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Úvod

Lidské  zdroje  -  spolu  s materiálními  a  finančními  zdroji   jsou  jedním  z pilířů 

fungování organizace. Z této definice plyne,  že lidé jsou důležitým aktivem a potenciálem 

společnosti. Tímto potenciálem mám na mysli produkční a rozvojovou schopnost organizace, 

která představuje dynamický, otevřený systém mající svůj účel.  

Právě   výjimečnost  lidských  zdrojů  bývá  spatřována  v tom,  že  lidé  vykonávají 

koncepční  a  tvůrčí  činnost,  jejímž  prostřednictvím  dochází  k plnění  systémově  prospěšné 

funkce. Za nepředvídatelných a mimořádných situací se tak stávají konsolidujícím prvkem, 

který je schopen svým jednáním zvládat nepředvídané děje a svízelné situace, a zajišťovat 

spolehlivost  systému,  zvyšovat  jeho  adaptabilitu,  prodlužovat  životnost  a  minimalizovat 

hrozící ztráty (Mateiciuc, 2001). V důsledku těchto uvedených skutečností neustále narůstá 

význam řízení lidských zdrojů a rozvoj lidského potenciálu – tedy neustálé zdokonalování 

personalistiky.

Řízení lidských zdrojů zahrnuje mimo jiné poznatky o člověku v pracovním procesu, 

které  prolínají  nepřeberné  množství  dalších  vědních  oborů.  Je  tedy  žádoucí  vzájemné 

obohacování  jednotlivých  oborů  novými  poznatky  z oborů  příbuzných.  Důležité  je  však 

věnovat  pozornost  dílčí  problematice,  jelikož  není  na místě  pozorovat  problém povrchně, 

nýbrž od jeho jádra.

Mezi  takovéto  dílčí  problémy,  které  mají  ve  většině  případů  dopad  na  celou 

organizaci,  patří  fluktuace  zaměstnanců.  Právě  s tímto  problémem  se  setkáváme  i 

v podmínkách nadnárodní  pracovní  a personální  agentury Trenkwalder,  a.s.,  která se stala 

předmětem mé analýzy v rámci bakalářské práce.

V teoretické části práce se zabývám řízením lidských zdrojů a sociálním potenciálem 

organizace a vymezením pojmu fluktuace, respektive mobility,  zaměstnanců. Dále popisuji 

organizační  chování  a  vliv  podnikové  kultury  na  fluktuaci  a  způsoby  a  metody  měření 

fluktuace  zaměstnanců.  Není  opomenuta  ani  otázka  retence  zaměstnanců,  kterou  můžeme 

popsat jako pokus o stabilizaci pracovníků.

Cílem mé práce je provedení analýzy stavu fluktuace ve společnosti Trenkwalder, a.s. 

a návrhy a doporučení antifluktuačních opatření, která vycházejí právě z této analýzy. 



1. TEORETICKÝ POHLED NA FLUKTUACI A RETENCI 
ZAMĚSTNANCŮ

1.1.Řízení lidských zdrojů a lidský potenciál

Motto: „ Quo vadis“

Řízením  lidských  zdrojů  se  rozumí  provádění  takových  koordinovaných  činností, 

které  slouží  k získávání  a   udržení  pracovníků  tak,  aby  za  určitých  podmínek  podávali 

požadovaný výkon potřebný k dosažení podnikových cílů. Hlavním úkolem řízení lidských 

zdrojů  je  rozvoj  lidského kapitálu.  Aby však  mohl  být  tento  hlavní  úkol  plněn,  je  nutné 

vytvořit vlastní personální strategii (a jí odpovídající strategii řízení lidských zdrojů), která je 

v souladu s celkovou strategií organizace. Strategie řízení lidských zdrojů uplatňuje operační 

přístup,  který  zahrnuje  takové  dlouhodobě  sledované  a  utvářené  organizační  procesy  a 

aspekty, jako jsou (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005):

 organizační struktura,

 kultura organizace (firmy),

 přizpůsobování  lidských  zdrojů  budoucím  pracovním  požadavkům  i  potřebám  a 

nárokům organizace,

 efektivnost a výkonnost organizace,

 řízení organizačních změn a rozvoj firmy.

Termín  lidský  potenciál  rozpracoval  v roce  1981  Schulz  následujícím  způsobem: 

„Vezměte v úvahu všechny lidské schopnosti, ať už vrozené či získané. Vlastnosti …, které 

jsou  cenné  a  mohou  být  vhodným  investováním  rozšířeny,  budou  tvořit  lidský  kapitál.“ 

(Armstrong, 2007)

Z výše  uvedené  Schulzovi  definice  vyplývá  poznatek,  že  součástí  řízení  lidských 

zdrojů  je  také  jejich  rozvoj.  Rozvojem lidských  zdrojů  rozumíme  zvyšování  kvalifikace, 

odbornosti a stupně dovedností tak, aby bylo dosažení podnikových cílů co nejjednodušší. 



Na  lidský  potenciál  má  vliv  nepřeberné  množství  faktorů:  pracovní  podmínky, 

způsobilost zaměstnanců, požadavky na zaměstnance, pracovní prostředí, individuální fyzické 

a psychické vlastnosti, uplatňované pracovní postupy a metody, množství a kvalita informací, 

firemní kultura, postavení společnosti na trhu, možnost osobního rozvoje zaměstnance ad. 

Závažným  rozvojovým  úkolem  managementu  každé  rostoucí  firmy  je  nutnost 

zvládnout řízení lidských zdrojů na takové úrovni, aby se lidské zdroje a nedostatečný lidský 

potenciál nestaly slabou stránkou a brzdou hladkého provozu a aktivity firmy, jakož i rozvoje 

firmy (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005).

1.2.Mobilita a fluktuace zaměstnanců 

Mobilita pracovních sil je proces, při němž dochází k pohybu jednotlivých pracovníků 

(popř. i celých skupin) buď uvnitř organizace, nebo mezi danou organizací a jiným sociálním 

systémem (podnikem). Mluvíme-li o pohybu pracovní síly v sociální struktuře podniku, jde o 

tzv.  vnitropodnikovou mobilitu (může  být  označována  jako interní  fluktuace).  Jedná-li  se 

však o pohyb pracovní síly mezi různými organizacemi (tedy různými sociálními systémy), 

jde o tzv. fluktuaci (též externí fluktuace).

Na fluktuaci můžeme nahlížet z pohledu její funkčnosti:

a) fluktuace funkční – žádoucí, řízený pohyb pracovníků 

b) fluktuace nefunkční -  nežádoucí (např. časté neodůvodněné střídání zaměstnání)

Dále se fluktuace může dělit z pohledu zaměstnanců, a to na:

a) fluktuaci dobrovolnou – tj. kdy pracovník dobrovolně mění zaměstnání

b) fluktuaci nedobrovolnou – pracovník je nucen odejít ze zaměstnání  

V současnosti převládá v ČR spíše fluktuace dobrovolná (8,5%) nad nedobrovolnou 

(5,8%).  Z možných  důvodů  pro  nedobrovolný  odchod  pracovníka  představuje  přitom 

nepatrnou  část  (0,4%)  propouštění  pro  porušení  kázně  či  slabý  pracovní  výkon.  To 

pravděpodobně souvisí  s českou legislativou,  která  zaměstnavatelům poněkud znesnadňuje 

rychlé  jednání  v případě  neuspokojivých  pracovních  výsledků  zaměstnance.  Mezi  další 

důvody,  které  se  zahrnují  do nedobrovolné  fluktuace,  patří  např.  odchod zaměstnance  do 

důchodu, reorganizace, odchod ze zdravotních důvodů atd. 



1.2.1.Formy pracovní mobility

Krom  výše  uvedených  forem  mobility  pracovních  sil  typických  pro  podnikové 

prostředí může pracovní mobilita nabývat řady dalších forem (Tomšík, 1991):

Mobilita horizontální a vertikální

Horizontální mobilita popisuje pohyb pracovních sil v rámci pracovních pozic stejné 

úrovně. Vertikální mobilita mění úroveň pracovní pozice pracovníka, dochází k jeho vzestupu 

či sestupu v hierarchii těchto pozic. Každá pracovní pozice se liší v řadě svých charakteristik 

– podílem na rozhodování, informacích, mírou odměn, obsahem práce, kvalifikačními nároky 

a požadavky, pracovními podmínkami apod. V závislosti na míře těchto hodnot, které jsou 

s určitými  pracovními  pozicemi  spojeny,  se  v rámci  sociálních  systémů  podniků  vytváří 

několik vrstev těchto pozic. Přesun mezi těmito vrstvami pak znamená vertikální mobilitu.

Pro posouzení  úrovně či  míry  vertikální  mobility  se  používají  kategorie  a  kritéria 

sociálního  vzestupu či  sestupu.  Je  možné  rozlišovat  mezi  kritérii  objektivní  a  subjektivní 

povahy.  Mezi  objektivní  kritéria  patří  např.  zvýšení  mzdy  a  pracovní  postup.  Kritéria 

subjektivní  povahy  jsou  mnohem  různorodější,  protože  jsou  produktem  skupinového  či 

individuálního  vědomí  a  odrážejí  i  řadu aspektů pracovních  podmínek a  pracovní  situace 

v daném podniku.

Mobilita profesní

Tato  mobilita  popisuje  situaci,  kdy  se  pracovník  rozhodne  opustit  své  dosavadní 

povolání (svou profesi) a začne vykonávat povolání jiné.



Odchod z pracovního procesu

Odchody pracovních sil se dle charakteru dělí na odchody dočasné a odchody trvalé. 

Příkladem odchodu dočasného může být nástup na mateřskou dovolenou, příkladem odchodu 

trvalého je odchod do starobního důchodu, trvalá pracovní neschopnost či úmrtí.

Mobilita spojená s migrací

Procesy  pracovní  mobility  se  mohou  spojovat  s procesy  migrace,  tj.  stěhování 

obyvatelstva.  Jde o případ,  kdy pracovník je změnou svého zaměstnání  nucen změnit  své 

bydliště (obr.1.1.).

Obr. 1.1.: Pracovní mobilita a migrace (Tomšík, 1991)

Mobilita ovlivnitelná a neovlivnitelná

Znamená  míru  ovlivnitelnosti  především  z pozice  zaměstnavatele.  Mezi  mobilitu 

neovlivnitelnou  patří  především  úmrtí  pracovníka,  odchod  do  důchodu,  změna  jeho 

pracovních schopností v důsledku úrazu či nemoci.



Mobilita řízená a neřízená

Řízenou  mobilitou  chápeme  ovlivňování  zaměstnanosti   podnikem  (propouštění; 

odchody sezónních pracovníků; odchody pracovníků, s nimiž byla uzavřena smlouva jen na 

dobu určitou), neřízenou mobilitu představují individuální rozhodnutí pracovníka o odchodu 

ze zaměstnání.

Řízenou mobilitu hodnotí jednotliví HR experti různě. Většina však uvádí, že řízená 

mobilita zaměstnanců se pohybuje přibližně kole 5 – 7%.

Mobilita žádoucí a nežádoucí

Jedná se o formy mobility rozlišované z hlediska jejích důsledků. Přihlížíme zejména 

k žádoucím  nebo  nežádoucím  důsledkům  z pohledu  zaměstnavatele,  pracovníka  či  celé 

společnosti.

Hledisko/subjekt Žádoucí důsledky Nežádoucí důsledky

Společnost Přechod do progresivních a 
rozvojových oborů a odvětví

Stagnace či růst počtu 
pracovníků v neperspektivních 

oborech a odvětvích

Zaměstnavatel

Změny výrobního programu, 
omezení nerentabilní výroby, 

odchod pracovníků 
s nevyhovující pracovní 

morálkou

Narušení kontinuity 
pracovního procesu a 

organizace práce, pokles 
výkonnosti, růst zmetkovosti, 
růst nároků na řízení nových 

pracovníků, ztráty ze 
zapracování  a zácviku

Pracovník

Odchod ze zdravotních 
důvodů, získání lepšího bytu, 
zkrácení cesty do zaměstnání, 

získání lépe placené, 
perspektivnější práce

Nebezpečí rekvalifikace, 
zhoršení vztahu k práci, pokles 

pracovní morálky

Tab. 1.1.: Žádoucí a nežádoucí důsledky procesů pracovní mobility 

(Nový, Surynek, 2002)



Mobilita reálná a potenciální

Reálná mobilita představuje skutečný pohyb pracovních sil v určitém časovém období. 

Potenciální  mobilita  je  předpoklad  pohybu  pracovních  sil  v budoucnu  za  určitých 

předpokladů.

1.2.2.Příčiny podmiňující pracovní mobilitu

Příčiny, které podmiňují pracovní mobilitu, se dělí do tří skupin:

a) Faktory mimopodnikové povahy – podnik je nemůže ovlivňovat ani kontrolovat, 

např.:

o v jakém stavu a fázi je obor podnikání organizace (jaký je výhledový potenciál 

odbytu produktů či služeb – očekává se stagnace, progrese degrese?),

o jaká je hrozba vstupu konkurence, kdo je konkurence firmy,  jaké má standardy 

(posouzení možnosti odlivu zaměstnanců ke konkurenci),

o kolik stejných, resp. příbuzných atraktivních pracovních příležitostí se nabízí pro 

zaměstnance organizace v blízkém regionu,

o jaká je úroveň výše mezd a struktury zaměstnaneckých výhod v regionu a v oboru 

působení organizace,

o jaký je předpoklad vývoje v oblasti hlavních externích faktorů – stručná SLEPT 

analýza  (především  vývoj  nezaměstnanosti,  ekonomické  a  úvěrové  politiky, 

politické a legislativní situace, technologické rozvoje),

o prestiž a atraktivnost jednotlivých povolání z pohledu lidí.

b) Faktory podnikové povahy –  podnik je  sám utváří,  může  je tedy ovlivňovat  a 

kontrolovat.  Těchto  faktorů  je  nepřeberné  množství,  příkladem  mohou  být: 

spravedlivý  výdělek,  organizace  práce,  pracovní  podmínky (fyzické,  zdravotně-

hygienické), jednání a postoj nadřízeného a spolupracovníků.

Další vnitřní faktory ovlivňující fluktuaci:



o historický vývoj fluktuace ve společnosti (je vhodné mít údaje 3-4 roky nazpět – 

pro určení trendů a případné vyloučení náhodných vlivů),

o struktura fluktuace (z jakých důvodů zaměstnanci  odcházejí,  z jakých pozic, od 

kterých vedoucích, po jaké době trvání pracovního poměru, kam odcházejí, …),

o vyčíslení nákladů na nábor, výběr, adaptaci a rozvoj nových zaměstnanců,

o vyčíslení nákladů na odstupné a různé náhrady odcházejícím zaměstnancům,

o vyčíslení  nákladů  na  rostoucí  požadavky  stran  péče  o  zaměstnance  (sociální 

programy, specifické odměny, bonusy,…) a vyhodnocení jejich efektivity,

o výsledky  prováděných  průzkumů  spokojenosti  zaměstnanců  (nutno  hledat 

společné jmenovatele problémů)

o jaké jsou zdroje na sanaci problémů vzniklých z vysoké, resp. rostoucí fluktuace 

(peníze, čas, lidé, informace, IT a komunikační prostředky).

c) Faktory  dané  osobními  charakteristikami  pracovníků  – u  níže  uvedených 

charakteristik je vždy uveden jejich převládající vliv na fluktuační tendence. Jedná 

se o tyto faktory (Nový, Surynek, 2002):

o pohlaví: vyšší u mužů než u žen,

o věk: se stoupajícím věkem klesají (zhruba od hranice 30 – 35 let),

o rodinný stav: výrazně vyšší u svobodných pracovníků než 

u ženatých/vdaných,

o počet dětí v rodině: vyšší u bezdětných,

o vzdělání: se stoupající úrovní vzdělání klesají,

o profese: vyšší u dělníků, především nekvalifikovaných,

o praxe v podniku: s tím, jak délka roste, fluktuační tendence klesají.

Řízení procesů pracovní mobility v podnikových podmínkách by mělo sledovat  cíle, 

jako  vytváření takové  kvalifikační  a  profesní  skladby  zaměstnanců  podniku,  která  bude 

v souladu jak  se  současnými,  tak  i  budoucími perspektivními  záměry  rozvoje  organizace. 

Dalším cílem by mělo být snižování nežádoucí fluktuace, zejména u skupin pracovníků, u níž 

má organizace eminentní zájem o dlouhodobou spolupráci.  V neposlední řadě by  součástí 

strategie mělo být vytváření dostatečného prostoru pro realizaci kariéry pracovníků.



1.2.3. Negativní dopady rostoucí fluktuace na organizaci

Fluktuace  zaměstnanců  je  citlivé  téma  pro  mnohé  organizace.  Pokud  dojde 

k překročení  doporučených  hodnot  úrovně  fluktuace  zaměstnanců,  znásobují  se  negativa, 

která na danou  organizaci dopadají. Mezi hlavní negativa patří:

 porušení obchodního tajemství a možný únik citlivých informací, 

 odchod zaškolených a své práce znalých zaměstnanců,

 odliv zákazníků (zákazníci následují zaměstnance, s nímž byli v kontaktu, do podniku 

kam odešel – tzv. přetahování zákazníků),

 možné přechodné zhoršení v péči o zákazníka nebo při jednání s dodavateli v období, 

než je zaškolen nový pracovník,

 možná ztráta důvěryhodnosti,

 zvýšené náklady na udržení funkčních procesů a zamezení propadům prodeje a dalším 

škodám,

 opakující se náklady na výběr a adaptaci nových zaměstnanců (vč. zvyšování nároků 

na personální oddělení),

 nejistota a obavy stávajících zaměstnanců (možný vznik konfliktů, nárůst pracovních 

neschopnosti, řetězové reakce při odchodu zaměstnanců, nespokojenost),

 snížení „kreditu“ coby potenciálního zaměstnavatele pro nové a kvalitní uchazeče o 

zaměstnání.

1.2.4.Náklady na fluktuaci

Ocenění  těchto nákladů je  velice  užitečné  při  přesvědčování  liniových manažerů  a 

finančních  ředitelů  o  potřebě  investice  ke  zvýšení  počtu  zaměstnanců,  kteří  v organizaci 

zůstávají.

Ocenění fluktuačních nákladů je užitečné zvláště pokud se snažíme přesvědčit liniové 

manažery a finanční ředitele o potřebě investic ke zvýšení retence zaměstnanců. V současné 

době oceňuje tyto náklady překvapivě malé procento HR oddělení (7%).

Při oceňování těchto nákladů není nutné započítávat jednotlivé náklady na každého 

zaměstnance, který opouští organizaci. Můžeme je ocenit průměrnou cenou, kterou na konci 

období vynásobíme počtem a získáme celkové fluktuační náklady za celý rok.



Náklady na fluktuaci lze rozdělit na náklady přímé a nepřímé. Jako příklad přímých 

nákladů jsou uváděny nejčastěji:

o náklady na získání pracovníka (inzerování, pohovory, testování),

o náklady orientace nového zaměstnance ( vstupní kurzy, cena materiálů a manuálů 

poskytovaných novým pracovníkům),

o vzdělávání nových zaměstnanců, aby si osvojili nové nezbytné dovednosti,

o a další. 

Mezi nepřímé náklady se řadí:

o čas  personalistů  a  liniových manažerů  strávený při  výběru  a  získávání  nových 

zaměstnanců,

o čas personalistů a liniových manažerů vynaložený na orientaci nových pracovníků,

o čas  personalistů,  liniových  manažerů  a  ostatních  pracovníků  při  vzdělávání  a 

následném výcviku nových pracovníků.

Nesmíme opomenout  ani další  náklady,  které jsou spojeny s odchodem pracovníka 

(mzdové náklady odcházejícího pracovníka, administrativní náklady).  Viditelné jsou taktéž 

ztráty způsobené tím, že pracovník odešel dříve než byl nalezen jeho náhradník (tjs. ztráty 

produkce, prodeje, uspokojení zákazníka)

Velká  část  těchto  nákladů  se  skládá  z  nákladů  na  pracovní  dobu  managementu  a 

administrativních pracovníků (příležitostné náklady), ale přímé náklady mohou být značné, 

pokud je využito při následném náboru služeb reklamních agentur či assessment center.

Komplexnější  přístup  k  fluktuačním  nákladům dává  přesnější  a  stále  vyšší  odhad 

celkových nákladů. Obecně uváděná metoda zahrnuje odhady a relativní produktivitu nových 

zaměstnanců v prvních týdnech či měsících.

1.2.5. Přínosy řízené fluktuace

Fluktuaci zaměstnanců nemusíme chápat jen jako nějakou „nemoc“ v podniku, která 

má pouze negativní dopady. Např. řízená fluktuace má do určité míry i své přínosy:

 objektivně posuzuje personální a manažerskou práci v celé firmě i jejích jednotlivých 

částech,

 vytváří vhodné příležitosti k postupům v rámci firmy – oživuje „vnitřní trh práce“,



 odbourává  profesní  slepotu  a  zažité  stereotypy  přílivem nových  lidí  a  tím  pádem 

nových nápadů do firmy,

 optimalizuje  a  zlevňuje  proces  vytváření  personálního  plánu,  řízení  rozvoje  a 

nástupnictví,

 stabilizuje produktivní pracovníky

a jistě mnohé další …..

1.3.Organizační chování a vliv podnikové kultury na fluktuaci

Jelikož  lidé  prožívají  většinu  času  svého  aktivního  života  v pracovním  prostředí, 

slouží organizace, v níž je člověk zaměstnán nejen jako místo určené k ekonomickým účelům, 

ale  slouží  i  jako  místo  vyjadřování  emocí  jednotlivých  zaměstnanců  a  zdroj  identity. 

Organizace  je  tedy  místo,  v níž  lidé  získávají  své  nejintenzivnější  sociální  zkušenosti. 

Všechny tyto skutečnosti analyzuje a interpretuje organizační chování.

1.3.1.Manažerský styl a organizační kultura

Organizační chování těsně souvisí s manažerským stylem vedení lidí. Manažerský styl 

řízení  může  mnohdy  ovlivnit  rozhodnutí  zaměstnance,  preferujícího  jiný  styl  řízení, 

k odchodu z organizace do jiné. 

Zvolení  vhodného  stylu  řízení  spočívá  v přihlédnutí  k tradicím  organizace,  k 

očekávání  zaměstnanců,  k  aktuálnímu  stavu  organizace  a  jejího  postavení  na  trhu  a 

k charakteristice lidí, s nimiž manažer pracuje.

Malé organizace a malí podnikatelé mohou používat celou řadu manažerských stylů. 

Nejčastěji se však bohužel vyskytuje styl  založený na „mocenské kultuře“, kde je normou 

benevolentní  autoritářství.  Tzn.  že moc vychází  z jediné osoby (majitel  společnosti),  která 

říká co chce a čeho  se jak dosáhne.

V profesních  organizacích  s vysokým  počtem  specialistů  se  vyskytuje  většinou 

kultura, kde moc je založena na vztazích.

Dle mého názoru negativně ovlivní špatně zvolený styl řízení celou organizaci, což ve 

svých důsledcích vede ke zvyšování fluktuace. Snížení fluktuace v rámci této oblasti by bylo 



možné např. uplatňováním participativního stylu řízení, který umožňuje aby zaměstnanci byli 

více zainteresování do procesu rozhodování a celkového řízení.

1.4.Stabilizace (retence) zaměstnanců

Odchody klíčových zaměstnanců mohou mít  mimořádný,  jejich počtu nepřiměřený 

dopad na  chod  podniku a  lidé,  které  si  organizace  přejí  udržet,  bývají  obvykle  těmi,  kteří 

s největší pravděpodobností odcházejí.

Chce-li  si  organizace  kvalitní  a  talentované  pracovníky  udržet,  musí  s nimi 

spolupracovat a hlavně komunikovat.

Vhodné je zvolit  taktéž určitou strategii  stabilizace,  která bere v úvahu problémy a 

konkrétní situaci organizace. Jak uvádí P. Cappelli: „nemůžete ukrýt své lidi před atraktivními 

příležitostmi   a  agresivními  verbíři“  – a  dále  říká,  že  „starý úkol  řízení  lidských zdrojů  - 

minimalizovat celkovou fluktuaci pracovníků – je třeba nahradit novým úkolem: ovlivňovat, 

kdo odejde a kdy“ (Armstrong, 2007).

Při  tvorbě  retenční  strategie  je  vhodné  brát  v úvahu  faktory  ovlivňující  stabilizaci 

pracovníků: 

 pověst podniku,

 získávání, výběr a rozmísťování,

 styl, úroveň vedení – „pracovníci se zasnubují s podniky, ale rozvádějí se s manažery“ 

(Armstrong, 2007),

 příležitost ke vzdělání 

 uznání, oceňování, seberealizace, odměňování výkonu.

1.4.1.Plán stabilizace zaměstnanců

Plán stabilizace by měl čerpat z kvalitních informací, které dávají odpověď na hlavní 

otázku: Proč lidé z organizace odcházejí? Určitě dobrým způsobem, jak tyto informace získat je 

uskutečnění  pohovoru  při  odchodu  zaměstnance.  Kvalita  získaných  informací  je  však 

diskutabilní, jelikož málokterý zaměstnanec udá pravdivý důvod svého odchodu. Vhodnějším 

způsobem  získání  informací  je  uskutečňování  průběžných  či  pravidelných  hodnotících 

pohovorů se zaměstnanci.



Plán  stabilizace  pracovníků  by  měl  obsahovat  akce,  které  se  týkají  oblastí: 

odměňování,  pracovního  místa  (rozmanitost  činností,  významnost,  autonomie,  …), 

angažovanosti  a  oddanosti  v práci  (identita  s projekty),  výkonu,  rozvoje  kariéry,  podpory 

vytváření  sociálních  vazeb  (kolektivní  spolupráce  versus  nedostatečná  soudržnost  skupin), 

nespokojenosti  s manažerským stylem řízení,  konfliktů  s nadřízenými,  eliminace  pracovních 

stresů ad.

1.4.2.Analýza příčin odchodů

Analýza  příčin  odchodů  pracovníků,  provedená  na  základě  získaných  informací 

prostřednictvím  hodnotících  pohovorů  či  dotazníků  při  odchodu  zaměstnance,  poskytuje 

užitečné poznatky, které lze využít při tvoření plánů stabilizace zaměstnanců. Cílem řízeného 

rozhovoru  (popř.  dotazníku)  s odcházejícím  pracovníkem  je  zjistit,  z jakého  důvodu  lidé 

odcházejí, a nikoliv je přesvědčovat, aby v organizaci setrvali. Důvody odchodu lze zařadit do 

některé z následujících skupin:

 platové/mzdové podmínky jinde,

 možnost lepšího a rychlejšího vývoje kariéry,

 větší jistota zaměstnání jinde,

 více možností osobního rozvoje jinde,

 lepší pracovní podmínky jinde,

 špatné vztahy s nadřízeným i spolupracovníky,

 zastrašování, nátlak, týrání, obtěžování, 

 osobní důvody – nemoc, těhotenství, stěhování, změna rodinných poměrů apod.

Rozhovor s odcházejícím pracovníkem by tedy měl pomoci zjistit názory na jakékoliv 

konkrétní důvody k nespokojenosti spadající do některé z výše uvedených skupin (s výjimkou 

kategorie poslední). Je důležité citlivě zjistit konkrétní přístupy k jednotlivým problémům tak, 

aby následně mohlo být uděláno něco pro nápravu.



1.5.Způsoby měření fluktuace zaměstnanců, index stability a další 
ukazatelé

 Míra odchodů   – často také intenzita odchodů pracovníků z podniku je tradiční ukazatel 

měřící ztrátu pracovníků:
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Po  … počet pracovníků, kteří během určitého období (obvykle rok) odešli       
Px    … průměrný počet pracovníků v tomtéž období
Ko  … míra odchodů  

Tato metoda je všeobecně využívaná, protože je snadno pochopitelná a ukazatel se i 

snadno vypočítává. Hlavním nedostatkem měření ztrát pracovníků pomocí podílu těch, kteří 

během daného období  odcházejí,  je,  že  tento  ukazatel  může  být  nadhodnocen v důsledku 

vysoké  mobility  relativně  malého  podílu  pracovních  sil,  zejména  v obdobích,  kdy  se 

pracovníci  obtížně získávají.  Uvedený ukazatel  může být  nevhodný také v případech,  kdy 

průměrný  počet  zaměstnanců,  z něhož  se  vypočítává  procento,  je  vypočítán  na  základě 

nereprezentativních  dosavadních  trendů  vedoucích  k hypotézám  o  výrazném  růstu  nebo 

poklesu zaměstnaných pracovníků během daného období.

Míra odchodů bývá v některých organizacích mylně označována za míru fluktuace. 

Možným důvodem, proč k této chybě dochází je, že někteří personalisté nerozlišují odchody 

zaměstnanců z důvodu přechodu do jiné organizace od důvodů ostatních.

 Mobilita, fluktuace   –  mobilita je měřena jako poměr mezi počtem odchodů (příchodů) 

zaměstnanců a průměrným evidenčním stavem zaměstnanců.
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Po  … počet pracovníků, kteří během určitého období (obvykle rok) odešli       
Pp  … počet pracovníků, kteří během určitého období (obvykle rok) přišli       
Px    … průměrný počet pracovníků v tomtéž období
M  … celková mobilita
∆M  … změna stavu



Stav mobility by se měl udržovat na co možná nejnižší hranici, avšak ne na nulovém 

bodě. Mobilita zaměstnanců by měla být sledována z důvodu využití analýzy pro plánování 

budoucích ztrát pracovníků a tedy pro plánování náboru zaměstnanců nových.

Ukazatel  dobrovolné  fluktuace  (ta  část  mobility,  která  znamená  počet  rozvázání 

pracovního poměru za účelem navázání nového) lze brát jako indikátor analýzy spokojenosti 

zaměstnanců v organizaci:
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Prpp  … počet pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr za účelem přechodu do jiné 
 organizace       

Px    … průměrný počet pracovníků v tomtéž období
F    ...  fluktuace

Jak je z výše uvedeného vzorce patrné, oproti ukazateli míry odchodů počítá ukazatel 

fluktuace jen s těmi pracovníky, kteří ukončili pracovní poměr za účelem přechodu do jiné 

organizace. Jsou zde tedy vyjmuti zaměstnanci, kteří ukončili pracovní poměr odchodem do 

důchodu či úmrtím, odchodem na mateřskou dovolenou, pečováním o dítě či osobu blízkou, 

ukončením  dohod  brigádníků,  důchodců  či  ukončení  pracovního  poměru  kvůli  nástupu 

výkonu trestu.

Dalším možným ukazatelem je indikátor stavu výstupů:
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Prpp  … počet pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr za účelem přechodu do jiné 
 organizace       

Po  … celkový stav rozvázání pracovních poměrů v organizaci
V … ukazatel stavu výstupů
      

 Index  stability   –  je  mnohými  považován  za  jakési  vylepšení  jednoho  z předchozích 

ukazatelů (ukazatele míry odchodů). Příslušný vzorec má následující tvar:
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Prr  … počet pracovníků s jedním a více roky zaměstnání v organizaci      
Pr  … počet zaměstnaných před rokem
Is  … index stability

Tento  ukazatel  naznačuje  tendenci  dlouhodobějších  zaměstnanců  setrvávat 

v organizaci,  a tedy ukazuje míru kontinuity zaměstnání.  Může však být opět zavádějícím 

ukazatelem,  protože  neodhaduje  ony  výrazně  odlišné  situace  existující  v podniku  nebo 

podnikovým útvarem s vysokým podílem dlouhodobě zaměstnaných pracovníků ve srovnání 

s podnikem či podnikovým útvarem, kde většina pracovníků má krátkou dobu zaměstnání.

 Míra přežití   – metoda analýzy odchodů pracovníků, která je pro plánování lidských 

zdrojů neméně důležitá než předešlí ukazatelé: je to podíl těch pracovníků, kteří byli 

získáni v určitém období a kteří jsou v organizaci zaměstnáni ještě po určitém období 

(počtu měsíců nebo let). 

Rozložení ztrát pro každou skupinu osob přijatých v určitém období bývá vyjádřeno 

v podobě „křivky přežití“ (obr. 1.2.):

Obr. 1.2.: Křivka přežití

 Ukazatel  střední  délky  zaměstnání   –  jde  o  jednoduššího  ukazatele  odvozeného 

z analýzy míry přežití: je definován jako doba potřebná k tomu, aby se skupina nebo 

kohorta  osob  vstupujících  do  organizace  snížila  o  polovinu.  Tento  ukazatel  lze 

čas
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porovnávat jak podle jednotlivých ročních kohort osob vstupujících do podniku, tak u 

různých skupin pracovníků. Tak lze zjistit, kde je třeba podniknout kroky zmírňující 

trendy nežádoucích odchodů pracovníků z podniku (Armstrong, 2007).

Všechny  výše  uvedené  metody  výpočtu  „fluktuace“  zaměstnanců  neodrážejí 

individuální  specifika  jednotlivých  organizací,  které  si  míru  mobility,  resp.  fluktuace 

pracovníků  analyzují.  Ve většině  případů  je  tedy  vhodné upravovat  způsoby výpočtů  dle 

požadavků  na  výstup  tak,  aby  tento  výstup  měl  dostatečnou  vypovídací  schopnost  pro 

manažery  a  přímé  nadřízené,  kteří  se  pomocí  antifluktuačních  opatření  snaží  fluktuaci 

zaměstnanců pozitivně ovlivnit.

1.6.Plán snižování počtu pracovníků

Organizace se nemusí potýkat vždy jen s problematikou fluktuace a snahou o retenci 

zaměstnanců.  Zavádění  nových  technologií,  redukce  finančních  zdrojů  na  zaměstnávání, 

reorganizace a spousta dalších faktorů přispělo k nutnosti redukce polokvalifikovaných nebo 

nekvalifikovaných  lidí  v kancelářích  i  dílnách.  Tuto  problematiku  je  nutné  řešit 

prostřednictvím snižování  počtu  pracovníků.  Plán snižování  počtu  pracovníků by měl  být 

založen na časovém plánu a na prognózách, do jaké míry lze tohoto cíle dosáhnout pomocí 

přirozených  ztrát  nebo  stimulování  dobrovolných  odchodů  nadbytečných  pracovníků. 

Takovýto plán by měl stanovovat:

 celkový počet lidí, kteří mají odejít, kdy a z kterých pracovních pozic;

 systém informování jak pracovníků, tak i odborových organizací;

 odhady přirozených ztrát pracovníků;

 možné stimuly pro vyvolání dobrovolných odchodů;

 podmínky nabízené pracovníkům, kteří budou propouštěni z důvodu nadbytečnosti;

 peněžní  i  nepeněžní  stimuly  pro  retenci  klíčových  zaměstnanců,  které  si  chce 

organizace ponechat;

 možnosti rekvalifikace a přeřazení na jinou práci; 

 kroky,  které  by  byly  zaměřeny  na  pomoc  propouštěným pracovníkům při  hledání 

nového zaměstnání (např. poradenská služba);

 postupy informování jednotlivých pracovníků.



1.6.1.Outplacement

Při  umísťování  propouštěných  pracovníků  z důvodu  nadbytečnosti  mimo  podnik 

(outplacement)  jde o pomoc při  hledání  náhradního zaměstnání.  Zahrnuje v sobě i  pomoc 

poskytovanou  jedincům,  aby se  za  pomocí  poradenských  služeb  a  speciálních  konzultací 

vyrovnali se samotným propuštěním, pokusili se o změnu kariéry a stanovili si nové pracovní 

cíle.

Propouštějící  organizace  může  poskytovat  pomoc  propouštěným zaměstnancům na 

bázi zcela individuální, ale v případě rozsáhlejšího propouštění lze vytvořit speciální pracovní 

skupinu,  která  se  touto  problematikou  bude  zabývat.  Organizace  taktéž  může  požádat  o 

pomoc specializovanou firmu na konzultování  propouštěných pracovníků,  která bude výše 

uvedené služby propouštěným poskytovat.



2. Charakteristika vybrané organizace

2.1.Trenkwalder, a.s.

Trenkwalder,  a.s.  je  nadnárodní  pracovní  a  personální  agentura.  V rámci  činnosti 

pracovní agentury působí jako dodavatel  pomocné a odborné pracovní síly dle požadavků 

klienta.  Dodávanou  pracovní  sílu  zaměstnává  ve  vlastním  stavu  a  zákazníkovi  ji  dává 

k dispozici na základě tzv. dočasného přidělení. V rámci činnosti personální agentury působí 

společnost jako odborník na vyhledávání, posuzování a doporučování vhodných uchazečů o 

zaměstnání. Zaměstnance tedy vyhledá a prodá (zprostředkuje) klientovi. Tyto zaměstnance 

však už nevede ve vlastním stavu pracovníků.

V současné době využívá Trenkwalder, a.s.  zdroje pracovní síly z České republiky, 

Slovenska, Polska a Bulharska.

Společnost vznikla 10.5.1991 v Ostravě pod názvem Sdružení KAPPA, jako reakce 

na  nárazové  potřeby  zemědělských  podniků,  které  se  v té  době  potýkaly  s nedostatkem 

pracovníků na chmelové brigády. Již následující rok byla společnost vyhlášena jako nejlepší 

dodavatel  pracovní  síly.  Na základě  vysoké  poptávky byly  zakládány  první  pobočky pro 

nábor  pracovních  sil  (VŠ  koleje  Ostrava,  Brno,  Praha).  KAPPA  se  stala  největším 

dodavatelem  pracovní  síly  na  území  České  republiky.  V roce  1993  se  pobočky 

transformovaly na pracovní agentury a rozrostly se jejich řady o Olomouc a Liberec.V roce 

1995 vzniká  myšlenka  vytvořit  síť  poboček  po  celé  České  republice.  Následující  rok  již 

proniká KAPPA i na Slovensko, kde zakládá svoji první náborovou kancelář. V roce 2002 se 

zakladatelé shodli na transformaci společnosti ze „sdružených fyzických osob KAPPA“ na 

standardní akciovou společnost. Novým obchodním jménem se stává  KAPPA People, a.s.. 

Zakladatelé  PaeDr.  Jaroslava  Poláková,  Csc.,  Ing.  Otakar  Albrecht  a  Ing.  Jan  Kozina  se 

stávají akcionáři firmy.  Rok 2003 se stal rokem zlomu, kdy společnost zdvojnásobila svůj 

obrat  a  představenstvo  rozhodlo  o  založení  dceřinné  společnosti  na  Slovensku  (KAPPA 

Slovakia,  s.r.o.).  V roce  2004  společnost  získává  dotaci  z programu  PHARE  na  projekt 

Získej práci. Následující rok – rok 2005 - je právem v organizaci označován rokem Evropy: 

dochází k expanzi společnosti do Polska, firma získává certifikaci ISO 9001:2000 a hlavně se 

integruje s evropskou pracovní agenturou Trenkwalder Personaldienste a.g. a přejmenovává 

se na Trenkwalder KAPPA people a.s..



V roce 2007 vstupuje společnost Trenkwalder KAPPA people, a.s. na bulharský trh, 

kde  otevírá  v průběhu  roku  4  náborové  kanceláře.  Taktéž  dochází  k prvním  integračním 

procesům s akvizovanou firmou STEER personální služby s.r.o..

Od 1.1.2008 se již společnost prezentuje pouze jako Trenkwalder, a.s..

V současné době zaměstnává společnost Trenkwalder, a.s. přibližně 230 kmenových 

zaměstnanců  a  asi  5  000  agenturních  pracovníků.  K tomu  je  ještě  několik  pracovníků 

zaměstnáváno  na  Dohodu  o  pracovní  činnosti  nebo  Dohodu  o  provedení  práce.  Tato 

bakalářská práce je zaměřena na analýzu fluktuace kmenových zaměstnanců firmy.

Trenkwalder, a.s. nabízí svým zákazníkům značné množství produktů. Společnost se 

zaměřuje hlavně na zákazníky, kteří představují zástupce elektrotechnického, automobilového 

a potravinářského průmyslu.

Společnost  má  několik  neopomenutelných  předností,  jako  je  vysoká  kvalifikace 

trvalých  zaměstnanců,  rozvoj  nových  schopností,  využívání  moderních  technologií, 

flexibilita.

Uplatňovaná strategie firmy se zaměřuje na růst společnosti, a to jak organicky, tak i 

akvizičně.

Neopomenutelnou  poznámkou  ke  společnosti  Trenkwalder,  a.s.  je  její  členství 

v následujících organizacích:

APPS – Asociace poskytovatelů personálních služeb

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.



Česká  společnost  pro  rozvoj  lidských  zdrojů (ČSRLZ)  je  profesní  nezisková 

organizace,  sdružení  právnických osob,  založená  roku 1993.  Je  řádným členem Evropské 

asociace  personálního  řízení  (EAPM)  a  Světové  federace  asociace  personálního  řízení 

(WFPMA)  a  mezi  členy  patří  téměř  300  organizací.  ČSRLZ vydává  časopis  HR forum, 

časopis pro profesionály i další zájemce, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů, odborný 

měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe.

Sdružení pro zahraniční investice - AFI reprezentuje skupinu renomovaných 

českých společností, které podporují vstup zahraničních investorů do České republiky a 

poskytují širokou škálu profesionálních služeb zahraničním investorům přicházejícím na 

český trh. 

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Hospodářská komora 

Hospodářská  komora  České  republiky  zastupuje  podnikatelskou  veřejnost  v  České 

republice  a  je  neodmyslitelnou  součástí  hospodářského života  v  ČR.  Chrání  zájmy svých 

členů – malých,  středních a velkých podniků,  sdružujících se v regionální  síti  komor a v 

živnostenských  společenstvech.  Hlavním  posláním  komory  je  prosazovat  a  podporovat 

opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě 

státu.

http://www.lidske-zdroje.org/
http://www.afi.cz/
http://www.msunion.cz/


2.2.Organizační struktura společnosti Trenkwalder a.s.

Jako  u  každé  akciové  společnosti  je  vrcholným  orgánem  Trenkwalder  a.s.  valná 

hromada.

Důležitým orgánem společnosti je dozorčí rada, kterou v současné době tvoří 6 členů 

– Mag. Thomas Braser (předseda dozorčí rady), Ing. Christopher Trenkwalder, Ing. Martin 

Plachý, Ing. Jiří  Chalupa,  Ing. Alena Nováčková a Mag. Irmgard Prosinger. Dozorčí rada 

dohlíží  na  výkon  působnosti  představenstva  a  uskutečňování  podnikatelské  činnosti 

společnosti.

Představenstvo,  které  je statutárním orgánem,  jenž řídí  činnost  společnosti  a  jedná 

jejím  jménem,  tvoří  3  členové:  Ing.  Jan  Kozina  (předseda  představenstva),  Ing.  Dalibor 

Tyleček a Ing. Ivo Novák.

Další (nižší) články organizační struktury jsou zakresleny v organizačním schématu 

uvedeném v příloze č. 1.

Vzhledem ke skutečnosti,  že  společnost  Trenkwalder,  a.s.  má zastoupení  v podobě 

svých poboček po celém území České republiky (dále i na Slovensku, Polsku a Bulharsku), je 

nutné popsat ještě jejich rozdělení. 

Území České republiky mají v Trenkwalder, a.s. rozděleno na větší územní celky, tzv. 

area. Těchto areí je celkem 5: Area Jih, Area Praha, Area Sever, Area Severo – Západ a Area 

Západ. Za každou tuto areu zodpovídá tzv. Area Manager, který „má pod sebou“ jednotlivé 

pobočky, tzv. Branch. Na každé pobočce  sídlí Branch Manager a jemu přímo podřízení Job 

Manager, Sales Manager, Marketing Specialist, Assistants a Recruiting Assistants. 

Na Slovensku, v Polsku a Bulharsku podléhají náborové kanceláře ředitelům náboru. 

Struktura těchto kanceláří však zatím neodpovídá jednotlivým Branch v ČR.



2.3.Metody sběru dat

Jako hlavní prameny dat mi byly poskytnuty podklady personálním oddělením. Další 

informace  byly  čerpány  z intranetu  TRINET společnosti  Trenkwalder,  a.s.   a  speciálního 

trenkwalderovského systému TIS. 

Metody použité v této bakalářské práci lze nazvat jako metody popisné – analytické. 

Jde  totiž  o  analýzu  a  zkoumání  změřených  skutečností  ve  společnosti  Trenkwalder,  a.s.. 

Neopomenutelné  jsou  i  vlastní  pracovní  zkušenosti  přímo  v této  společnosti  na pozici 

personální asistentky, což mi umožnilo využít další možnou metodu - pozorování.



3. Analýza  míry  fluktuace  zaměstnanců  ve  společnosti 
Trenkwalder  a.s.  a  nákladů  spojených  s fluktuací 
zaměstnanců

V následujících kapitolách jsou popsány výsledky analýzy  fluktuace   zaměstnanců, 

která bývá ve společnosti Trenkwalder, a.s. hodnocena na základě ukazatele míry odchodů. 

Důvodem pro používání  tohoto ukazatele  je ta skutečnost,   že společnost nepříliš  striktně 

rozlišuje  důvody  odchodů  zaměstnanců,  což  znemožňuje  využít  ukazatele  dobrovolné 

fluktuace.  Dalším  důvodem  pro  používání  ukazatele  míry  odchodů  v analýze  fluktuace 

Trenkwalder, a.s. je ten, že věkový průměr zaměstnanců je tak nízký, že příčinou odchodu ze 

strany  zaměstnance  je  v drtivé  většině  případů  přechod  do  jiného  zaměstnání..  Z výše 

uvedených důvodů se tedy dají považovat hodnoty míry odchodů ve společnosti Trenkwalder, 

a.s. za hodnoty míry fluktuace.

Další část zohledňuje vyčíslení nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců.

3.1.Výsledky analýzy fluktuace zaměstnanců ve společnosti 

Trenkwalder, a.s. a jejich popis

Společnost Trenkwalder, a.s. je hodnocená jako jedna z nejúspěšnějších pracovních a 

personálních  agentur  na  českém  trhu  práce.  Její  dravost  na  trhu  však  s sebou  přináší  i 

negativní důsledky, kterými může být mimo jiné velká fluktuace zaměstnanců.

Za dosavadního působení na trhu, neprovedla společnost žádná výrazná antifluktuační 

opatření. Postupně však zaváděla nové trendy v řízení lidských zdrojů. Příkladem mohu uvést 

adaptační období, které probíhá dle harmonogramu adaptačního plánu nového zaměstnance 

nebo zaměstnance přecházejícího na jinou pozici. Nedílnou součástí adaptace je i mentoring, 

kdy každý nový zaměstnanec dostane přiřazeného svého mentora, jehož úkolem je pomoci 

novému zaměstnanci adaptovat se na nové pracovní prostředí.

Za  loňský  rok,  tedy  rok  2007,  byl  zpozorován  relativně  nepříznivý  stav  spojený 

s fluktuací zaměstnanců. Měření proběhlo na několika úrovních. Základní rozdělení bylo dle 

jednotlivých zemí – Česká republika, Slovensko, Polsko a Bulharsko. Analýza fluktuace v ČR 



byla  dále  zohledněna  na  úrovni  jednotlivých  poboček  a  centrály.  Navíc  byla  zvláště 

analyzována fluktuace v akvizované firmě Trenkwalder STEER, s.r.o..

V roce 2007 ukončilo svůj zaměstnanecký poměr, resp. byl ukončen pracovní poměr 

s celkem 72 zaměstnanci, z toho bylo 53 zaměstnanců z České republiky, 14 zaměstnanců ze 

Slovenska a 5 zaměstnanců z Polska. V Bulharsku nebyl zaznamenán ani jeden odchod, což 

bylo  pravděpodobně  způsobeno  tím,  že  první  bulharští  zaměstnanci  byli  přijati  právě  až 

v průběhu  roku  2007.  Z celkového  průměrného  počtu  241,8  zaměstnanců   tak  fluktuace 

představovala  29,8  %.  Velikost  podílu  jednotlivých  zemí  na  celkové  fluktuaci  zobrazuje 

následující graf:

Podíl jednotlivých zemí na celkové fluktuaci 
Trenkwalder, a.s.

74%

19%
7% 0%

ČR
Slovensko
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Bulharsko

Graf 3.1.: Podíl jednotlivých zemí na celkové fluktuaci Trenkwalder, a.s. 

Hlubší analýza fluktuace byla provedena na datech vztahujících se k zaměstnancům 

v České  republice.  Vzhledem k situaci,  která  nastala  ve  společnosti  Trenkwalder  STEER, 

s.r.o.  díky  nízké  a  pravděpodobně  i  špatné  informovanosti  stávajících  zaměstnanců  o 

probíhající  akvizici  tehdejší  společností  Trenkwalder  KAPPA people,  a.s.,  provedla  jsem 

analýzu odděleně, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. 

V následujícím  grafu  jsou  zohledněny  údaje  týkající  se  fluktuace   dle  hlavního 

členění, a to na centrálu (HQ) a pobočky (PA) společnosti Trenkwalder, a.s.. Z celkového 

průměrného  počtu  165,4  zaměstnanců   bylo  evidováno  33  případů   ukončení  pracovního 

poměru, které představovaly 20% míru odchodů. 



Z těchto 33 zaměstnanců odešlo necelých 80 % z pracovních pozic, které jsou vykonávány na 

pobočkách, „jen“ 7 zaměstnanců opustilo centrálu. 

Počet odchodů z Trenkwalder, a.s. 
v České republice (bez STEER, s.r.o.)
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26
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Graf 3.2.: Odchody z Trenkwalder, a.s. v České republice (rok 2007)

V konečném vyčíslení  se  míra  odchodů  v  ČR na  pobočkách  rovnala  27,1% a  na 

centrále 10,1%.

Při další analýze, tentokrát z pohledu délky trvání pracovního poměru, jsem zjistila, že 

nejčetnější odchody zaměstnanců z  centrály byly u pracovníků, kteří zde pracovali 36 – 48 

měsíců. U zaměstnanců na pobočkách byly nejčastější odchody mezi 12 – 24 měsícem trvání 

pracovního poměru a následně v období zkušební doby (tedy 0 – 3 měsícem).

Jednotlivé  počty  odcházejících  zaměstnanců  podle  důvodů  a  příčin  ukončení 

pracovního poměru popisuje následující tabulka: 

Nespokojenos
t ze strany 

zaměstnance

Porušen
í 

pracovn
í kázně

Organizačn
í změny ve 
společnosti

Jiná 
pracovn

í 
nabídka

Oboustrann
á  dohoda 

Nespokojenost 
ze strany 

zaměstnavatel
e

Ukončen
í PP po 

mateřsk
é 

dovolené

Celkem

7 0 4 7 3 9 3 33

Tab. 3.1.: Příčiny ukončení pracovního poměru v Trenkwalder, a.s. (CZ/2007)



Dle mého názoru je číslo u důvodu „nespokojenost ze strany zaměstnavatele“ poměrně 

vysoké  na  to,  že  každý  zaměstnanec  prochází  několikastupňovým  výběrovým  řízením. 

Rozhodně neméně alarmující  je  ale  i  četnost  nespokojenosti  zaměstnanců,  kteří  nejčastěji 

uvedli jako příčinu odchodu neshody s nadřízeným a vztahy na pracovišti. Z celkových 33 

odchodů bylo 19 odchodů na popud zaměstnance, 11 odchodů bylo na základě rozhodnutí 

zaměstnavatele a ve třech případech došlo k oboustranné shodě. 

Jak již bylo výše uvedeno, skoro 80% odchodů spadá na pobočky. Následující graf 

popisuje  fluktuaci  v závislosti  na  průměrném  počtu  kmenových  zaměstnanců    na 

jednotlivých pobočkách:
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Graf 3.3.: Fluktuace jednotlivých poboček v %  (rok 2007)

Alarmujících hodnot dosáhly celkem 4 pobočky: Kopřivnice, Mladá Boleslav, Zlín a 

Valašské Meziříčí, které měly fluktuaci vyšší než 100%. 

Z pohledu  pracovních  pozic  bylo  nejvíce  odchodů  z pozice  asistenta  náboru, 

následovaly jednotlivé pozice účetních a překvapivě vysoký počet odchodů byl zaznamenán u 

realizačních  manažerů  a  personálních  konzultantů.  U  ostatních  pozic  šlo  většinou  o 

jednotlivce.



Zajímavé je porovnání vývoje fluktuace zaměstnanců v letech 2003 – 2007. Viditelný 

je růst společnosti, což udává i skutečnost, že průměrný počet zaměstnanců v ČR se během 5 

let zvýšil ze 110 na 165,4 pracovníků.
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Graf 3.4.: Vývoj fluktuace v % v letech 2003 – 2007 (CZ)

Graf 3.4. dokládá, že v posledních 3 letech dochází k úspěšné stabilizaci zaměstnanců 

na centrále společnosti.  Velká kolísavost však stále panuje na pobočkách, což se následně 

promítá i do celkové fluktuace společnosti Trenkwalder, a.s.

Velký skok fluktuace v roce 2005 na 32,9 % byl způsoben změnami, ke kterým ve 

společnosti  došlo.  Integrace  s evropskou  pracovní  agenturou  Trenkwalder  Personaldienste 

a.g. vedla k vysokému počtu odchozích zaměstnanců. Naopak následující  rok 2006 by šel 

popsat jako rok, kdy docházelo z pohledu zaměstnanců k vyčkávání (alespoň na pobočkách), 

zda  po  integraci  dojde  k nějakým podstatným změnám ve  společnosti.  Toto  „vyčkávání“ 

vedlo k určitému snížení počtu odchodů. V loňském roce však došlo opětovně k podstatným 

změnám, a to k zavedení nové struktury poboček. S touto skutečností se někteří zaměstnanci 

neztotožnili, což opětovně vedlo ke zvýšenému počtu odchodů a tím i zvýšení míry odchodů.

Jak již bylo zmíněno, fluktuace v akvizované společnosti Trenkwalder STEER, s.r.o. 

byla  počítána  odděleně  od  ostatních  částí  společnosti  Trenkwalder,  a.s..  Učinila  jsem tak 



z důvodu  hromadných  odchodů  zaměstnanců,  kteří  nesouhlasili  s odprodejem  společnosti 

nebo nechtěli přejít pod nového majitele. Fluktuace v této firmě se pohybuje přes 67 %, což 

by  značně  ovlivnilo  výsledek  celého  Trenkwalderu.  V průběhu  roku  2008  se  však 

předpokládá  plná  integrace  s Trenkwalder,  a.s..  Zaměstnanci  budou  mít  nový  systém 

odměňování, vč. benefitů aj.. Tyto a mnohé další změny by mohly vést k určité stabilizaci 

zaměstnanců.

Již v dříve uvedené charakteristice společnosti bylo uvedeno, že na Slovensku byla 

první náborová kancelář založena v roce 1996. V současné době jejich počet vzrostl na 15 

náborových kanceláří. 

Velkým problémem těchto náborových kanceláří je však právě vysoká míra fluktuace, 

která je rok od roku větší. V loňském roce dokonce přesáhla hranici 50 %.
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Graf 3.5.: Vývoj fluktuace v % v Trenkwalder, a.s. na Slovensku

v letech 2003 – 2007 

Podobně jako za oblast České republiky byly analyzovány odchody podle důvodů a 

příčin  ukončení  pracovního poměru  i  na Slovensku. Výsledky jsou zahrnuty v následující 

tabulce:



Nespokojenos
t ze strany 

zaměstnance

Porušen
í 

pracovn
í kázně

Organizačn
í změny ve 
společnosti

Jiná 
pracovn

í 
nabídka

Oboustrann
á  dohoda 

Nespokojenost 
ze strany 

zaměstnavatel
e

Ukončen
í PP po 

mateřsk
é 

dovolené

Celkem

1 4 0 6 2 1 0 14

Tab. 3.1.: Příčiny ukončení pracovního poměru v Trenkwalder, a.s. (SK/2007)

Z celkového počtu 14 odchodů bylo 9 odchodů na základě rozhodnutí zaměstnance a 5 

odchodů bylo na popud zaměstnavatele. Vcelku alarmující je, že celých 28 % odcházejících 

zaměstnanců  na  Slovensku mělo  problém s pracovní  kázní  (např.  problémy se svěřenými 

hodnotami, neplnění pracovních povinností apod.). 

Analýzu fluktuace jsem rovněž provedla z pohledu délky trvání pracovního poměru. 

Jako nejkritičtější období pro odchod ze společnosti se jeví zkušební doba, v níž loni odešlo 

skoro 36 % všech odcházejících.

Podrobnou  analýzu  příčin  odchodů  zaměstnanců  společnosti  Trenkwalder,  a.s. 

v Polsku  nebylo  možno  zpracovat,  jelikož  společnost  nemá  dostatek  informací  o  těchto 

příčinách a důvodech. 

Z pohledu délky trvání pracovního poměru je v Polsku nejkritičtější období mezi 6 a 

12 měsícem zaměstnání, kdy odchází 80 % zaměstnanců, s nimiž je ukončen pracovní poměr. 



3.2.Analýza nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců

Při  oceňování  fluktuačních  nákladů  ve  společnosti  Trenkwalder,  a.s.  nebyly 

započítávány vyloženě jednotlivé náklady na každého odcházejícího zaměstnance.  Ocenění 

nákladů jsme provedly společně s HR manažerkou a se specialistou na vzdělávání společnosti 

prostřednictvím  průměrných  cen.  Celkové  fluktuační  náklady  jsem  následně  získala 

vynásobením  těchto  průměrných  nákladů  na  jednoho  zaměstnance  počtem  odcházejících 

zaměstnanců. Ještě je nutno uvést, že jsou započítávány pouze položky, které jsou vynaloženy 

ve zkušební době nového zaměstnance (náhradníka).

Započítávané přímé náklady na fluktuaci:

Náklady na získání pracovníka:

- inzerce 2.000,--Kč

- telefonické rozhovory   250,-- Kč

- materiály k výběrovému řízení (dotazníky, testy, …)   200,-- Kč

- pronájem místnosti (salonku) na výběrové řízení   800,-- Kč

- cestovné vztahující se k výběrovému řízení   900,-- Kč

Náklady orientace nového zaměstnance:

- týdenní vstupní školení (vč. ubytování, cesťáku,…) 1.300,-- Kč

- cena poskytovaných materiálů a manuálů   310,-- Kč

- mentorská odměna 1.500,-- Kč

Mzdové náklady

- superhrubá mzda (tzn. celkové náklady zaměstnavatele

  na zaměstnance/náhradníka) za 3 měsíce, tj.

  21.600,-- Kč x 3 měsíce 64.800,-- Kč

Dále jsou započítávány nepřímé náklady na fluktuaci:

Čas personalistů při výběru a získávání zaměstnanců 2.700,-- Kč

Čas personalistů a ostatních zaměstnanců  vynaložený na orientaci 

nového pracovníka 1.240,-- Kč

Celkové náklady na jednoho zaměstnance ve zkušební době:                        76.000,-- Kč  

 



Z výše uvedeného vyplývá, že náklady na fluktuaci ve společnosti Trenkwalder, a.s. 

dosáhly  v roce  2007  minimálně hodnoty   3.952.000,--  Kč  (opět  nejsou  započítáni 

zaměstnanci Trenkwalder STEER, s.r.o., jelikož ti neprocházeli vstupním školením).

Vzhledem k tomu, že jde o vyčíslení nákladů za období zkušební doby, je naprosto 

samozřejmé, že konečné vyčíslení celkových nákladů by mnou vypočítanou výši nákladů na 

fluktuaci v roce 2007 značně převyšovalo. To dokládá i fakt, že po ukončení zkušební doby 

dochází  ke  zvýšení  základní  mzdy,  zaměstnanec  má  nárok  na  zaměstnanecké  benefity  a 

prochází řadou mnohdy velice nákladných školení. 

Dalším důvodem, který dokládá vyšší  skutečné náklady na fluktuaci než jsou výše 

uvedené jsou ty, že odcházející zaměstnanci, kteří ve společnosti pracovali již delší období 

měli  vyšší  produktivitu a tedy i přidanou hodnotu práce než zaměstnanci,  kteří  společnost 

teprve poznávají a seznamují se s ní.



4. Návrhy a doporučení

4.1.Doporučení změn v měření fluktuace zaměstnanců

Tabulka, v níž se zaznamenávají odchody zaměstnanců ze společnosti Trenkwalder, 

a.s.,  která  slouží  k výpočtům pro  fluktuaci,  má  už  několik  let  nezměněnou  podobu.  Jako 

vhodnou  změnu  bych  navrhovala  kromě  sledování  odchodů  zaměstnanců  z jednotlivých 

poboček,  sledovat  změny  míry  odchodů  na  jednotlivých  pracovních  pozicích,  a  to  jak 

kmenových  zaměstnanců,  tak  i  tzv.  interních  zaměstnanců,  kteří  jsou  zaměstnáváni  na 

Dohodu o pracovní činnosti a mnohdy dlouhodobě se společností spolupracují.

Další  změnou  by  bylo  striktní  sledování skutečnosti,  zda  jde  při  odchodu  o 

dobrovolnou fluktuaci nebo o fluktuaci řízenou firemní politikou.

Z výše popisovaných návrhů na změny jsem vytvořila ukázkovou tabulku, která tvoří 

přílohu č. 4.

Na nejproblematičtějších pobočkách či odděleních by možná bylo vhodné kontrolovat 

fluktuaci průběžně, tzn. v měsíčních intervalech.

4.2.Návrh dotazníku ke zjištění příčin odchodů zaměstnanců

Vzhledem ke zjištění, že společnost Trenkwalder,  a.s. dosud nepoužívala ani jednu 

z metod  sledování  příčin  odchodů  zaměstnanců,  připravila  jsem  po  konzultaci  s HR 

manažerkou společnosti  „Dotazník při  odchodu zaměstnance“ (příloha č.5). Komplexnější 

analýza totiž  umožňuje  fluktuaci  řídit,  a optimalizovat  tak proces personálního plánování, 

řízení rozvoje a nástupnictví.

Jelikož  společnost  Trenkwalder,  a.s.  organizuje  každoročně  anketu  spokojenosti 

zaměstnanců  v nejširších  oblastech  zájmu   a  personální  oddělení  zajišťuje  pravidelně 

hodnotící  rozhovory  se  zaměstnanci,  přišlo  mi  zbytečné  ptát  se  opětovně  odcházejícího 

zaměstnance  podrobněji  na jeho spokojenost  se společností  a  jeho dosavadní  působení  ve 

firmě. Proto jsem na základě požadavku HR manažerky zvolila co nejkratší verzi dotazníku.

V současné  době  je  již  tento  dotazník  implementován  do  procesu  odchodu 

zaměstnance.



4.3.Ostatní návrhy a doporučení

Strategie zaměřující se na retenci zaměstnanců může být rozvíjena až ve chvíli, kdy se 

personalisté a manažeři zaměří na důvody odchodu zaměstnanců z organizace. To je zvláště 

cenné s ohledem na následující elementy (všechny hrají pozitivní roli při procesu zlepšování 

retence):

• podat budoucímu zaměstnanci reálný pohled na jeho pracovní pozici;

• převést  odpovědnost  za  fluktuaci v jednotlivých  „týmech“  na  liniové  manažery, 

odměňovat  je  za  udržování  personálu,  vyškolit  je  pro  efektivní  dozor  nad  svými 

podřízenými, nabídnout školení „soft skills“ těm manažerům, kterým se nedaří udržovat 

svůj personál; pro liniové manažery, kteří mají na svých pobočkách problémy s vysokou 

fluktuací  bych  doporučila  analyzovat  dosavadní  styl  vedení  zaměstnanců.  V případě 

zjištění  autokratického  stylu  vedení  by  bylo  vhodné  pokusit  se  postupně  přejít  na 

participativní řízení pracovníků. Taktéž by bylo vhodné  zvyšovat formou individuálního 

coachingu liniových manažerů jejich manažerské dovednosti;

• z předešlého bodu vyplývá, že na některých pobočkách by díky změně z autokratického 

stylu  vedení  na  participativní  styl,  popř.  změně  liniového  manažera  mohlo  dojít 

k možnosti přímého projevení názoru zaměstnance a tím i zlepšení mezilidských vztahů;

• maximalizovat  možnosti  pro  každého  zaměstnance  na  zlepšení  svých  znalostí  a  tím 

podpořit jejich kariérní růst;

• vyvarovat se rozvoji kultury „presenteeismu“, kdy se lidé cítí povinni pracovat déle než je 

nezbytně  nutné,  aby  se  zavděčili  managementu,  přitom se  ale  jejich  hodnocení  opírá 

hlavně o kvalitu odvedené práce a ne o počet odpracovaných hodin; 

• zajistit co největší bezpečnost práce. Bezpečnost a stabilita jsou pro zaměstnance velmi 

důležité, mohou například záporně ovlivňovat jejich výkon;

• zjistit,  zda  ve  společnosti  nedochází  ke  skutečnostem,  kdy by  mohli  být  zaměstnanci 

jakýmkoli  způsobem  diskriminováni.  I  když  to  tak  z pohledu  managementu  nemusí 

vypadat, i tento problém se může stát hlavním popudem pro podání výpovědi.

Vzhledem  k dosaženým  výsledků  z provedené  analýzy  odcházejících  zaměstnanců 

bych dále doporučila prodloužit/zkrátit adaptační období podle náročnosti jednotlivých pozic. 

Jelikož  přes  40%   odcházejících  zaměstnanců   ve  společnosti  Trenkwalder,  a.s. 

opouští společnost po 6 – 24 měsíci trvání pracovního poměru, bylo by vhodné do tohoto 

rizikového období zahrnout nějaké  speciální workshopy s motivačním programem, které by 

měly za účel zvýšit stabilitu zaměstnanců a snížit tak procento míry odchodů.



5. Závěr

V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala vymezením pojmů a přiblížením 

se problematice fluktuace.  Byla  vypracována klasifikace  tohoto jevu a byly  popsány dílčí 

problémy, jako např. náklady na fluktuaci, outplacement aj.. 

V praktické části jsem provedla analýzu fluktuace ve společnosti Trenkwalder, a.s. za 

rok 2007. Díky poskytnutým materiálům z předešlých let jsem taktéž provedla srovnání ve 

vývoji míry odchodů. 

Cílem bakalářské  práce  bylo  na  základě  zjištěných  informací  z provedené  analýzy 

provést návrhy a doporučení antifluktuačních opatření. Tento cíl byl dle mého názoru splněn.

Myslím  si,  že  vzhledem  k charakteru  společnosti  Trenkwalder,  a.s.  není  možné 

dosáhnout obecně doporučované míry fluktuace, která se pohybuje mezi 5 až 10 %. Přiblížení 

se  mediánové  hodnotě  celkové  fluktuace  v České  republice,  která  činí  dle  průzkumu HR 

Controlling 2007 společnosti PricewaterhouseCoopers 14,8 % by už ve výhledu několika let 

mohl být splnitelný cíl i pro společnost Trenkwalder, a.s..

Závěrem bych ještě ráda dodala, že na fluktuaci by se nemělo pohlížet jako na nějakou 

nemoc  společnosti.  S přihlédnutím  ke  všem  výše  uvedeným  skutečnostem  a  k vysokým 

nákladům,  které  fluktuace  zaměstnanců  společnosti  přináší,  nesmím  opomenout  zmínit  i 

opačnou (tedy pozitivní stránku) celé problematiky fluktuace. Nový zaměstnanec přináší do 

organizace nové nadšení, odhodlání, nové nápady, chce poukázat na své kvality. Jeho snaha 

mnohdy posune celý tým, dojde ke změně konkurence a rivality, bourají se zažité personální 

vztahy, které jsou nezřídka brzdou dalšího rozvoje týmu, týmové hvězdy mnohdy pohasínají a 

začínají svítit hvězdy nové, „nepostradatelní“ zaměstnanci se stávají postradatelnými. Toto a 

mnohé další jsou přínosy fluktuace, které by jednotlivé organizace měly vidět, a které často 

převyšují, byť zpočátku neviditelně, náklady spojené s fluktuací.
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Seznam zkratek a symbolů

ABS. – Absolutní hodnota

HQ – centrála společnosti Trenkwalder, a.s., sídlem Heřmanická 1648/5, Ostrava

PA – pobočky

A – pobočka Ostrava

aK - pobočka  Kopřivnice

B - pobočka Brno

bJ - pobočka Jihlava

bT – pobočka Brno II.

D - pobočka České Budějovice

dB – area České Budějovice

E - pobočka Liberec

eL - pobočka Mladá Boleslav

eM - pobočka Most

eU - pobočka Ústí nad Labem

H - pobočka Hradec Králové

M – pobočka Olomouc

mN - pobočka Zlín

mV - pobočka Valašské Meziříčí

P – pobočka Praha

pK - pobočka Kolín

pT - pobočka Praha II.

Y - pobočka Plzeň

yO - pobočka Ostrov

yT - pobočka Tachov

SK – Slovensko

sC – náborová kancelář Čadca

sD - náborová kancelář Bardejov

sE - náborová kancelář Brezno

sH - náborová kancelář Handlová

sK - náborová kancelář Košice

sM - náborová kancelář Martin

sN - náborová kancelář Nitra

sP - náborová kancelář Považská 

        Bystrica

sR - náborová kancelář Prešov

sS - náborová kancelář Poprad

sT - náborová kancelář Trenčín

sU – ekonomické oddělení SK

sV - náborová kancelář Zvolen

sZ - náborová kancelář Žilina

PL – Polsko

fA - náborová kancelář Katovice

fB - náborová kancelář Bielsko – Biala

fG – náborová kancelář  Zielona Góra

fI - náborová kancelář Kalisz

fK – náborová kancelář  Kraków

fL - náborová kancelář Walbrzych

fO - náborová kancelář Opole

fT – náborová kancelář Toruń

fW - náborová kancelář Wroclaw

BG - Bulharsko



Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce

Prohlašuji, že

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo,

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 
35 odst. 3),

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO  k prezenčnímu  nahlédnutí  a  jeden  výtisk  bude  uložen  u  vedoucího 
bakalářské  práce.  Souhlasím  s tím,  že  údaje  o  bakalářské  práci,  obsažené 
v Záznamu o závěrečné  práci,  umístěném v příloze  mé bakalářské  práce,  budou 
zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO,

- bylo  sjednáno,  že  s VŠB-TUO,  v případě  zájmu  z její  strany,  uzavřu  licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona,

- bylo  sjednáno,  že  užít  své  dílo  –  bakalářskou  práci  nebo  poskytnout  licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat  přiměřený příspěvek na úhradu nákladů,  které  byly 
VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).

V Ostravě dne 25.4.2008

…………………………………….
               Ema Havelková

Adresa trvalého pobytu studenta:

Okružní 950/31, 795 01 Rýmařov



Seznam příloh

Příloha č. 1 – Organizační struktura společnosti (Company Structure)

Příloha č. 2 – Mobilita zaměstnanců společnosti Trenkwalder, a.s. v roce 2007

Příloha č. 3 – Odchody  zaměstnanců společnosti Trenkwalder, a.s. podle délky 

           pracovního poměru

Příloha č. 4 – Návrh nové tabulky pro sledování fluktuace

Příloha č. 5 – Dotazník při odchodu zaměstnance


	Obsah
	Úvod
	1.TEORETICKÝ POHLED NA FLUKTUACI A RETENCI ZAMĚSTNANCŮ
	1.1.Řízení lidských zdrojů a lidský potenciál
	1.2.Mobilita a fluktuace zaměstnanců 
	1.2.1.Formy pracovní mobility
	1.2.2.Příčiny podmiňující pracovní mobilitu
	1.2.3. Negativní dopady rostoucí fluktuace na organizaci
	1.2.4.Náklady na fluktuaci
	1.2.5. Přínosy řízené fluktuace

	1.3.Organizační chování a vliv podnikové kultury na fluktuaci
	1.3.1.Manažerský styl a organizační kultura

	1.4.Stabilizace (retence) zaměstnanců
	1.4.1.Plán stabilizace zaměstnanců
	1.4.2.Analýza příčin odchodů

	1.5.Způsoby měření fluktuace zaměstnanců, index stability a další ukazatelé
	1.6.Plán snižování počtu pracovníků
	1.6.1.Outplacement


	2.Charakteristika vybrané organizace
	2.1.Trenkwalder, a.s.
	2.2.Organizační struktura společnosti Trenkwalder a.s.
	2.3.Metody sběru dat

	3.Analýza míry fluktuace zaměstnanců ve společnosti Trenkwalder a.s. a nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců
	3.1.Výsledky analýzy fluktuace zaměstnanců ve společnosti Trenkwalder, a.s. a jejich popis
	3.2.Analýza nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců

	4.Návrhy a doporučení
	4.1.Doporučení změn v měření fluktuace zaměstnanců
	4.2.Návrh dotazníku ke zjištění příčin odchodů zaměstnanců
	4.3.Ostatní návrhy a doporučení

	5.Závěr
	Seznam použité literatury
	Elektronické zdroje
	Seznam zkratek a symbolů
	Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce
	Seznam příloh

