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Abstrakt
Práce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má
za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního řízení se zaměřením na metody získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost SUDOP Praha a.s. a její metody pro získávání a výběr zaměstnanců. Za použití zvolených
výzkumných technik byla provedena analýza firemních procesů zabývajících se získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem je zjištění příčin nedostatku zaměstnanců a navržení optimalizačních opatření.
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Abstract
The thesis deals with the topic of staff management in a company, more specifically
with human resources management with a detailed focus on the recruitment and selection process. The theoretical part aims to define the basic concepts of staff management, mainly regarding the various methods of recruiting and selecting future
employees. In the practical part of this thesis, the company SUDOP Praha, a.s. a Jointstock logistical engineering company, is presented along with its own recruitment and
selecting methods. Using specific research techniques, it describes the various processes involved during said recruiting and evaluating efforts. The aim is to identify the
causes of staff shortages and to propose possible optimalization measures.
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Úvod
Získávání a výběr zaměstnanců je jednou z podstatných personálních činností,
která nesmí chybět v žádné jak velké nadnárodní, tak menší rodinné společnosti.
V dnešní dynamicky se rozvíjející době, kdy se ekonomice celkově daří a počty pracovních míst začínají převyšovat počty potencionálních uchazečů, nabírá získávání a výběr
zaměstnanců stále vetší význam. Speciálně v technických oborech je situace ještě kritičtější a firmy musí o kvalitní zaměstnance stále usilovněji bojovat a zdokonalovat své
procesy týkající se jejich získávání a výběru. V praktické části bude čtenář uveden do
obecné problematiky a historie personálního řízení. Budou krátce představeny jednotlivé personální činnosti s detailnějším zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců.
V praktické části si představíme společnost SUDOP Praha a.s., projektovou, konzultační a inženýrskou společnost, která sídlí na Praze 3 v Olšanské ulici. Společnost
jsem si pro tuto práci vybral z toho důvodu, že v ní již přes 2 roky působím na poloviční
úvazek na středisku 204 – inženýringu a geodézie. Bylo pro mě tedy snazší získat potřebné informace k vypracovaní práce. Zároveň doufám, že práce bude pro společnost
přínosem a napomůže k vyřešení problému s nedostatkem zaměstnanců.
Po představení jak historie, tak současnosti společnosti přejdeme k samotné
analýze získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti, která bude provedena prostřednictvím zvolených výzkumných technik – dotazníkovým šetřením a osobními rozhovory. Prostřednictvím analýzy budeme hledat odpovědi na předem stanovené výzkumné otázky a potvrzovat/vyvracet stanovené výzkumné předpoklady. Hlavním cílem praktické části je naplnění cíle práce, a to nalezení příčin nedostatku zaměstnanců
ve společnosti. Na základě analyzování všech získaných dat a informací bude vyvozen
závěr, jehož součástí budou návrhy na možná potencionální opatření, která by mohla
být ve firmě zavedena s cílem vyřešit problém s nedostatkem zaměstnanců.
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1. PERSONÁLNÍ PRÁCE
Personální práce neboli personalistika, je soubor činností a aktivit, které je kvůli
kvalitnějšímu a organizovanějšímu fungování nutné realizovat jak ve velkých, tak
i menších podnicích a firmách. Personální útvar, nebo minimálně člověka zabývajícího
se personalistikou dnes najdeme téměř v každé firmě. Lidé jsou považováni za nejcennější zdroj podniku, a proto je na práci s nimi kladen čím dál větší důraz. Podnik, který
dokáže s lidskými zdroji dobře pracovat, bude mít v dnešní době dynamicky se měnících podmínek proti konkurenci vždy jistou konkurenční výhodu (Armstrong 2007, Koubek 2007, Šikýř 2016…).
Jako personální práce je označována ta část řízení organizace, která klade důraz
na člověka jako na hlavní součást pracovního procesu. Zabývá se všemi činnosti s ním
spojenými, od jeho získání do firmy do jeho případného propuštění. Řeší adaptaci zaměstnance, hodnocení pracovního výkonu, odměňování, motivaci, sociální a kvalifikační rozvoj. Zabývá se také propojením jím vykonané práce s činnostmi dalších zaměstnanců a dalších osob, se kterými přijde při výkonu práce do styku, včetně propojení se samotným podnikem, jeho misí, strategiemi, vizí a cíli. Uvědomění si hodnoty
a důležitosti pracovníků jako nejcennějšího zdroje je základním předpokladem, který
rozhoduje, jestli bude podnik úspěšný, či nikoliv (Koubek 2007, s. 13–14).
Konkrétní vymezení personální práce je velice složité. Obecně by se dalo říct, že
se jedná o přístup, nebo jakousi koncepci organizace, která napomáhá k řízení a vedení
lidí. V praxi je personální práce chápána jako soubor personálních činností, které vykonává personalista, případně personální oddělaní/útvar. Tyto činnosti jsou často i náplní
práce vedoucích pracovníků neboli manažerů, protože řízení lidských zdrojů je součástí celkového managementu podniku.
Postavení personálního útvaru a jeho vedoucího/ředitele může mít různé podoby. Může být štábním útvarem, který je přímo podřízen generálnímu vedení, může
být jako samostatný útvar na stejném hierarchickém postavení jako jiné organizační
jednotky nebo je jako štábní útvar podřízen některé z organizačních jednotek, v praxi
často pod finančním oddělením, ale může to být i oddělení výrobní nebo obchodní. To
už záleží na vedení konkrétní společnosti, jelikož volba je ovlivněna mnoha faktory, od
velikosti organizace, po například obor působnosti nebo původ vlastníka (Dvořáková
a kol. 2007, s. 12–14).
Úkolem personální práce je napomáhat plnění cílů podniku, tzn. aby byl podnik
výkonný, konkurenceschopný, úspěšný na trhu a aby se jeho pozice stále zlepšovala.
Celkově by se dalo říct, že personální práce by měla k napomáhání těmto cílům plnit
několik hlavních úkolů:
a. na každou práci najít ideálního člověka, který ji bude nejlépe vykonávat a napomáhat k udržení tohoto spojení;
b. snažit se o optimální využívání zaměstnanců;
8

c. vytvářet efektivní a fungující pracovní týmy, kde bude zajištěno kvalitní vedení
a dobré mezilidské vztahy;
d. zajistit jak personální, tak i osobní rozvoj zaměstnanců;
e. starat se o dodržování zákonů (Koubek 2011, s. 15–17).

1.1. Vývojové etapy personální práce
Pro lepší pochopení problematiky a orientaci v pojmech a problematice si nyní
představíme jednotlivé vývojové etapy personální práce.
První náznaky vzniku personální práce se datují do druhé poloviny 19. století, kdy
docházelo k velkému rozvoji odborových hnutí a kolektivních vyjednávání, čímž byl vyvíjen tlak na legislativu, aby se začaly měnit v té době všeobecně velice špatné pracovní podmínky, pro které byla charakteristická nízká mzda, dlouhá pracovní doba, nevyhovující pracovní podmínky u práce žen a dětí apod. Zaměstnavatelé byli nuceni na
tuto situaci reagovat, a tak se začala rozvíjet péče o pracovníky.
Jako první „personalisté“ byli označováni pracovníci muničních továren v první
světové válce, kteří měli na starost péči o zaměstnance. Celkově nastal během první
světové války velký rozmach personální práce, v této době vznikala potřeba využívat
lidi co nejlépe. Bylo potřeba mít na důležitých místech dostatečně inteligentní
a schopné pracovníky, kteří se vybírali na základě testů měření IQ. S narůstajícím počtem personálních činností dochází ke vzniku celých personálních oddělení a tím
i k rozdělaní na složku vedoucí a personální, protože vedoucí pracovníci už sami
všechny personální činnosti nezvládají. Vedoucí pracovníci se sice stále zabývají činností, jako je nábor pracovníků, výcvik nebo jednání s odbory, ale personalisté jsou
v těchto procesech hlavním poradním subjektem a pomocnou silou. Toto období je
považováno za období vzniku první koncepce nazývané personální administrativa (Kocianová 2012, s. 73–74).
Koncepcemi a rozdělením personální práce na vývojové etapy a následným definováním rozdílů se ve svých publikacích zabývalo již mnoho autorů (Armstrong 2007,
Kocianová 2012, Koubek 2007, Šikýř 2016…), zpravidla se shodují na rozdělení na 3 vývojové etapy – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů.
V jednotlivých etapách se mění pohled na význam lidí a na personální práci celkově. S přibývajícím časem se lidem jako zdroji pro úspěšnost podniku přiřazuje stále
větší význam. To je způsobeno již na začátku kapitoly zmiňovanými rychle se měnícími
podmínkami na světových trzích, které jsou způsobeny konkurencí, rozvojem technologií či změnou spotřebního chování zákazníků. Přestože jsou jednotlivé etapy řazeny
k jednotlivým historickým časovým úsekům, jsou v různých podobách v závislosti na
specifikacích daného podniku využívány dodnes (Šikýř 2016, s. 42).
Na hlavní rozdíly a specifikace jednotlivých etap se můžeme podívat v následující
tabulce:
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Tabulka 1: Vývojové etapy personální práce

Zdroj: Šikýř 2016, s. 42., graficky upraveno.

1.1.1.

Personální administrativa

Personální administrativa je nejstarší etapa a historicky první označení personální práce, jejíž vznik se datuje k 90. letům 19. století. Byla ovlivněna klasickými přístupy k řízení podniku. Lidé jsou bráni čistě jako pracovní síla, vykonávají rutinní činnosti, které by dnes byly nahrazeny stroji. Je to doba charakteristická průmyslovou výrobou založenou na hluboké dělbě práce a velice úzké specializaci. Cílem bylo vykonávat práci co nejrychleji díky rozdělení celého procesu na spoustu drobnějších rutinních úkonů, které mohli vykonávat i nekvalifikovaní pracovníci, což výrazně šetřilo náklady. Pro každý úkon byly následně vypracovány časové studie, ze kterých posléze
vycházely stanovené normy výkonu na základě kterých byli pracovníci odměňováni
úkolovou mzdou (Šikýř 2016, s. 43).
V této etapě je personální práce chápána jako služba, které se stará o dokumenty
související se zaměstnáváním lidí. Jednalo se o pracovní smlouvy, dohody, spisy s informacemi o zaměstnancích a veškeré dokumenty, které nějak souvisely s pracovním
poměrem. Personální administrativa měla na starosti jejich členění, uchovávání, aktualizaci a jejich poskytování řídícím složkám podniku. Personální práce zde plnila jen
jakousi podpůrnou roli pro management. I přesto, že se jedná o nejstarší etapu, neznamená to, že se s personální prací v této podobě již dnes nemůžeme setkat. Dodnes
je možné se s touto formou setkat v podnicích, kde není na personální práci kladen
dostatečný důraz. Zpravidla se jedná o podniky, které jsou typické nízkou mírou rozdělení pravomocí s autoritativním a centralizovaným způsobem řízení (Koubek 2007,
s. 14).
Personalista zde má často funkci tzv. generalisty, což znamená, že má na starosti
všechny personální činnosti v organizaci. Chybou je, že personalistům zde často chybí
povědomí o směřování organizace, nerozumí organizačním procesům apod. V důsledku toho jsou noví pracovníci vybíráni pouze na základě aktuální potřeby (fluktuace), nejsou zde zohledňovány budoucí potřeby organizace. Vzdělávání není
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plánované s ohledem na budoucnost, je většinou zaměřené na technické dovednosti,
které jsou aktuálně potřebné, a jednotlivá školení na sebe nemají návaznost. Odměňování je založeno na hierarchickém postavení a senioritě, nejsou zohledňovány
schopnosti, důraz je kladen jen na výkon. Hodnocení výkonu se porovnává pouze podle
krátkodobých cílů (Kocianová 2012, s. 74).

1.1.2.

Personální řízení

Personální řízení je historicky druhou etapou personální práce, jejíž počátek se
datuje do 40. let 20. století, do období před druhou světovou válkou. Objevuje se
v podnicích, které jsou charakteristické potencionálem rozvoje, které usilují o expanzi
a ovládnutí co největšího možného podílu trhu a současně o potlačení konkurence.
Mění se potřeby zákazníků a je potřeba na to reagovat.
Prostředkem k dosahování těchto cílů je bezpochyby objevování konkurenčních
výhod. Konkurenční výhoda je v podstatě cokoliv, co podnik zvýhodňuje oproti konkurenci. Jejich objevování pramení z lidské mysli, a to si začali uvědomovat i majitelé
a manažeři podniků. Lidský faktor se v jejich očích stává cennějším než dříve, uvědomují si, že lidé jsou nevyčerpatelným zdrojem konkurenceschopnosti a potencionální
prosperity. S tím se rozvíjí i personální práce, vznikají nové personální útvary, v nichž
se formují nové metody personální práce a směřování personální politiky.
Personální práce prochází velkou profesionalizací a získává větší vážnost a autonomii. I přesto, že došlo k velkým pokrokům, personální práce je stále orientovaná
pouze na vnitropodnikovou sféru (nábor lidí, rozmístění, vzdělávání…). Personální práce
v této etapě má funkci operativního řízení, stále zde chybí propojení personálních činností s dlouhodobými cíli a strategiemi podniku (Koubek 2007, s. 15). Přesto se zde
personální práce již stává skutečnou profesí, jak ji již známe dnes, firmy zakládaly své
personální oddělení v čele s personálními řediteli a jednotliví personalisté se specializují na jednotlivé personální činnosti (Šikýř 2016, s. 43).
Od 60. let dochází k velkému zdokonalení jednotlivých personálních činností.
Zdokonalují se procesy plánování lidských zdrojů, výběru zaměstnanců, jejich školení
apod. Začíná se zohledňovat pohled psychologů a sociologů, u personalisty už je důležitá i jeho empirická stránka, narůstají nároky na jeho kvalifikaci v důsledku zvýšeného důrazu na sociální klima, které začíná být čím dál tím více regulováno legislativou. Aktuální jsou témata jako bezpečnost a ochrana zdraví při práci, diskriminace
a sociální problémy vznikající mezi jednotlivými subjekty pracovního procesu. V odměňování jsou již zohledněny schopnosti, vzniká variabilní složky mzdy, která se odvíjí
od jejich hodnocení. Při plánování hodnocení se již kromě krátkodobých cílů stanovují
i cíle dlouhodobějšího charakteru (Kocianová 2012, s. 75–76).
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1.1.3.

Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Řízení lidských zdrojů je nejnovější současnou koncepcí a dnes asi nejpoužívanějším pojmem právě proto, že je poslední vývojovou etapou personální práce. V praxi
často nahrazuje pojem personální řízení nebo jsou oba pojmy vnímány a používány
jako synonyma, což ale teoreticky není tak úplně pravdou. Shodné rysy a hlavní rozdíly
si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku:
Obrázek 1: Shodné rysy a rozdíly mezi ŘLZ a personální prací

Zdroj: Armstrong 2007, s. 39.

„Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují
a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“ (Armstrong 2007,
s. 27).
Začátek této poslední etapy se datuje do 80. let 20. století. Jedná se o aktuální
a nejpropracovanější podobu personální práce. V důsledku nárůstu konkurence, stále
větší globalizace trhu a novým technologiím se výrazně mění i potřeby zákazníků, což
je důvodem k další transformaci personální práce ve firmách (Šikýř 2016, s. 44).
Lidský kapitál je zde brát už jako unikátní bohatství a je kladen velký důraz na
využití jeho potencionálu a rozvoje. Cílem je zajistit dostatečné množství lidských
zdrojů s dostatečně kvalitativními vlastnostmi tak, aby se s jejich pomocí naplňovaly
cíle a dlouhodobé strategie podniku. Personalisté se musí již plně orientovat ve
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firemních procesech, což je jedním z hlavních rozdílů oproti předešlým koncepcím.
Management preferuje investice do zvýšení produktivity lidského kapitálu oproti úsporám na nákladech a úzce spolupracuje s personalisty při řízení personálních činností.
Personální činnosti jsou nově hodnoceny podle důležitosti, tj. podle toho, jaký
mají dopad na dosahování cílů organizace. Od 90. let je kladen velký důraz na týmovou
práci, na jakost a nepřetržité vzdělávání a rozvoj. Také velice roste význam etiky v personální práci. Rozvíjí se péče o zaměstnance, zavadí se částečné úvazky, flexibilní pracovní doba, vznikají nové formy odměňování včetně zavádění zaměstnaneckých výhod – benefitů (Kocianová 2012, s. 76–77).
Podle Fejfarové a Horalíkové (2013, s. 5–6) patří mezi základní znaky řízení lidských zdrojů následující:
•
•
•
•
•
•
•

strategický a komplexně dlouhodobě zaměřený systémový přístup k lidským
zdrojům;
aktivní účast manažerů podniku;
sladění a začlenění jednotlivých částí řízení lidských zdrojů do jednoho celku;
efektivní komunikace uvnitř podniku;
úsilí, jehož cílem je dosažení konkurenční výhody;
dosažení synergického efektu za pomoci součinnosti jednotlivých procesů;
podpora seberealizace pracovníků, jejich rozvoje, kreativity a odpovědnosti.

Řízení lidských zdrojů má za úkol vést zaměstnance k dosahování a k co největšímu podílení se na firemních cílech a zvyšování produktivity daného podniku. Tyto cíle
jsou rozděleny do čtyř základních oblastí:
1. Společenský cíl – bere v potaz vztah podniku vzhledem k celé společnosti,
snaží se o minimalizaci negativních vlivů, které mohou vznikat vzájemným působením těchto dvou subjektů.
2. Organizační cíl – má za úkol zvyšovat efektivitu podniku za pomoci vhodně
zvoleného způsobu využívání pracovní síly v organizaci.
3. Funkční cíl – tento cíl na starost formování lidských zdrojů v organizaci, jejich
uskupování do pracovních týmů a zajišťování efektivního stylu vedení včetně
řešení problémů vznikajících v rámci mezilidských vztahů na pracovišti.
4. Osobní cíl – osobními cíli jsou myšleny osobní cíle jednotlivých pracovníků. Cílem je napomáhat jim k jejich plnění, což kladně působí na jejich spokojenost
a motivaci v práci.
Tyto faktory potom kladně ovlivňují jak celkové společenské klima a kulturu v organizaci, tak její konkurenceschopnost, atraktivitu a ziskovost. Plnění tohoto cíle je důležité k naplňování prvních tří cílů (Rejf 2009, s.7–8).
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Koubek (2007, s. 18) uvádí ještě jeden, pátý cíl, který se týká legislativy. Zmiňuje
důležitost dodržování všech zákonů jak v oblasti práce a pracovněprávních vztahů, tak
v oblasti lidských práv. Stejně jako osobní cíl, je tento cíl zaměřen spíše na zaměstnance než na podnik, ale jeho naplnění je velice podstatné k dosahování cílů ostatních.

1.1.3.1.

Modely řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů jakožto aktuální koncepce si zaslouží detailnější probrání,
takže si ještě představíme základní v literatuře zmiňované modely řízení lidských
zdrojů.
Kořeny a principy těchto modelů pocházejí z 80. let 20. století z prostoru amerických univerzit, kde se začaly formovat v době, kdy americký průmysl procházel krizí
v důsledku nízkých inovací vůči světové konkurenci (Šikýř 2016, s. 45).

Michiganský model/Model shody

Michiganský model je jedním z prvních pojetí řízení lidských zdrojů, byl vytvořen
Michiganskou školou. Jeho tvůrci a zastánci jsou toho názoru, že systém řízení lidských
zdrojů by měl být vytvářen v souladu se strukturou a strategiemi organizace (Model
shody). Jeho představitelé definovali cyklus čtyř základních procesů, které jsou vykonávány v každém podniku: výběr, hodnocení, odměňování a rozvoj. Armstrong doplňuje o pátou činnost, a to řízení pracovního výkonu (Armstrong 2007, s. 28–29).
Obrázek 2: Cyklus řízení lidských zdrojů

Zdroj: Armstrong 2007, s. 29, graficky upraveno

Prvním základním procesem je výběr, který zajištuje lidské zdroje v potřebném
množství a s potřebnými schopnostmi do podniku. Řízení pracovního výkonu se stará
o spravedlivé hodnocení a motivující odměňování zaměstnanců, což následně vede
jak k jejich osobnímu rozvoji, tak k rozvoji podniku.
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Harvardský model

Zakladatelem tohoto modelu byla harvardská škola v čele s Beerem, která tento
model formulovala v roce 1984. Principem tohoto modelu je důraz na roli manažerů
v řízení lidských zdrojů. Říkají, že řízení lidských zdrojů je ovlivňováno dvěma faktory.
Prvním je působení zainteresovaných stran, což jsou všichni, kteří mají s podnikem
něco společného, kteří ho nějak „ovlivňují“, od vlastníků podniku, manažerů, zaměstnanců, až po dodavatele, zákazníky nebo širokou veřejnost a stát. Druhým faktorem je
vliv externích a interních situačních faktorů, kam spadají například podmínky na trhu,
vývoj technologií, kultura organizace, strategie organizace apod. Ty ovlivňují výsledky
pracovníků, jejich schopnosti, motivaci nebo oddanost vůči společnosti. Tento vztah
dále ovlivňuje celkové dlouhodobé důsledky pro jednotlivé zaměstnance, firmu jako
celek i pro společnost, čímž se uzavírá tento harvardský cyklus, jelikož tímto jsou ovlivňovány jak zájmy zainteresovaných stran, tak postupy v řízení lidských zdrojů a vnější
a vnitřní situační faktory (Šikýř 2016, s. 47).
Obrázek 3: Harvardský systém

Zdroj: Vlastní zpracování podle Armstrong 2007, s. 29 a Šikýř 2016, s. 47.

Beer a jeho kolegové v tomto modelu také zdůrazňují roli lidí jako potencionálního bohatství, ne pouze jako nákladovou položku (Armstrong 2007, s. 29). Také zdůrazňují vysokou odpovědnost všech manažerů za řízení lidských zdrojů, které by mělo
být hlavně jejich záležitostí, ne pouze věcí personalistů a personálního útvaru (Kocianová 2012, s. 80).

Evropský model
Oba zmíněné modely pochází z americké půdy, proto v řadách evropských výzkumníků vzniká snaha o vytvoření evropského modelu, který bude specifický pro evropské podmínky. Za hlavní rozdíl a důvod potřeby vzniku evropského modelu jsou
považovány rozdílné podmínky v okolí organizace, které jsou na americkém trhu
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výrazně odlišné. Rozdíly jsou především v kultuře, kdy v Evropě je všeobecně kladen
větší důraz na kolektivismus, naproti tomu v Americe na individualismus, což se dále
projevuje i v legislativě. Evropská legislativa se mnohem více stará o jednotlivce v pracovněprávních vztazích, zajišťuje lidem větší sociální ochranu. I síla odborů je v Evropě
oproti Americe výrazně vyšší. Evropské odbory mají mnohem lepší výsledky při vyjednáváních o pracovních podmínkách zaměstnanců.
Důsledkem všech těchto rozdílů je, že evropské firmy mají výrazně nižší volnost
při vytváření strategií řízení lidských zdrojů a tím pádem nemohou konkrétně přebírat
metody a postupy používané v amerických modelech. V evropském modelu je kladen
mnohem větší důraz na soulad mezi strategií organizace a strategií lidských zdrojů,
tyto dvě oblasti by měly fungovat ve vzájemném souznění a současně se doplňovat
a zohledňovat neustále se měnící okolí organizace, díky čemuž mohou být tyto změny
využívány jako nové příležitosti, ne být brány jako překážky, které mohou organizaci
ohrozit (Šikýř 2016 s. 48–50).
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2. PERSONÁLNÍ ČINNOSTI
V této kapitole si přiblížíme v předchozím textu často zmiňovaný pojem personální činnosti. Vysvětlíme si, jaký je jejich význam pro organizaci a její celkové fungování, a detailněji představíme konkrétní činnosti využívané v personální praxi.
Personální činnosti napomáhají k realizování firemních cílů formováním řízení lidských zdrojů. Zpravidla se jedná o administrativně-správní činnosti, které vycházejí z legislativy, včetně koncepčních a analytických činností, které následně slouží
při poradenství manažerům nebo i řadovým zaměstnancům. V důsledku toho se můžeme setkat i s pojmem personální služby, kdy je zaměstnanec brán jako potencionální zákazník, který je „obsluhován“ a jsou uspokojovány jeho potřeby (Dvořáková
a kol. 2007, s. 17). Personální činnosti jsou vykonávané personálním útvarem, což je
specializované pracoviště zajišťující řízení lidských zdrojů, které personální práci zajišťuje po odborné, poradenské, organizační a kontrolní stránce. V určitých případech plní
i úkoly vně firmy ve vztahu k trhu práce, regionální správy nebo státním institucím
(Koubek 2007, s. 32).
Odpovědnost za personální činnosti leží kromě personalistů také na všech vedoucích pracovnících. Pokud nebudou manažeři věnovat dostatek pozornosti vykonávání personálních činností, může to vést až k tomu, že některé personální činnosti nebudou vykonávány vůbec (Rejf 2009, s. 11).
V následujících podkapitolách si detailněji rozebereme jednotlivé personální činnosti, které zmiňuje mnoho autorů zabývajících se touto problematikou (Dvořáková
2007, Koubek 2011, Nývltová 2003, Šikýř 2016…).

2.1. Vytváření a analýza pracovních míst
První základní personální činností je analýza pracovních míst. Jedná se o sběr informací a dokumentů, které nám specifikují konkrétní pracovní místo. Dochází k vytvoření tzv. specifikace pracovního místa, kde jsou uvedeny všechny podstatné informace,
jako je název pracovního místa, charakteristika práce, požadované vzdělaní a praxe,
vztah k ostatním pracovním místům nebo třeba i očekávané chování na daném pracovním místě (Šikýř 2016, s. 80–81).
Po analýze pracovního místa a vytvoření specifikace přichází na řadu vytvoření
pracovního místa. Pracovní místo můžeme chápat dvěma způsoby. První, obecnější, je
ten, kde je pracovní místo chápáno pouze jako místo (prostor), kde dochází k výkonu
dané práce. Druhý, specifičtější způsob chápe pracovní místo jako součást pracovního
systému, čímž se rozumí konkrétní pracovní úkol, podmínky potřebné ke splnění tohoto úkolu a nároky, které jsou na pracovníka při plnění tohoto úkolu kladeny (Fejfarová, Horalíková 2013, s. 17). V personální praxi je zpravidla pracovní místo chápáno
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druhým, širším způsobem. Vytváření pracovních míst je definováno jako proces, kdy se
specifikují konkrétní úkoly pracovníka nebo skupiny pracovníků, které je potřeba vykonávat pro uspokojení potřeb a cílů dané organizace a v neposlední řadě také potřeb
pracovníka/pracovníků, kteří budou na tomto pracovním místě pracovní úkoly vykonávat.
Dnes je pojem pracovní místo často nahrazován pojmem pracovní role, kdy se
bere v potaz potřebná flexibilita a nespecifické formy chování pracovníků, které často
přesahovaly „mantinely“, kterými bylo pracovní místo vymezeno. Jde spíše o výpis činností, jak pracovní úkoly vykonávat, než jejich samotný popis (Koubek 2007, s. 43–45).

2.2. Plánování lidských zdrojů
Když jsou definována a vytvořena pracovní místa, je potřeba stanovit potřeby
v oblasti pracovních sil/lidských zdrojů. Při jejich správném stanovení slouží jako hlavní
podklad pro následné provádění dalších personálních činností, jako například výběr
pracovníků, přijímání, propouštění apod.
V důsledku již mnohokrát zmiňovaných rychle se měnících podmínek jak uvnitř,
tak vně organizace, je nezbytné, aby podniky pravidelně prováděly analýzu pracovních
sil, aby bylo možné na tyto změny pružně reagovat a zároveň vytvářet dlouhodobou
personální politiku. Pro stanovení podnikové strategie je nezbytné vědět, kolik pracovníků, na jakých místech a s jakými dovednostmi bude potřeba v podniku mít. Náklady
na tyto pracovníky jsou i podstatnou částí v celkovém rozpočtu daného podniku (Nývltová 2003, s. 6).
Už Boudreau a Milkovich (1993, s. 210–212) říkají, že smyslem plánování je mít ve
správný čas a na správném místě dostatečné množství správných lidí, co budou vykonávat správnou činnost. Koubek (2007, s. 93) rozšiřuje o „flexibilní a připravené na
změny“, „dostatečně motivované“ a „s přiměřenými náklady“. V procesu plánování zaměstnanosti stanovili tři základní fáze:
•
•
•

analýza poptávky po lidských zdrojích (kam se chceme dostat);
analýza nabídky práce (kde jsme nyní);
následné vyrovnání nesouladů mezi nabídkou a poptávkou.

Porovnání současného a budoucího stavu tedy vyústí ve stanovení nesouladů/disproporcí, kdy výsledkem bude nadbytek nebo nedostatek pracovních sil
a bude nutné zahájit další personální činnosti, které povedou ke snížení či zvýšení počtu pracovníků (Nývltová 2003, s. 9–10).
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2.3. Získávání a výběr zaměstnanců
Získávání a výběr pracovníků se týká vyhledávání nových pracovníků, tedy kde,
jak a jaké lidi máme hledat. Řeší se zde zveřejňování informací o volných pracovních
místech, shromažďování informací o žadatelích, výběrová řízení a následná selekce
kandidátů apod. Získávání a výběr zaměstnanců je tématem praktické části této práce,
z toho důvodu si tuto personální činnost rozebereme detailně v kapitole č. 3.

2.4. Hodnocení a rozmisťování pracovníků
Hodnocení pracovníků spadá i do jejich rozvoje, jelikož je-li hodnocení prováděno správně, mělo by poskytovat zpětnou vazbu o pracovníkově výkonu a výsledcích,
což by společně s naplánováním nových cílů mělo vést k jeho jak kariernímu, tak osobnímu rozvoji.
Z pohledu personalisty nebo manažera, který hodnocení provádí, se jedná o velice náročnou činnost. Kromě kladných vlastností a úspěchů se samozřejmě hodnotí
i neúspěchy a vlastnosti negativní, jejichž nalezení následně slouží jako základ pro
lepší profesní využití pracovníkova potenciálu a k jeho rozvoji. Hodnocení je využíváno
i jako hlavní podklad pro další personální činnosti, jako je odměňování, motivace
a v neposlední řadě přemístění na jiné pracovní místo. Zároveň jsou na základě hodnocení pracovníci povyšováni nebo propouštěni (Fejfarová, Horalíková 2013, s. 57).
Hodnocení pracovníků můžeme rozdělit na formální a neformální. Neformální
hodnocení není standardizované, probíhá spontánně během pracovního procesu, kde
ho vedoucí pracovníci používají k formování a usměrňování pracovního výkonu svých
pracovníků. Spadá sem například obyčejná, vedoucími často opomíjená pochvala. Formální hodnocení má jasnou strukturu, je standardizované. Probíhá v daný čas, protože
důležitá je jeho pravidelnost. Výstupy (dokumenty) z těchto hodnocení se zakládají do
pracovníkovy osobní složky a slouží jako podklady pro další personální činnosti, jak již
bylo zmíněno v předchozím odstavci. Je důležité vycházet z formálního hodnocení,
aby byly zachovány stejné podmínky pro všechny pracovníky, protože hodnocení neformální bývá velice subjektivní a často může být ovlivněno náhodou (Koubek 2011,
s. 124–125).

2.5. Odměňování pracovníků
Odměňování je velice obsáhlá personální činnost. Existuje mnoho druhů, složek
a způsobů odměňování. Základní rozdělení je odvozeno od toho, jestli se pohybujeme
v podnikatelské či státní sféře. V podnikatelské sféře je základní složkou odměny
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mzda, což je peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za odvedenou práci. Její výše se stanovuje individuálními a kolektivními smlouvami. Zaměstnanci ve státní sféře jsou odměňováni platem, jehož výše
je stanovena na základě zařazení do platové třídy a platového stupně, podle náročnosti práce a délky praxe zaměstnance (Nývltová 2003, s. 119–125).
Jelikož se pohybujeme v podnikatelské sféře, budeme používat pojem mzda.
Dalším základním rozdělením je odměňování peněžní a nepeněžní formou. Odměňováním peněžní formou je myšlena mzda a mzdová zvýhodnění, Fejfarová a Horalíková
(2013, s. 52) uvádějí prémie, tantiémy, třináctý plat, odměny, příspěvek na dovolenou,
podíl na zisku, příspěvek k životnímu nebo pracovnímu výročí apod.
Odměňováním nepeněžní formou jsou myšleny pochvaly, zaměstnanecké výhody, lepší pracovní prostředí, flexibilnější pracovní podmínky, harmoničtější vztahy
na pracovišti nebo odborný rozvoj. Hlavním účelem odměňování je spravedlivě ocenit
práci, kterou daný zaměstnanec vykonal a zároveň ho stimulovat ke stejným nebo ideálně lepším výkonům v dalších obdobích.
Cílem odměňování je naplňovat strategické cíle podniku a zároveň uspokojovat
potřeby zaměstnance (Šikýř 2016, s. 128). Každý podnik má svoji strategii odměňování,
která je založena na celkové strategii organizace a strategii lidských zdrojů. Na tvorbu
této strategie působí mnoho faktorů, například regulace státu, situace na trhu, podniková kultura a podnikové klima, struktura zaměstnanců, odbory a jiné (Dvořáková a kol.
2007, s. 320).
V dnešní době jsou velice populární složkou odměny zaměstnanecké výhody/benefity, které poskytují podniku důležitou konkurenční výhodu, protože nejsou
vázané na výkon, ale jsou zaměstnancům poskytovány pouze za to, že jsou v daném
podniku zaměstnaní (Pietsch 2017, s. 27).

2.6. Vzdělávání pracovníků
Důležitost soustavného vzdělávání pracovníků si uvědomoval již Henry Ford.
V době, kdy se mu podařilo vypořádat se s velkou fluktuací pracovníků ve svých továrnách velkým zvýšením mezd, získal mnoho kvalifikovaných pracovníků, ale i přesto
dále organizoval aktivity na rozvoj jejich schopností a charakteru (Miller, Villafuerte,
Wroblewski 2017, s. 43).
Vzdělávání má za účel zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci zaměstnanců. V důsledku toho budou schopni podávat větší výkon, což povede k větším celkovým výkonům celé organizace. V podstatě se jedná o soubor cíleně mířených opatření a činností, které mají pracovníka dovést k získání požadovaných nových schopností či osvojení si daného pracovního jednání. Vzdělávání rozdělujeme na pět základních oblastí:
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a. Orientace – základní jednoduchá forma, která má za cíl, aby se pracovník
rychle zorientoval například ve svém pracovním týmu nebo na svém pracovním místě.
b. Doškolování – znamená prohlubování kvalifikace, kdy je cílem prohloubit již
osvojené znalosti a umět je praktikovat ve vztahu k danému pracovnímu
místu nebo pozici.
c. Přeškolování – rekvalifikace, jedná se o získávání nových, doposud neosvojených znalostí, díky kterým bude zaměstnanec moci přestoupit na nové pracovní místo.
d. Rozšiřování kvalifikace – vzdělávání, které má odstranit nedostatky ve znalostech nebo schopnostech, které zaměstnanci brání vykonávat stávající pracovní
činnost.
e. Profesní rehabilitace – týká se osob, které nemohly svou práci vykonávat ze
zdravotních důvodů. Pomáhá jim s návratem k dané pracovní činnosti (Dvořáková a kol. 2007, s. 286–287).
Relativně novým pojmem je pojem „Učící se organizace“. Jedná se o organizaci,
kde je kladen velký důraz na neustálé učení se z vlastních zkušeností. Pro takovou organizaci je charakteristické klima, ve kterém je podporováno neustálé zlepšování se
přímo díky výkonu pracovního procesu, což vede k pozitivním změnám a rozvoji jak
jedince, tak celé organizace (Koubek 2011, s. 141). Tato politika kontinuálního vzdělávání za účelem stálého zlepšování by se dala přirovnat k japonské kultuře kaizen
(Miller, Villafuerte, Wroblewski, 2017).

2.7. Péče o pracovníky a pracovní vztahy
Péče o pracovníky zahrnuje velkou škálu různých služeb, mezi které patří například konzultace při osobních či zdravotních problémech, pomoc pracovníkům při odchodu do penze, zajišťování sportovních aktivit nebo například pomoc při péči o děti
(Armstrong 2007, s. 685). V podmínkách České republiky je na péči o pracovníky pohlíženo trochu jinak, protože je více ovlivňována státem. Šikýř (2016, s. 146) rozděluje péči
o zaměstnance na povinnou (smluvní), která vyplývá ze zákona (například pracovní
doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a dobrovolnou, která jé dána personální
politikou daného zaměstnavatele, kam spadají například zaměstnanecké výhody.
Do péče o zaměstnance spadá podporování jeho motivace k práci. Motivaci lidské činnosti chápeme jako jednu ze základních osobnostních substruktur. Motivace
působí na člověka ve třech dimenzích – dimenze směru, která určuje, jakým směrem
člověka formuje, dimenze intenzity, která říká, jakou silou člověka motivuje, a dimenze
stálosti, která se zabývá tím, jak je člověk schopen překonávat překážky, které mu brání
v provádění motivované činnosti. K základním zdrojům motivace patří potřeby, návyky,
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zájmy, hodnoty a ideály (Bedrnová, Nový a kol. 2007, s. 362–366). Zkušený personalista
nebo manažer by měli znát základy teorie motivace, aby mohli se svými zaměstnanci
individuálně pracovat a namotivovat je k nejlepším výkonům, protože každého člověka motivuje něco jiného.
Zaměstnanecké vztahy ve firmách jsou ovlivňovány všemi ostatními personálními činnostmi, o kterých jsme se zde zmiňovali. Jde o celkovou firemní personální politiku, kulturu a klima. Chyba ve kterékoli personální činnosti může vést ke zhoršeným
vztahům, například pokud je jeden zaměstnanec odměněn lépe než druhý i přesto, že
oba podali za stejných podmínek srovnatelný výkon (Fejfarová, Horalíková 2013, s. 89).
Co se týká zaměstnaneckých vztahů, je velice důležitá komunikace (jako všeobecně
u všech vztahů). V té je podle průzkumů často veliký problém, i přesto, že komunikace
je důležitý prostředek, jimž jsou lidé v organizaci propojeni a pomáhá jim dosahovat
společných cílů (Bedrnová, Nový a kol. 2007, s. 164–165).

2.8. Personální informační systém
Personální informační systém (PIS) je dnes již nedílným pomocníkem při řízení
lidských zdrojů a v personalistice. Bez jeho fungovaní si již mnoho podniků nedovede
představit své fungování, jelikož zajišťuje provádění a evidenci mnohých personálních
činností. Kvalitně naprogramovaný PIS by měl personálnímu útvaru, manažerům a dalším zainteresovaným stranám pomoci při řešení činností v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správa personální agendy;
personální plánování;
analýza a vytváření pracovních míst;
získávání, výběr a propouštění zaměstnanců;
mzdové agendy;
hodnocení práce;
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců;
péče o zaměstnance;
komunikace (Dvořáková a kol. 2007, s. 398–400).

V PIS se dají všechny informace rozdělit na dvě základní obsahové skupiny, a to
na informace o práci (kmenové informace o práci a průběžné informace o práci) a informace o pracovnících (kmenové a průběžné). (Fejfarová, Horalíková 2013, s. 86–87)
Armstrong (2007, s. 723) vyzdvihuje jako hlavní výhody zlepšený přístup k údajům o lidských zdrojích, moderní, úsporné, praktické a standardizované procesy, přiměřenější a přesnější údaje a lepší a modernější profil personální práce.
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3. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
Získávání a výběr zaměstnanců jsou personální činnosti, které by měly v ideálním
případě probíhat po kvalitně provedeném naplánování lidských zdrojů, analýze a vytvoření pracovních míst. Jak již bylo řečeno, těmto činnostem se budeme detailněji
věnovat, jelikož jejich analýza a návrhy na jejich optimalizaci budou tématem praktické části této práce.

3.1. Získávání zaměstnanců
Získávání pracovníků, nábor, recruitmen apod. Všechny tyto pojmy můžeme použít pro tuto velice důležitou personální činnost. Její důležitost si lidé uvědomovali již
od pradávna. Jako příklad můžeme uvést Julia Caesara, který již v roce 55 př. n. l. vytvořil program zvaný „referral program“, který sliboval jeho vojákům odměnu ve výši 300
sestercií (měna používaná ve starověkém Římě, pozn. autora) za přivedení nového bojeschopného muže do jeho legií. Důležitost tohoto náborového procesu dokazuje i to,
že výše této odměny odpovídala 30 % ročního žoldu (platu) průměrného vojáka.
K hlavnímu velkému rozvoji došlo s celkovým rozvojem personální práce ve dvacátých letech 20. století. Jako u příkladu ze starověkého Říma, i zde byla spojitost s válkou, kde byl význam „recruiterů“ (náborářů) velice důležitý. V důsledku toho je v českém jazyce pojem rekrut spojován s mužem nově naverbovaným do armády. I s postupným rozvojem ekonomiky začala pozice náborářů stoupat, když se z pouhých sběračů informací a zveřejňovatelů pracovních nabídek, stali aktivní vyhledavači pracovníků (Tegze 2019, s. 13–15).
Každá firma by měla mít ustálené náborové procesy, kde je důležitá spolupráce
mezi vedoucími pracovníky a personalisty. Vedoucí pracovníci musí personálnímu
útvaru v pravidelných intervalech a s dostatečným předstihem sdělovat plánované
změny v počtu pracovníků, například odchod do důchodu, na mateřskou dovolenou,
odchod do jiné firmy apod. Je to nezbytné z důvodu, aby bylo možné dopředu pokrýt
a nahradit tyto lidské zdroje. Tyto potřeby se označují jako dlouhodobé, protože o nich
víme s časovým předstihem.
V praxi se ale často setkáváme i s potřebami krátkodobými, kdy je nutné sehnat
nového zaměstnance operativně v krátkém časovém období. Jedná se například o případy okamžitého zrušení pracovního poměru, náhlé zdravotní indispozice nebo úmrtí
(Kahle, Stýblo 1994, s. 239–240). Fejfarová a Horalíková (2013, s. 32) říkají, že potřeba
nových pracovníků je často vyvolána změnami v tržním prostředí, které se dějí buď
bezprostředně (změny v poptávce po výrobku) nebo zprostředkovaně (změny technologií, nové stroje).
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Cílem získávání pracovníků je stát se pro uchazeče atraktivní firmou, upoutat jejich pozornost a zájem, díky čemuž se vytvoří dostatečně velká skupina lidí, kteří budou
o práci ve firmě projevovat zájem a ze kterých bude později možné vybírat ty nejvhodnější pracovníky pro nahrazení odchozích nebo pro obsazení nových pracovních míst
a vykonávání nových pracovních úkolů.
Pro získání specifičtějšího okruhu uchazečů, například z určitého oboru, je ideální
dopředu uvažovat o tom, kde sehnat vhodné pracovní zdroje. Následně je důležité od
nich získat všechny potřebné informace, ale je i potřeba poskytnout dostatečné množství informací uchazečům jak o firmě, tak o pozicích, které zrovna nabízí a potřebuje
obsadit.
Podnik nejenže potřebuje určitý počet pracovníků, ale cílí na takové uchazeče,
kteří jsou dostatečně motivovaní a ztotožňují se s cíli, vizemi a zájmy podniku. Získávání pracovníků je klíčovou fází v celém procesu formování podniku, protože určuje,
jaké lidi bude mít podnik k dispozici (Rejf 2009, s. 31). A jak již bylo řečeno, lidé jsou
v dnešní době nejcennějším zdrojem, který na moderních dynamických trzích poskytuje velkou konkurenční výhodu.
Získávaní pracovníků může být ovlivněno mnoha různými faktory, ty můžeme
rozdělit do dvou základních skupin:

1. Faktory firmou ovlivnitelné

a. Jak firma hledá nové zaměstnance – vše, co vysílá směrem k nim, jaké informace a jakým stylem jim je předává. Důraz je kladen na formulaci a umístění
nabídky.
b. Charakteristiky pracovního místa – povaha práce, místo výkonu práce, organizace práce a pracovní doby, rozsah povinností a odpovědnosti, postavení v hierarchii firmy, požadavky na vzdělání a kvalifikaci pracovníka, pracovní podmínky (mzda, benefity…).
c. Charakteristiky firmy – úroveň péče o pracovníky (zaměstnanecké výhody),
image firmy a její úspěšnost, pověst firmy, možnost vzdělávání a rozvoje, možnost karierního růstu, mezilidské vztahy a sociální klima, vliv na životní prostředí.

2. Faktory firmou neovlivnitelné

a. Demografické faktory – proměnlivost porodnosti.
b. Ekonomické faktory – závislé na vývoji hospodářství a změnách na trhu práce
(nabídka a poptávka po pracovní síle).
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c. Sociální faktory – týkají se hodnot obyvatel, jak se mění jejich názory a preference.
d. Technologické faktory – v jejich důsledku vznikají nebo zanikají pracovní
místa, vytvářejí nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.
e. Sídelní faktory – souvisí s osídlením v okolí firmy, vliv životních podmínek a životního prostředí.
f. Politicko-legislativní faktory – zákony a nařízení, která regulují nabírání zaměstnanců, zaměstnávání cizinců, vytváření překážek proti diskriminaci (pohlaví, barva pleti, náboženství…) (Koubek 2011, s. 71–72).

Doposud jsme mluvili spíše o získávání pracovníků z vnějších (mimopodnikových) zdrojů. Existuje ale i druhá možnost, a to získávání pracovníků ze zdrojů vnitřních
(vnitropodnikových), které je často využíváno, pokud je potřeba obsadit například nějakou manažerskou pozici.
Jestli se podnik rozhodne pro získání zaměstnanců z interních nebo externích
zdrojů záleží na konkrétní situaci a na aktuálních potřebách podniku. Na výhody a nevýhody obou forem získávání pracovníků se podíváme v následujících tabulkách:
Tabulka 2: Výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů

Zdroj: Vlastní zpracování podle Rejf 2009, s 32–33 a Fejfarová, Horalíková 2013, s. 33.
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Tabulka 3: Výhody a nevýhody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů

Zdroj: Vlastní zpracování podle Rejf 2009, s 32–33 a Fejfarová, Horalíková 2013, s. 33.

Velké změny v získávání a vyhledávání zaměstnanců se objevily s příchodem internetu. Jak personálním agenturám, tak uchazečům o zaměstnaní se tím otevřely
dříve nepředstavitelné možnosti. Dnes je možné hledat práci nebo zaměstnance po
celém světě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vše od uchovávání po zjišťování informací
o uchazečích se zrychlilo a zjednodušilo, ale tradiční postupy zůstaly podobné, například pracovní nabídky se místo do novin zveřejňují online.
Od vzniku internetu postupně vznikalo mnoho pracovních serverů, kde se koncentrovaly nabídky firem nabízejících pracovní pozice. Další velký zvrat nastal kolem
roku 2013/2014 s příchodem sociálních sítí. Od této doby již nejsou pracovní portály
využívány jako hlavní zdroje vyhledávání pracovníků. Sociální sítě se rychle staly nejbohatším zdrojem informací o kandidátech, ať už se bavíme o síti LinkedIn, která slouží
vyloženě k pracovním účelům, nebo k osobnějším sítím, jako je Facebook, Twitter nebo
Instagram.
Zacílení na vhodné kandidáty, rychlejší přesun informací, lepší prostor pro motivaci a tlak na uchazeče, to vše je zde mnohem jednodušší a účinnější. Samozřejmostí
je i velký prostor pro představování a vylepšování image firem na sociálních sítích.
V poslední době se všeobecně i v oblasti recruitmentu mluví o umělé inteligenci. Je
těžké odhadovat, jak moc tuto oblast ovlivní, ale předpokládá se, že dojde k automatizaci spousty procesů a k vývoji nových efektivních nástrojů. Ale jelikož je v této oblasti
velice důležitý osobní kontakt a mezilidské vztahy, předpokládá se, že pracovníci zabývající se náborem jen tak roboty nahrazeni nebudou. Umělá inteligence jim ale bude
stále více nápomocna a bude napomáhat ke zlepšování a zrychlování procesů ve stále
dynamičtěji se měnících podmínkách.
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V souvislosti s tím se do budoucna předpokládají rostoucí nároky, které budou
kladeny na recruitery jak v oblasti profesní (ve spojitosti s novými postupy a technologiemi), tak v oblasti osobnostní a lidské. Velice důležité budou zkušenosti a schopnost
kreativního myšlení při vyhledávání nových pracovníků (Tegze 2019, s. 15–20).

3.1.1.

Metody získávání zaměstnanců

Metod a způsobů získávání zaměstnanců máme velice širokou škálu. Kahle a Stýblo (1994, s. 240) uvádějí následující:
a. inzeráty – nejčastěji v novinách, rozhlase, dále v televizi nebo veřejné dopravě;
b. konkurzní řízení;
c. osobní kontakty a doporučení – nového pracovníka doporučí například stávající
nebo bývalý zaměstnanec;
d. úřady práce a zprostředkovatelské agentury – personální agentury, které hledají uchazeče na základě zadaných kritérií;
e. spolupráce se školami – pořádání odborných přednášek zakončených nabídkou volných míst v organizaci;
f.

jiné firmy a podniky – získávání zaměstnanců od konkurence.

Zde je krásně vidět, jak se získávání pracovníků v průběhu let změnilo, jelikož zde
není vůbec zmíněno získávání pomocí internetu a sociálních sítí, které je dnes nejvyužívanější metodou. Všichni autoři (Armstrong 2007, Koubek 2011, Šikýř 2016, Tegze
2019…) ve svých novějších publikacích věnují získávání pomocí internetu, webových
stránek, náborových webů a sociálních sítí dost prostoru, samozřejmě i se zachováním
zmiňovaných tradičních metod, které jsou v dnešní době stále využívány.
V předchozím textu bylo zmíněno, že velký „boom“ v náboru prostřednictvím sociálních sítí nastal na přelomu let 2013/2014. Přesto již v roce 2011 ukázal výzkum
agentury Nigel Wright Recruitment, že více než polovina lidí ve Velké Británii hledá
práci prostřednictvím sociálních sítí (Berber, Bjekić, Slavić 2017, s. 38). Tedy tato metoda byla již v roce 2011 hojně využívána a není pochyb, že její využívání s rozvojem
internetu a technologií stále roste.
Mezi hlavní výhody online recruitmentu (e-recruicment) patří samozřejmě
úspora nákladů, úspora času, lepší získávání, zpracování a uchovávání informací
o uchazečích, možnost použití online formulářů, dotazníků a strukturovaných životopisů a v neposlední řadě lepší a přehlednější formulovaní nabídky, informací o firmě
a pracovní pozici či informací o uchazeči (Koubek 2011, s. 86, Šikýř 2016, s. 97–98).
Dále v textu jsou uvedeny vybrané inovativní a dosud méně obvyklé metody, využívané k náboru zaměstnanců převážně v zahraničí.
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Otevřené dveře

Metoda využívaná často v automobilovém průmyslu nebo startupech je metoda
„open door“ neboli otevřené dveře. Jedná se událost, kdy jsou uchazeči o zaměstnání
v organizaci pozváni přímo do firmy, aby si mohli prohlédnout firemní zázemí, nasát
firemní atmosféru a detailněji se seznámit s firemními procesy, kulturou a celkovým
charakterem organizace (Wolniak 2018, s. 478).

Re-Recruitment

Ve volném českém překladu bychom mohli říct, že se jedná o opakovaný nábor.
V praxi jde o oslovení ve většině případů zkušených a vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří z organizace z nějakého důvodu odešli. Důvodem k odchodu je často hledání nových zkušeností, nových výzev, prozkoumávání nových kolektivů a pracovišť
nebo i hledání vyššího finančního ohodnocení, které si firma dříve nemohla dovolit zaměstnanci nabídnout. Těmto pracovníkům je třeba ukázat, že pokud by náhodou na
svém novám pracovišti nebyli spokojeni, tak ve své bývalé firmě mají dveře stále otevřené a v případě zájmu se mohou vrátit.
Je třeba působit na bývalé zaměstnance v těch oblastech, které vedly k jejich odchodu, představit jim nové výzvy, případně ukázat, jak se změnily finanční podmínky.
Výhodou je, samozřejmě kromě získání zkušeného pracovníka, který firmu již zná,
i velké ušetření nákladů na školení, které musí firma vynaložit v případě úplné nového
pracovníka (Kumar Kar 2017, s. 5).

Virtuální realita a „chatboti“

Virtuální realita se točí kolem efektu 360° (styl fotek a videí pořízených tak, že
vyvolávají virtuální realitu), jde o marketingovou metodu, která má u potencionálních
uchazečů vyvolat „wow“ efekt, který je překvapivý a vyvolává vzrušení, emoce a pozitivní energii. V praxi se jedná o živá videa či fotografie, které mají za úkol hlavně zaujmout. Používají se například na vysokých školách. „Chatboti“ jsou vlastně chatovací roboti, jejichž fungování je založeno na aplikaci s funkcí umělé inteligence. Poskytují tzv.
živý nábor, mají za úkol udržovat s potencionálními uchazeči rozhovor a dokázat reagovat na jejich otázky. Jedná se o velkou automatizaci, která ušetří náborářům mnoho
času (Kumar Kar 2017, s. 6–7).
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3.2. Výběr zaměstnanců
Získávání zaměstnanců byl proces zaměřený hlavně na identifikaci zdrojů nových
zaměstnanců a jejich oslovení, vytvoření pracovní nabídky. Výběr je navazující proces,
kdy už máme uchazeče na volnou pracovní pozici a vybíráme z nich toho nejvhodnějšího, který bude pro danou pozici vybrán. Tento proces probíhá od okamžiku podání
žádostí, do chvíle, kdy je uchazeč (případně více uchazečů) vybrán a přijat. Výběr a přijímání jsou považovány za jednu ze základních personálních činností, protože v případě špatného provedení může mít spoustu negativních důsledků jak v oblasti financí,
tak oblasti personální.
Výběr pracovníků je zpravidla prováděn personálním oddělením/personalistou,
ale vždy by měl být do výběrového procesu zapojen i vedoucí pracovník. V praxi to
někdy funguje tak, že personalista vybere jen pár z většího množství uchazečů, kteří
jsou potom posláni do dalšího kola k vedoucímu pracovníkovi. Zapojení vedoucích
pracovníků do výběru má více pozitivních dopadů, vedoucí pracovník dokáže například
lépe odpovídat na uchazečovy dotazy týkající se práce. Vedoucí pracovníci zapojení
do výběru také získávají pocit větší zodpovědnosti a o nového pracovníka se potom
lépe starají. Základním krokem před začátkem výběru je stanovit si požadavky, které
musí uchazeč splnit. Tyto požadavky se zaměřují jak na vzdělání, kvalifikaci a zkušenosti, tak na potenciál a potřebné kompetence (Nývltová 2003, s. 28).
Potenciál je něco, co je člověku dáno z velké části geneticky. Z velké části je však
ovlivněn výchovou a vlivem okolí. Potenciál člověka se zpravidla formuje někdy na
prahu dospělosti a nadále už dochází k jeho změnám pouze v mále míře. K jeho změnám dochází se zvyšujícím se věkem, případně vlivem okolností, které mohou krátkodobě i dlouhodobě jeho podobu výrazně ovlivnit. Potenciál můžeme rozdělit na dvě
základní složky:
1. Vlohy – co je člověk schopen dokázat za příznivých okolností, například soustředění a přenášení pozornosti, zručnost prstů, kreativita, reakční čas, zraková
ostrost, inteligence apod.
2. Vlastnosti osobnosti – jaký člověk je, jaká je jeho emoční stabilita, odpovědnost
a důslednost, otevřenost vůči novým zkušenostem, jestli je člověk extrovert
či introvert, jestli je agresivní apod. (Bělohlávek 2016, s. 14–15).
Naproti tomu kompetence jsou soubor požadavků, které vycházejí z kultury
a charakteru dané organizace, je jimi specifikováno konkrétní pracovní místo. Do kompetencí spadají:
1. Znalosti – poznatky, které se člověk naučil studiem nebo praxí (cizí jazyk, obsluha pracovního stroje, pracovní postupy, zákony…)
2. Dovednosti – schopnost uvádět znalosti do praxe (obchodní komunikace,
schopnost organizace práce, prezentační dovednosti…)
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3. Postoje – pracovní motivace a vztahy k určitým skutečnostem (inovativnost,
orientace na výkon, orientace na zákazníka…)
Vytvořit seznam požadovaných kompetencí a zavedení kompetenčního modelu
je velice složité a závisí na jak na charakteristikách dané společnosti, tak na specifikacích daného pracovního místo, pro které jsou kompetence definovány. Kompetence
nejsou vytvářeny jen pro potřeby výběru, ale i jako podklad pro vzdělávání, plánování
kariéry nebo odměňování (Bělohlávek 2016, s. 15–17).
Výběr zaměstnanců je velice důležitou činností pro udržení konkurenceschopnosti a celkově optimálního hospodářského fungovaní a rozvíjení společnosti, jelikož
zajišťuje tu část kapitálu firmy, do které spadají schopnosti, dovednosti a znalosti pracovníků, kterými firma disponuje. Cílem výběru zaměstnanců je v potřebném čase získání těch nejvhodnějších pracovníků na konkrétní pracovní místo. Tito pracovníci
musejí být dostatečně způsobilí jak po odborové, tak po profesní stránce. Při výběru je
nutné zjištění a posouzení kvalifikačních i osobnostních charakteristik daného uchazeče, což musí vycházet z předem definovaných požadavků na dané pracovní místo.
Proces výběru se tedy zabývá porovnáváním těchto předem stanovených požadavků s kompetencemi a potenciálem jednotlivých uchazečů. V této fázi je vhodné využití psychologických metod, například projektivní testy nebo testy schopností. Celý
proces se skládá z množství metod a technik, jejichž počet a náročnost závisí na důležitosti a náročnosti obsazované pozice. Jako podklady mohou sloužit záznamy či posudky expertů například z assessment centra.
Nezastupitelnou částí, které je přisuzována velká váha, ale zůstává osobní rozhovor s uchazečem. Tazatel, v ideálním případě vedoucí pracovník, by měl být dostatečně připraven. Je důležité navodit přátelskou uvolněnou atmosféru, zjistit o uchazeči
vše potřebné, a přitom zůstat na profesní rovině. Tazatel by se měl zpravidla zajímat
o předchozí zaměstnání uchazeče a o důvody, které ho vedly ke změně zaměstnání.
Důležitá je úroveň uchazečova sebehodnocení, jeho postoje a sociálně psychologické
charakteristiky, jeho představy o budoucím zaměstnání, zájem o odborný či kariérní
růst apod.
Cílem tohoto rozhovoru je mimo jiné také vyjasnění si vzájemných očekávání,
a to jak ze strany uchazeče, tak ze strany firmy (Bedrnová, Nový a kol. 2007, s. 514–516).
Kahle a Stýblo (1994, s. 243) rozdělují výběrový rozhovor na tři fáze. První je zahřívací
fáze, která má vést k uvolnění, aby se více projevilo přirozené chování uchazeče. Druhou je hlavní fáze, kde se zjišťují všechny potřebné, předem stanovené informace. Poslední fází je shrnutí, kde by se měl dát žadateli prostor k posouzení jeho možností
a nadějí.
Rozhovor se dá vést dvěma způsoby, tzv. měkkým přístupem nebo tvrdým přístupem. Měkký je v praxi více využívaný. Jeho cílem je navodit již zmiňovanou pozitivní
atmosféru, aby se uchazeč cítil příjemně a reagoval otevřeně bez ovlivňování nervozitou a stresem. Naproti tomu tvrdý přístup je spíše využívaný na náročnější pozice, kdy
je kladen důraz na jednání člověka v nepříjemných nátlakových situacích. Tazatel se
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cíleně snaží dostat uchazeče pod tlak, zpochybňuje jeho odpovědi, nepříjemně se doptává, snaží se, aby uchazeč ztratil sebejistotu a pozoruje, jak je schopen jednat
ve stresových a kritických situacích. Optimální je využití kombinace obou těchto přístupů, kdy vedeme rozhovor v pozitivní uvolněné atmosféře, ale v průběhu zaskočíme
uchazeče nějakou stresovou vychylující otázkou (Bělohlávek 2016, s. 58–59).
Před samotným rozhovorem se analyzuje žádost o zaměstnání a samozřejmě životopis. Tyto dva dokumenty dávají zaměstnavateli základní přehled o vzdělání a zkušenostech zaměstnance a také o tom, jak umí sám sebe prezentovat („prodat“). S těmito základními dokumenty se předávají také kopie diplomů, vysvědčení prokazující
ukončení studia, pracovní posudky a reference z bývalého zaměstnání, certifikáty o absolvování kurzů nebo zkoušek, lékařský posudek, osobní dotazník a motivační dopis –
pokud jej zaměstnavatel vyžaduje.
Životopis je stručný, strukturovaný přehled, který dává zaměstnavateli základní
představu o schopnostech a zkušenostech uchazeče. Nejvíce pozornosti je věnováno
tomu, jestli uchazeč ukončil započaté studium, jestli jsou mezi vzděláváním a zaměstnáními časové úseky, jak často měnil zaměstnání a jestli je možné v těchto změnách
sledovat kontinuitu a cílevědomost, dále kolik času strávil v předchozích pracovních
poměrech, jestli sedí časové údaje v životopisu s údaji na vysvědčeních a posudcích
nebo zda se mezery, u kterých chybí informace o aktivitě uchazeče, vztahují k nějaké
speciální životní události (úmrtí v rodině, narození dítěte).
Na vrchu balíčku (dnes již spíše první z přiložených souborů či text emailu, u kterého budou přiloženy ostatní dokumenty) všech výše zmiňovaných dokumentů se ale
musí nacházet žádost o zaměstnání (průvodní dopis). Jejím cílem je vytvoření krátkého
úvodního textu, který bude odpovědí na konkrétní pracovní nabídku, má za úkol zaujmout personalistu, a protože nemá předepsaný vzor, záleží jeho podoba čistě na uchazeči. To dává prostor ke kreativitě a představení uchazečových komunikačních dovedností a logiky myšlení (Dvořáková a kol. 2007, s. 138–139).
Motivační dopis je rozsáhlejší, je v něm kladen větší důraz na představení silných
stránek uchazeče a důvodů, proč se o místo uchází. Představují se v něm předchozí
pracovní úspěchy, schopnosti a dovednosti, které jsou doplněny o konkrétní příklady.

3.2.1.

Výběrové metody/nástroje

Doposud jsme se bavili hlavně o výběrovém rozhovoru, jelikož je autory (Armstrong 2007, Bělohlávek 2016, Koubek 2011…) často označovaný jako nejvyužívanější
metoda. Na trhu najdeme jen málo pracovních pozic, kam by byli noví zaměstnanci
přijímaní bez toho, aby nedošlo k nějakému setkání s rozhovorem a výměnou alespoň
základních informací. Samozřejmě v praxi se setkáme s celou řadu dalších metod,
které můžou být kombinovány a často slouží jako podklad pro výběrový rozhovor.
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Osobní dotazník

V osobním dotazníku jsou obsaženy standardizované informace například
o vzdělání uchazeče, o praxi, schopnostech apod. Používá se pro základní třídění uchazečů podle vhodnosti, na jeho základě se rozhoduje, kteří uchazeči budou pozváni na
přijímací rozhovor, případně další kolo přijímacího řízení, a kteří nikoli (Armstrong 2007,
s. 357).

Testy
Výběrových testů máme mnoho druhů:
Odborné testy – testy teoretické zjišťující znalosti z konkrétního oboru (stavebnictví, právo…).
Testy schopností – spadají sem testy inteligence, paměti, pozornosti… Vše, co
zkoumá, co člověk dokáže a čeho je schopen. Pro plnohodnotné vyhodnocení je zpravidla potřeba psychologické vzdělání.
Testy osobnosti – mají za úkol odhalovat vlastnosti uchazeče, jaké jsou jeho
osobnostní rysy. Zkoumají, co člověka motivuje, hledají žádoucí vlastnosti jako je kreativita, zodpovědnost, cílevědomost nebo schopnost empatie.
Projektivní testy – podobně jako testy osobnosti zkoumají vlastnosti, ale nepřímou cestou. Například na základě toho, jakým stylem člověk kreslí určité obrazce nebo
jaké při tom volí barvy apod. Na vyhodnocení jsou velice složité, proto podobně jako
u testů schopností je pro jejich použití nezbytné psychologické vzdělání (Bělohlávek
2016, s. 32–33).
Rejf (2009, s. 59) zmiňuje ještě testy zdravotní, které zjišťují zdravotní způsobilost
člověka k danému pracovnímu místu nebo například vnímavost na škodlivé látky, se
kterými mohou přijít do styku.

Assessment centrum

Assessment centrum je specifická metoda, která se využívá nejen při výběru pracovníků, ale i při jejich povyšování, přesouvání, rozmisťování nebo vzdělávání. Skupina
pozorovatelů zapisuje a hodnotí, jak se účastníci assessment centra chovají při různých modelových situacích, jako je řešení případových studií, skupinové diskuse, plnění úkolů apod. Hodnocení se provádí na základě kritérií, která jsou předem stanovena pro konkrétní assessment centrum. Pozorovatelé zapisují úsudky o jednání uchazečů, které posléze konzultují na setkání hodnotitelů (Dvořáková a kol. 2007, s. 141).
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Reference

Reference můžou být některými zaměstnavateli vyžadovány. Jedná se o informace, které sdělí o zaměstnanci bývalý zaměstnavatel nebo i někdo známý či odborník
na určitou oblast. Validita těchto referencí ale může být značně zkreslena, jelikož například bývalý zaměstnavatel se může cítit poškozen ztrátou kvalitního pracovníka
a může se ho snažit také poškodit nepravdivou negativní referencí. Nebo naopak méně
zdatný pracovník může být vychválen z důvodu, že mu zaměstnavatel chce pomoci.
Celkově se do referencí hodně promítá osobnost člověka, který referenci vytváří (Nývltová 2003, s. 31).

Další metody

Mezi další metody patří například vzorky práce, kdy se jednoduše dá uchazeči za
úkol předvést činnost, kterou bude vykonávat, například sestavit výrobek, seřídit stroj,
vytvořit výkres apod. Vzorky práce ale nejsou na velké množství profesí aplikovatelné,
proto se používají modelové situace, kdy je zkoumáno, jak si uchazeč poradí s vyřešením určitého fiktivního problému nebo úkolu. Zřídka využívanou metodou je grafologie, kdy je uchazeč hodnocen na základě písma. Toto hodnocení musí provádět certifikovaný grafolog. Je to metoda velice specifická a používaná jako doprovodná k dalším metodám. Za zmínku stojí i metoda 360°, které je využíváno zejména při výběru
pracovníků z vnitřních zdrojů, protože je založena na hodnocení za všech stran – sebehodnocení, anonymní hodnocení od nadřízeného, hodnocení od spolupracovníků
na stejné úrovni i od podřízených (Bělohlávek 2016, s. 32–33).
Po zvolení a realizaci dané metody (metod) konečně dochází k výběru. Rozhodnutí je pak potřeba sdělit jak úspěšným, tak i neúspěšným uchazečům. Výsledky je
vhodné sdělit co nejdříve po přijímacím řízení. U úspěšných uchazečů zpravidla nehrozí žádný problém, je třeba se zaměřit spíše na komunikaci s kandidáty odmítnutými. Je vhodné jednat empaticky a taktně, poděkovat uchazeči za zájem a absolvování řízení, případně ocenit jeho silné stránky (Rejf 2009, s. 44). Poslední fází celého
procesu získávání a výběru zaměstnanců je samotné přijetí vybraných zaměstnanců.
Existují tři základní způsoby vzniku pracovního poměru – dohoda o pracovní činnosti (DPČ), dohoda o provedení práce (DPP) a vznik pracovního poměru na základě
pracovní smlouvy, který je nejběžnější. Pracovní poměr tady vzniká uzavřením jednoho
ze zmíněných dokumentů dnem, který je ve smlouvě uveden jako den nástupu do
práce, případně den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (Šikýř 2016,
s. 110–111).
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PRAKTICKÁ ČÁST
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4. METODIKA
Jako výzkumné techniky pro vypracování praktické části byla zvolena kombinace
dotazníkového šetření a osobních rozhovorů. Dotazníkové šetření je kvantitativní metoda, jejíž hlavní výhodou je jednoduché rozeslaní e-mailem (dotazník byl vytvořen na
online dotazníkovém serveru) mezi respondenty a následné přehledné statistické
zpracování získaných dat.
Dotazník byl anonymní, tudíž je dobrým nástrojem k získání velkého množství
dat za relativně krátké časové období. Dotazník obsahoval 25 otázek (viz příloha č. 1).
Otázky číslo 3–8 (v příloze č. 1 barevně zvýrazněné) byly zobrazeny pouze zaměstnancům, kteří uvedli, že ve společnosti pracují méně jak tři roky. Tyto otázky se týkaly získávacích a adaptačních procesů. Zaměstnancům s déle trvajícím pracovním poměrem
nebyly zobrazeny z důvodu, že tyto informace by pro účely práce nebyly relevantní.
Zbytek otázek byl zaměřen na spokojenost zaměstnanců ve firmě, s cílem nalézt příčiny jejich odchodu, a na detailnější analýzu získávacích a náborových procesů s celkovým cílem nalézt příčinu nedostatku zaměstnanců ve společnosti. Dotazník vyplnilo
celkem 191 respondentů, jeho návratnost byla 75 % a průměrná délka vyplňování činila 5 minut a 40 sekund.
Osobní rozhovory jsou naopak metodou kvalitativní, kde se jde více do hloubky
problému a získávají se detailnější informace. Rozhovory probíhaly s pracovníky personálního oddělení a vedoucími pracovníky jednotlivých středisek za účelem získání
důležitých detailnějších informací, týkajících se získávání, a především výběru zaměstnanců, který je vedoucími pracovníky prováděn. Rozhovoru byly vzhledem k aktuálně
probíhající karanténě provedeny po telefonu, namísto plánovaných osobních setkání.
Osloveno bylo 14 vedoucích pracovníků, z nichž 12 poskytlo svůj čas pro zodpovězení
otázek. Délka rozhovoru trvala od 10 do 35 minut v závislosti na otevřenosti tázaného.
Cílem obou metod bylo analyzování firemních procesů zabývajících se získáváním a výběrem zaměstnanců, včetně zjištění silných a slabých stránek firmy v oblasti
získávání a výběru zaměstnanců, což vedlo k naplnění cíle celé práce – zjištění příčin
nedostatku zaměstnanců ve společnosti a navržení optimalizačních opatření. Zároveň
došlo k nalezení odpovědí na tyto výzkumné otázky:
1. Jaké metody firma k získávání zaměstnanců využívá?
2. Jsou metody, které firma využívá k získávání nových zaměstnanců, dostatečně
vhodné a účinné?
3. Co je příčinou nedostatku zaměstnanců?
A k potvrzení/vyvrácení těchto tří výzkumných předpokladů:
1. Firma není při získávání zaměstnanců dostatečně aktivní na sociálních sítích.
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2. Příčinou nedostatku zaměstnanců je nízká atraktivita firmy pro mladé zaměstnance/absolventy.
3. Firma nezískává dostatečnou zpětnou vazbu od zaměstnanců, a proto nemůže zavést optimalizační opatření pro snížení fluktuace zaměstnanců.
V následujícím textu se budeme věnovat analýze firmy, konkrétně jejích firemních
procesů zabývajících se získáváním a výběrem zaměstnanců. Veškeré informace pocházejí z interních zdrojů společnosti, případně byly získány prostřednictvím dotazníkového šetření či osobních rozhovorů.
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5. O SPOLEČNOSTI
Obrázek 4: Logo společnosti

Zdroj: Grafický manuál společnosti.

SUDOP PRAHA a.s. je česká projektová, konzultační a inženýrská společnost, která
se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, a to převážně na železniční stavby, silniční a dálniční stavby a stavby systémů městských hromadných doprav.
Informace o společnosti pocházejí z jejich webových stránek (www.sudop.cz),
z interních zdrojů společnosti a z mých osobních znalostí získaných jak během pracovního poměru, tak při provádění analýzy pro tuto práci. Veškerá použitá statistická data
jsou aktuální k březnu 2020.

5.1. Historie
Společnost má dlouhou historii, její počátek se datuje ke konci třicátých let dvacátého století. Je tedy právoplatně považována za jednu z nejstarších projekčně inženýrských organizací v České republice. V této době vznikaly na území tehdejšího Československa první projektové útvary pod záštitou Československých státních drah
a Ministerstva železnic.
Po konci druhé světové války v roce 1945 vzniká Projekční ústředna železnic,
která je v následujících letech sloučena s několika dalšími menšími organizacemi
a 1. 10. 1952 vzniká pod záštitou Ministerstva železnic celostátní projektový ústav železničního projektování (SUŽELPROJEKT).
Na podzim roku 1953 prochází ústav reorganizací a od 17. 11. 1953 nese název
Státní ústav dopravního projektování (SUDOP). Nejdříve spadá pod Ministerstvo dopravy, později se stává samostatným státním podnikem.
Dalším důležitým datumem v historii podniku je až 1. leden 1991, kdy se ústav
dělí na více menších podniků na základě územního členění a vzniká SUDOP PRAHA s.p,
který je právním nástupcem původního Státního ústavu dopravního projektování.
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Následně je firma 1. 4. 1992 privatizování a oficiálně transformována do dnešní podoby
akciové společnosti (a.s.), kde je jediným akcionářem společnost SUDOP GROUP a.s.

Obrázek 5: Vývoj společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování.

5.2. Současnost
V současnosti je SUDOP PRAHA a.s. moderní prosperující firmou se stabilně rostoucími obraty. Společnost spadá do rodiny SUDOP GROUP a.s., což je největší skupina
projektových firem v České republice. Společnost působí i v sousední Slovenské a Polské republice a aktuálně se snaží o expanzi na německý trh.
Díky dlouholeté tradici, kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb se řadí mezi absolutní špičku konzultačních firem na našem území. Společnost pracuje převážně
s velkými a významnými investory jako je Správa železnic (bývalé SŽDC) nebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zpravidla na rozsáhlých komplexních projektech v oblasti dopravní infrastruktury. To je možné díky dlouholetým zkušenostem, modernímu technickému vybavení a rozsáhlému spektru profesních znalostí a dovedností, kterými zaměstnanci společnosti disponují.
Společnost a její zaměstnanci disponují také celou řadou osvědčení, autorizací,
oprávnění, certifikací a odborných zkoušek. Společnost je členem mnoha významných
asociací jako například: Mezinárodní asociace mostů a stavebních inženýrů, Česká
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asociace konzultačních inženýrů (CACE), Česká betonářská společnost ČSSI, Český tunelářský komitét ITA/AITEST, Česká silniční společnost nebo Interoperabilita železniční
infrastruktury. Společnost má také samozřejmě detailně zpracovanou a hluboce zakořeněnou politiku kvality environmentu, bezpečnosti informací a bezpečnosti ochrany
zdraví při práci.
SUDOP PRAHA a.s. má v současnosti pět dceřiných společností – Atelier 4, s.r.o.,
IPSUM CZ, Stavební geologie – IGHG, spol. s.r.o., SUDOP DEUTSCHLAND GMbH a KOMOVIA
s.r.o. Postavení dceřiných společností a SUDOP PRAHA a.s. v celé rodinné hierarchii si
můžeme prohlédnout na následujícím zjednodušeném schématu:

Obrázek 6: Postavení společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování.

Co se týká organizační struktury, ve společnosti je zavedena liniově-štábní organizační struktura, kdy na vrcholu stojí generální ředitel, který je podporován třemi štábními útvary – právním odborem, odborem marketingu a komunikace a kanceláří společnosti. Generální ředitel má pod sebou výrobního, obchodního a finančního ředitele,
kteří mají dále pod sebou jednotlivé odbory či výrobní střediska.
Vše je znázorněno na následujícím schématu:
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Obrázek 7: Organizační struktura společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování.

5.3. Poskytované služby
Jak bylo již zmíněno, společnost SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační
a inženýrská společnost se zaměřením na silniční a dalniční stavby, železniční stavby
a stavby systémů veřejné hromadné dopravy. Společnost se zabývá tvorbou návrhů
celkových technických řešení staveb, a to včetně tunelových a mostních objektů,
elektrizace a napájení, inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů.
Další oblasti, které společnost řeší, tvoří navrhování průmyslových a pozemních
staveb, inženýrských sítí energetiky a telekomunikací, vliv staveb na životní prostředí,
otázky řízení a organizace dopravy, logistiky, ekonomie, dopravy nebo financování
 40

staveb. V druhé řadě působí společnost i jako poradní orgán, kde se specializuje na
oblasti regionálního rozvoje, financování daných projektů a dopravní obslužnosti.
Konkrétní seznam služeb tedy zahrnuje:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Koncepci dopravy
Železniční stavby
Silnice a dálnice
Mosty a inženýrské stavby
Tunely a podzemní stavby
Architekturu a pozemní stavby
Elektroenergetiku
Trakční vedení
Sdělovací techniku
Zabezpečovací techniku
Geodézii

➢ Geologické a geotechnické průzkumy
➢ Vodohospodářské stavby
➢ Ochranu životního prostředí
➢ Inženýrskou činnost
➢ Technické dozory a monitoring
staveb
➢ Podporu financování
➢ BOZP
➢ Reprografii

A v neposlední řadě stojí určitě za zmínku Digitální akademie BIM. Tento nově zřízený projekt si dává za úkol sdílení poznatků a zkušeností významných odborníků
v oblasti dopravního stavebnictví jak z České republiky, tak ze světa. V budově SUDOP
PRAHA a.s. v Praze vzniklo moderně vybavené školící centrum, kde se pořádají různá
školení a videokonference, které napomáhají rozvíjet a vzdělávat zaměstnance v klíčových dovednostech v oblasti stavebnictví, které jsou nezbytné pro rozvoj a udržení
konkurenceschopnosti na dnešním trhu.
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6. ZAMĚSTNANCI
Společnost má aktuálně (březen 2020) celkem 304 zaměstnanců pracujících na
hlavní pracovní poměr. Co můžeme pozorovat již na obrázku 7, majoritní část zaměstnanců tvoří projektanti, což jsou pracovníci pracující ve výrobních střediscích spadajících pod výrobního ředitele. Projektanti tvoří necelých 80 % procent zaměstnanců společnosti, tudíž je jich skoro 4x více než ostatních zaměstnanců.
Graf 1: Rozložení zaměstnanců

Zdroj: vlastní zpracování.

Celkový počet zaměstnanců firmy se během posledních let nijak výrazně nemění
a v posledních letech se pohybuje kolem počtu 300. V posledním roce odešlo z firmy
celkem 23 pracovníků, to při aktuálním počtu zaměstnanců dělá fluktuaci 7,6 %. Z interních zdrojů ale víme, že společnost od října roku 2018 nahrazovala pouze 2 pracovníky mimo výrobní střediska, tudíž pokud bychom počítali fluktuaci ve výrobních středicích, dostaneme se na číslo 9,3 %. Za zdravou fluktuaci se podle různých zdrojů považuje míra mezi 5–7 či 5–10 procenty. Čili společnost se hlavně ve výrobních střediscích pohybuje na horní hranici, ale jelikož fluktuace se posledních pár let zvyšuje,
mohla by se společnost dostat mimo zdravou míru.
Podle počtu pracovních nabídek na internetových stránkách společnosti a rozhovorech s vedoucími pracovníky by firma aktuálně k plnému ideálnímu personálnímu
obsazení potřebovala 38 pracovník, tzn. o 12,5 % více pracovníků. Všechna volná místa
jsou místa projektová, tudíž projektantů chybí ve firmě k ideálnímu stavu téměř 16 %.
Přesto by se dalo říct, že zaměstnanci se ve firmě „drží“, jelikož medián doby trvání
pracovního poměru u společnosti je rovných 10 let. Z toho můžeme přepokládat, že
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fluktuace je spíše u nových zaměstnanců, kteří po nástupu ve firmě zůstávají jen krátkou dobu.
Pokud bychom se podívali na věk zaměstnanců, můžeme pozorovat nedostatek
mladších zaměstnanců ve věkovém rozmezí 21–30 let. Pouze necelá třetina zaměstnanců je mladších 35 let, v kategorii do 25 má firma aktuálně dokonce jen 4 zaměstnance, což odpovídá necelému 1 %. Společnost má téměř 2x více zaměstnanců starších 51 let než mladších 30 let.
Na konkrétní čísla se můžeme podívat v následujícím grafu:
Graf 2: Věkové rozložení zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování.

Z těchto úvodních informací můžeme konstatovat, že firma má nedostatek mladých zaměstnanců. To může být v budoucnu velkým problémem ve chvíli, kdy starší
zaměstnanci začnou odcházet do důchodu, což následně způsobí ještě vetší nedostatek zaměstnanců, než firma aktuálně má. Vysoký medián u délky pracovního poměru
značí, že fluktuace bude spíše u nových zaměstnanců, a naopak zaměstnanci, kteří do
firmy přišli již před mnoha lety, ve velké míře stále zůstávají.
V rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnanci byla část otázek zaměřena i na
spokojenost zaměstnanců s pracovním poměrem ve společnosti, s cílem najít možné
faktory, které by mohly vést k jejich odchodu ze společnosti.
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Z pracovníků přijatých v posledních 3 letech se tři pětiny z nich ani nerozhodovaly o nástupu do jiné společnosti, SUDOP Praha pro ně byla první volba. Velká většina
(86 %) uvedla jako hlavní z faktorů přijetí práce celkovou pracovní náplň, druhou nejvíce četnou odpovědí byla stabilita firmy (51 %) následovaná historií a zázemím.
Z toho můžeme vyvodit, že silnou stránkou společnosti je celkově její zaměření a
také to, že na trhu s dobrými výsledky figuruje už velkou řadu let. Pracovníci proto
předpokládají, že tomu tak bude i nadále. Poslední faktor, který uvedla alespoň třetina
respondentů, je pružná pracovní doba.
Procentuální podíl všech opovědí si můžeme prohlédnout na grafu č. 3.
Graf 3: Faktory pro přijetí práce ve společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování.

Ve firmě panuje velice přátelská atmosféra a je vidět, že si nové zaměstnance
chce udržet a napomoci jim k lepší adaptaci. Z respondentů, kteří nastoupili v posledních 3 letech, téměř 90 % uvedlo, že jim po nástupu do společnosti byla poskytnuta
dostatečná podpora ze strany vedoucího pracovníka i ostatních spolupracovníků.
Žádný z respondentů neodpověděl, že by mu pomoc poskytnuta nebyla.
Jednou z možných příčin nedostatku zaměstnanců ve společnosti je jejich ztráta
vlivem působení ze strany konkurence.
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Graf 4: Počet pracovních nabídek jiných firem

Zdroj: Vlastní zpracování.

Jak můžeme vidět na grafu č. 4, 78 % zaměstnanců společnosti dostalo alespoň 1x
pracovní nabídku z jiné firmy. To ukazuje nejen na nedostatek pracovní síly v oboru, ale
i na kvalitu pracovníků, kterými společnost disponuje. „Přetahování“ zaměstnanců ale
není v praxi nic neobvyklého a vždy tvoří určitou část fluktuace. I přes to je celková
spokojenost ve společnosti na relativně vysoké úrovni a tendence k odchodu je nízká.
Graf 5: Přemýšlíte o změně zaměstnavatele?

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Čtvrtina respondentů uvedla, že o změně zaměstnavatele vůbec neuvažuje, 41 %
uvedlo zřídka a 33 % občas. Jen 3 % (což odpovídá 6 respondentům) uvedla, že
o změně uvažuje často. Šest respondentů představuje ale vzhledem k velikosti firmy
relativně zanedbatelné číslo. Na otázku „Myslíte si, že by pro vás bylo u jiné firmy lepší
zázemí?“ odpověděla velká většina respondentů (89 %) ne. Pokud ano, bylo to na základě informacím z již zmiňovaných nabídek od konkurence nebo od rodiny či známých. Celkově tedy můžeme konstatovat, že tendence k odchodu ze společnosti jsou
nízké.
Pokud by ale zaměstnanci přece jen uvažovali o změně zaměstnaní, tak by záleželo na faktorech uvedených v grafu č. 6. Nejčastější odpovědí bylo, že zaměstnanci by
dali přednost méně stresující práci (40 % respondentů). V těsném závěsu uvedli, že by
je mohla k rozhodnutí přimět nabídka vyšší mzdy nebo touha po celkové změně. Každý
pátý respondent také uvedl, že ve společnosti není dostatečná možnost kariérního
růstu.

Graf 6: Faktory ovlivňující změnu zaměstnání

Zdroj: Vlastní zpracování.

V možnosti odpovědi jiné byly často uváděny důvody jako stěhování, změna nadřízeného nebo začátek vlastního podnikání. Několikrát zde bylo dokonce zdůrazněno,
že o změně ani teoreticky neuvažují.
U zaměstnanců opouštějících společnost se firma samozřejmě snaží zjistit, co je
důvodem odchodu. Personální oddělení disponuje speciálním formulářem, který odchozí zaměstnanci vyplňují. Podle informací ho prakticky všichni vyplňují, protože zaměstnanci většinou odchází „v dobrém“ na základě domluvy mezi oběma stranami. Co
se týká odpovědí, personální oddělení také nezaznamenalo, že by mezi důvody
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odchodů panoval nějaký trend a často je příčinou touha po změně či přechod na méně
stresující práci. O důvody odchodu zaměstnanců se zajímají i vedoucí pracovníci,
všichni dotázaní v rozhovoru potvrdili, že zjišťují důvody odchodu zaměstnanců a ve
většině případů se je snaží ve firmě udržet.
Ani zde nebyl nalezen žádný výrazný trend, který by firma mohla ovlivnit, pokud
se pracovník rozhodne odejít, odejde i v případě, kdy mu vedoucí nabídne vyrovnání
mzdy, kterou mu nabízí nový zaměstnavatel. I zde se potvrzují jako hlavní příčiny odchodu rodinné důvody (stěhování, více času na rodinu…) nebo touha po změně. Tím
pádem můžeme vyvrátit výzkumný předpoklad č. 3. Firma si oproti očekávání bere dostatečnou zpětnou vazbu od odcházejících zaměstnanců, a tím pádem by byla
schopna zavést patřičná optimalizační opatření, ale neexistuje určitý trend, proti kterému by je měla zavádět.

Shrnutí:

Pokud bychom shrnuli tuto kapitolu, můžeme konstatovat, že jedním z problémů
společnosti je nedostatek mladých zaměstnanců a celkové zvyšování průměrného
věku zaměstnanců. Co se týká celkové spokojenosti a klima ve firmě, dá se považovat
za velmi pozitivní. Zaměstnanci jsou s prací i podmínkami spokojení a většinou změnu
zaměstnavatele ani nezvažují. Pokud ano, je to často z důvodů, které firma nemůže
nijak ovlivnit (potřeba celkové změny prostředí, bez konkrétního problému).
Jediným vyčnívajícím problémem, který vede i může nadále vést k odchodu zaměstnanců, je psychická náročnost práce, což může často souviset i s nízkým pocitem
zadostiučinění v kombinaci se špatnou možností karierního růstu. Kromě tohoto problému tedy nebyl nalezen žádný jiný konkrétní faktor, který by vedl k odchodu zaměstnanců ze společnosti. Společnost tedy nemá problém zaměstnance udržet, ale spíše
je najít, případně vhodně vybrat. Tím pádem je společnost omezena v možnostech
personálního rozvoje, který zaostává za rostoucími obraty na místo toho, aby rostl kontinuálně. Což je i příčinou stresu, který vzniká v důsledku velkého množství zakázek
vzhledem k nedostatečnému počtu zaměstnanců.
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7. ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI
Proces získávání zaměstnanců začíná u vedoucích pracovníků, kteří sdělí požadavek na obsazení pracovního místa personálnímu oddělení. Personální oddělení následně pracuje a požadavkem a snaží se sehnat vhodné kandidáty. Po vytřídění uchazečů předává personální oddělaní vhodné kandidáty vedoucím jednotlivých středisek/odborů k výběru. Vedle personálního oddělení se i samotní vedoucí jednotlivých
středisek snaží vyvíjet iniciativu a hledat zaměstnance vlastními silami. To potvrdili
všichni dotázaní vedoucí pracovníci.
K získávání zaměstnanců používá společnost celou řadu metod, které si následně analyzujeme a podíváme se ne jejich úspěšnost a vhodnost jejich použití. Metody se v průběhu let mění, a tak se budeme zabývat pouze těmi, které firma používá
aktuálně v posledních letech. V důsledku toho byla otázka „Jak jste se o nabídce práce
v SUDOPu dozvěděl/a?“ v dotazníku zobrazena pouze lidem, kteří ve firmě pracují po
dobu kratší jak 3 roky. Výsledný graf, ze kterého budeme dále vycházet, si prohlédneme zde:
Graf 7: Odkud se zaměstnanci dozvěděli o práci ve společnosti

Zdroj: Vlastní zpracování.

Nejvíce procent (53 %) získalo doporučení od známého. To znamená, že více jak
polovina zaměstnanců, kteří do firmy přišli v posledních 3 letech, se o nabídce práce
dozvěděla přes osobní doporučení, ve většině případů od člověka, který ve firmě
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pracuje/pracoval. Na základě uvedeného můžeme vyslovit předpoklad, že firma má
kvalitní zázemí a dobře se o své zaměstnance stará. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by
neměla tak vysoké procento nově příchozích z tohoto zdroje. Na druhou stranu je to
ale metoda, která firmou není nijak přímo podporována a funguje, dalo by se říct,
„sama“ jen na základě celkové kvality firmy. Velkou výhodou je, že člověk, který firmu
zná, doporučí práci v ní většinou těm, kteří jsou pro ni vhodní. Aktuálně metoda funguje
tak, že vedoucí středisek se na poradách zmíní, že je potřeba obsadit volné místo a pokud by někdo o někom věděl, má ho přivést. Přestože se nejedná o příliš motivující
způsob, nábor tímto způsobem funguje. Proto je tato metoda pro využití vhodná a její
účinnost je vysoká. Z těchto důvodů by měla být vedením podporována i přímo, například finanční odměnou za přivedeného kolegu, která by se mohla vyplácet například
i za každý další rok, kdy nový pracovník ve firmě zůstane.
Druhým nejčastějším zdrojem přílivu nových zaměstnanců jsou náborové weby
(27 %). Konkrétně firma inzeruje na stránkách jobs.cz, práce.cz a superkariera.cz. Tato
metoda generuje společnosti největší množství potencionálních uchazečů. Zase je
zde velký rozdíl mezi pracovními místy pro projektanty a pro ostatní pozice. O místo
projektanta projeví zájem v průměru 5 uchazečů měsíčně, naopak pokud je vypsáno
místo na jiném oddělaní, přijdou i desítky životopisů denně.
Nejvíce uchazečů se hlásí prostřednictvím webu jobs.cz (cca 90 %). Přestože tato
metoda generuje nejvíce uchazečů, nepochází z ní nejvíce konečných zaměstnanců,
protože častým problémem je, že uchazeči jsou ze zahraničí (cca v 60–70 % případů)
a i v případě, že splňují kvalifikační požadavky, málokdy splní jeden z hlavních požadavků společnosti, a to dokonalou znalost českého jazyka. Tato metoda je vhodná, jelikož je k dispozici velkému množství potencionálních zájemců. Její účinnost je ale poměrně nízká kvůli poměru obdržených životopisů vzhledem k počtu finálně přijatých.
Oficiální webové stránky společnosti uvedlo 12 % zaměstnanců. Tato metoda je
nepochybně vhodná, každá společnost by měla mít volná místa zveřejněna na svém
oficiálním webu. Účinnost této metody je těžké hodnotit, jelikož se zájemce často na
web společnosti dostane až proklikem z náborového webu nebo sociální sítě. Výhodo
je, že tato metoda generuje vhodné pracovníky, protože společnost není všeobecně
známá, tudíž přímo na její web se ve většině případů dostanou uchazeči z oboru, kteří
splňují kvalifikační požadavky.
Velice vhodnou a důležitou metodou je spolupráce se školami. Pouze 8 % nových
zaměstnanců se o nabídce společnosti dozvědělo ve škole. To jen potvrzuje problém
společnosti s nedostatkem mladých pracovníků. Metoda je vhodná, jelikož cílí na studenty oborů, které firma potřebuje, a obecně na „mladou krev“, která může přinést do
firmy nové nápady a nové kreativní myšlenky.
Společnost si uvědomuje, že absolventi jsou klíčový zdroj potencionálních nových zaměstnanců. Proto má uzavřené smlouvy o partnerství s celou řadou škol – ČVUT
fakulta stavební a dopravní, VUT v Brně, Univerzita Pardubice, SŠ elektrotechnická Ústí
nad Labem apod. Společnost se prezentuje na školních nástěnkách a má svůj informační stánek na studentských pracovních veletrzích, jako je iKariéra nebo IAESTE.
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V rámci partnerství se školami je dokonce možné zapojit se do firemního studijního
programu, který má za cíl podpořit studium na technických vysokých a středních školách, zlepšit praktické znalosti a dovednosti studentů a přilákat do firmy mladé perspektivní zaměstnance. Student, který má o účast v programu zájem, musí zaslat svůj
životopis společně s motivačním dopisem a potvrzením studijního průměru na personální oddělení. Pokud je vybrán, je s ním na daný akademický rok uzavřena smlouva.
Je mu poskytován měsíční stipendijní příspěvek, jehož výše závisí na prospěchu
v technických a jazykových předmětech. Navíc v průběhu studia absolvuje student ve
společnosti minimálně šestiměsíční placenou stáž. Po řádném ukončení studia je se
studentem uzavřen pracovní poměr minimálně na dobu, po kterou pobíral studijní stipendium. Účinnost této metody je ale poměrně nízká.
Problémem je ale stále klesající počet studentů technických oborů. To jako jeden
z problémů uvedlo i 67 % respondentů z řad zaměstnanců. Jako příklad uvádím fakultu
stavební na ČVUT, kde počet studentů bakalářských i magisterských studijních programů jen za posledních 10 let poklesl o téměř 50 %! Viz následující graf zachycující
úbytek studentů na FSv ČVUT:

Graf 8: Pokles počtu studentů na FSv ČVUT

Zdroj: vlastní zpracování podle fsv.cvut.cz/vyrocni/zprava18

Dalším problémem je „slabé“ jméno společnosti. Podobné programy má i řada
společností z řad realizátorů a investorů staveb, které jsou pro studenty více atraktivní
z důvodu, že jejich jméno je všeobecně známější, je vidět na cedulích při realizaci staveb, častěji se u nich mluví v televizi a novinách apod. Úbytek zaměstnanců, kteří nastoupili po škole, tím pádem i snižující se atraktivitu firmy pro absolventy, můžeme
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pozorovat i při porovnání situace za poslední 3 roky a před více jak třemi roky. Ze srovnání vyplývá, že počet zaměstnanců, kteří do firmy nastoupili po škole, klesl o 15 %.
Graf 9: Příchody zaměstnanců v posledních 3 letech

Zdroj: Vlastní zpracování.

Graf 10: Příchody zaměstnanců před 3 roky a dále

Zdroj: Vlastní zpracování.

Na základě výše uvedených údajů a statistik, společně s celkovým věkovým rozložením uchazečů (viz graf 2) můžeme konstatovat, že jednou z příčin nedostatku zaměstnanců ve firmě je její nízká atraktivita pro mladé zaměstnance/absolventy. Tím
pádem musíme vyvrátit výzkumný předpoklad č. 2, nedostatečná atraktivita a s tím
spojený nedostatek mladých zaměstnanců je pouze jednou z příčin nedostatku zaměstnanců, nikoliv jedinou.
Jako jeden z důvodů nedostatku zaměstnanců uvedlo nízkou atraktivitu firmy
pro mladé i 24 % dotázaných respondentů. Jako důvod bylo v dotazníku kromě celkového nízkého počtu absolventů často uváděno nízké povědomí o firmě, nízké nástupní
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platy a nemoderní image firmy spojená s vysokým průměrným věkem zaměstnanců
(viz graf č. 2).
Společnost v posledních letech zkoušela „klasické metody“ náboru, a to reklamní
spot v rádiu a inzerát v novinách, konkrétně v Mladé frontě DNES, která jednou za čtvrt
roku vydávala přílohu „práce v Praze“, kde měla společnost svůj inzerát. Tyto metody
ale nepřinesly velký úspěch, protože společnost hledá ve většině případů pracovníky
s relativně úzce zaměřenou specializací, ale tyto „masové“ metody jsou vhodné spíše
pro rutinnější práce, které může vykonávat vetší množství běžných lidí. Důkazem je
i to, že ve firmě aktuálně není žádný zaměstnanec, který by uvedl, že se o nabídce
dozvěděl prostřednictvím této metody. Proto tedy tato metoda není pro použití v této
firmě ani účinná, ani vhodná.
Sociální sítě uvedlo v dotazníku 6 % respondentů. Toto číslo by se dalo považovat
ze relativně vysoké, jelikož aktuálně firma na žádné sociální síti, kde má profil (LinkedIn,
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) nemá aktuální informace o nabídce pracovních
míst. Celkově je aktivita firmy na sociálních sítích na velice nízké úrovni.

Graf 11: Propojení firmy a zaměstnanců na soc. sítích

Zdroj: Vlastní Zpracování.

Uvedená tabulka zobrazuje, kolik procent respondentů z řad zaměstnanců používajících sociální sítě je se společností na nějaké síti propojeno. Jedinou sítí, kde je ze
strany firmy prováděna nějaká aktivita, je Facebook, kde se sdílí fotky z konferencí, případně novinky z oboru nebo informace o stavbách. Propojení na LinkedInu pochází
z toho, že zaměstnanci zde mají firmu uvedenou ve svým osobních profilech. Společnost by svoji aktivitu na sociálních sítích měla rozhodně zvýšit. I podle názoru dotázaných zaměstnanců by vetší aktivita na sociálních sítích zvýšila počet zájemců o práci
ve firmě. Uvedlo to 45 % dotázaných.
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Graf 12: Měla by firma zvýšit aktivitu na soc. sítích?

Zdroj: Vlastní zpracování.

Na základě výše uvedeného můžeme potvrdit výzkumný předpoklad č.1, že firma
není při získávání zaměstnanců dostatečně aktivní na sociálních sítích.
Další z metod, kterou firma využívá, je pomoc personálních agentur. V praxi to
probíhá tak, že firma předá agentuře detailní požadavky na člověka, kterého hledá,
a následně čeká, koho agentura najde. Agentura posílá životopisy bez jména a na
adepty, které personální oddělení vyhodnotí jako vhodné, následně předá kontakt. Ten
následně personální oddělení předá danému vedoucímu pracovníkovi, který uchazeče
kontaktuje a domluví se s ním na dalším postupu, nejčastěji pohovoru. Tato metoda je
vhodná, jelikož personální agentury mají velice široký výběr uchazečů. Účinnost je ale
nízká, protože agentura dodává uchazečů málo a často i přes znalost požadavků firmy
posílá nevhodné adepty.
Relativně novou metodou je aktivní účast na pracovních veletrzích. Loni měla
společnost svůj stánek například na FAST Job Day na VUT v Brně, na karierním dni fakulty dopravní na ČVUT nebo na Hala roku Akademik. Tento rok byla v plánu účast například na Ostrava Czech Rail Days, která byla ale v důsledku probíhající virové epidemie zrušena. Tato metoda je velice vhodná, jelikož cílí na správný výběr uchazečů, kteří
budou disponovat potřebnými znalostmi a dovednostmi. Účinnost je těžké zatím stanovovat, jelikož je tato metoda nová a byla zatím využita jen párkrát.
Získávání vedoucích pracovníků ve společnosti probíhá zásadně interně z řad
stávajících zaměstnanců. Všechny vedoucí pozice jsou obsazovány na základě schopností a dovedností s ohledem na dobu trvání pracovního poměru ve společnosti. Výhodou je dokonalá znalost problematiky, podniku a spolupracovníků, proto je tato metoda vhodná. Zaměstnanci by nemuseli pozitivně přijmout fakt, že na vedoucí pozici
byl jmenován někdo zvenčí. To by mohlo iniciovat jejich odchod. Obzvláště ve firmě,
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kde mnoho zaměstnanců pracuje již řadu let, by upuštění od této metody mohlo mít
negativní dopad.

Shrnutí:

V této kapitole byl analyzován proces získávání zaměstnanců ve firmě. Bylo odpovězeno na výzkumnou otázku č. 1, firma tedy využívá následující nástroje k získávání
zaměstnanců: doporučení, náborové weby, inzerát na stránkách společnosti, spolupráce se školami, reklamní spot v rádiu a novinách, sociální sítě, personální agentury
a získávání z vlastních řad. Zároveň bylo odpovězeno na výzkumnou otázku č. 2, zhodnocení vhodnosti a účinnosti jednotlivých metod, kterou jsem se rozhodl shrnout v následujícím bodovém diagramu:

Graf 13:Bodový diagram používaných metod k získávání zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování.

Každé metodě byly uděleny body od 1 do 10 (10 = nejlepší) v obou proměnných,
v našem případě vhodnost a účinnost metody. Graf č. 13 byl vytvořen autorem na základě studia interních dokumentů a výsledků šetření. Následně byl stejný úkol zadán
i osloveným vedoucím pracovníkům. Bodové hodnoty byly zprůměrovány a zaneseny
do druhého bodového diagramu č. 14:
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Graf 14: Bodový diagram podle hodnocení vedoucích pracovníků

Zdroj: Vlastní zpracování.

V obou případech jsme došli k relativně podobným výsledkům, jen vedoucí pracovníci byli skeptičtější u vhodnosti metod. Většina metod se v obou případech nachází na pravé straně diagramu, tudíž můžeme konstatovat, že firma používá převážně
vhodné metody pro získávání zaměstnanců. Hlavním problémem je, že většina metod
se v obou případech nachází na spodní polovině diagramu, to nám říká, že je problém
v účinnosti používaných metod, což je jedním z důvodů nedostatku zaměstnanců ve
společnosti.
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8. VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI
Výběr zaměstnanců je personální činností, která spadá do pracovní náplně vedoucích pracovníků jednotlivých výrobních středisek nebo odborů. V praxi probíhá výběr dvěma způsoby, buď uchazeč o zaměstnání kontaktuje přímo vedoucího pracovníka a domluví se s ním na dalším postupu, nebo v případě, že uchazeče najde personální oddělení, je jeho životopis společně s kontaktem předám příslušnému vedoucímu pracovníkovi, který uchazeče kontaktuje.
Samozřejmostí, kterou vyžadují všichni vedoucí pracovníci, je životopis. Slouží ke
zjištění základních informací o vzdělání a zkušenostech daného uchazeče. Ostatní používané metody výběru a jejich četnost je znázorněna v následujícím grafu:
Graf 15: Metody výběru zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování.

Tradiční a nejoblíbenější metodou je pohovor, který využívají všichni vedoucí pracovníci. V průměru trvá 30–60 minut a vyjasňují se v něm oboustranné požadavky, nároky a získávají se detailnější informace nad rámec těch, které žadatel uvedl v životopisu. Vedoucí pracovníci často uváděli, že se snaží kromě profesních kvalit posoudit
i osobnostní rysy a pravděpodobnost začlenění do týmu, protože na dobré vztahy
a přátelskou atmosféru se ve firmě klade velký důraz. Ve většina případů se pohovoru
účastní jen vedoucí pracovník a uchazeč, výjimečně se pohovoru účastní i tzv.
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skupinář/úsekář, což jsou pracovníci v početnějších střediscích, kteří jsou v hierarchii
pod vedoucím střediska a mají na starost určitou specializovanou oblast, kterou se
dané středisko zabývá.
Kromě pohovoru je často využívanou metodou zkoumaní referencí. Kromě těch,
které jsou součástí životopisu, konkrétně tedy telefonické kontaktování bývalého zaměstnavatele. Tato metoda je hojně využívána z důvodu relativně omezeného segmentu. Vedoucí jsou v oboru zpravidla již mnoho let a znají se s lidmi napříč trhem
a konkurencí, často tedy i konkrétně s bývalým zaměstnavatelem daného uchazeče.
Poslední používanou metodou jsou testy. Testy byly ve větší míře využívány v minulosti, když se hlásilo velké množství uchazečů. Uchazeči tedy nejdříve absolvovali
test na základní znalosti a logické uvažovaní a až po jeho vyhodnocení byli například
nejlepší tři pozváni na osobní pohovor. Dnes jsou testy již využívány jen několika středisky v případě, kdy potřebují obsadit nějakou velice specifikou pozici. V těchto případech jsou testy zaměřeny na konkrétní specifické oborové znalosti.
Kromě těchto metod používaných vedoucími pracovníky, musí každý nový zaměstnance vyplnit osobní dotazník se základními informacemi a absolvovat test na
základní počítačové programy MS Word a Excel. U všech pracovníků je požadována
alespoň základní znalost těchto programů. V případě, že pracovník v testu nedosáhne
daného počtu bodů, je poslán na školení. Na další „otestování“ nového pracovníka se
uzavírá standardní tří měsíční zkušební doba, po které je zpravidla se zaměstnancem
dvakrát uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) a až poté na dobu neurčitou.
Pokud bychom se podívali na kvalitu výběrového řízení, můžeme na základě dotazníkového šetření konstatovat, že je na velice dobré úrovni.
Graf 16: Spokojenost s informacemi při nástupu vs. realita

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Na grafu č. 15 můžeme vidět, že všichni zaměstnanci, kteří nastoupili v posledních třech letech, byli spokojeni nebo velmi spokojeni s informacemi, které jim byly
prezentovány před nástupem do společnosti. Nikdo neuvedl, že by se následně při výkonu práce setkal s něčím, co by reálně odporovalo tomu, co mu bylo prezentováno
před nástupem a při přijímacím pohovoru. S tím souvisí i následný adaptační proces.
Zde téměř 90 % respondentů, kteří nastoupili v posledních třech letech, uvedlo, že jim
byla poskytnuta dostatečná podpora jak ze strany vedoucího, tak ze strany spolupracovníků.
Graf 17: Podpora nástupu

Zdroj: Vlastní zpracování.

Zde se zase jen potvrzuje přátelská a otevřená firemní kultura, což je jedna z hlavních silných stránek společnosti.
Shrnutí:
Ve výběrovém procesu nebyl ve společnosti nalezen žádný problém. Vedoucí
pracovníci nevyužívají žádné specifické výběrové metody, nejčastěji využívanou metodou je osobní pohovor. Vzhledem k nízkému počtu uchazečů a celkovému systému
výběru ve společnosti, kdy jsou všichni pracovníci první 2 roky vlastně testováni, ale
absence dalších metod nepředstavuje žádný nedostatek, který by procesu škodil.
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9. ZÁVĚR
V teoretické části práce byla na základě podkladů uznávaných autorů z oboru
představena obecná problematika personálního řízení. Na začátku práce byla definována personální práce, která byla představena od svých počátků včetně její aktuální
koncepce – řízení lidských zdrojů, která byla detailněji rozebrána prostřednictvím jejích jednotlivých modelů. Ve druhé kapitole byly krátce popsány jednotlivé personální
činnosti, jakožto velice podstatná část personální práce. Poslední kapitola teoretické
části byla věnována dvěma personálním činnostem – získávání a výběru zaměstnanců,
které byly zvoleny jako nejpodstatnější z toho důvodu, že se jimi zabývá i praktická
část práce. Kromě obecných definic byly představeny i jednotlivé metody, které jsou
v personální praxi využívány, a to získávání a výběr zaměstnanců.
Praktická část práce se věnovala naplnění cíle celé práce, a to nalezení příčin nedostatku zaměstnanců v projektové společnosti SUDOP Praha a.s. Rovněž bylo cílem
nalézt odpověď na tři výzkumné otázky a potvrdit/vyvrátit tři výzkumné předpoklady.
Jako metodika pro naplnění cílů práce bylo zvoleno dotazníkové šetření v kombinaci
s osobními rozhovory s vedoucími pracovníky a personálním oddělením. Z informací
získaných prostřednictvím těchto technik se nadále vycházelo v celé praktické části.
Společnost byla nejdříve představena, včetně její historie, současnosti a všech
poskytovaných služeb. Následně se přešlo k samotnému zkoumání, které začalo analýzou zaměstnanců společnosti, konkrétně jejich počtem, pracovním rozdělením, věkem, dobou pracovního poměru a jejich spokojeností ve společnosti, což mělo za cíl
nalezení důvodů, které by mohly vést k odchodu zaměstnanců ze společnosti a následnému zvyšování fluktuace.
Spokojenost pracovníků byla vyhodnocena jako vysoká a nebyl nalezen žádný
trend, který by vedl k potencionálnímu odchodu ze společnosti. Díky tomu nedosahovala výsledná vypočítaná fluktuace žádných kritických hodnot, ale pohybovala se ve
zdravém rozmezí. Přesto společnosti chybí velké množství zaměstnanců, konkrétně ve
výrobních střediscích. Z toho bylo vydedukováno, že společnost nemá problémy s nedostatkem zaměstnanců v důsledku vysoké fluktuace, ale v důsledku dobré ekonomické situace, kdy je kvůli lepším ekonomickým výsledkům společnosti přijímáno
velké množství zakázek, na jejichž zpracování je potřeba stále více pracovníků, kteří
ale ve společnosti chybí.
Byl nalezen problém v potencionálním nárůstu fluktuace v budoucnu, a to v souvislosti s věkovým rozložením zaměstnanců. V této části byl vyvrácen výzkumný předpoklad č. 3, protože firma si oproti předpokladu bere dostatečnou zpětnou vazbu od
odcházejících zaměstnanců. Pokud by existoval v důvodech odchodu zaměstnanců
nějaký firmou ovlivnitelný trend, mohla by pro jeho nápravu zavést optimalizační opatření.
Následující kapitola o získávání zaměstnanců ve společnosti se ukázala jako zásadní, protože v ní bylo nalezeno nejvíce klíčových informací. V této kapitole byly
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představeny všechny metody pro získávání zaměstnanců používané ve společnosti –
doporučení, náborové weby, webové stránky společnosti, spolupráce se školami, inzerce v rádiu/novinách, inzerce na sociálních sítích, personální agentury, pracovní veletrhy a získávání vedoucích pracovníků z interních zdrojů. Tím bylo odpovězeno na výzkumnou otázku č. 1 – „Jaké metody firma k získávání zaměstnanců využívá?“. Následně byly metody ohodnoceny autorem této práce na základě studia interních dokumentů, analýzy metod a jejich úspěšnosti.
Následně došlo k porovnání výsledků s hodnocením provedeným vedoucími pracovníky, čímž bylo odpovězeno na výzkumnou otázku č. 2. Metody používané ve společnosti jsou většinou vhodné k využívání, ale jejich úspěšnost je spíše nízká, což je
jednou z hlavních příčin nedostatku zaměstnanců ve společnosti.
V kapitole zabývající se získáváním zaměstnanců ve společnosti byl dále potvrzen výzkumný předpoklad č. 1, kdy bylo na základě analýzy firemních profilů na sociálních sítích a názorů zaměstnanců z dotazníkového šetření potvrzeno, že firma není
dostatečně aktivní na sociálních sítích, a to ani co se týká získávání zaměstnanců, tak
ani v jiných směrech (např. propagace společnosti). Rovněž došlo k vyvrácení výzkumného předpokladu č. 2, že příčinou nedostatku zaměstnanců ve společnosti je nízká
atraktivita firmy pro mladé uchazeče ve věku do 30 let. Je to pouze jedna z příčin, nikoli
jediná. Tento problém je částečně způsoben i radikálně se snižujícím počtem absolventů škol technického zaměření.
V poslední kapitole byl analyzován výběrový proces probíhající ve firmě prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky, kteří samotný výběr provádějí. Dále
byly představeny výběrové metody, které se ve firmě k výběru používají. V této oblasti
nebyl nalezen žádný problém, který by mohl zapříčiňovat nedostatek zaměstnanců ve
firmě.
Graf 18: Příčiny nedostatku zaměstnanců

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Poslední nezodpovězenou výzkumnou otázkou zůstala výzkumná otázka č. 3: Co
je příčinou nedostatku zaměstnanců? Na základě provedených analýz a rozhovorů
nelze určit jednu konkrétní příčinu, která by nedostatek zaměstnanců způsobovala.
Jedná se o kombinaci více faktorů. Několik hlavních příčin, které označilo i nejvíce dotázaných respondentů, firma bohužel nemůže ovlivnit. Jedná se o celkovou situace na
trhu, kde je velice nízká nezaměstnanost a lidé jsou stále cennějším zdrojem, a nízký
(a stále klesající) počet absolventů technických oborů (viz graf č. 8), kteří jsou pro firmu
podstatní. S tím souvisí i celková náročnost oboru. Příčinou, se kterou již firma může
pracovat, je např.: nedostatek zaměstnanců do 30 let věku a sním spojené zvyšování
průměrného věku zaměstnanců ve společnosti.
Dalšími zjištěnými příčinami jsou nízké povědomí o firmě, její nedostatečná propagace jak v cílových skupinách, např. na školách, případně na sociálních sítích, tak pro
běžnou populaci. Pokud bychom ale přece jenom chtěli najít jednu konkrétní hlavní
příčinu nedostatku zaměstnanců ve společnosti, která je způsobena jednotlivými dílčími příčinami, je jí nízká úspěšnost používaných metod k získávání zaměstnanců. Což
úzce souvisí s celkovou personální politikou a plánováním lidských zdrojů.
Celkově tedy můžeme konstatovat, že firma nemá problémy ani ve výběru, ani
v adaptaci a udržení zaměstnanců ve společnosti, ale problémem je získávání nových
pracovníků, kterými firma nahrazuje pracovníky, kteří odejdou v rámci běžné zdravé
fluktuace, a které potřebuje ke svému růstu. Nedostatek zaměstnanců ve firmě pramení z jejich celkového nedostatku, tudíž oblastí, ve které je možné zavádět optimalizační opatření, je proces získávání zaměstnanců.

9.1. DOPORUČENÍ
V této závěrečné podkapitole si na základě informací získaných při tvorbě této
práce a znalostí z literatury určíme optimalizační opatření, která by mohla být ve firmě
zavedena, aby se zvýšila úspěšnost procesu získávání zaměstnanců a vyřešil se problém s jejich nedostatkem.
Jako klíčovou metodou získávání zaměstnanců se ukázalo osobní doporučení.
Proto by tato metoda měla být vedením společnosti podporována. Aktuálně je situace
taková, že pouze dva z dotázaných vedoucích pracovníků uvedli, že by poskytli finanční
odměnu, případně vzali v potaz ve čtvrtletích prémiích, pokud do firmy nastoupí nový
pracovník na základě přímé osobní iniciativy pracovníka stávajícího. Vedoucí středisek
tedy mají možnost poskytnout za doporučení nového pracovníka finanční odměnu
z prostředků daného střediska, ale často ji nevyužívají.
Možným motivačním vylepšením by bylo vyhlášení finanční odměny ve výši například 5–10 tisíc korun, hrazených z prostředků vedení (z fondu generálního ředitele),
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vyplacených například pokud daný nový pracovník zůstane ve společnosti i po zkušební době, případně delším časovém intervalu. Toto opatření by zvedlo motivaci pracovníků přivést své známé, a tím pádem zvedlo počet uchazečů, ze kterých si společnost může vybírat. Pro finančně zajištěnější pracovníky to může být zanedbatelná a
neatraktivní částka, ale pro mladé pracovníky například po škole, kteří ještě dostatečnou finanční rezervou nedisponují, by tento bonus mohl být dostatečnou motivací přivést do firmy například své spolužáky, což je právě skupina, která firmě nejvíce chybí.
Velkou výhodou je, že tito potencionální noví pracovníci budou disponovat potřebnými znalostmi a dovednostmi, protože stávající zaměstnanci vědí nejlépe, co je
v organizaci potřeba znát a ovládat a nedoporučovali by člověka, kterému tyto potřebné kvality chybí. Dobře by určitě fungoval i proces adaptace, kdy by nového pracovníka měl na starosti jeho známý, který ho do firmy doporučil. Případně pokud by
nepůsobili na stejném středisku, stále by mu byl velkou poradní a psychickou podporou v procesu celofiremního začlenění.
Pokud zůstaneme u problému nedostatku mladých pracovníků, firma by měla
být více aktivnější na cílových technických vysokých/středních školách. Tyto činnosti
firma již vykonává, organizují se různé přednášky, firma má svůj inzerát na školních
nástěnkách, ale přesto je jejich úspěšnost poměrně nízká. Firma musí úsilí v tomto ohledu ještě zvýšit, více navštěvovat cílové školy, pořádat více přednášek, ukázat velké
atraktivní zakázky, na kterých pracuje, aby přilákala ambiciózní studenty.
Možností by mohlo být i využít metodu otevřených dveří, kdy by studenti případně i jiní potencionální uchazeči mohli navštívit přímo prostory společnosti. Firma
by představila své moderní zázemí, pracovníci by představili náplň svojí práce, činnosti
a zakázky, na kterých se podílejí. Obor je rozsáhlý, ekonomice se aktuálně daří a lidí je
málo. Proto je důležité je ve školách získat dříve než konkurence, která je v tomto
směru také velice aktivní. Společnost by se měla pokusit umístit ve škole své logo (například nějakou velkou ceduli, případně plakát), které by studenti měli na očích. Firma
by tak pro ně přestala být neznámá. Psychologicky bude působit kladně i fakt, že firma
má dostatečné finanční zázemí a snahu pro realizaci takových opatření.
S tím souvisí i aktivita na sociálních sítích. Jak bylo již v teoretické části uvedeno,
velké množství lidí, obzvlášť mladších ročníků, hledá pracovní nabídky na internetu,
konkrétně na sociálních sítích. Dnešní studenti jsou na sociálních sítích stále aktivnější
a první místo, kam se půjdou na firmu v případě zájmu podívat, jsou právě sociální sítě.
Aktuální firemní téměř nulová aktivita není pro studenty atraktivní. Řešením by
bylo přijmout nového pracovníka do oddělaní marketingu (stačilo by na částečný úvazek na pár hodin týdně, kdy by veškerou činnost vyjma konzultací ve firmě mohl provádět v režimu home office, což by ušetřilo náklady), jehož náplní práce by bylo starat
se pouze o firemní sociální sítě. Firma pracuje na obrovských prestižních zakázkách.
Tyto skutečnosti by měla sdílet, ukázat potencionálním uchazečům velké možnosti
uplatnění a profesního růstu. Dále sdílet fotografie z firemních akcí (letní a zimní
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sportovní hry), aby ukázala přátelskou atmosféru, která ve firmě panuje. Vhodné je sdílet pracovní nabídky cíleně na školních stránkách a skupinách, kde se nachází cíloví
potencionální uchazeči, kteří následně po rozkliknutí firemního profilu uvidí, co jim
firma může nabídnout. Tento pracovník by ani nemusel být z oboru, rozhodující by byla
jeho orientace na sociálních sítích, konkrétní informace ke sdílení a cílení by se časem
naučil na základě konzultací s personálním oddělením, případně samotnými vedoucími pracovníky.
Tato situace by šla řešit i outsourcingem, kdy by se tato aktivita přenechala externí firmě, která se na tuto problematiku specializuje. Tato varianta je sice vhodnější
z hlediska profesionality, ale také mnohem finančně náročnější. Mladý student, který
by této aktivitě věnoval pár hodin týdně, by ale mohl po čase přinést stejné, možná
i lepší výsledky za výrazně nižší náklady.
Pracovník by mohl být zaměstnán pouze na dohodu o provedení činnosti, která
by zahrnovala jeho „pro-firemní“ aktivitu například 2 hodiny denně. Aktivita by mohla
být kontrolována prostřednictvím nahlížení do firemních profilů, případně podkládána
týdenními reporty o činnosti se statistickým zobrazením rozvoje dosahu a prokliků jednotlivých příspěvků a profilů. Mohla by být zavedena i motivační složka, kdy by mu byla
vyplacena odměna například v případě enormního nárustu dosahu nebo v případě,
kdy by se prokázalo, že nový pracovník byl nalezen přímo v souvislosti s jeho aktivitou
na sociální síti. Domněnku, že by vetší aktivita firmy na sociálních sítích zvedla počet
uchazečů o práci, potvrdilo i 45 % respondentů v dotazníkovém šetření.
Graf 19: Napomohla by větší aktivita na soc. sítích k většímu počtu uchazečů o zaměstnání?

Zdroj: vlastní zpracování
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Pokud zůstaneme u propagace, ale přesuneme se do širšího měřítka, než jaké
nabízejí sociální sítě, firma by měla být více vidět nejen na nich a v cílových školách,
ale i v obecném spojení se samotnými stavbami. Firma přichází o uchazeče, protože
konkurence je více atraktivní, je více vidět, její jméno je v populaci více známo. U všech
realizovaných staveb je cedule s logem zhotovitele, případně investora. Realizační
firmy mají svá loga na strojích, které se na stavbě a v jejím okolí pohybují, na plotech,
na helmách a vestách realizačních pracovníků. O tohle všechno firma přichází, jelikož
se věnuje přípravné části práce v kancelářích. Tato práce je stejně důležitá a často i časově náročnější, než je samotná realizace projektů, ale bohužel je méně vidět. Firma
by měla u každé stavby, na které se podílela, umístit svoji reklamní ceduli, aby více
vstoupila do povědomí veřejnosti a byla více reálně spojena s prací, ze kterou stojí.
Dalším možným, ale velice složitým a radikálním krokem by bylo celkové zvýšení
mezd na úkor čtvrtletních prémií. Firma má oproti konkurenci nízké nástupní platy. To
neznamená, že by zaměstnanci byli nedostatečně finančně ohodnoceni, ale že jim finální roční příjem nechodí rozdělen na dvanáct částí, ale podstatná část chodí nárazově ve formě čtvrtletních prémií. To znamená, že vzhledem ke konkurenci dostane
pracovník stejně, možná i více peněz, ale až v celkovém součtu, což na dost uchazečů,
zejména mladých, nepůsobí atraktivně. Jak už bylo řečeno, mladí lidé ještě nemají dostatečnou finanční rezervu, a dávají přednost výplatám ve větších pravidelných měsíčních částkách než nárazovým odměnám.
Firma se na tento aspekt snaží reagovat zálohou na prémie, která je měsíčně vyplácena společně se mzdou, což je dobrým krokem, přesto ne dokonalým, jelikož pořád je to částka, o kterou může pracovník v případě krize přijít. Řešení je tedy několik.
První řešení, nejméně agresivní a prakticky bez žádných strukturálních změn, nabízí
metoda, kterou již používá jedno výrobní středisko. Vedoucí pracovník zde vypočítá
odhadovaný roční plat pro pracovníka, následně vydělí dvanácti a výslednou částku
sdělí uchazeči. Suma je výrazně vyšší, než by byla standardní nástupní mzda, tudíž pro
uchazeče působí atraktivněji. Až následně je mu vysvětleno, že suma se skládá že tří
složek a nebude tedy vyplácena pravidelně měsíčně. Nevýhodou je náročnost na
správné určení roční částky, aby se odhad posléze co nejvíce přiblížil realitě, ale jinak
je to změna jen rétorická/psychologická, která nezasahuje do mzdového systému.
Řešením, které by už do mzdového systému zasáhlo, by bylo navýšení nástupního platu pro uchazeče na úkor prémií, případně nabídnout vyšší zálohu na prémie,
než je standardně zaměstnancům poskytována. Tento krok by ale musel být dostatečně transparentně představen stávajícím pracovníkům, jinak by mohli dojít k názoru,
že noví zaměstnanci mají lepší finanční podmínky než oni, což by ale ve výsledném
ročním součtu tak nebylo. Případně by tedy ideálním řešením bylo již zmiňované celkové navýšení mezd na úkor odměn, což je ale změna velice razantní.
Další ještě radikálnější možností změny v této oblasti by mohlo být zavedení
ESOP – employee stock ownership plan – ve volném překladu „zaměstnanecké
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vlastnictví“. Jedná se o metodu používanou u akciových společností, kdy mají zaměstnanci ve formě akcií určitý vlastnický podíl na firmě, tudíž jsou zároveň zaměstnanci
i spoluvlastníky. Toto privilegium by mohlo být udělováno za výjimečné zásluhy, případně odpracovaná léta a mohlo by určitým způsobem nahradit možnost karierního
růstu, který ve firemní hierarchii není příliš možný. Samozřejmě by se jednalo o drobné
podíly, které by vedly k finančnímu „přilepšení“, nikoliv k rozhodovacímu právu na
chodu a budoucnosti společnosti.
Jedním z problémů, které byly nalezeny během šetření a analýz, se stala velká
potencionální hrozba odchodu pracovníků z důvodu psychické náročnosti práce v organizaci. Jako potencionální možný důvod pro odchod ze společnosti uvedlo nadměrný stres 40 % respondentů (viz graf č. 6 – Faktory ovlivňující změnu zaměstnání).
Stres je způsobený celkovou povahou práce, kdy jsou všechny firemní zakázky termínované a společnost je v mnoha oblastech při plnění těchto termínů závislá na spolupráci s dalšími stranami (Městské úřady, správci inženýrských sítí, dotčené fyzické
a právnické osoby…).
Kvůli tomu, společně s velice složitou právní legislativou v České republice týkající se stavebnictví, často dochází k neplnění požadovaných termínů, což vede k nespokojenosti investora, který na pracovníky následně vyvíjí nátlak, ze kterého pramení
stres. Pracovníci zpravidla pracují na větším počtu zakázek a v případě opoždění
u jedné může následně dojít k domino efektu, kdy v důsledku toho začnou stagnovat
i ostatní zakázky, na kterých pracovník pracuje. Firma má nasmlouváno dopředu
mnoho zakázek, na kterých se ještě reálně nepracuje. Ale ve chvíli, kdy je potřeba, aby
na zakázce daný pracovník začal pracovat, ale on stále pracuje na jiné zakázce, která
se zpozdila, vzniká problém. Zaměstnanců je nedostatek, tudíž jiný pracovník ji
v mnoha případech přebrat nemůže, jelikož také nemá volnou kapacitu.
Tento problém by se dal vyřešit snížením počtu prováděných zakázek, což by ale
mělo za následek snížení obratů, snížení zisků, snížení prémií, na které jsou zaměstnanci zvyklí, a tím pádem růst nespokojenosti. Proto firma musí reagovat jiným opatřením, a to optimalizací personálního plánování, lepší provázaností mezi firemní a personální strategií. Firma by měla být lépe personálně připravena na přijímání velkých
zakázek. Mít dostatečně naplánované, kolik pracovníků bude na realizaci konkrétní zakázky potřeba a na jak dlouho.
Pokud firma nedisponuje dostatečným personálním zajištěním, ale přesto chce
zakázku získat, případně začne docházet ke kolizi zapříčiněné zpožděnou zakázkou,
možností je nalezení pracovníka (například OSVČ, která vykonává danou činnost samostatně na základě živnostenského oprávnění) pouze na dobu určitou do skončení konkrétního daného projektu. Tím by firma zabránila přetěžování svých stávajících zaměstnanců a snížila u nich hladinu stresu z toho vycházející. Snížilo by se i procento
ztracených pracovníků z důvodu náročnosti práce.
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Všechny změny provedené za účelem získání většího počtu zaměstnanců, případně vedoucí ke snížení fluktuace, budou firmu stát více finančních prostředků. Celkově se to firmě samozřejmě vrátí prostřednictvím nových pracovníků (kteří jsou nezbytní k jejímu dalšímu rozvoji), ale pro začátek, než se jejich výkony promítnou do
ekonomických výsledků, by společnost mohla menší finanční obnos ušetřit omezením
neefektivních náborových metod.
Například inzerovaní na náborových webech by se mohlo omezit na používání
pouze při hledání pracovníků do nevýrobních oddělení obchodu, marketingu, IT apod.
Těchto pracovníků je na trhu oproti projektantům velké množství, a proto je vhodné
používat tuto masivní metodu, protože se během krátkého časového období přihlásí
velký počet uchazečů a místo se obsadí. Naproti tomu nabídka práce ve výrobních
střediscích je zde vyvěšena prakticky neustále, protože i v případě nalezení nového
pracovníka se nabídka většinou nestahuje a inzerát zůstává.
Nalezení vhodného uchazeče trvá velice dlouho, proto je nabídka aktivní i přesto,
že firma aktuálně tohoto pracovníka akutně nepotřebuje. Tím pádem, oproti nevýrobním pozicím, stojí každý potencionální uchazeč nalezený prostřednictvím této metody
do výrobního střediska výrazně více financí než pracovník do střediska nevýrobního.
To samé platí o personálních agenturách. Podle analýz a rozhovorů s vedoucími pracovníky je jak u náborových webů, tak u personálních agentur minimální úspěšnost při
nalezení nových pracovníků do výrobních středisek. Proto by firma mohla ušetřit finance zrušením nebo omezením těchto metod.
Posledním doporučením pro firmu je vytvořit si na základě podkladů kvalitní
SWOT analýzu pro oblast získávání zaměstnanců, ze které bude dále vycházet. Její stanovení je založeno na definování čtyř základních oblastí: silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Pár základních údajů bylo objeveno již během tvorby této práce:
Tabulka 4: SWOT analýza

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Pokud bychom měli krátce shrnout výstup celé práce, firma má ve všech směrech
velice kvalitní zázemí a podmínky pro své zaměstnance, kde jediným nedostatkem je
psychická náročnost práce a malá možnost karierního růstu. Problémem je, že o svých
kvalitách nedává firma dostatečně vědět.
Proto by se měla více zaměřit na oblast propagace jak v cílových skupinách, tak
ve všeobecném měřítku. V problémovém procesu získávání zaměstnanců by měla
omezit financování méně funkčních a nevhodných metod a více podporovat ty vhodnější a účinnější. Případně zvolit radikálnější metodu a zamyslet se nad celkovou změnou mzdové politiky, případně optimalizací personálního plánování v návaznosti na
celofiremní strategii, například zapojením OSVČ v případech, kdy není dostatečné personální obsazení pro důležitou zakázku.
Ostatní doporučená opatření nejsou tak výrazná, ale měla by napomoci se zlepšením aktuální situace a zvýšit počet uchazečů o práci ve společnosti, a tím i vyřešit,
případně zmírnit, problém s jejich nedostatkem.
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Seznam příloh
Příloha č. 1
Dotazník
Modrá – pouze pro zaměstnance, kteří pracují ve firmě 3 roky a méně.

1. Jak dlouho pracujete v SUDOPu? - možnost jedné odpovědi
a. Méně jak půl roku
b. Půl roku až 1 rok
c. 1-2 roky
d. 2-3 roky
e. 3-5 let
f.

5-10 let

g. 10 let a více
2. Odkud jste do SUDOPu přišel/a? – možnost jedné odpovědi
a. Z jiné firmy
b. Nastoupil/a jsem po škole
c. Nastoupil/a jsem po delší době bez zaměstnání (déle jak 6 měsíců)
d. Ukončil/a jsem podnikání
e. Jiné:
3. Jak jste se o nabídce práce v SUDOPu dozvěděl/a? - výběr více odpovědí
a. Doporučení od známého, který zde pracuje
b. Doporučení od známého, který zde nepracuje
c. Oficiální webové stránky SUDOP
d. Náborové webové stránky (JOBS, práce.cz, atp.)
e. Ve škole
f.

Na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook…)

g. Jiné:
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4. Při informaci od firmy, že jste přijat/a, rozhodoval/a jste se mezi více společnostmi? – možnost jedné odpovědi
a. Ano
b. NE
5. Co bylo rozhodujícím faktorem přijetí práce v SUDOPu? – výběr více odpovědí
a. Pracovní náplň
b. Historie a zázemí firmy
c. Výše mzdy
d. Čtvrtletní prémie
e. Pružná pracovní doba
f.

Celková nabídka benefitů

g. Mám zde známého
h. Stabilita firmy
i.

Jiné

6. Splnila pracovní náplň a pracovní podmínky Vaše očekávání, odpovídalo to
tomu, co Vám bylo prezentováno? – možnost jedné odpovědi
a. Ano, úplně
b. Ano z části
c. Spíše ne
d. Ne

7. Pokud spíše ne/ne – co konkrétně nenaplnilo vaše očekávání? Co nebylo ze
strany firmy splněno? – nepovinná otázka
a. Otevřená odpověď

8. Byla vám po nástupu do firmy poskytnuta dostatečná podpora? - výběr více
odpovědí
a. Ano, ze strany vedoucího
b. Ano, ze strany spolupracovníků
c. Ano, ze strany personální oddělení
d. Ano, ze strany vedení společnosti
e. Nebyla
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9. Dostal/a jste někdy pracovní nabídku z jiné firmy? - možnost jedné odpovědi
a. nikdy
b. jednou
c. několikrát
d. mnohokrát
10. Uvažujete někdy o změně zaměstnavatele? – možnost jedné odpovědi
a. pořád
b. často
c. občas
d. zřídka
e. nikdy
11. Zdá se Vám, že u jiné firmy by pro Vás bylo lepší zázemí? – možnost jedné
odpovědi
a. Ano
b. Ne
12. Pokud ano – Podle čeho máte dojem, že jinde je lepší zázemí?
a. Dle informací z jiných firem (Náborové weby, vlastní pohovory...)
b. Dle informací od přátel, rodiny
c. Dle vlastního dojmu
d. Nevím
e. Jiné
13. Z jakého důvodu byste teoreticky přemýšlel/a o změně zaměstnavatele? –
výběr více odpovědí
a. Jinde mi nabídnou větší plat
b. Jinde bude méně stresující práce
c. Jinde bude přátelštější kolektiv
d. Jinde bude lepší vedení
e. Jinde bude lepší nabídka benefitů
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f.

Jinde bude lepší možnost kariérního růstu

g. Chci změnu
h. Jiné
14. Pokud jste v práci s něčím nespokojen/a, na koho se obrátíte? – výběr více
odpovědí
a. Vedoucí (střediska)
b. Spolupracovníci
c. Vedení společnosti
d. Personální oddělení
e. Na nikoho
15. Máte dojem, že je Váš potenciál plně využit?
a. Ano
b. Spíše ano
c. Spíše ne
d. Ne
16. Pokud ne/spíše ne – Specifikujte, jak by mohl být váš potenciál více využit. –
nepovinná otázka
a. Otevřená odpověď

17. Jste s firmou propojeni na nějaké sociální síti? (např. sledujete firemní profil)
– výběr více odpovědí
a. Ano, LinkedIn
b. Ano, Facebook
c. Ano, Youtube
d. Ano, Instagram
e. Ano, Twitter
f.

Ne

18. Máte dojem, že by firma měla být na sociálních sítích aktivnější? - výběr více
odpovědí
a. Ano, na LinkedInu
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b. Ano, na Facebooku
c. Ano, na Youtube
d. Ano, na Instagramu
e. Ano, na Twitteru
f.

Ne

19. Máte dojem, že by větší aktivita společnosti na sociálních sítích zvedla atraktivitu firmy a napomohla k většímu počtu uchazečů o zaměstnání? – možnost
jedné odpovědi
a. Ano
b. Ne
c. Nevím
20. Máte dojem, že je firma atraktivní pro mladé lidi/absolventy? – možnost
jedné odpovědi
a. Ano
b. Ne
c. Nevím
21. Pokud ne – proč? – nepovinná otázka
a. Otevřená odpověď
22. Co si myslíte, že je důvodem nedostatku zaměstnanců ve firmě? – výběr více
odpovědí
a. celková ekonomická situace na trhu
b. složitost oboru
c. nízký počet absolventů technických oborů
d. nízká atraktivita firmy pro mladé zaměstnance/absolventy
e. celková nízká atraktivita firmy vzhledem ke konkurenci
f.

nízká aktivita firmy na sociálních sítích

g. špatně fungující náborové procesy
h. neatraktivnost oboru
i.

jiné:
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23. Věk
a. Vypsat
24. Pohlaví
a. Muž
b. Žena
25. Pracuji ve výrobním středisku?
a. Ano
b. Ne
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