezinárodními personálními společnostmi, které jsou členy APPS, usilovala o 

průhledné agenturní zaměstnávání, nastavení legislativních podmínek odpovídajících praxi a 

všeobecně o zkvalitňování prostředí pracovního trhu v ČR. APPS si dala za úkol dbát na 

dodržování kvality služeb a legislativy v oblasti agenturního zaměstnávání. Nejen u členů 

APPS, ale i u agentur práce, které zatím nebyly členy žádné z asociací a svým vědomým či 

nevědomým nedodržováním podmínek stanovených platným zněním Zákona o 

zaměstnanosti či nekvalitními službami poškozovaly rozvoj agenturního zaměstnávání v ČR. 

Asociace Pracovních Agentur je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující 

agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci. V letech 2007 – 2010 

APA působila pouze jako člen APPS. Samostatně nevystupovala, nerozvíjela činnost, 

nepřibírala nové členy a nevyjadřovala se k dění na trhu práce ČR. Asociace Pracovních 

Agentur na zasedání Shromáždění členů APA dne 25. 2. 2011 obnovila svou samostatnou 

činnost mimo Asociaci Poskytovatelů Personálních Služeb, kam vstoupila v roce 2007.[24] 

Agentury práce sdružené v asociacích APA a APPS aktuálně poukazují na nefunkční 

elektronický seznam agentur práce, který vede Generální ředitelství Úřadu práce (dále jen 

http://www.ciett.org/
http://www.eurociett.eu/
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„GŘ ÚP“), nepostihování nepoctivých agentur práce státem, doposud nefungující sdílené 

zprostředkování zaměstnání, dlouhé lhůty vydávání povolení agenturám práce, nejasnosti 

kolem pracovně lékařských služeb, trvající zákaz agenturám práce dočasně přidělovat 

cizince ze zemí mimo EU, držitele modrých a zelených karet a bohužel stále i zdravotně 

postižené zaměstnance. 

2.1.9 Shrnutí 

Zakotvení agenturního zaměstnávání do českého pracovního řádu v roce 2004 znamenalo 

významný posun v právní ochraně zaměstnanců a vytvořilo jasná pravidla pro 

zaměstnavatele. Poslední úpravy v zákoníku práce v roce 2012 tento stav ještě upevnily. 

Vznik agenturního zaměstnávání znamenal významný zásah do ustáleného dvojstranného 

pracovního vztahu zaměstnanec- zaměstnavatel. Nový prvek zprostředkovatel-agentura 

práce rozšířil tento vztah na trojstranný. V posledních řekněme deseti letech zaznamenalo 

agenturní zaměstnávání výrazný rozmach. Ekonomická situace firem a situace na trhu práce 

vyžadují stále větší flexibilitu pracovních sil. Flexibilita zaměstnanců, kterou poskytuje 

agenturní zaměstnávání je výhoda, kterou firmy v dnešní době nemohou přehlížet. Výkyvy 

v objemech výroby, měnící se poptávka po výrobcích nebo sezónnost prací jsou faktory, 

které nutí podniky rychle reagovat a regulovat počty potřebných pracovníků pro zajištění 

svých výrobních potřeb. Využitím agenturního zaměstnávání mohou tyto situace řešit 

legálně a zároveň mohou dosáhnout úspor v nákladech převedením úkonů jako nábor 

pracovníků na agenturu práce. Pro ty, kdo práci hledají je možno spatřovat výhody 

agenturního zaměstnávání ve snadnějším přístupu k práci a to zejména pro skupiny osob, 

jako jsou studenti, ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní a migrující 

osoby. Pro všechny tyto může znamenat dočasné zaměstnání u agentury práce překlenutí 

problematického období, získání zkušeností, dovedností a praxe, díky které si zvýší šance na 

získání trvalého zaměstnání. Agenturní zaměstnávání je jistě pozitivní formou zaměstnávání 

jak pro firmy, tak pro stát, který má dostatek legislativních nástrojů pro kontrolu a tím 

následně pro možnost potírání nelegální práce. Agenturní zaměstnávání je forma podnikání a 

subjekty zabývající se touto činností chtějí logicky získat pro své podnikání stabilní a jistě i 

výhodné podmínky na trhu práce. Své zájmy proto hájí působením na stát prostřednictvím 

asociací, ve kterých se sdružují a kde také sdílejí své zkušenosti.  

2.2 Produktivita 

Produktivitu můžeme chápat jako efektivnost využívání výrobních faktorů při výrobě. 

Protože výrobu zde chápeme v nejširším možném významu jako transformaci vstupů na 

využitelné výstupy, tedy výrobky nebo služby, týká se produktivita podniků výrobních i 

nevýrobních.  
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Mezi výrobní faktory řadíme: 

Práce – je to vědomé a taky účelové využívání souhrnu všech fyzických a psychických 

schopností člověka. Člověk cíleně působí na přírodu k zajištění svých potřeb a dosahování 

svých cílů. 

Kapitál – dříve člověkem vytvořené statky, které nejsou dále spotřebovávány, ale jsou 

použity jako vstup pro budoucí vytváření statků jiných.  

Přírodní zdroje – prvotní výrobní faktor z dílny matky přírody, např. zemědělská půda, lesy, 

vodní toky a plochy. Tyto člověk využívá k výrobě produktů a poskytování služeb. 

Produktivitu můžeme dle uvažovaných vstupů rozdělit na dvě základní části [16]: 

 produktivita souhrná, (někdy označována jako celková), 

 produktivita parciální, (zde řadíme produktivitu práce). 

Produktivita celková je definována poměrem, kde v čitateli máme výstup zastoupený 

hodnotami jako například objem výroby, přidaná hodnota nebo tržba a ve jmenovateli součet 

všech vstupů. Celková produktivita bývá vnímána jako nejdůležitější hledisko pro sledování 

výkonnosti podniku a vyjadřuje výslednou celkovou účinnost všech zdrojů.  Výpočet 

celkové produktivity je zřejmý z následujícího vzorce [16]: 

  
 ý    
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 ý    

      á            á        á 
                           

 

Produktivita parciální je definována poměrem, kde v čitateli máme výstup a ve jmenovateli 

vždy konkrétní jednotlivý sledovaný vstup. Toto nám naznačuje následující vztah [16]: 

  
 ý    

         ý              á            á   
                                                              

 

Produktivita je jedním z klíčových měřítek výkonnosti ekonomiky. Pomalý růst produktivity 

a zejména nízká produktivita mají výrazný vliv na schopnost firem „přežít“ v podmínkách 

tržního hospodářství a tvrdé konkurence a také se odráží na životní úrovni obyvatel. Firmy 

vyrábějící s nízkou produktivitou mají současně vysoké náklady, ty se promítají do vysokých 

cen a tím dochází k snižování konkurenceschopnosti jejich výrobků na trhu. Zájem o 

výrobky klesá, klesají i tržby firmy. V této situaci asi firma svým pracovníkům platy 

nezvýší. Ačkoliv si to mnoho zaměstnanců neuvědomuje, právě produktivita s výší výdělku 

úzce koresponduje. Lidé pracující v zemích s vysokou produktivitou se zpravidla těší z vyšší 

mzdy. 
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2.2.1 Produktivita práce 

Produktivitu práce vyjadřujeme jako poměr objemu produkce vyrobené za určitou jednotku 

času a množství práce vynaložené na danou produkci. Je to tedy vyjádření účinnosti lidské 

práce nebo také realizované lidské schopnosti vytvářet hodnoty. Měřitelnost hodnoty 

produktivity práce je jednoznačnější ve výrobním segmentu, kde výstupem je výrobek. 

V nevýrobním segmentu je někdy problematické nadefinovat vhodné kritérium produktivity 

tak, aby poskytovalo věrohodný obraz výkonnosti podniku. 

Produktivita práce se nejčastěji měří jako poměr objemu výroby a počtu pracovníků jak 

naznačuje vzorec (3) nebo poměr objemu výroby a počtu odpracovaných hodin dle vzorce 

(4). [16] 
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Jednotkou pro objem výroby může být tuna, metr, kus, kWh apod. 

2.2.2 Růst produktivity práce 

Růst produktivity práce je projevem snížení množství práce vynaložené na jednotku 

produkce, nebo naopak celkovým zvýšením objemu vyrobené produkce při vynaložení 

stejného množství práce a to samozřejmě v určitém časovém období. S produktivitou práce 

velmi těsně souvisí pojem kvalita. Tato představuje schopnost a způsobilost výrobku plnit 

definovaný účel pro používání. Kvalita je stupněm uspokojení vyřčených i nevyřčených 

požadavků zákazníka. Nekvalita, stejně jako nízká kvalita ve výsledku snižuje produktivitu, 

snižuje cenu výrobku a jeho schopnost konkurence na trhu. Vliv lidského faktoru na kvalitu 

je evidentní a to ať už přímo nebo nepřímo. 

2.2.3 Faktory ovlivňující produktivitu práce 

Z obecného vyjádření produktivity práce je zřejmé, že k nejintenzivnějšímu růstu 

produktivity práce dojde při současném růstu objemu produkce a snižování spotřeby živé 

práce. Pak tedy faktory ovlivňující produktivitu práce jsou faktory podmiňující změny 

vedoucí k dosažení vyššího objemu produkce (při zachování požadované kvality) a snížení 

spotřeby práce nutné k vyprodukování tohoto objemu produkce. 

Těmito faktory jsou [3]: 

 přírodní podmínky – např. důlně-geologické podmínky v hornictví, zimní období ve 

stavebnictví, 
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 technika – automatizace výrobních procesů, zvyšování technické úrovně výrobních 

prostředků, 

 technologie – zdokonalování technologických procesů 

 pracovní postupy – zdokonalování pracovních postupů, zamezení plýtvání, omezení 

ztrátových časů, 

 organizace a řízení – úroveň organizace a řízení práce včetně úrovně řídících 

pracovníků, 

 úroveň zaměstnanců – procesy zvyšování kvalifikace pracovníků ve vztahu ke 

zvyšujícím se požadavkům na odbornost, nutnost držet krok s technikou a 

technologií, 

 úroveň motivovanosti – motivace a spokojenost jsou důležitými faktory pro pracovní 

výkon, správnou motivací lze získat ze zaměstnanců maximum jejich schopností, 

dovedností, znalostí a pracovního výkonu, 

 stav infrastruktury – dopravní dostupnost, stav vodních zdrojů, dostupnost energií, 

 výrobní / nevýrobní sféra – měřitelnost výstupů. 

Vliv na produktivitu práce má i intenzita práce, kde zvýšení představuje zintenzivnění, 

zvýšení koncentrace vynaložené živé práce v určitém časovém úseku. Intenzita práce je 

součástí dosažené produktivity práce, měla by být udržována na úrovni společensky 

akceptovatelné ve vztahu k podmínkám práce a její zvyšování je odůvodnitelné jen tehdy, 

pokud poklesla pod zmiňovanou úroveň. 

2.2.4 Metody pro zvýšení produktivity práce 

Jak již bylo naznačeno, klíčovým slovem pro konkurenceschopnost je produktivita. Firmy 

hledají vhodné cesty a způsoby jak zvýšit výkonnost svých zaměstnanců, jak lépe využít 

jejich schopností. V zásadě můžeme metody pro zvyšování produktivity práce rozdělit do 

dvou kategorií: 

 technické – tedy změnou technických parametrů, od zvýšení otáček motorů, zvýšení 

kadence až po nová výrobní zařízení, 

 netechnické – zde jde o měkké metody týkající se vztahů na pracovišti, 

motivovanosti, organizovanosti a pořádku na pracovišti nebo zdokonalování postupů 

a procesů. 

Příklady metod: 

 5S – metoda definuje 5 základních kroků budování štíhlé, přehledné a čisté výroby. 

Jednotlivými kroky jsou separování (výběr), systematizování (správné uložení), 

čistění (úklid), standardizování a sebedisciplína (ustálení, udržení). Klade si za cíl 
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zlepšit organizovanost a pořádek na pracovišti za účelem zamezení chyb, přehmatů, 

úrazů a za účelem omezení ztrátových časů. 

 KANBAN – metoda spočívá ve snaze zajišťovat výrobu s minimálními zásobami 

tam, kde nelze vytvořit plynulý tok materiálu. 

 SMED – metoda pro minimalizaci časů prostojů, časů pro seřízení a nastavení strojů. 

Využívá rozdělení činností na ty, které lze začít provádět ještě před dokončením 

prvního úkolu a na ty činnosti, které musí být provedeny až po jeho ukončení. 

 KAIZEN – systém neustálého zlepšování pomocí malých změn – vždy je prostor ke 

zlepšení. Tato metoda předpokládá zapojení do procesu co nejvíce pracovníků a to ze 

všech úrovní řízení, zejména těch nejnižších. Ti jsou totiž nejblíže tvořené hodnotě. 

 Týmová práce – vytváření týmů umožňuje lidem ve firmách „táhnout za jeden 

provaz“ ve směru zvolené strategie. Správně vytvořené týmy umožňují rychlou 

reakci na požadavky zákazníka a změnu na trhu. Přispívá rovněž významnou měrou 

ke spokojenosti zaměstnanců.[12] 

2.2.5 Shrnutí 

Pro zachování konkurenceschopnosti a postavení na trhu se firmy snaží dosahovat lepších a 

lepších výsledků vůči konkurenci. Snaží se vyrábět s nižšími náklady a zaujmout zákazníka 

vysokou kvalitou výrobku nebo služby za vhodnou cenu. Levnější znamená mnohdy pro 

zákazníka atraktivnější. Sledování a vyhodnocování produktivity práce v těchto snahách 

podnikům pomáhá. Zvyšování produktivity práce jen zvyšováním výkonů zaměstnanců bez 

zajištění odpovídajících kvalitních pracovních podmínek není správnou cestou. Mít tým 

spokojených, výkonných, motivovaných a loajálních zaměstnanců, kteří jsou ještě navíc 

vedeni tak, že vysokých výkonů chtějí sami dosahovat, je obrovská konkurenční výhoda. 

2.3 Pracovní spokojenost a pracovní motivace 

2.3.1 Pracovní spokojenost 

Jedna z definicí pracovní spokojenosti říká, že je to pocit vnitřního naplnění a hrdosti, 

dosažený při provádění určité práce. Podle A. Maslowa musíme ke skutečné spokojenosti se 

svým životem a kariérou plně využít své přirozené schopnosti a dovednosti.[21] 

Obecně lze říct, že pracovní spokojenost se týká postojů a pocitů, které pracovníci zaujímají 

a vnímají ve vztahu ke své práci. Termín pracovní spokojenost můžeme vnímat velmi 

rozličně. Na straně jedné jako spokojenost v práci, kde se vnímání spokojenosti týká 

pracovních podmínek a je tedy hodnocením personální politiky podniku a na straně druhé 

jako spokojenost s prací, která se týká především plnění pracovních úkolů a povinností a je 

tedy hodnocením efektivního využití pracovní síly.[15] 
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U spokojenosti s prací je nutno ještě dále rozlišit spokojenost vyjadřující uspokojení ze 

smysluplné práce, radosti z uplatnění sebe sama, plnění vytýčeného cíle a sebeuspokojení, 

kde zaměstnanec zaujal pozici dále se již nesnažícího jedince. Odlišnosti jednotlivých 

způsobů vnímání pracovní spokojenosti uvádí tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1 Odlišnosti vnímání pracovní spokojenosti (upraveno podle [15]) 

 

 

2.3.2 Pracovní spokojenost & nespokojenost 

Existuje několik různých pohledů na problematiku vztahu pracovní spokojenosti a 

nespokojenosti. Na základě kritérií, kterými je spokojenost hodnocena, byly vysloveny dvě 

základní teorie, teorie jednofaktorová a dvoufaktorová.  

Jednofaktorová teorie 

U jednofaktorové teorie jsou spokojenost a nespokojenost chápány jako dva krajní body 

úrovně „spokojenosti“ s přímou vzájemnou vazbou. To znamená, že pokud se snižuje 

spokojenost zaměstnance, zároveň se zvyšuje jeho nespokojenost a naopak. 

Optimalizováním pracovních podmínek a působících faktorů utváříme vhodné podmínky pro 

pracovní spokojenost. Pokud neoptimalizujeme pracovní podmínky, necháme převažovat 

negativní vlivy na pracovišti, zakládáme podhoubí pro vznik a růst pracovní 

nespokojenosti.[1] 

Dvoufaktorová teorie 

Tuto teorii zformulovali Herzberg a kolektiv v roce 1957 na základě zkoumání zdrojů 

spokojenosti a nespokojenosti s prací účetních a techniků. 

V této teorii již rozlišujeme dva typy faktorů s vlivem na pracovní spokojenost. Jsou jimi[6]: 

 motivační faktory (motivátory nebo taky satisfaktory) 

obsah pojmu k čemu se vztahuje co způsobuje vztah k výkonu

1. 

význam

subjektivní hodnocení 

pracovních podmínek a 

péče o zaměstnance

k pracovním podmínkám 

zaměstnance

konstatování úrovně 

péče o zaměstnance
popisuje stav

2. 

význam
vnitřní uspokojení z práce

k vnímání prožitku a 

vnitřního naplnění 

zaměstnance

mobilizaci pracovní síly
hnací síla pracovního 

výkonu

3. 

význam

sebeuspokojení s nízkou 

úrovní požadavků

pasivní sebeuspokojení 

zaměstnance

demobilizaci pracovní 

síly

brzda pracovního 

výkonu
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týkající se zejména obsahu práce, 

 hygienické faktory (udržovací nebo taky dissatisfaktory) 

charakterizující prostředí. 

Základem této teorie je předpoklad, že spokojenost a nespokojenost jsou v protikladu a 

nejsou přímo propojeny. Jinak řečeno, snižování spokojenosti neznamená současně 

zvyšování nespokojenosti, ale jen nízkou nebo snižující se spokojenost. Opakem maximální 

spokojenosti je tedy minimální spokojenost, nikoli maximální nespokojenost.[1] 

Významnými motivačními faktory jsou [7]: 

 možnost samostatné práce, 

 možnost zvyšování kvalifikace, 

 osobní růst, 

 zodpovědnost. 

 

Významnými hygienickými faktory jsou [7]: 

 vztahy na pracovišti (mezilidské), 

 způsob řízení nadřízeného, 

 mzdové ohodnocení, 

 pracovní podmínky, 

 vnitropodniková kultura, 

 kontrola. 

 

2.3.3 Faktory pracovní spokojenosti 

Pracovní spokojenost je ovlivňována velkým množstvím faktorů, které mají kvalitativně 

různou úroveň vlivu na celkovou míru spokojenosti. Význam jednotlivých faktorů, které 

spoluutváří pracovní spokojenost je navíc proměnlivý a závislý na okolnostech, jako 

například [17]: 

 odlišnost prostředí, ve kterých je stejná profese vykonávána 

 (chemik ve výzkumné laboratoři a v hutním provozu), 

 individuální vnímání faktoru dle osobních preferencí zaměstnance  

(někdo klade větší důraz na možnost seberealizace než na finanční ohodnocení), 

 specifika jednotlivých oblastí pracovní aktivity 

(odlišnosti hutnictví, hornictví, školství, vědy a mnoha dalších). 
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Základním rozdělením faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost je rozdělení na faktory 

vnější, tedy ty které jsou nezávislé na pracovníkovi a na faktory vnitřní, které jsou již faktory 

osobnostními, někdy též nazývanými jako mimopracovní. 

Vnější faktory 

 Charakter a typologie práce – tento faktor obsahuje pojmy jako samostatná práce, 

tedy možnosti od absolutního přizpůsobení se pracovnímu tempu a pracovním 

způsobům až po možnost samostatné volby pracovního postupu, monotónnost práce, 

kde nuda a klesající soustředění vede k zhoršování zájmu a vztahu k vykonávané 

práci, směnnost, kdy práce v noci nebo o sobotách a nedělích výrazně ovlivňuje nejen 

biologické naprogramování člověka, ale i jeho životní styl. 

 Pracovní prostředí – toto vytváří světelné, hlukové, estetické a mikrobiologické 

podmínky. Nedodržování zákonných norem jednotlivých podmínek může být 

zdrojem pracovní nespokojenosti stejně jako vysoká míra nebezpečnosti prostředí 

nebo vykonávané činnosti. 

 Finanční ohodnocení – tento faktor má velmi významný motivační vliv a to 

především u nízkopříjmových skupin, kde ještě nejsou pokryty základní potřeby 

pracovníka a kde prestiž a společenské postavení stojí zatím v pozadí. 

 Sociální prostředí – týmový duch pracovní skupiny s úzkými vztahy, uspokojování 

potřeby sociálního kontaktu a vhodné složení skupiny se přímo podílí na 

spokojenosti pracovníků. 

 Úroveň řízení – v první linii zde stojí osobnost manažera, který svými postoji a 

stylem řízení ovlivňuje míru spokojenosti nebo nespokojenosti u jednotlivých 

pracovníků. 

Vnější faktory 

 Věk – některé studie ukazují, že pracovní spokojenost je vyšší u „starších“ 

pracovníků. Může to být částečně ovlivněno tím, že měli více času a příležitostí si 

najít vyhovující práci, nebo že mají nižší očekávání a je jednodušší je uspokojit. 

Období okolo 36 let věku v průměru dosahuje velmi nízké hodnocení pracovní 

spokojenosti.[2] 

 Pohlaví – vnímání spokojenosti je rozdílné taky u mužů a žen. Ženy preferují jako 

významné faktory spokojenosti dobré vztahy s nadřízeným, oblíbenost u 

spolupracovníků, vhodný pracovní režim nebo uznání. Muži upřednostňují prosazení 

sebe sama a zabezpečení rodiny.[2] 

 Doba zaměstnání u jednoho zaměstnavatele – výzkumy odhalily zajímavý fakt, že 

v závislosti na délce zaměstnání u jednoho zaměstnavatele roste i pracovní 

spokojenost těchto zaměstnanců. Jako krizové období pro setrvání u daného 
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zaměstnavatele se udává období prvních dvou až tří let, kdy se zaměstnanec adaptuje 

na sociální a pracovní prostředí a kdy se sžívá s podnikovou kulturou. 

2.3.4 Analýza SWOT 

K identifikaci silných a slabých stránek interního prostředí společnosti a příležitostí a 

ohrožení ve vztahu společnosti s vnějším prostředím slouží SWOT analýza. Je prostředkem 

k hodnocení fungování společnosti, k určování rozhodujících faktorů pro zvolení strategie 

společnosti nebo k zlepšování rozhodovacích procesů.[14] 

Jednotlivá písmena zkratky SWOT znamenají [14] : 

 Strengths (síly), 

 Weaknesses (slabosti), 

 Opportunities (příležitosti), 

 Threats (hrozby). 

Cílem společnosti by mělo být maximální využití silných stránek pro svůj rozvoj a získání 

výhody na trhu, potlačovat nebo aspoň zmírňovat slabé stránky, příležitosti měnit v silné 

stránky a minimalizovat negativní vlivy hrozeb a rizik.  

2.3.5 Motivace 

Slovo motivace pochází z latinského movere– hýbati, kde označovalo všechny vnitřní 

potřeby vedoucí k určitému jednání. 

Motivovat zaměstnance znamená vzbudit u nich zájem, vytvořit vhodné prostředí, navodit 

ochotu a osobní angažovanost pro plnění úkolů, povinností nebo cílů. Jinak řečeno, 

motivování znamená uvedení zaměstnance do pohybu vytýčeným směrem za účelem 

dosažení určených cílů. Je také vyjádřením přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty 

pracovat, která vychází z jeho vnitřních motivů. Podnik může vytvářet vhodné prostředí pro 

dosažení vysoké úrovně motivace pomocí nástrojů, jako jsou odměny, příležitosti ke 

vzdělávání nebo možnosti seberealizace, ale jsou to především manažeři, kteří svými 

motivačními dovednostmi dosahují toho, že pracovníci ze sebe vydají maximum dovedností, 

znalostí a zkušeností při plnění zadaných úkolů.[19] 

Studiem pracovní motivace zjišťujeme především motivy, které vedou k volbě určitého typu 

pracovních činností a také to, jaké motivy jsou uspokojovány prostřednictvím dané pracovní 

činnosti. Podle těchto hledisek rozlišujeme motivy na [1]: 

 přímé (vnitřní nebo také intrinsické) 

například potřeba kontaktu s jinými lidmi, možnost vlastního rozhodování, výzva 

splnění úkolu, touha po moci, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti,   

seberealizace atd. – práce je sama o sobě zdrojem uspokojení, 
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 nepřímé (vnější nebo také extrinsické) 

například mzda uspokojující jiné potřeby, potřeba jistoty, pochvala nebo povýšení,   

potvrzení vlastní důležitosti, ale také tresty a kritika atd. – práce je prostředkem 

k uspokojování jiných potřeb. 

Většina činností, které konáme během života, a o práci to platí především, je vyvolána 

kombinací obou těchto typů motivů. Co si přát více, než mít práci která nás baví a jako 

bonus mít za ní ještě dobře zaplaceno. V opačném případě, kdy vykonávaná práce 

neuspokojuje vnitřní potřeby zaměstnance a je pro něj pouze prostředkem pro uspokojování 

potřeb jiných, je potřeba z vnějšku dodat impuls, který nastartuje žádoucí projevy chování, 

tedy motivovat.[19] 

2.3.6 Teorie motivace (pracovní) 

Nejčastěji jsou motivační teorie rozdělovány do dvou základních skupin na teorie zaměřené 

na obsah, které se snaží rozpoznat, co vyvolává v jedinci určitý typ chování a teorie 

zaměřené na proces, které si kladou za úkol vysvětlit a popsat proces toho, jak je chování 

vyvoláváno, řízeno, udržováno a nakonec ukončeno.[7] 

2.3.7 Teorie motivace zaměřené na obsah 

Za zrodem prvních teorií motivace stála snaha o rozpoznání lidských potřeb, které byly 

definovány jako hlavní a nejsilnější činitelé lidské (pracovní) motivace. Prvním autorem 

motivační teorie byl americký humanistický psycholog Abraham H. Maslow. 

Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Tato teorie říká, že vyšší úrovně potřeb se objevují až po uspokojení potřeb základních. 

Podle Maslowa se sociální potřeby objeví až po uspokojení potřeb fyziologických. Jeho 

rozdělení potřeb do pěti vzestupně uspořádaných skupin bývá označováno jako Maslowova 

pyramida, která je naznačena na obr. 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.3 Maslowova teorie hierarchie potřeb [18] 

seberealizace 

potřeba uznání 

sociální potřeby 

potřeba bezpečí 

fyziologické potřeby 



27 
 

Velkým kladem této teorie je relativně jednoduché převedení uspokojování potřeb 

jednotlivých skupin do podnikové praxe [7]: 

 fyziologické potřeby pomáhá zajišťovat především mzda, která je prostředkem 

k zajištění jiných potřeb, 

 potřeby jistoty a bezpečí mohou být zajištěny jistotou zaměstnání (jistotou zachování 

pracovního místa) a vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 sociální potřeby mohou být uspokojovány zařazením zaměstnance do určité skupiny 

s možností kontaktu se spolupracovníky a možností se v této skupině seberealizovat, 

 potřeba uznání pro uspokojení z práce není jen získání postavení, ale i kladné 

pracovní hodnocení výkonu a široké portfolio nehmotného odměňování, 

 seberealizace je uspokojována především možností odborného a osobnostního 

rozvoje a vzdělávání bez přímé vazby na výkon v konkrétní pracovní pozici nebo 

uspokojení z práce významné pro společnost. 

Teorie C. Alderfera (teorie ERG) 

Vznik této teorie byl minimálně nepřímo ovlivněn teorií hierarchie potřeb Abrahama H. 

Maslowa. Teorie ERG již nepředpokládá, že určitá skupina potřeb působí izolovaně a že 

teprve uspokojení skupiny nižších potřeb vyvolá potřeby vyššího řádu. Základním znakem 

této teorie je redukce Maslowových pěti úrovní potřeb na tři základní skupiny[19]: 

 existence (existency) 

spadají zde všechny fyziologické potřeby a potřeby bezpečí, 

 vztahy, příbuznost (relatedness) 

zde patří potřeby sociální, 

 růst (growth) 

zahrnuje potřeby seberealizace, ocenění a získání určité pozice. 

Teorie D. McClellanda 

Snahou této teorie je pokusit se odpovědět na otázku, jestli upřednostnění jedné konkrétní 

potřeby nebo skupiny potřeb předurčuje jednotlivce k úspěchu v pracovní činnosti. Pro 

uspokojování potřeb stanovil D. McClelland tři oblasti [19]: 

 potřeba sounáležitosti 

např. týmová práce, vzájemné porozumění uvnitř pracovní skupiny nebo preference 

dobrých vzájemných vztahů, 

 potřeba moci 

projevuje se jako potřeba vést, řídit a ovládat, jako snaha prosadit se ve skupině nebo 

zaměřením na dosažení mocenské pozice, 

 potřeba výkonu (úspěchu) 
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např. soutěživost, zaměření na splnění vytýčeného úkolu včetně překonávání 

překážek a realistický odhad možností a náročnosti úkolu. 

2.3.8 Teorie motivace zaměřené na proces 

Teorie spravedlnosti 

Popularizátorem tohoto přístupu k motivaci byl profesor J. Stacy Adams z University of 

North Carolina. Motivační silou, jak míní tato teorie, je uvědomění si nespravedlnosti. 

Spravedlnost se týká pocitů vnímání určitých situací a jde vždy o porovnávání. Teorie tvrdí, 

že pokud bude se zaměstnanci zacházeno spravedlivě, budou tito lépe motivováni. Podle 

Adamse existují dvě formy spravedlnosti a to spravedlnost distribuční, která řeší pocity lidí 

z odměňování v porovnání s ostatními a spravedlnost procedurální, která se zabývá 

vnímáním spravedlnosti v podnikových postupech pro např. hodnocení zaměstnanců [1]. 

Pocit nespravedlnosti snáší různí jedinci různě. Mezi způsoby jak mohou zaměstnanci 

nespravedlnost redukovat, například patří [7]: 

 odchod ze zaměstnání, 

 žádost o další (jiné) benefity poskytované zaměstnavatelem nebo žádost o zvýšení 

platu, 

 přehodnocení vkládaného úsilí do plnění pracovních úkolů – méně práce, častější 

absence. 

 

Teorie expektační 

Tuto teorii zformuloval v roce 1964 psycholog Victor Vroom, který motivaci vidí jako 

proces, který řídí volbu. Zaměstnanci volí takové pracovní úsilí k dosažení určitého výkonu, 

které by mělo za výsledný efekt žádoucí odměnu. Se zvyšující se hodnotou a atraktivností 

cíle roste i intenzita vynakládaného úsilí k jeho dosažení. Pracovní motivace je v této teorii 

dána následujícím vztahem [7]: 

M (motivace) = E (očekávání) x I (účinnost) x P (preference)                      (5) 

Teorie pracovní motivace X a Y 

McGregor ve své teorii rozdělil stanoviska manažerů v posuzování svých podřízených na 

dvě skupiny [19]: 

 skupina X, která považuje práci za nutné zlo potřebné k přežití, plní jen nezbytně 

nutné povinnosti a úkoly, vlastní iniciativa je jim cizí, kontrola a stimul trestu je pro 

ni nutností, 
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 skupina Y, která vnímá práci jako možnost k uplatnění svých schopností a 

dovedností, má vrozený pud pracovat a práci nevnímá jen jako prostředek k zajištění 

vlastní existence, je aktivní a kreativní. 

 

Stimulační teorie 

Tato teorie vychází z výzkumu psychologa B. F. Skinnera. Teorie stojí na základní 

myšlence, že chování zaměstnance se bude opakovat, pokud má za následek pozitivní 

skutečnost a naopak. Podmiňující činitel, který vede ke změně chování zaměstnance je 

mocným manažerským nástrojem. Vhodně zvolená odměna manipuluje s chováním 

jedince.[7] 

Teorie cíle 

V roce 1979 zformulovali G. P.Latham a E. A.Lock teorii cíle, která tvrdí, že pracovní 

výkon i pracovní motivace jsou vyšší tehdy, když jsou jednotlivým zaměstnancům 

stanoveny individuální cíle. Tyto cíle by měly být náročné, ale zároveň splnitelné a 

akceptovatelné. Důležitá je spolupráce se zaměstnancem na definování cíle, je to totiž cesta 

k získání jeho souhlasu se stanovením vyšších cílů. Teorie klade také důraz na nutnost 

zpětné vazby.[1] 

Pokud chceme, aby byl cíl skutečně motivátorem, musí splňovat následující podmínky [19]: 

 cíl musí být stanoven specificky, tedy s ohledem na možnosti zaměstnance, na 

časový rámec a musí být stanovena kritéria měřitelnosti, 

 cíl musí být přiměřeně náročný, tedy musí být splnitelný, ale zároveň dostatečně 

stimulující, 

 cíl musí poskytovat možnost autonomního plnění, tedy určitou volnost v řízení 

postupu, možnost případných úprav a to již při formulování cíle, 

 musí být zajištěna zpětná vazba, tedy hodnocení nadřízeného, ideálně navázané na 

odměňování. 

 

Dnes velmi často používanou a známou aplikací teorií, které jsou formulovány ve vztahu 

k cílům, je oblíbená manažerská poučka o SMART. Jde o pomůcku používanou 

v projektovém řízení ve fázi stanovování cílů, která umožňuje hodnotit jejich kvalitu. Obsah 

poučky se skrývá za počátečními písmeny označení SMART. Význam jednotlivých písmen 

naznačuje obrázek 2.1. 
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Obrázek 2.1 Obsah pojmu SMART (vlastní zpracování) 

 

2.3.9 Shrnutí 

Pracovní spokojenost je mnohem víc než jen to, že zaměstnanec vnímá své pracovní úkoly a 

povinnosti pozitivně a bere je za své. Záleží také na tom, jak je jeho sebevědomí 

ovlivňováno vykonávanou prací nebo jak pracovní úkoly, které musí vykonávat, odpovídají 

jeho dlouhodobým cílům [2]. Výzkumy ukázaly, že pro udržení si práce, přesněji řečeno pro 

to, aby nebyli propuštěni z důvodu neplnění pracovních povinností, stačí zaměstnancům 

využívat svých schopností jen na 20 – 30 %. U vysoce motivovaných zaměstnanců bylo 

využití jejich možností a schopností až na úrovni 90 % [19]. Takto obrovský vliv má vhodná 

pozitivní motivace na ochotu zaměstnance pracovat a angažovat se pro firmu. Pravidelné 

vyhodnocování měnících se potřeb zaměstnanců, změn v preferencích typů odměn a 

benefitů, vhodnosti pracovního režimu, stavu pracovního prostředí, vnímání stylů vedení, 

vnitropodnikové kultury a mnoha dalších je významnou částí práce manažerů a také 

možnost, jak efektivně řídit zaměstnance. 

 

 

 

S specifický / specific 

M měřitelný / measurable 

A akceptovatelný / acceptable 

R reálný / realistic 

T termínovaný / timed 
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3.  Aplikace teoretické části 

3.1 Představení podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.1.1 Management 

 Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím 

jménem.  

Představenstvo má celkem 5 členů. 

Představenstvo volí a odvolává valná hromada. 

 

 Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 9 členů. 

Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. 

 

 Výbor pro audit 

Výbor pro audit je zvláštním orgánem společnosti, kterému přísluší sledovat postup 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotit účinnost vnitřní 

kontroly společnosti, vnitřního auditu, případně systému řízení rizik, sledovat proces 

povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost 

auditora a auditorské společnosti, doporučovat auditora.  

3.1.2 Výrobní zaměření 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa 

a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované 

výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. 

Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.  

3.1.3. Dceřiné společnosti 

 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.    

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.   

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.   

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.  

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.  

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 
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3.1.4 Historie vzniku podniku 

Historie v současné době největší hutní společnosti České republiky se začala psát v roce 

1942. Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezených možností rozvoje vzhledem k 

umístění ve středu města, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. V roce 1951 

došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik. V 

roce 1989 společnost mění název a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. Zápisem do 

obchodního rejstříku 22. ledna 1992 vzniká akciová společnost s názvem NOVÁ HUŤ, a.s. 

Po neúspěšné částečné privatizaci do rukou managementu sdruženého ve společnosti Petrcíle 

prodal stát v roce 2003 majoritní podíl společnosti LNM Holdings, která byla zanedlouho 

pohlcena společností Ispat. V roce 2003 se opět změnil název společnosti na ISPAT NOVÁ 

HUŤ a.s. Současný název ArcelorMittal Ostrava a.s. nese společnost od srpna 2007.[22] 

3.2 Vybraná oblast k vyhodnocení produktivity, posouzení 

motivace a spokojenosti – Válcovny, trať HCC 

3.2.1 Představení válcoven 

Závod Válcovny vyrábí a dodává dlouhé a ploché válcované výrobky určené pro stavby a 

konstrukce na tuzemském i zahraničním trhu. Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě, 

jedna pásová a drátová trať, které zajišťují široký sortiment profilů, pásů a drátů. 

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí 

kruhových přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také 

profily ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. 

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5,5 – 14 mm a tyče 

pro výztuž do betonu menších průměrů. 

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků - 

jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a 

speciální profily.  

Pásová trať P1500 vyrábí pás z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, 

konstrukčních pro tváření i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, 

konstrukčních nízkolegovaných (se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro 

elektrotechnické účely) a mikrolegovaných v rozměrech: tloušťka od 1,5 do 15 mm, šířka od 

740 do 1550 mm s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky (slzičkový).[22] 
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3.2.2 Sledované výrobní ukazatele 

Výrobních ukazatelů, které jsou sledovány v každé výrobní jednotce, je velké množství. 

Taktéž časové úseky sledování jsou značně rozdílné a to od hodinových, přes denní, měsíční, 

kvartální až po roční. Samozřejmě je vše sledováno a vyhodnocováno podle jasně 

nastavených a definovaných pravidel, která umožňují přímé srovnávání válcovacích tratí 

v rámci celé skupiny ArcelorMittal.  

Příkladem sledovaných výrobních ukazatelů krátkodobých, nejčastěji s denním 

vyhodnocováním, může být objem vyrobené produkce, výtěžek nebo jeho reciprocita 

předváha, spotřeby všech druhů energií, poruchovost v členění jednotlivých agregátů a 

operativní prostoje technologicky nutné. 

Příkladem sledovaných výrobních ukazatelů střednědobých s měsíčním vyhodnocováním 

může být: 

 vnitřní nejakostní výroba (VNV) – ukazatel jakosti výrobních procesů, který 

v oblasti hutní výroby tvoří neprodejné výrobky, vyřazené komisí jakostního řízení 

z výroby a přeřazené do ocelového odpadu, 

 výrobky odchylné jakosti (VOJ) – výrobky přeřazené komisí jakostního řízení 

k jinému použití, protože nesplňují kvalitativní požadavky na plnění řádné zakázky, 

jsou však použitelné pro zákazníka, který akceptuje definovanou neshodu nebo 

výrobek jeho požadavky splňuje, 

 produkce neshodná s objednávkou (NCO – Non conforming to order production) – 

je kumulovaný ukazatel pro hodnocení jakosti produkce, který zahrnuje disponibilní 

výrobky (výrobky vzniklé při výrobě nebo při prodejní činnosti a nejsou podloženy 

konkrétní kupní smlouvou) a výrobky odchylné jakosti, 

 hrubý provozní čas (HPČ) – jde o kalendářní čas snížený o nepracovní čas (pracovní 

klid, střední a generální opravy), 

 čistý pracovní čas (ČPČ) -  jde o hrubý prozní čas snížený o poruchy, nedostatky 

(energií, vstupního materiálu) a prostoje technologicky nutné (seřizování strojů), 

 poruchovost – čas na odstranění poruchy vztažený na HPČ v %. 

3.3 Vyhodnocení produktivity 

3.3.1 Data použitá pro vyhodnocení produktivity 

Pro následnou analýzu vývoje produktivity práce budou použita data o objemu výrob 

v jednotlivých letech, (následně v členění po specifických obdobích) a průměrné stavy 

zaměstnanců (viz tab. 3.1) a to především proto, že využívání agenturních pracovníků bylo 

spojeno s aktuální potřebou pokrytí zvýšené poptávky zákazníků po vyráběném sortimentu a 

tím potřebou zvýšit dočasně objem výroby. Srovnávací období 2008 – 2012 bylo vybráno 
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nejen s ohledem na dostupnost dat, ale zejména proto, že rok 2009 je rokem počátku 

využívání agenturních zaměstnanců na daném provoze a rok 2008 je rokem s maximálním 

povoleným objemem výroby daným přístupovými dohodami ČR k EU a rokem počátku 

projevů globální hospodářské recese. 

Tab. 3.1 Základní data pro vyhodnocení produktivity práce (vlastní zpracování) 

 

Pro výpočet produktivity práce v závislosti na objemu výroby je použit následující vzorec 

[16]: 

  
       ý    

  č      ě      ů
                                                                                         

3.3.2 Vývoj počtu zaměstnanců & produktivita práce 

Hodnoty z tab. 3.1 včetně vypočtené produktivity práce jsou graficky znázorněny na obrázku 

3. 1. a obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.1 Vývoj produktivity práce kmenových zaměstnanců 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012

Počet kmenových zaměstnanců 246 232 223 221 205

Počet agenturních zaměstnanců 0 18 59 55 27

Roční výroba  (tis. tun) 330 234 283 270 263

Produktivita práce (t/1 zaměstnanec)           

se započtením agenturních 

zaměstnanců

1340,5 935,2 1006,7 978,3 1136,2

Produktivita práce (t/1 zaměstnanec)         

bez započtení agenturních 

zaměstnanců

1340,5 1006,1 1272,7 1223,2 1284,4
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Z obr. 3.1 je zřetelný trend v poklesu počtu kmenových zaměstnanců, kdy proti roku 2008 

jejich počet klesl o 41 zaměstnanců. Objem výroby v roce 2008 dosáhl ještě maximální výše 

330000 tun, kterou stanovila EU a to i přesto, že koncem roku se začaly projevovat důsledky 

krize. Po prudkém propadu objemu výroby v roce 2009, kdy se již naplno projevila 

hospodářská krize i v průmyslu s výrazným poklesem poptávky, nastává částečná stabilizace 

na trhu s válcovaným materiálem v roce 2010spojený s výrazným nárůstem výroby 

s následnými mírnými poklesy v letech 2011 a 2012. Křivka produktivity téměř kopíruje 

vývoj objemu výroby. Za mírným nárůstem produktivity v roce 2012 i přes klesající objem 

výroby, stojí výrazné snížení počtu kmenových zaměstnanců. Na propad v objemu výroby 

firma reagovala razantním snižováním nákladů a snižováním počtu zaměstnanců. Je to 

období dobrovolných odchodů do důchodu za nadstandardních podmínek, hledání rezerv 

v organizaci práce a změny v politice zaměstnanosti. 

Rok 2009 byl rokem počátku využívání agenturního zaměstnávání na analyzovaném 

provoze. Změnu produktivity práce po započtení agenturních pracovníků do celkového stavu 

zaměstnanců nám ukazuje následující obr. 3.2. 

 

 

Obr. 3.2 Vývoj produktivity práce po započtení agenturních pracovníků 

 

V obr. 3.2 je již křivka vývoje produktivity vztažena na všechny zaměstnance, tedy i na 

agenturní zaměstnance a vidíme, že propad produktivity v roce 2009 byl daleko hlubší a 

nárůst v následujícím roce daleko mírnější s razantním posunem směrem vzhůru v roce 
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2012. Protože však i v průběhu jednotlivých let docházelo k velmi významným změnám 

s vlivem na produktivitu, jako například změny ve směnnosti, dobrovolné odchody do 

důchodu kmenových zaměstnanců a tedy snižování počtu kmenových zaměstnanců, 

zvyšování a snižování početních stavů agenturních zaměstnanců, převody zaměstnanců mezi 

provozy a závody, je nutné pro podrobnější analýzu vývoje a interpretaci produktivity práce 

rozdělit celé období let 2008 až 2012 na jiná časová období.  

Jak již bylo řečeno, hlavním důvodem využívání agenturního zaměstnávání na daném 

provoze je operativní doplnění početních stavů kmenových zaměstnanců pro zajištění potřeb 

provozu při zvýšené poptávce zákazníků po vyráběném sortimentu. Za časová období 

zvolíme tedy doby provozování na čtyři a na tři čety. V následující tabulce 3.2 jsou již 

potřebná data uvedena v členění na časová období dle směnnosti a dalších významných 

změn, které budou komentovány níže. 

 

Tab. 3.2 Základní data pro vyhodnocení produktivity práce dle jednotlivých období 

 

 

Pro srovnatelnost dat produktivity práce za jednotlivá období s rozdílnou dobou trvání je 

použit přepočet na roční výrobu (12 měsíců). 

 

Hodnoty z tab. 3.2 včetně vypočtené produktivity práce dle vzorce (3) jsou graficky 

znázorněny na obrázku 3.3 a 3.4.  

Období        

(měsíc/rok)

s
m

ě
n

o
s

t Podíl agent.. 

zaměstnanců 

k celkovému 

počtu (%)

Průměrný 

počet kmen. 

zaměstnanců

Průměrný 

počet agent. 

zaměstnanců

Výroba za 

dané 

období  

(tuny)

Produktivita 

práce            

(t/1 zam.) bez 

agent. 

zaměstnanců

Produktivita 

práce            

(t/1 zam.)  s 

agent. 

zaměstnanci

1/08 - 9/08 4 0,0 247,7 0,0 284525 1531,8 1531,8

10/08 - 2/09 3 0,0 240,8 0,0 71934 717,0 717,0

3/09 - 8/09 3 0,0 230,7 0,0 104184 903,3 903,3

9/09 - 5/10 4 18,9 226,8 53,0 225992 1328,7 1077,0

6/10 - 10/11 4 22,3 221,1 63,6 393368 1256,1 975,5

11/11 - 3/12 3 5,8 219,6 13,6 101311 1107,2 1042,7

4/12 - 5/12 3 9,0 201 20 42305 1262,8 1148,6

6/12 - 7/12 4 18,3 201 45 49166 1467,6 1199,2

8/12 - 9/12 4 14,8 201 35 40109 1197,3 1019,7

10/12 - 12/12 3 11,2 200 25,3 67270 1345,4 1194,1
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Obr. 3.3 Vývoj produktivity práce ve vybraných obdobích tříčetového provozování  

Prvním obdobím na obr. 3.3 je období konce roku 2008 a počátku roku 2009, kdy se začíná 

projevovat hospodářská krize, zakázek ubývá a trať přechází na tříčetové provozování. Stav 

zaměstnanců je vysoký s velmi nízkou produktivitou oproti předchozímu období. Vývoj na 

trhu s ocelí je nejistý a pro zvýšení produktivity je nutné snížit počet zaměstnanců, což se na 

produktivitě příznivě projeví hned v následujícím období. Období 11/2011- 3/2012 je 

prvním obdobím tříčetového provozování s využitím agenturních zaměstnanců. Trend 

zvyšující se produktivity práce nebyl začleněním agenturních zaměstnanců do personálního 

obsazení pracovních pozic nijak narušen. Bylo to způsobeno několika faktory. Agenturní 

zaměstnanci, kteří byli využíváni v tomto období, byli již dobře zaučeni z předchozího 

období a byli samozřejmě využiti ti nejkvalitnější a nejschopnější. Na plynulém růstu 

produktivity i v následujících obdobích je vidět, že při přechodech ze čtyřčetového na 

tříčetové provozování bylo vždy velmi citlivě využito jen tolik agenturních zaměstnanců, 

aby bylo zajištěno splnění požadovaných objemů výrob. Snižování počtu kmenových 

zaměstnanců bylo umožněno také zlepšením organizace práce s následným slučováním 

činností nebo slučováním ovládacích velínů po úpravách technologie. Toto spolu 

s rostoucími zkušenostmi agenturních zaměstnanců vedlo k růstu produktivity práce. Z výše 

uvedeného lze vyvodit závěr, že pro období tříčetového provozování jsou agenturní 

zaměstnanci ve smyslu produktivity práce plně srovnatelní se zaměstnanci kmenovými. 
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Obr. 3.4 Vývoj produktivity práce ve vybraných obdobích čtyřčetového  provozování  

Prvním obdobím na obr. 3.4 je období prvních devíti měsíců roku 2008. Je to období 

maximálních možných objemů výrob daných limity EU. Počet zaměstnanců je nízký a 

produktivita vysoká. Pro zajištění plánovaných objemů výrob je využívána přesčasová práce 

a také přesuny pracovníků z jiných provozů. Agenturní zaměstnávání zatím využíváno není. 

Následující období 9/2009 - 5/2010 je obdobím počátku využívání agenturního 

zaměstnávání na daném provoze. Produktivita klesá vlivem nárůstu celkového počtu 

zaměstnanců bez potřebného nárůstu objemu výroby. Významným argumentem této 

skutečnosti je časová náročnost zaučování nových agenturních zaměstnanců na 

obsazovaných pracovních pozicích a také to, že jsou obsazováni do náročnějších pracovních 

pozic valcířů a strojníků řídících kabin pro výrobní uzly. Dlouhodobou záležitostí je i 

stabilizace personálního obsazení, kdy nemalé problémy způsobuje vysoká fluktuace. Za 

dalším propadem produktivity v období 6/2010 -10/2011 stojí zejména odchod zapůjčených 

zaměstnanců z jiných provozů a doplnění počtu agenturními zaměstnanci. Podíl agenturních 

zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců dosahuje maximální hranice 22,3 % a 

produktivita je na nejnižší úrovni ve sledovaném období. První růst produktivity práce 

v čtyřčetovém režimu provozování můžeme vidět v období 6/2012-7/2012. 

Nejvýznamnějším vlivem je nízký celkový počet zaměstnanců, byť s vysokým podílem 
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agenturních zaměstnanců. Pro překlenutí krátkého období 4 měsíců čtyřčetového provozu je 

přijat jen minimální počet agenturních zaměstnanců. Důležitým faktorem je, že se podařilo 

zajistit již zaučené zaměstnance se zkušenostmi na obsazovaných pracovních pozicích. 

Pokles produktivity v období 8/2012 - 9/2012 má příčinu v plánované opravě tratě a tím 

nižším objemem výroby v daném období. 

3.3.3 Vyhodnocení výsledků 

Je potřeba si uvědomit, že největší výhodou a to nejen pro podnik průmyslový, je na 

agenturním zaměstnávání možnost okamžitého ukončení dočasného přidělení 

zaměstnavatelem před uplynutím doby trvání přidělení z důvodů, které si stanoví ve smlouvě 

o dočasném přidělení zaměstnanců jako například: 

 dojde-li k poklesu zakázkové náplně uživatele, 

 dojde-li k neplnění výkonových norem nebo nekvalitním výsledkům práce 

přiděleným zaměstnancem. 

Je to právě tato možnost a pro mnohé podniky také nutnost rychlé reakce na změny potřeb 

trhu, které je vedou k využívání agenturního zaměstnávání, ale ve vztahu k produktivitě 

práce má agenturní zaměstnávání i svá úskalí. 

 

Vyhodnotit a porovnat produktivitu práce agenturních a kmenových zaměstnanců na daném 

provoze bylo velmi obtížné z několika důvodů. Agenturní zaměstnanci jsou součástí 

zaměstnanecké struktury, jsou její nedílnou součástí a nelze rozdělit podíl jednotlivých 

zaměstnanců na konečném objemu výroby. Samozřejmě jsou zde naprosto klíčové pracovní 

pozice, kde jsou mnohaleté zkušenosti nenahraditelné, ale výsledek je především prací celku, 

kde má každý článek svou nenahraditelnou úlohu. Cílem je, aby každý článek zvládal a plnil 

pracovní úkoly a aby nebyl patrný rozdíl mezi kmenovým a agenturním zaměstnancem. Je 

vidět, že celý systém se stále mění a vyvíjí a hledá se optimální obsazení směn jak 

množstevní tak personální v návaznosti na požadavcích na objem a náročnost výroby. 

Základní poznatky z provedené analýzy jsou tyto: 

 s rostoucími zkušenostmi a znalostmi agenturních zaměstnanců roste i produktivita 

práce, 

 velkou výhodou je získání již zaučených agenturních pracovníků, 

 některé pracovní pozice jsou méně vhodné k obsazování agenturními pracovníky, 

 důležitá je znalost délky časového období, ve kterém bude změna pracovního režimu 

realizována, 

 velkým problémem je fluktuace agenturních zaměstnanců, 

 důležité je stanovení maximálního podílu agenturních pracovníků k celkovému 

počtu. 
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Tyto poznatky budou komentovány v následující kapitole a stanou se podkladem pro návrhy 

a doporučení k možným řešením. 

Zatím jsme se zabývali produktivitou práce zejména ve vztahu ke změnám počtu 

zaměstnanců a agenturnímu zaměstnávání zvláště. Nesmíme však zapomenout na další 

významné faktory, které působí na produktivitu práce a které byly nedílnou součástí vývoje 

produktivity ve sledovaném období na daném provoze: 

 snižování nákladů, zejména snižování spotřeb energií, snižování zásob náhradních 

dílů, snižování nákladů při nákupu služeb externích dodavatelů ale i přehodnocení 

všech investičních akcí s novým procesem jejich schvalování, 

 zvyšování výtěžků důslednou analýzou procesu výroby a definování všech 

negativních vlivů, 

 rozšiřování výrobního portfolia zaváděním nových výrobků dle zvláštních požadavků 

zákazníků, 

 zavádění nových jakostí ocelí se specifickými vlastnostmi,  

 podrobná analýza činností na jednotlivých pracovních místech, která byla 

argumentem pro následné investice do slučování ovládacích velínů a tím snížení 

počtu zaměstnanců, 

 snižování nejakostní výroby důsledným dodržováním technologické kázně ve všech 

fázích výroby. 

 

Mnohé z aplikovaných návrhů na zlepšení výkonnostních parametrů, na úspory energií, ale i 

na zlepšení bezpečnosti práce a jakostních ukazatelů vzešly z propracovaného systému 

vyhodnocování zlepšovacích návrhů a nápadů kontinuálního zlepšování. Každý závod má 

pověřeného zaměstnance, který pomáhá zlepšovatelům z okruhu řadových zaměstnanců se 

zpracováním nápadu. Stimulující je i nastavený systém odměňování aktivních zlepšovatelů. 

3.3.4 Návrhy a doporučení 

Jedním z cílů bakalářské práce bylo vyhodnotit využití kmenových a agenturních 

zaměstnanců v průmyslovém podniku. Při zaměření se na výrobní část podniku, v našem 

případě reprezentovanou jednou z válcovacích tratí je tedy cílem vyhodnotit vhodnost 

obsazení jednotlivých pracovních míst agenturními zaměstnanci. Pro tento účel byly 

vypracovány následující tabulky 3.3 a 3.4 s vybranými pracovními místy jednotlivých 

středisek, která buď již jsou obsazována, nebo v rámci doporučení by mohla být obsazována 

agenturními zaměstnanci. Směnoví mistři a mistři ranních směn byli požádáni, aby na 

základě svých zkušeností doplnili odborným odhadem doby potřebné k zaučení na 

jednotlivých pracovních místech. 
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Tab. 3.3 Doba potřebná k zaučení na pracovním místě – úpravny tratě (vlastní zpracování) 

 

 

Tab. 3.4 Doba potřebná k zaučení na pracovním místě – traťová část (vlastní zpracování) 

 

 

Ze srovnání dat uvedených v obou tabulkách je zřejmé, že vhodnější pracovní místa pro 

obsazování agenturními zaměstnanci z hlediska časové náročnosti zaučování jsou v části 

úpraven tratě, kde jsou prováděny finální operace s již vyválcovaným a zchladlým 

materiálem a kde se činnosti svým charakterem blíží strojní výrobě. V traťové části 

s charakterem hutní výroby jsou jen tři pracovní místa s dobou zaučení do 1,5 měsíce. 

Úpravny tratě

M
is

tr
 1

M
is

tr
 2

M
is

tr
 3

M
is

tr
 4 Průměr 

(dny)

Průměr 

(měsíce)

jeřábník úpraven 44 35 45 50 44 1,5

strojník K1 22 25 20 20 22 0,7

strojník K2 30 30 30 30 30 1,0

strojník K3 25 25 24 25 25 0,8

strojník K4 26 25 30 25 27 0,9

strojník K5 27 30 24 30 28 0,9

třídič svazkování 20 20 20 20 20 0,7

třídič vazač 20 20 20 25 21 0,7

rovnač 180 240 210 180 202,5 6,8

Doba potřebná k zaučení na pracovním místě

Traťová část

M
is

tr
 1

M
is

tr
 2

M
is

tr
 3

M
is

tr
 4 Průměr 

(dny)

Průměr 

(měsíce)

jeřábník  tratě 60 60 60 90 68 2,3

valcíř 1. stol. 180 180 180 180 180 6,0

valcíř 2.-3.stolice 180 200 180 200 190 6,3

valcíř 4.-7.stolice 300 270 300 360 308 10,3

valcíř 5.-6.stolice 300 270 300 360 308 10,3

valcíř 8.-9.stolice 300 270 300 360 308 10,3

strojník K5 14 10 10 15 12 0,4

strojník K6 25 20 30 90 41 1,4

strojník K8 60 60 90 70 70 2,3

strojník K10 25 30 30 60 36 1,2

Doba potřebná k zaučení na pracovním místě
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Po dobu zaučování noví zaměstnanci obecně nepracují samostatně a mají tedy negativní vliv 

na produktivitu. Pro eliminaci tohoto negativního vlivu je vhodné využít pracovní místa 

s nejkratšími časy nutnými pro zaučení. V části úpraven tratě do 1 měsíce a v traťové části 

do 1,4 měsíce. V tabulkách 3.3 a 3.4 jsou tato pracovní místa označena červeně. U 

pracovních míst s dobou zaučení nad 6 měsíců je vhodnější zachovat obsazení kmenovými 

zaměstnanci. Dalšími typickými pracovními místy, která jsou obsazena kmenovými 

zaměstnanci, jsou ta, kde zaměstnanec přichází do styku s podnikovými databázemi na 

základě udělených přístupových práv. Jsou jimi například předák na vsázce, přední pilař, 

předák úpraven a expedice. 

Investování času a prostředků do zaučování na náročnějších pozicích by mělo smysl jen při 

výhledu využití v delším časovém období. Jako velmi riziková se jeví i skutečnost, že 

výstupem ze zaučování není vždy pracovník schopný v plném rozsahu pokrýt požadavky 

pracovního místa. Zde jako doporučení lze uvést požadavek na zkvalitnění výběru vhodných 

kandidátů na obsazovaná pracovní místa. Je to úkol pro personální oddělení, aby 

spolupracovali s agenturami, které jsou schopné dlouhodobě zajišťovat odpovídající kvalitu 

pracovní síly. Fluktuace a nedokončené zaučovací procedury významně narušují proces 

plynulého a plánovaného doplnění stavu kmenových pracovníků a následné plnění 

požadavků zákazníků. 

V souvislosti s výše uvedeným a faktem, že délka zaučování významně ovlivňuje 

ekonomické ukazatele výroby, je možné uvést další doporučení. Vytvořit skupinu 

vybraných, zkušených, cíleně vyškolených kmenových zaměstnanců – instruktorů pro 

jednotlivé pracovní pozice. Praxe totiž ukazuje, že špičkový odborník ještě nemusí být tím 

nejlepším školitelem a instruktorem. Přínosem schopných, trénovaných a samozřejmě 

správně zainteresovaných školitelů a instruktorů by pak mohlo být zkvalitnění a hlavně 

zkrácení procesu zaučování. 

Nejefektivnějším způsobem ovlivňujícím nejen produktivitu, ale i kvalitu práce v procesu 

krátkodobého doplnění početních stavů kmenových zaměstnanců je jednoznačně získání již 

zaučených pracovníků, schopných okamžitě vykonávat požadované činnosti. Možným 

řešením pro operativní zajištění takových požadavků by mohlo být vytvoření skupiny 

flexibilních zaměstnanců schopných pracovat na různých pracovních pozicích různých 

válcovacích tratí. Zřejmá je zde vysoká náročnost na plánování potřebných kapacit a také 

vysoké požadavky na samotné vytipované zaměstnance. 

Dalším faktorem ovlivňujícím potřebu zajištění agenturních zaměstnanců je délka jejich 

angažování. Znalost přesného časového rámce z oddělení marketingu a obchodu umožní 

zkvalitnění přípravy válcovacích programů a navazujícího plánovaní personálního obsazení. 

Krátkodobé potřeby navýšení objemu výroby lze zajistit přesčasovou prací kmenových 
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zaměstnanců a přijetím jen omezeného počtu agenturních zaměstnanců s výrazným 

omezením negativních vlivů na produktivitu práce vyplývajících ze zaučování. 

3.4 Vyhodnocení spokojenosti 

Dalším cílem bakalářské práce bylo popsat pracovní spokojenost agenturních a kmenových 

zaměstnanců. Použité metody sběru informací by se daly rozdělit do dvou částí. 

Z kvantitativních metod výzkumu bylo uplatněno zejména pozorování zaměstnanců 

v různých pracovních situacích a pozorování jejich reakcí na měnící se podmínky a podněty.  

Z kvalitativních metod získávání informací bylo využito především skupinových rozhovorů 

se zaměřením na vnímání spokojenosti zaměstnanců kmenových i agenturních.[4] 

Dotazování probíhalo ve skupinách o počtu 10 – 15 osob. Bylo zajímavé sledovat interakce 

mezi členy skupiny, což přinášelo další informační hodnoty. Skupina poskytla mnohým 

jinak neaktivním respondentům pocit bezpečí a tito se stávali sdílnými a spolupracujícími. 

Jednotlivé vlivy na spokojenost jsem se následně pokusil, možná netradičně, vložit do 

SWOT analýzy a nejpodstatnější hrozby a příležitosti okomentovat v závěrech a 

doporučeních. 

3.4.1 Identifikované vlivy na spokojenost zaměstnanců 

Identifikované vlivy na spokojenost agenturních a kmenových zaměstnanců: 

 bezpečnost, 

 prestiž a pověst společnosti (GOODWILL), 

 pracovní prostředí, 

 pocit vlastní důležitosti, začlenění, 

 spolupracovníci, tým, 

 mzda, 

 uznání, pochvala (nefinanční ohodnocení), 

 zadávání pracovních úkolů, 

 pocit naplnění, 

 svěřené pravomoci, delegování, 

 kolektivní smlouva, benefity, 

 způsob řízení, 

 informovanost a komunikace, 

 přímý nadřízený, 

 délka zaměstnání, přidělení, 

 sociální jistoty, 

 vliv profesního života na soukromí, 

 rozvoj profesní kariéry, 
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 školení, zvyšování kvalifikace, 

 investice, zdroje, 

 hodnocení pracovníků. 

3.4.2 Analýza vlivů na spokojenost zaměstnanců  

Je vidět, že sami zaměstnanci vnímají velmi širokou škálu vlivů na svou pracovní 

spokojenost. Jednotlivé výše uvedené vlivy nejsou uspořádány dle důležitosti, jsou jen 

soupisem nalezených. V následující SWOT analýze jsou vlivy identifikovány ve smyslu 

vnímání vysoké nebo nízké spokojenosti samotnými zaměstnanci vůči společnosti. 

Příležitosti jsou chápány jako možnosti a zdroje pozitivního ovlivnění společnosti, rizika pak 

jako nebezpečí z možných negativních dopadů na společnost. V tabulce 3.5 je znázorněna 

SWOT analýza spokojenosti kmenových zaměstnanců a v tabulce 3.6 je pak znázorněna 

SWOT analýza spokojenosti agenturních zaměstnanců. 

Tab. 3.5 SWOT analýza spokojenosti kmenových zaměstnanců (vlastní zpracování) 

 

 

Tab. 3.6 SWOT analýza spokojenosti agenturních zaměstnanců (vlastní zpracování) 

 

Silné stránky Slabé stránky

Priorita bezpečnosti Pochvala (nefinanční uznání)

Spolupracovníci a týmová práce Přímý nadřízený

Benefity zajištěné kolektivní smlouvou Pravomoci, delegování

Rozvoj kariéry Pracovní prostředí

Školení, zvyšování kvalifikace Způsob řízení

Informovanost a komunikace

Příležitosti Rizika

Pocit důležitosti, začlenění Pověst společnosti jako zaměstnavatele

Mzda Pocit naplnění

Hodnocení zaměstnanců Vliv profesionálního života na soukromí

Zdroje, investice

Silné stránky Slabé stránky

Priorita bezpečnosti Pochvala (nefinanční uznání)

Spolupracovníci a týmová práce Přímý nadřízený

Sociální jistoty Zadávání pracovních úkolů

Pracovní prostředí Školení, zvyšování kvalifikace

Příležitosti Rizika

Délka přidělení Pověst společnosti jako zaměstnavatele

Benefity poskytované zaměstnavatelem Vliv profesionálního života na soukromí

Rozvoj kariéry
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3.4.3 Vyhodnocení výsledků 

Kmenoví zaměstnanci hodnotí a vnímají velmi kladně zaměření společnosti na bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci, které mají absolutní prioritu vrcholového vedení 

společnosti. Pocit bezpečí při plnění pracovních úkolů je pro zaměstnance velmi důležitý. 

Ukazatele bezpečnosti jsou nedílnou součástí fáze monitorování všech identifikovaných 

procesů společnosti. Významný pozitivní vliv na spokojenost zaměstnanců mají dále dobré 

vztahy se spolupracovníky a práce ve vhodně složených týmech na relevantních úkolech. 

Široké spektrum benefitů (příspěvek na závodní stravování, rekondičně ozdravné pobyty, 

návratné bezúročné půjčky, odměny za odpracované roky, příspěvky na penzijní připojištění, 

na ozdravné pobyty dětí a na životní pojištění) vnímají jako příspěvek společnosti nad rámec 

zákonných povinností. Zaměstnanci se cítí dostatečně informováni o dění ve společnosti a o 

dosahovaných výsledcích, kdy zaměstnanci informace čerpají především z podnikového 

intranetu, časopisu a televize nebo na informačních schůzkách, výrobních poradách a 

komunikačních setkáních s vrcholovým vedením. Dostatečná informovanost a možnost 

získání pro zaměstnance důležitých informací v důsledku přispívá k pocitu sounáležitosti se 

společností a spokojenosti v takové společnosti pracovat. Ke spokojenosti zaměstnanců 

přispívá i možnost zvyšování kvalifikace prostřednictvím cílených školení a kurzů a tím 

následná možnost kariérního růstu. Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání 

svých zaměstnanců zaměstnavatel pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost a vazbu 

na společnost a také zvyšuje atraktivitu zaměstnání u takové společnosti [13]. 

Naopak jako negativní vliv na svou spokojenost určují zaměstnanci pracovní prostředí, které 

vnímají jako zastaralé bez jasně stanoveného postupu (zejména investic) vedoucího ke 

zlepšení estetických, světelných, hlukových a mikrobiologických podmínek. Velmi 

negativně zaměstnanci vnímají také direktivního nadřízeného, který nevytváří rovné 

podmínky pro celý kolektiv, který neumí využít potenciálu verbální pochvaly ve správný čas 

a ve správném prostředí a který vhodným delegováním neumožňuje využít „tvořivého 

ducha“ schopných zaměstnanců. Zaměstnancům chybí i oboustranná tvořivá komunikace, 

protože nadřízeným chybí umění naslouchat. 

Zajímavé je porovnání SWOT analýz kmenových a agenturních zaměstnanců. Agenturní 

zaměstnanci vyjadřují vysokou spokojenost, stejně jako kmenoví, u vlivů bezpečnost a 

spolupracovníci. Nově se objevuje v silných stránkách vliv sociálních jistot, kde kladně 

působí již jistota odeslání mzdy v dohodnutém termínu na účet zaměstnance. Samozřejmě 

mzdu zasílá agenturnímu zaměstnanci na účet agentura práce, která má s uživatelem 

uzavřenou smlouvu o dočasném přidělení zaměstnanců, ale druhotně se může časová 

nedisciplinovanost zaměstnavatele projevit v nedodržení dohodnutých termínů pro výplatu 

mezd samotnou agenturou práce.  S tímto problémem se kmenoví zaměstnanci společnosti 

nesetkávají a proto tento vliv ani neidentifikovali. Zajímavé je také kladné vnímání 

pracovního prostředí, zde na rozdíl od kmenových zaměstnanců. Příčinou mohou být daleko 
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horší pracovní podmínky v předchozích zaměstnáních nebo jen nedostatek příležitostí pro 

srovnání u mladých zaměstnanců.  

Jako slabé stránky mající negativní vliv na pracovní spokojenost vnímají agenturní 

zaměstnanci stejně jako kmenoví nefinanční uznání a vliv přímého nadřízeného. Nízkou 

spokojenost vyjadřují s omezenou možností školení a zvyšování kvalifikace a to zejména ve 

srovnání s kmenovými zaměstnanci. Společnost jako koncový uživatel dočasně přiděleného 

zaměstnance si ve smlouvě s agenturou práce nadefinuje požadavky na kvalifikaci a 

dovednosti přidělovaných zaměstnanců. Problém získat, vychovat nebo vyškolit si takové 

zaměstnance je na straně agentury práce. Nově se na straně slabých míst objevuje jako 

negativní vliv zadávání pracovních úkolů, kdy agenturní zaměstnanci mají pocit 

méněcennosti, neschopnosti a přehlížení ze strany nadřízených. Dočasnost přidělení však 

nedává nadřízeným příliš možností systematické práce na rozvoji agenturního zaměstnance 

nebo na zkoumání jeho schopností nad rámec požadavků přiděleného pracovního místa. 

3.4.4 Návrhy a doporučení 

Návrhy a doporučení vyplývají z příležitostí a rizik SWOT analýzy.  Tvrzení představitelů 

společnosti, že zkušení, motivovaní, iniciativní a spokojení zaměstnanci je to nejcennější co 

společnost má se nesmí stát jen prázdnou frází, protože právě tito zaměstnanci mohou být 

zdrojem konkurenční výhody.  

Mzda by měla být měřítkem přínosu zaměstnance společnosti. Nejde jen o její absolutní 

výši, ale i o její diferencovanost. Stejná výše mzdy pro stejná pracovní místa může být 

zdrojem nespokojenost těch lepších zaměstnanců ve skupině stejně mzdově ohodnocených. 

K zamyšlení je možnost dalšího odstupňování některých složek mzdy, například 

v návaznosti na absolvovaných školeních. Dalším možným podkladem pro diferenciaci 

mzdového ohodnocení by mohlo být periodické hodnocení zaměstnanců, které v současné 

podobě má procentuální vliv pouze na výši roční prémie. Vhodné by bylo i přehodnocení 

odstupňování mezd a jejich vzájemných interakcí po jejich úpravách například v důsledku 

hygienických legislativních změn pro přípustné hladiny hluku, prašnosti nebo vibrací. 

 Investice do nových technologií jsou strategickým rozhodnutím vrcholového managementu 

s obrovským vlivem na vnímání pozice firmy v tržním prostředí. I řadoví zaměstnanci se 

rádi ztotožňují s firmou s jasnou strategií rozvoje, s firmou investující do špičkových 

technologií. 

Jistě není pozitivním znamením ani fakt, že zaměstnanci, kteří vzešli z periodického 

hodnocení zaměstnanců jako talentovaní pracovníci, nemají o vstup do následného 

rozvojového programu zájem. Nevnímají tuto možnost jako příležitost. O vyšší posty nemají 

zájem. Preferují dokonalou orientaci na současné pracovní pozici a z toho vyplývající „klid“. 

Možným vlivem může být strach z neznáma. Mistři v tomto případě nebudou zřejmě těmi, 
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kdo by dokázal identifikovat mezi těmito negativně naladěnými zaměstnanci možné budoucí 

lídry, a funkci identifikace by měli převzít odborníci z oboru psychologie. 

 U mnohých zaměstnanců se projevuje rezignovanost ve snaze něco změnit nebo zlepšit. 

K zamyšlení je možnost vytvoření malých týmů zlepšovatelů na úrovni dílny, střediska, 

závodu. Členové týmu by na základě svého vzdělání, schopností a zkušeností řešili problémy 

svých pracovišť, problémy které by si sami vybrali, které jsou pro ně zajímavé. Vhodná 

forma podpory ze strany závodu by jen zvýšila jejich pocit důležitosti a začlenění. Přínosem 

pro společnost by mohly být zlepšovací návrhy nebo jen návrhy k řešení vybraných 

problémů a také spokojenější, motivovanější a výkonnější zaměstnanec. 

Příležitostí pro zvýšení spokojenosti agenturních zaměstnanců může být změna postoje 

společnosti k poskytování vybraných benefitů i těmto zaměstnancům. Možným řešením je 

cafeteria systém, kde by si v rámci nastaveného finančního limitu mohl každý zaměstnanec 

vybrat z definované nabídky benefitů. Důležitá je zde možnost volby. První kroky již 

společnost provedla. Umožnění vjezdu do areálu společnosti soukromými osobními vozidly 

nebo poskytování příspěvku na stravování i agenturním zaměstnancům mělo velmi kladný 

ohlas. 

 Rozvoj kariéry jako možnost pro zvýšení pracovní spokojenosti agenturních zaměstnanců se 

skrývá za nastavením pravidel pro možný přesun vytipovaných schopných agenturních 

zaměstnanců do kmenového stavu. U společnosti, která může chlubit titulem „Nejlepší 

zaměstnavatel Moravskoslezského kraje 2011“ nebo „Čtvrtý nejlepší zaměstnavatel v České 

republice 2011“ je toto významným stimulujícím faktorem pro všechny agenturní 

zaměstnance. 

Délka přidělení agenturního zaměstnance k zaměstnavateli může, zejména pokud je 

dostatečně dlouhá a předem známá, významně pozitivně ovlivnit spokojenost agenturních 

zaměstnanců. Zde se naskýtá již zmiňovaná možnost vytvoření skupin flexibilních 

zaměstnanců schopných pracovat na různých pracovních pozicích různých závodů. Tato 

flexibilita by zvyšovala možnosti jejich využití a pokrytí potřeb společnosti a tím 

prodlužovala délku přidělení k danému zaměstnavateli. 

Včasná identifikace rizik je prvním krokem k možnosti jejich potlačení nebo přeměny 

v příležitosti. Pokud jako riziko vnímáme pověst společnosti, tedy ztrátu dobré pověsti a 

důvěryhodnosti jako významného zaměstnavatele v regionu, je nutné včas rozpoznat 

negativní vlivy. Je potřeba řádně analyzovat informace z podnikových průzkumů, mítinků a 

setkání se zaměstnanci a vhodnými kroky zamezit například šíření polopravd a fám, které by 

ve svém důsledku mohly negativně ovlivnit pohled na společnost z vnější strany. 

Zaměstnanců se osobně dotýkají negativní informace o společnosti, zvláště když jako 

součást společnost ví, že jsou nepravdivé. 



48 
 

Jako rizikový faktor je vnímán i negativní vliv profesního života na život soukromý. Práce 

přesčas, vysoký počet hodin hotovosti, absence time managementu a práce v neustálém 

stresu to vše má neblahý vliv na soukromý život zaměstnanců. Nespokojenost v soukromí se 

pak přenáší do kvality plnění pracovních úkolů a snižuje pracovní spokojenost zaměstnanců. 

Společnost pro zajištění rychlých reakcí na změny na trhu jistě musí využívat i výše 

zmiňované negativně vnímané faktory. Kvalitní plánování, využívání výstupů 

z podnikového informačního systému a monitoring jako nástroje připravenosti a včasné 

reakce, snižování stresové zátěže například snižováním administrativní zátěže liniového 

managementu (zejména mistrů), to vše může vést k potlačení negativně vnímaných faktorů, 

zvýšení kvality soukromého života a potlačení rizika ztráty kvalitních zaměstnanců a 

odborníků. 

Pocit naplnění a sebeuspokojení zaměstnance, který si myslí, že už dosáhl vrcholu svých 

možností a využití schopností je nutné potlačit začleněním těchto zaměstnanců do nových 

řešitelských týmů, postavit před ně nové úkoly a výzvy. Vytvoření týmů zlepšovatelů bylo 

již v této kapitole zmiňováno. Zaměstnanci musí nabýt přesvědčení, že vždy je co zlepšovat. 
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4. Závěr 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělil do tří základních témat. Každé z nich bylo zaměřeno 

na splnění jednoho ze tří cílů zadání. Tři cíle korespondují se třemi klíčovými slovy. Jsou 

jimi agenturní zaměstnávání, produktivita a spokojenost. Každé téma má svou část 

teoretickou, vycházející ze studia dostupné odborné literatury a část aplikační, kde jsou cíle 

bakalářské práce naplňovány s využitím teoretických znalostí a konkrétních dat a informací 

z hutního podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. V závěru každého tématu bylo podle výsledků 

zkoumání navrženo možné řešení definovaných problémových míst nebo doporučení ke 

zlepšení stávajícího stavu. 

Prvním tématem bylo agenturní zaměstnávání. Zde jsem se zabýval zakotvením agenturního 

zaměstnávání v právním řádu ČR a historií. Byly definovány rozdíly mezi agenturou práce a 

personální agenturou a mezi agenturním zaměstnáváním a outsourcingem. Dotknul jsem se 

nelegálního zaměstnávání i pojmu „Švarcsystém“. Důležitým znakem agenturního 

zaměstnávání je jeho prekérnost. Negativa vyplývající z prekérnosti agenturního 

zaměstnávání se promítají do vnímání faktorů pracovní spokojenosti, kterou se zabývá další 

část bakalářské práce. V aplikační části bylo téma agenturního zaměstnávání rozpracováno 

do oblastí produktivity práce a pracovní spokojenosti.  

Ve druhém tématu jsem se snažil definovat produktivitu práce, způsoby jejího výpočtu a 

stanovit faktory ovlivňující produktivitu práce. Z metod umožňujících zvýšení produktivity 

práce je na zkoumaném úseku uplatňována zejména metoda 5S. Vysoká produktivita práce 

je dnes klíčovým faktorem pro zachování konkurenceschopnosti firmy. Analýza produktivity 

práce v aplikační části je zaměřená na vybranou válcovací trať a období. Výsledkem 

sledování objemu výroby a počtu zaměstnanců jsou grafy vzájemných závislostí a vývoje 

zaměstnanosti. Sledována byla i produktivita práce ve vztahu k agenturním zaměstnancům. 

Bylo definováno 6 základních poznatků o vlivu agenturních zaměstnanců na produktivitu 

práce na vybraném provoze a všechny byly v návrzích a doporučeních podrobně 

interpretovány. 

Obsahem třetího tématu byla pracovní spokojenost. Existuje velké množství definicí a teorií 

pracovní spokojenosti a nelze se tomuto faktu divit, protože jde o problematiku velmi 

širokou s obrovskou škálou vlivů. S pracovní spokojeností souvisí psychologie práce, která 

se zabývá studiem podmínek, vztahů a činností člověka v pracovním prostředí. Souvisí s ní 

vliv pracovního prostředí, vliv týmu a také pracovní motivace. Pro sběr dat v aplikační části 

byla využita metoda pozorování zaměstnanců v různých pracovních situacích a zejména 

metoda skupinových rozhovorů. Vyhodnocení definovaných vlivů bylo provedeno možná 

netradičně vložením do SWOT analýzy. Silné a slabé stránky jsou vlivy s velkým či malým 

potenciálem ovlivnění spokojenosti, příležitosti jsou chápány jako možné zdroje společnosti 
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pro následné budoucí pozitivní ovlivnění spokojenosti a rizika to jsou nebezpečí negativních 

dopadů na společnost, skrývajících se za nespokojeností. 

Do mnohých komentářů, názorů a doporučení se promítly mé vlastní „zkušenosti“ z více než 

dvacetiletého zaměstnání v analyzované společnosti a také osobní zkušenosti s počátkem a 

průběhem agenturního zaměstnávání v této společnosti. V práci se odráží i mé osobní postoje 

a vnímání pojmu pracovní spokojenost. 

Na úplný závěr ještě jedna myšlenka. Není originální, ale plně se s ní ztotožňuji. Dnešní 

práce je náročnější než kdykoli dříve, od pracovníků se žádá, aby pracovali rychleji, déle a 

často s omezenými zdroji a ve špatných podmínkách. Firmy upouštějí od nabízení kariéry a 

jistoty zaměstnání a nahrazují je nejasnými nadějemi a vírou. Postoje zaměstnanců se od 

základu mění a tito odevzdávají firmě svůj čas, ale ne své plné úsilí. Své schopnosti už plně 

neinvestují do aktivit podniku. Příspěvek pracovníků se stává rozhodujícím podnikovým 

problémem, protože ve snaze vyrábět více a s menším počtem pracovníků nemají podniky 

jinou možnost, než se pokusit angažovat nejen tělo, ale také myšlení a srdce každého 

pracovníka.[20] 

V podnicích pracují skuteční lidé se skutečnými potřebami. 
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