
 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práca sa zameriava na personálny marketing a jeho uplatnenie v konkrétnom 

výrobnom podniku. Charakterizuje koncept, princípy a význam zvolenej problematiky, 

obsahuje analýzu súčasného stavu spoločnosti podporenú uskutočneným kvalitatívnym 

výskumom a navrhuje zmeny v internom personálnom marketingu, ktoré môžu prispieť 

k udržaniu potrebných ľudských zdrojov. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on personnel marketing and its application in the 

manufacturing company. It characterizes the concept, principles and significance of the 

HR marketing. It also contains an analysis of the current company’s situation which is 

supported by conducted qualitative research. According to this analysis there are 

formulated suggestions that can contribute to the maintenance of the necessary human 

resources. 
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ÚVOD 

Diplomová práca sa zameriava na problematiku personálneho marketingu vybraného 

výrobného podniku, ktorý pôsobí v strojárenskom priemysle na medzinárodnej úrovni, 

a to konkrétne ako významný dodávateľ automobilových komponentov. 

Spoločnosť je v súčasnej dobe vlastníkom šesťdesiatich piatich výrobných závodov 

nachádzajúcich sa v dvadsiatich štyroch krajinách sveta a zamestnáva v súčte viac ako  

dvadsaťpäť tisíc pracovných síl.  

Ako už bolo uvedené, diplomová práca sa nevzťahuje na spoločnosť ako globálny celok, 

ale zaoberá sa situáciou jedného konkrétneho výrobného závodu na Slovensku. 

V rámci diplomovej práce je prostredníctvom McKinseyho rámcu 7S detailne 

charakterizovaných sedem kľúčových prvkov interného prostredia vybranej spoločnosti, 

vrátane vymedzenia jednotlivých skupín zamestnancov.  

Následne sú podrobne analyzované v súčasnosti využívané nástroje externého i interného 

personálneho marketingu organizácie a v práci je vyhradený priestor i pre analýzu 

konkurencie a jej nástrojov personálneho marketingu. Pozornosť je pritom upriamená 

najmä na značku zamestnávateľa, získavanie zamestnancov, systém odmeňovania, 

možnosti rozvoja pracovníkov a rôznorodé zamestnanecké benefity.  

Analytická časť diplomovej práce navyše obsahuje poznatky z realizovaného vlastného 

kvalitatívneho výskumu, ktorý sa zameriava na orientáciu novoprijatých zamestnancov 

v novom pracovnom prostredí. 

V závere tejto časti sú zhodnotené silné a slabé stránky spoločnosti pomocou IFE matice.  

Na základe vykonaných analýz a výstupov primárneho výskumu sú následne navrhnuté 

také opatrenia v oblasti interného personálneho marketingu, ktoré umožnia spoločnosti 

ako zamestnávateľovi zlepšiť svoj vzťah s novými, ale i s existujúcimi zamestnancami, 

a to s ohľadom na zvýšenie ich spokojnosti, ktorá je kľúčová pri dosahovaní úspechu 

organizácie. 

Zlepšovacie návrhy sú zároveň podporené analýzou rizík spojených so zavádzaním 

nových opatrení do podnikovej praxe. Analýza rizík je pritom vykonávaná pomocou 

bodovacej metódy a v práci sú formulované i možné spôsoby znižovania daných rizík. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe vykonaných analýz v oblasti 

personálneho marketingu a na základe výstupov kvalitatívneho výskumu, zameraného na 

orientáciu nových zamestnancov, navrhnúť také opatrenia, ktoré umožnia spoločnosti ako 

zamestnávateľovi zlepšiť svoj vzťah s novými i so súčasnými zamestnancami, a to 

prostredníctvom využitia nástrojov interného personálneho marketingu. 

Vedľajšími cieľmi diplomovej práce sú: 

 spracovanie teoretických podkladov na základe odbornej literatúry, 

 analýza súčasného využívania nástrojov personálneho marketingu, 

 uskutočnenie kvalitatívneho výskumu zameraného na orientáciu zamestnancov, 

 navrhnutie zlepšujúcich opatrení v oblasti interného personálneho marketingu. 

Metódy a postupy spracovania 

Diplomová práca pozostáva z teoretickej, analytickej a návrhovej časti. 

V teoretickej časti sú definované základné pojmy, ktoré úzko súvisia s problematikou 

personálneho marketingu. Jedná sa napríklad o marketingový mix, interný a externý 

personálny marketing, značku zamestnávateľa (employer brand), spokojnosť 

zamestnancov či marketingový výskum. 

V rámci analytickej časti je zhodnotené interné prostredie vybranej spoločnosti 

prostredníctvom McKinseyho rámca 7S. Analýze sú ďalej podrobené i v súčasnosti 

využívané nástroje externého a interného personálneho marketingu spoločnosti a jej 

konkurencie. Praktiky vybranej spoločnosti a jej najväčších konkurentov sú následne 

porovnané. Analytická časť taktiež zahŕňa poznatky z realizovaného kvalitatívneho 

výskumu zameraného na orientáciu zamestnancov v novom pracovnom prostredí. Táto 

časť je zakončená vymedzením silných a slabých stránok organizácie v IFE matici. 

Návrhová časť diplomovej práce sa zameriava na tvorbu návrhov, ktoré umožnia 

spoločnosti zlepšiť jej vzťah so zamestnancami, a to prostredníctvom nástrojov interného 

personálneho marketingu. Pre navrhované opatrenia je pomocou bodovacej metódy 

vykonaná i analýza rizík a sú formulované odporúčania znižujúce ich celkovú hodnotu. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na vysvetlenie kľúčových pojmov 

týkajúcich sa personálneho marketingu. V nasledujúcich podkapitolách je zhotovený 

konceptuálny rámec celej diplomovej práce, ktorý nevyhnutne predchádza realizácii 

analýzy súčasného stavu vybranej spoločnosti. 

1.1 Marketing 

Za jednu z najvýstižnejších definícií marketingu možno považovať nasledujúcu: 

„Marketing je veda a umenie objaviť, vytvoriť a dodať hodnotu, ktorá uspokojí potreby 

cieľového trhu“ (Kotler, 2005, s. 6). 

Ďalšia z definícií charakterizuje marketing ako významnú funkciu firmy, ktorej hlavnou 

úlohou je identifikovať cieľové skupiny spotrebiteľov a nájsť vhodné spôsoby 

uspokojovania ich potrieb a prianí, pričom je nutné klásť dôraz na dlhodobý vzťah 

podniku so zákazníkmi (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 16). 

1.1.1 Marketingový mix 

Marketingový mix predstavuje súbor nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné 

uskutočňovať marketingové aktivity. Tieto nástroje zastrešuje skratka 4P – výrobok 

(product), cena (price), distribúcia (place) a propagácia (promotion). Počet „P“ sa však 

vzhľadom k odvetviu, kde podnik pôsobí, môže meniť. Veľmi často sa udáva i piate „P“, 

ktoré symbolizuje ľudí (people), a to hlavne v prípade spoločností zameraných na 

poskytovanie služieb (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 16). 

Produkt je možné definovať ako predmet smeny, ktorý nenadobúda len podobu 

fyzického tovaru, ale i podobu služby, informácie či zážitku (Karlíček, 2018, s. 154). 

Cena je z perspektívy zákazníka vnímaná ako celkový náklad, ktorý je nutné vynaložiť 

na získanie produktu. Nejedná sa pritom len o finančné náklady, ale v závislosti od druhu 

produktu aj o stratu času, fyzickú námahu či psychické vypätie spojené s vyhľadaním 

a s nákupom daného produktu (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 17). 

Distribúcia je definovaná ako proces vytvorenia a riadenia prevozu produktu od výrobcu 

až ku konečnému spotrebiteľovi (Cibáková, Bartáková, 2007, s. 181). 
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Propagácia je nástrojom marketingového mixu, ktorý podnik využíva k informovaniu 

spotrebiteľov o špecifických vlastnostiach ponúkaného produktu v snahe podnietiť ich 

k nákupu (Patalas, 2009, s. 26). 

1.2 Personálny marketing 

Pojem personálny marketing sa v odbornej literatúre po prvýkrát objavil v polovici 

deväťdesiatych rokov minulého storočia. V tomto období ponuka pracovných miest na 

trhu práce výrazne prevyšovala dopyt po ich obsadení. Zamestnávatelia boli preto nútení 

zvoliť aktívny prístup k hľadaniu a získavaniu nových pracovných síl, a to najmä 

prostredníctvom rôznych foriem ich motivovania a presviedčania o správnosti výberu 

obsadzovanej pozície (Bejtkovský, 2018, s. 1 394). 

V dnešnej dobe je personálny marketing užitočný nástroj, ktorý identifikuje potreby a 

priania potenciálnych, ale i súčasných zamestnancov (Bejtkovský, 2018, s. 1 395). 

Koubek (2009, s. 160) charakterizuje personálny marketing ako prostriedok, ktorý slúži 

k vyhľadávaniu a získavaniu zamestnancov a následne usiluje o ich stabilizáciu 

v organizácii. 

Personálny marketing je založený na budovaní dlhotrvácneho vzťahu zamestnávateľa so 

zamestnancom, kde kľúčovú rolu zohráva posilnenie vzájomnej komunikácie 

(Ungerman, Myslivcová, Dědková, 2019, s. 162). 

1.2.1 Marketingový mix v personálnom marketingu 

Personálny marketing aktívne uplatňuje marketingový prístup v riadení ľudských 

zdrojov. Jednotlivým nástrojom marketingového mixu pripisuje nový význam 

(Bejtkovský, 2018, s. 1 395). 

Produkt v poňatí personálneho marketingu predstavuje predmet smeny medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom (Myslivcová a kol., 2017, s. 31). 

Produktom môže byť konkrétna pracovná pozícia, pracovná doba, rovnováha medzi 

pracovným a súkromným životom či uspokojenie plynúce z výkonu práce (Ungerman, 

Myslivcová, Dědková, 2019, s. 163). 
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Cenou sa rozumie celkové ohodnotenie pracovnej pozície, a to vo forme mzdy, bonusov 

a iných finančných, ale i nefinančných odmien poskytovaných zamestnancom. Medzi 

najčastejšie využívané nefinančné odmeny je možné zaradiť zamestnanecké benefity 

(Bejtkovský, 2018, s. 1 395). 

Miesto výkonu práce je ďalším aspektom, ktorý do značnej miery ovplyvňuje 

potenciálnych i súčasných zamestnancov. Nejedná sa však len o zariadenie 

a usporiadanie pracoviska, ale najmä o podnikovú kultúru zahŕňajúcu všeobecne 

uznávané normy a hodnoty, vzťahy na pracovisku, vzorce chovania medzi 

zamestnancami, riešenie problémov a tok komunikácie (Myslivcová a kol., 2017, s. 34). 

Propagácia v kontexte personálneho marketingu spočíva v budovaní dobrého mena 

a silnej značky zamestnávateľa. Jej ďalšou úlohou je vytvorenie pozitívneho renomé na 

verejnosti a v neposlednom rade i informovanie vhodných kandidátov o voľných 

pracovných miestach (Myslivcová a kol., 2017, s. 36). 

V súvislosti s personálnym marketingom je marketingový koncept 4P obohatený o piaty 

prvok, ktorým je osobnosť (personality). Pod týmto pojmom si možno predstaviť osobné 

vlastnosti a profesijné znalosti zamestnanca, jeho názory, postoje, skúsenosti či 

schopnosť pracovať v tíme (Ungerman, Myslivcová, Dědková, 2019, s. 163). 

1.2.2 Členenie personálneho marketingu 

Personálny marketing pozostáva z dvoch základných zložiek, ktorými sú externý 

a interný personálny marketing. Externý personálny marketing sa svojimi aktivitami 

zameriava na externý trh práce, zatiaľ čo interný personálny marketing cieli svojimi 

činnosťami na súčasných zamestnancov organizácie. Interný a externý personálny 

marketing sú vzájomne prepojené disciplíny. Interný personálny marketing 

zodpovedajúci potrebám a záujmom súčasných zamestnancov predstavuje na externom 

trhu práce dobrú vizitku zamestnávateľa a informácie o spokojnosti zamestnancov sa 

rozširujú trhom práce i bez aktívnej pomoci externého personálneho marketingu. Naopak, 

ak externý personálny marketing nie je podporený interným, nemá pre spoločnosť 

v dlhodobom horizonte takmer žiadny význam (Myslivcová a kol., 2017, s. 37). 

Na vnímanie podniku verejnosťou výrazne pôsobí i interaktívny marketing, ktorý je 

možné z pohľadu podniku najmenej ovplyvniť a kontrolovať. Spočíva totižto v tom, 
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akým spôsobom súčasní zamestnanci prezentujú kultúru a hodnoty organizácie svojmu 

okoliu (Myslivcová a kol., 2017, s. 37). 

Vzájomnú previazanosť interného a externého personálneho marketingu spoločne 

s interaktívnym marketingom ilustruje schéma 1. 

 

1.3 Externý personálny marketing 

Externý personálny marketing sa zameriava na aktivity podporujúce budovanie značky 

zamestnávateľa a na získavanie a výber vhodných pracovníkov z vonkajšieho prostredia 

(Myslivcová a kol., 2017. s. 38). 

1.3.1 Budovanie značky zamestnávateľa 

Značka zamestnávateľa (employer brand) predstavuje imidž zamestnávateľa na trhu 

práce. Hovorí o princípoch, hodnotách, aktivitách a politike spoločnosti, rovnako ako 

i o zamestnávateľovom správaní sa k ľudským zdrojom (Bejtkovský, 2020, s. 97). 

Podnik

Potenciálni 
zamestnanci

Súčasní 
zamestnanci

Interaktívny marketing 

 

Interaktívny marketing 

Schéma 1: Interný a externý personálny marketing (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Myslivcová a kolektív, 2017 

 

Schéma 2: Interný a externý personálny marketing (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Myslivcová a kolektív, 2017 
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Značka zamestnávateľa je chápaná ako unikátny súbor znakov a vlastností, vďaka ktorým 

je spoločnosť jedinečná a dokáže uchádzačom o prácu sprostredkovať zaujímavú 

pracovnú skúsenosť. Zamestnávateľ prostredníctvom svojej značky oznamuje, aké je jeho 

poslanie a v čom spočíva zmysel jeho aktivít. So svojím okolím navyše zdieľa svoju víziu 

a prezrádza, kam smeruje (Myslivcová a kol., 2017, s. 48 – 49). 

K budovaniu značky zamestnávateľa a k vytváraniu dobrej zamestnávateľskej povesti 

organizácie nepochybne patrí i prezentácia spoločnosti na verejnosti, jej mediálna 

politika, sponzorovanie rôznych podujatí alebo zapájanie sa do charitatívnych činností či 

ekologických aktivít (Koubek, 2009, s. 161). 

1.3.2 Získavanie zamestnancov 

Proces získavania zamestnancov je založený na komunikácii medzi uchádzačom o voľnú 

pracovnú pozíciu a spoločnosťou. Organizácia je pritom zodpovedná zaistiť záujemcovi 

o prácu včasné a kvalitné informácie o svojej ponuke (Myslivcová a kol., 2017, s. 104). 

Spoločnosť má s uchádzačom o prácu jednať slušne a považovať ho za rovnocenného 

partnera. Vo svojich inzerátoch nemá potenciálnemu uchádzačovi klásť len striktné 

požiadavky, ale i niečo zaujímavé ponúkať (Koubek, 2009, s. 161). 

Organizácia môže získavať zamestnancov z interných i z externých zdrojov. Medzi 

metódy získavania pracovníkov z interných zdrojov patrí: 

 inzercia na intranete alebo na nástenke v spoločnosti, 

 rozoslanie ponuky zamestnania elektronickou poštou, 

 priame oslovenie vhodného zamestnanca v organizácii, 

 odporúčanie súčasného zamestnanca (Myslivcová a kol., 2017, s. 105). 

Metódami získavania pracovníkov z externých zdrojov sú: 

 inzercia na internete, v novinách či v televízii, 

 spolupráca s personálnymi agentúrami, 

 spolupráca s úradom práce, 

 spolupráca so strednými a s vysokými školami, 

 priame oslovenie kandidátov, 

 e-recruitment (Myslivcová a kol., 2017, s. 106). 
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V dnešnej dobe je veľmi obľúbenou metódou získavania zamestnancov odporúčanie 

uchádzača vlastným pracovníkom. Daná metóda je navyše často podporená i finančnou 

odmenou pre tých, ktorí sa zamestnanca rozhodnú odporučiť. Získanie bonusu je však 

viazané na zotrvaní nového pracovníka v spoločnosti i po uplynutí skúšobnej doby 

(Myslivcová a kol., 2017, s. 106). 

Rozhodnutie uchádzača o výbere zamestnávateľa závisí na mnohých faktoroch. Jedná sa 

napríklad o pracovné skúsenosti súčasných zamestnancov, stabilitu pracovného miesta, 

mzdové podmienky, zamestnanecké benefity, príležitosti kariérneho rastu, možnosti 

ďalšieho rozvoja a v neposlednom rade i o spomínanú značku zamestnávateľa a s ňou 

súvisiaci imidž spoločnosti (Bejtkovský, 2020, s. 99). 

1.4 Interný personálny marketing 

Interný personálny marketing sa zameriava na súčasných zamestnancov spoločnosti 

a kladie dôraz na uspokojovanie ich očakávaní. Prostredníctvom rôznorodých 

stimulačných činností sa usiluje o stabilizáciu (udržiavanie) zamestnancov v spoločnosti. 

Znižovaním počtu odchádzajúcich pracovných síl zároveň šetrí i náklady spojené s ich 

fluktuáciou (Myslivcová a kol., 2017, s. 41 - 42). 

Interný personálny marketing je orientovaný predovšetkým na zaistenie spokojnosti 

existujúcich zamestnancov. Medzi dôležité faktory, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú 

pracovnú spokojnosť, patria: 

 finančné i nefinančné ohodnotenie, 

 organizácia podniku a štýl riadenia, 

 komunikácia a zdieľanie informácií, 

 vzťah k organizácii, 

 istota práce, 

 vzťah k vykonávanej práci, 

 možnosti profesijného rozvoja a kariérneho rastu (Myslivcová a kol., 2017, s. 44). 

V súčasnosti existuje veľké množstvo nástrojov, vďaka ktorým je možné významne 

prispieť k spokojnosti zamestnancov. Jedná sa napríklad o rešpektovanie záujmov 

a potrieb pracovníkov, starostlivosť o pracovné podmienky a pracovné prostredie, systém 

odmeňovania, priateľské a harmonické vzťahy v rámci organizácie, priaznivé podmienky 
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pre komunikáciu, spoluúčasť zamestnancov na riadení spoločnosti, bohatý program 

zamestnaneckých výhod, vzdelávacie programy, možnosti personálneho rozvoja 

pracovníkov a iné (Koubek, 2009, s. 160).  

1.4.1 Starostlivosť o novoprijatých zamestnancov 

Ako už bolo uvedené, hlavným cieľom interného personálneho marketingu je zaistiť 

uspokojenie očakávaní zamestnancov spoločnosti. Potreby a požiadavky pracovníkov sa 

však s ohľadom na dobu, počas ktorej v rámci spoločnosti pôsobia, výrazne líšia. 

Novoprijatí zamestnanci pritom predstavujú špecifickú skupinu, ktorej je potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť. 

Prvý deň v novej práci prežíva každý inak. U jednej skupiny nových zamestnancov môže 

prevládať prvotné nadšenie či dokonca vzrušenie, zatiaľ čo ďalšia skupina sa môže cítiť 

krajne nepohodlne až vystresovane. Aby spoločnosť nevystavovala novoprijatých 

zamestnancov zbytočnému stresu, odporúča sa dôkladne zvážiť, čo v daný okamih 

potrebujú noví pracovníci skutočne vedieť. Mnohé zo spoločností sa totižto mylne 

domnievajú, že zamestnanci musia byť ihneď pri nástupe detailne oboznámení so 

všetkými kľúčovými procesmi a princípmi organizácie. Bolo však dokázané, že 

novoprijatí zamestnanci sú počas nástupu schopní zapamätať si iba tie informácie, ktoré 

sa im zdajú byť bytostne dôležité a zaťažovať ich podrobnosťami o podnikových 

princípoch a procesoch je preto len stratou času (Vanderslice, Lu, 2018, s. 45 - 46). 

Napriek tomu, že sú spočiatku novoprijatí zamestnanci schopní zapamätať si iba určité, 

v danú chvíľu pre nich relevantné informácie, je nutné, aby spoločnosť k ich oslovovaniu 

výhradne využívala pozitívny prístup, pretože nastupujúci zamestnanci tvoria tú 

najotvorenejšiu skupinu organizácie. Ak je nový zamestnanec prijatý na atraktívnu 

a zároveň primerane náročnú pozíciu, je možné naňho ešte väčšmi zapôsobiť 

prostredníctvom vytvorenia príjemného a efektívneho komunikačného prostredia. 

Poskytnutie primeraných a kvalitných informácií už počas nástupu do nového 

zamestnania, vedie k zvýšenej motivácii nových zamestnancov pristupovať k výkonu 

svojej práce svedomito (Croitoru, Mihai, 2009, s. 616).  

Autorky Vanderslice a Lu (2018, s. 48 – 49) preto odporúčajú, aby sa spoločnosť v deň 

nástupu nových zamestnancov zamerala na dve kľúčové oblasti. Prvou z nich je 
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vytvorenie dobrého prvého dojmu, kedy zamestnávateľ musí vynaložiť maximálne úsilie 

na tvorbu familiárneho prostredia, v ktorom sa budú noví zamestnanci cítiť vítaní. Druhá 

kľúčová oblasť cieli na poskytnutie formálneho úvodného školenia s dôrazom na 

základnú orientáciu v organizácii. 

Orientácia zamestnancov v novom pracovnom prostredí predstavuje riadený proces, 

počas ktorého sa pracovník zoznamuje s organizáciou a s jej základnými úlohami 

a špecifickými predpismi, so štýlom riadenia, s podmienkami výkonu práce, 

s používanou technológiou a podobne. Hlavnou úlohou orientácie je pritom urýchliť 

a zjednodušiť proces, v rámci ktorého sa novoprijatí zamestnanci oboznamujú s novým 

pracovným a sociálnym prostredím (Koubek, 2009, s. 192). 

Orientačný proces pozostáva z troch významných častí. Jedná sa konkrétne 

o organizačnú, profesijnú a sociálne-psychologickú orientáciu. Organizačná orientácia 

zahŕňa poskytnutie kľúčových informácií o samotnej spoločnosti, zatiaľ čo profesijná 

orientácia sa vzťahuje k oboznámeniu zamestnanca s jeho novými pracovnými úlohami 

a povinnosťami. Sociálne-psychologická orientácia sa zameriava na nadviazanie 

vhodného pracovného vzťahu s nadriadeným pracovníkom a s novými kolegami. Do 

sociálne-psychologickej orientácie sa radí i učenie sa o hodnotách a normách správania 

sa v rámci spoločnosti (Grazulis, 2011, s. 36). 

Považovať proces orientácie novoprijatých zamestnancov len za akési veľkorysé gesto 

spoločnosti, je veľkým omylom. Úspešným zavedením orientačného procesu 

zamestnávateľ získa viac, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Orientácia je totižto 

významnou súčasťou procesu udržiavania nových pracovníkov. V novoprijatých 

zamestnancoch vyvoláva pozitívny dojem a tým prispieva aj k zvýšeniu zamestnaneckej 

spokojnosti. Starostlivo pripravený orientačný proces pomáha znižovať i úzkosť nového 

pracovníka, ktorá je výsledkom jeho ocitnutia sa v neznámej situácii. Usmerňuje jeho 

správanie sa v spoločnosti a znižuje jeho neistotu. V neposlednom rade šetrí čas 

i vedúcim zamestnancom a spolupracovníkom novoprijatého zamestnanca, ktorí nie sú 

nútení plytvať svojou energiou za účelom oboznamovania nového kolegu so základnými 

informáciami (Brown, 2007, s. 1 – 2). 
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Zlatým pravidlom úspešného orientačného procesu je výber relevantných základných 

informácií, ktoré budú novému zamestnancovi k dispozícii už v deň jeho nástupu do 

zamestnania (DiMarco, 2005, s. 111). 

Koubek (2009, s. 194 – 195) z týchto kľúčových informácií radí vytvoriť takzvaný 

orientačný balíček, ktorý charakterizuje ako súbor písomných materiálov zahŕňajúcich 

organizačnú štruktúru spoločnosti, mapu priestorov organizácie, príručku o politike 

spoločnosti, významné termíny, kontakty na dôležitých zamestnancov či kópie často 

používaných formulárov. Do orientačného balíčka odporúča zaradiť i zoznam 

zamestnaneckých benefitov, prehľad možností vzdelávania v organizácii a ukážky každej 

dôležitej publikácie spoločnosti, ako napríklad interných novín či výročných správ. 

Samozrejmosťou by mali byť presné informácie o tom, ako postupovať v prípade núdze 

alebo nebezpečenstva na pracovisku. 

Autorky Kachaňáková, Nechtmannová a Joniaková (2011, s. 112) tvrdia, že v mnohých 

organizáciách chýbajú písomne spracované materiály slúžiace ako podklad pre orientáciu 

novoprijatých zamestnancov. 

1.4.2 Starostlivosť o súčasných zamestnancov 

Starostlivosť o súčasných zamestnancov, s cieľom ich udržania v spoločnosti, je 

z pohľadu organizácie veľmi dôležitou úlohou. Prostredníctvom nástrojov interného 

personálneho marketingu spoločnosť zabezpečuje znižovanie fluktuácie pracovných síl 

z dôvodu túžby po zmene zamestnania. Interný personálny marketing teda posilňuje 

stabilitu zamestnancov v spoločnosti a zároveň pomáha vytvárať dobré vzťahy medzi 

zamestnávateľom a jednotlivými zamestnancami, na základe čoho buduje i okruh 

potenciálnych vedúcich pracovníkov (Myslivcová a kol., 2017, s. 111). 

Koubek (2009, s. 343) delí starostlivosť o zamestnancov do troch základných skupín: 

 povinná starostlivosť, 

 zmluvná starostlivosť, 

 dobrovoľná starostlivosť. 

Pod povinnou starostlivosťou o pracovníkov rozumie starostlivosť, ktorá je daná zákonmi 

či predpismi stanovenými na nadpodnikovej úrovni. Zmluvnú starostlivosť charakterizuje 
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ako starostlivosť danú kolektívnymi zmluvami uzavretými na úrovni organizácie a za 

dobrovoľnú starostlivosť považuje personálnu politiku spoločnosti, prostredníctvom 

ktorej sa zamestnávateľ usiluje o získanie konkurenčnej výhody na trhu práce. 

Stabilizáciu zamestnancov v spoločnosti podporujú aktivity interného personálneho 

marketingu vykonávané v troch kľúčových oblastiach, ktorými sú: 

 odmeňovanie zamestnancov, 

 rozvoj zamestnancov, 

 benefity pre zamestnancov (Myslivcová a kol., 2017, s. 112). 

Odmeňovanie zamestnancov v súčasnej dobe nezahŕňa len mzdu či plat pripadajúci 

zamestnancovi za vykonanie svojej práce. Jedná sa i o vyplácanie prémie, osobného 

ohodnotenia, povinných či nepovinných príplatkov, odmien za zlepšovacie návrhy 

a mnohých ďalších bonusov (Myslivcová a kol., 2017, s. 119 – 120). 

Odmenou pre zamestnanca však môže byť i radosť z práce, ktorú vykonáva, pocit 

užitočnosti, úspešnosť pri dosahovaní pracovných cieľov, pochvala od nadriadeného 

alebo neformálne uznanie od spolupracovníkov (Koubek, 2009, s. 283). 

Rozvoj zamestnancov spočíva v poskytovaní rôznych príležitostí prehlbovania 

zamestnaneckých znalostí, zručností a schopností (Myslivcová a kol., 2017, s. 114). 

Ak organizácia svojim zamestnancom ponúka možnosť osobného a profesijného rozvoja, 

zamestnanci majú príležitosť zvýšiť svoju vlastnú konkurencieschopnosť na trhu práce, 

ale i priamo vo vnútri spoločnosti. Vďaka starostlivosti zamestnávateľa o rozvoj svojich 

pracovníkov, si môžu zamestnanci jednoduchšie budovať svoju kariéru a prepracovať sa 

tak i k vyšším zárobkom (Koubek, 2009, s. 162). 

Benefity pre zamestnancov spoločnosť poskytuje zo svojej vlastnej iniciatívy, a to 

v snahe upevniť vzťah zamestnancov k podniku. Organizácie najčastejšie delia 

zamestnanecké výhody na finančné a nefinančné. Medzi finančné je možné zaradiť 

výplatu 13. alebo 14. platu či podiel na zisku spoločnosti. K nefinančným benefitom zas 

môže patriť občerstvenie a stravovanie na pracovisku, pružná pracovná doba, práca 

z domu,  poskytovanie pracovného odevu, výhodnejší predaj podnikových výrobkov 

zamestnancom, príspevok na dôchodkové pripoistenie, podnikové pôžičky, preplatenie 
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spoločenských alebo športových podujatí, poskytnutie služobného vozidla i na súkromné 

účely a mnoho ďalších (Myslivcová a kol., 2017, s. 121). 

V každom prípade by však zamestnanecké výhody nemali odrážať iba momentálne 

možnosti spoločnosti, ale mali by prihliadať i k potrebám jednotlivých pracovníkov. 

Zamestnanci by navyše mali mať možnosť výberu spomedzi ponúkaného spektra 

benefitov (Koubek, 2009, s. 162). 

1.5 Vplyv personálneho marketingu na výsledky podniku 

Zamestnávatelia si čoraz viac uvedomujú, že ich úspešnosť je do veľkej miery závislá na 

spokojnosti zamestnancov, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť. Ako už bolo 

niekoľkokrát uvedené, k tomuto účelu slúžia aktivity vykonávané v rámci personálneho 

marketingu (Myslivcová a kol., 2017, s. 111). 

Spokojní zamestnanci majú kladný vzťah k podniku a sú ochotní pracovať i nad rámec 

svojich povinností, čo znamená, že podávajú vyšší výkon a podieľajú sa na kvalitných 

výstupoch organizácie. Dosahovanie kvalitných výsledkov v konečnom dôsledku šetrí 

náklady i čas spoločnosti. Priaznivé výsledky navyše ocenia i súčasní a potenciálni 

zákazníci, čo sa odrazí na ich spokojnosti a lojalite. Spokojnosť zamestnancov má teda 

priamy vplyv na spokojnosť zákazníkov a daná skutočnosť ovplyvňuje aj celkovú 

ziskovosť podniku. Lojálni a stáli zamestnanci okrem toho udržiavajú podnikovú kultúru 

a využívajú svoje znalosti a skúsenosti k lepšiemu pochopeniu zákazníckych požiadaviek 

(Myslivcová a kol., 2017, s. 43). 

Popísané vzťahy sú zachytené schémou 2. 

 

Spokojnosť 
zamestnancov 

=
kvalitné výsledky

Spokojnosť 
zákazníkov

=
ziskovosť podniku

Schéma 2: Vplyv personálneho marketingu na výsledky podniku (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Myslivcová a kolektív, 2017 

 

Schéma 4: McKinseyho rámec 7S (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Singh, 2013Schéma 5: Vplyv personálneho marketingu na výsledky podniku 

(vlastné spracovanie) 

Zdroj: Myslivcová a kolektív, 2017 
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1.6 Marketingový výskum 

Marketingový výskum je definovaný ako systematické zbieranie, analyzovanie 

a vyhodnocovanie dát, spomedzi ktorých sú následne vyberané a spracovávané údaje 

týkajúce sa konkrétnej marketingovej situácie spoločnosti (Kotler, Keller, 2006, s. 102). 

Informácie získané prostredníctvom marketingového výskumu sa môžu používať na 

identifikovanie marketingových príležitostí alebo problémov, na monitorovanie 

marketingového úsilia či na hodnotenie a zdokonaľovanie marketingových aktivít 

spoločnosti (Richterová a kol., 2007, s. 9). 

Základné delenie marketingového výskumu zobrazuje schéma 3. 

 

Schéma 3: Členenie marketingového výskumu (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Foret, 2012 

 

Primárny marketingový výskum zahŕňa vlastný zber informácií a ich následné 

hodnotenie. Jedná sa o takzvaný zber informácií priamo v teréne, a to buď s použitím 

vlastných síl alebo za pomoci externých spoločností, ktoré ponúkajú služby svojich 

anketárov (Foret, 2012, s. 10). 

Sekundárny marketingový výskum predstavuje prácu so sekundárnymi údajmi, ktoré 

boli už v minulosti zhromaždené, spracované a vyhodnotené za určitým špecifickým 

výskumným účelom, no je možné ich aplikovať na ďalšiu konkrétnu výskumnú štúdiu 

(Richterová a kol., 2007, s. 51). 
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Kvantitatívny marketingový výskum je primárny výskum vykonávaný v teréne, ktorý 

je založený na skúmaní rozsiahleho súboru respondentov. Cieľom kvantitatívneho 

marketingového výskumu je získať názory reprezentatívneho vzorku v čo možno najviac 

štandardizovanej podobe a takto zhromaždené poznatky štatisticky spracovať 

a zovšeobecniť na celý základný súbor. Medzi techniky kvantitatívneho zberu dát patrí 

pozorovanie, experiment, obsahová analýza textov, písomné dopytovanie alebo prísne 

štruktúrovaný osobný rozhovor. Z uvedeného vyplýva, že uskutočnenie kvantitatívneho 

výskumu je časovo i finančne náročné, no obvykle prináša veľmi prehľadné výsledky 

v číselnej podobe (Foret, 2012, s. 13). 

Kvalitatívny marketingový výskum taktiež spadá pod primárny výskum vykonávaný 

v teréne, no na rozdiel od unifikovaného kvantitatívneho výskumu sa zameriava na 

odkrývanie jedinečnosti a individuality respondentov, vďaka čomu umožňuje hlbšie 

spoznanie motívov ich chovania. Kvalitatívny výskum ďalej zhromažďuje podrobnejšie 

informácie o preferenciách, postojoch a názoroch respondentov. Medzi techniky 

kvalitatívneho zberu dát patrí vykonávanie individuálnych hĺbkových rozhovorov 

a uskutočňovanie skupinových rozhovorov (focus group). Kvalitatívny výskum je 

v porovnaní s kvantitatívnym výskumom menej nákladný i menej časovo náročný. Súbor 

respondentov je však veľmi malý a výsledky kvalitatívneho výskumu preto nemožno 

zovšeobecniť na celý základný súbor. Napriek tomu je realizácia kvalitatívneho výskumu 

vhodná na prvotné zoznámenie sa s danou problematikou, prípadne môže slúžiť ako 

prehĺbenie poznatkov uskutočneného kvantitatívneho výskumu (Foret, 2012, s. 13). 

1.7 McKinseyho rámec 7S 

McKinseyho rámec 7S je model, ktorý slúži k analýze organizácie a jej efektívnosti. 

Zameriava sa na sedem kľúčových aspektov interného prostredia spoločnosti, ktorých 

vzájomné pôsobenie významne ovplyvňuje úspešnosť podniku. Medzi tieto aspekty patrí 

stratégia, štruktúra, systémy, štýl vedenia, zamestnanci, zručnosti a zdieľané hodnoty 

(Singh, 2013, s. 40). 
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Dané aspekty a väzby medzi nimi sú znázornené pomocou schémy 4. 

 

Podniková stratégia definuje ciele organizácie a spôsoby, ako ich dosiahnuť. Plnenie 

organizačných cieľov úzko súvisí so schopnosťami, zručnosťami, znalosťami, 

skúsenosťami a odbornými kompetenciami zamestnancov, ktoré je potrebné neustále 

rozvíjať a prehlbovať. Na dosahovanie cieľov organizácie vplýva i celkové nastavenie 

systému, a to hlavne procesov a pracovných postupov, ktoré zabezpečuje vedenie 

spoločnosti. Vedenie zároveň rozhoduje o štruktúre organizácie a štýle riadenia 

zamestnancov, s ktorými zdieľa hodnoty spoločnosti a premieta tak podnikovú stratégiu 

do všetkých oblastí interného prostredia organizácie (Singh, 2013, s. 41 – 42). 

1.8 IFE matica 

Matica IFE (Internal Forces Evaluation) je prehľadný nástroj sumarizujúci zistené 

poznatky z internej analýzy spoločnosti, na základe ktorých sú určené a hodnotené jej 

silné a slabé stránky. Každej silnej i slabej stránke je následne podľa ich dôležitosti pre 

Schéma 4: McKinseyho rámec 7S (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Singh, 2013 
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konkurencieschopnosť spoločnosti pridelená váha v rozsahu od 0,00 do 1,00. Suma 

jednotlivých váh silných a slabých stránok pritom musí byť rovná jednej. Faktorom 

interného prostredia je ďalej priradený i stupeň vplyvu, ktorý môže nadobúdať hodnotu 

od jedna do štyri, kde stupeň jedna predstavuje významnú slabú stránku, stupeň dva menej 

významnú slabú stránku, stupeň tri menej významnú silnú stránku a stupeň štyri 

významnú silnú stránku. Vážené ohodnotenie faktoru je potom možné získať 

vynásobením jeho stanovenej váhy a stupňa vplyvu. Sčítaním vážených ohodnotení 

všetkých faktorov sa vypočíta celkové vážené ohodnotenie, ktoré určuje internú pozíciu 

podniku. Hodnotenie s číslom 4 značí silnú internú pozíciu, hodnotenie 2,5 zodpovedá 

priemernej internej sile podniku a hodnotenie s číslom 1 vypovedá o slabej internej 

pozícii spoločnosti (Fotr a kol., 2012, s. 43 – 44). 

1.9 Analýza rizík 

Analýzu rizík je možné vo všeobecnosti charakterizovať ako proces stanovenia rizík a ich 

závažnosti. Tento proces pozostáva z troch základných krokov: 

 identifikácia hrozieb, 

 stanovenie pravdepodobnosti uskutočnenia hrozieb, 

 určenie miery dopadu hrozby (Smejkal a Rais, 2010, s. 93). 

1.9.1 Bodovacia metóda analýzy rizík 

Jednou z najpoužívanejších metód hodnotenia rizík je bodovacia (skórovacia) metóda. 

Bodovacia metóda hodnotí pravdepodobnosť a dopad nebezpečnej udalosti na stupnici 

od jedna do desať, pričom desiaty stupeň symbolizuje veľmi vysokú pravdepodobnosť 

výskytu nebezpečnej udalosti, respektíve jej veľmi nepriaznivý dopad na zavádzanie 

zmeny v spoločnosti (Ježková a kol., 2013, s. 159).  

Celkové zhodnotenie rizika sa potom vypočíta ako súčin skóre pravdepodobnosti a skóre 

dopadu. Získané hodnoty sa následne zaznamenajú do mapy rizík, ktorá umožní zaradiť 

dané riziko do jednej zo štyroch kategórií (Ježková a kol., 2013, s. 160). 
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Kategorizácia rizík je znázornená na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Zhrnutie teoretickej časti 

Teoretická časť diplomovej práce sa začínala vysvetlením dvoch základných pojmov, a to 

pojmov marketing a marketingový mix. Kľúčové princípy definovaných termínov sa 

následne premietli do definícií personálneho marketingu a marketingového mixu 

v personálnom marketingu.  

Personálny marketing bol v práci ďalej členený na externý a interný, pričom obom týmto 

zložkám bola venovaná náležitá pozornosť. Kapitola externého personálneho marketingu 

sa zameriavala na budovanie značky zamestnávateľa a na získavanie nových 

zamestnancov z externého trhu práce a z interného prostredia spoločnosti. Kapitola 

interného personálneho marketingu zas zdôrazňovala dôležitosť spokojnosti 

zamestnancov a rozlišovala starostlivosť o novoprijatých a súčasných zamestnancov. 

V práci bol zaznamenaný i praktický význam a prínos uplatňovania personálneho 

marketingu pre spoločnosť.  

Ďalšiu časť teoretického základu diplomovej práce tvorila kapitola zameraná na 

definovanie marketingového výskumu a jeho delenia. Teória sa zaoberala i McKinseyho 

rámcom 7S, maticou IFE a problematikou analýzy rizík prostredníctvom bodovacej 

metódy. 

Obrázok 1: Mapa rizík (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Ježková a kolektív, 2013 
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2  ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

V analytickej časti diplomovej práce je stručne charakterizovaná spoločnosť a jej 

konkurencia na globálnej úrovni. Práca sa ďalej podrobnejšie zaoberá analýzou interného 

prostredia vybraného výrobného závodu a hodnotí aktuálne využívané nástroje 

personálneho marketingu spoločnosti, ktoré porovnáva so svojimi najväčšími lokálnymi 

konkurentmi. 

2.1 Charakteristika spoločnosti 

Analyzovaná rodinná spoločnosť pôsobí na medzinárodnom trhu ako popredný dodávateľ 

automobilových komponentov už viac ako sto rokov. Aktuálne vlastní 65 prevádzok 

rozmiestnených v 24 krajinách sveta, kde pracuje takmer 25 000 zamestnancov, vďaka 

ktorým je v súčasnej dobe každý druhý nový automobil vybavený minimálne jedným 

výrobkom od spoločnosti (O nás, 2021). 

Na mape (obrázok 2) sú červenou farbou vyznačené štáty, v ktorých sa momentálne 

nachádzajú jednotlivé prevádzky spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť sa zaoberá výskumom, vývojom i výrobou mechatronických komponentov 

a systémov do automobilov, medzi ktoré patria napríklad moduly do dverí, sedadlá alebo 

elektromotory (O nás, 2021). 

Obrázok 2: Mapa prevádzok spoločnosti 

Zdroj: O nás, 2021 

 

Obrázok 2: Mapa prevádzok spoločnosti 

Zdroj: O nás, 2021 
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2.1.1 Charakteristika vybraného závodu 

Sídlo vybraného výrobného závodu sa nachádza na Slovensku. Daný závod bol uvedený 

do prevádzky v roku 2016 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 750 pracovníkov v oblasti 

výroby, administratívy i vývoja (O nás, 2021). 

Vybraný závod sa špecializuje na výrobu zdvíhačov okien a zadných dverí, dverových 

modulov a elektromotorov pre elektrické zdvíhanie okien (O nás, 2021). 

Jednotlivé vyrábané komponenty zachytáva obrázok 3. 

 

2.2 Charakteristika konkurencie 

Vybraný závod spoločnosti patrí v rámci okresu jeho pôsobnosti medzi desiatich 

najväčších zamestnávateľov. V tomto rebríčku obsadzuje konkrétne ôsmu priečku. Za 

jeho najvýznamnejších konkurentov z pohľadu zamestnávateľa je v danom okrese možné 

považovať dve spoločnosti pôsobiace v rovnakom priemyselnom odvetví. Jedná sa 

o spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o., ktorá je druhým najväčším zamestnávateľom 

v okrese Prievidza a o spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., ktorá sa 

v rebríčku najväčších zamestnávateľov okresu umiestnila na desiatej priečke (Analýza a 

prognóza o vývoji trhu práce v územnom obvode ÚPSVR Prievidza, 2019). 

Obrázok 3: Produktové portfólio spoločnosti 

Zdroj: O nás, 2021 
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2.2.1 Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. 

Konkurenčná spoločnosť GeWiS s. r. o. bola založená v Nemecku v roku 1979 ako 

rodinný podnik prvej generácie. V súčasnosti vlastní päť veľkých prevádzok 

rozmiestnených v Európe, v Ázii a v Amerike (Profil podniku, 2021). 

V okrese Prievidza začala pôsobiť v 90. rokoch 20. storočia. Dnes sa v danom okrese 

nachádzajú až dva výrobné závody spoločnosti. Jeden bol v roku 1996 vybudovaný v 

Handlovej a druhý v roku 2012 priamo v okresnom meste Prievidza. V slovenských 

prevádzkach aktuálne pracuje 1 300 zamestnancov (História GeWiS Gruppe, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť s mottom „Vášeň pre kvalitu“ produkuje komplexné diely a montované 

skupiny pre automobilový priemysel. Je však dodávateľom i elektrotechnického 

priemyslu a poľnohospodárskej techniky (Profil podniku, 2021). 

2.2.2 Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. 

Konkurenčná spoločnosť ContiTech Vibration Control s. r. o. má za sebou dlhoročnú 

históriu. Na nemeckom trhu začala pôsobiť ako dodávateľ pevných pneumatík pre kočiare 

a bicykle už v roku 1871. Dodávateľom automobilového priemyslu sa stala po úspešnom 

vyvinutí pneumatík s hladkým dezénom v roku 1898 (Korporácia Continental, 2021). 

Obrázok 4: Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. 

Zdroj: Profil podniku, 2021 

 

Obrázok 3: Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. 

Zdroj: Profil podniku, 2021 
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Okrem pneumatík a iných gumových výrobkov sa však spoločnosť zameriava i na vývoj 

a výrobu brzdových systémov, prístrojovej techniky, vozidlovej elektroniky, systémov 

pre podvozky a ďalších produktov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti jazdy 

(Korporácia Continental, 2021). 

Spoločnosť je v súčasnosti vlastníkom až 595 prevádzok v 59 krajinách sveta (Home: 

Continental, 2021). 

Najväčší závod spoločnosti so 650 zamestnancami sa nachádza v okrese Prievidza, a to 

konkrétne v obci Dolné Vestenice (Dolné Vestenice, 2021). 

2.3 Sumarizácia základných údajov o spoločnostiach 

Prehľad základných údajov o spoločnosti a jej dvoch najväčších konkurentoch je 

zachytený v tabuľke 1. 

Obrázok 5: Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. 

Zdroj: Dolné Vestenice, 2021 

 

Obrázok 4: Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. 

Zdroj: Dolné Vestenice, 2021 

Tabuľka 1: Základné údaje o spoločnostiach (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 2: Základné údaje o spoločnostiach (vlastné spracovanie) 

 

Schéma 6: Organizačná štruktúra spoločnosti (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Organizačná štruktúra, 2020Tabuľka 3: Základné údaje o spoločnostiach (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 4: Základné údaje o spoločnostiach (vlastné spracovanie) 
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2.4 McKinseyho rámec 7S 

V rámci tejto podkapitoly je vyhradený priestor pre analýzu interného prostredia 

spoločnosti, a to na základe McKinseyho rámcu 7S. K hodnoteniu všetkých siedmych 

kľúčových faktorov sa pristupuje postupne a každému z nich je venovaná náležitá 

pozornosť. 

2.4.1 Stratégia 

Analyzovaná spoločnosť je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším dodávateľom 

automobilového priemyslu (O nás, 2021). 

V súvislosti s jej dlhodobým cieľom, stať sa absolútnou jednotkou na trhu svojho 

pôsobenia, už koncom roka 2019 oficiálne zahájila najrozsiahlejší modernizačný program 

vo svojej histórii týkajúci sa všetkých jej závodov. Tento program obnovy sa zameriava 

na tri kľúčové strategické oblasti, medzi ktoré patrí: 

 zlepšenie kvality súčasných produktov spoločnosti, 

 podpora inovačného prostredia a vývoja moderných technológií, 

 zníženie výrobných nákladov (News, 2021). 

Spoločnosť plánuje zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu i prostredníctvom 

zvýšenia kvalifikácie svojich zamestnancov v oblasti digitalizácie, ktorá v súčasnosti 

zohráva veľmi významnú rolu vo vývoji, výrobe, ale i v administratíve (News, 2021). 

2.4.2 Štruktúra 

Štruktúra spoločnosti zodpovedá charakteru maticovej organizačnej štruktúry, ktorá je 

kombináciou funkčnej a divíznej organizačnej štruktúry. V spoločnosti sa nachádzajú 

funkčné útvary pozostávajúce zo skupín pracovníkov s rovnakou špecializáciou, ako 

napríklad zamestnanci spadajúci pod personálne, finančné či IT oddelenie. Spoločnosť 

však vykazuje i známky divízneho zoskupenia zamestnancov, a to konkrétne u 

jednotlivých výrobných tímov, ktoré sa skladajú z odborníkov zameraných na kvalitu, 

logistiku a procesy výroby (Organizačná štruktúra, 2020). 
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Súčasné usporiadanie organizačnej štruktúry je pomerne zložité. Je však nutné 

podotknúť, že v rámci zavádzania novej stratégie postupne dôjde i ku zmenám v celej 

organizačnej štruktúre (Meľošová, 2020). 

Zložité rozvetvenie súčasnej organizačnej štruktúry spoločnosti demonštruje schéma 5.  
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Schéma 5: Organizačná štruktúra spoločnosti (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Organizačná štruktúra, 2020 

 

Schéma 7: Organizačná štruktúra spoločnosti (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Organizačná štruktúra, 2020 

 

Obrázok 6: Program Naše mesto 

Zdroj: Naše mesto, 2018Schéma 8: Organizačná štruktúra spoločnosti (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Organizačná štruktúra, 2020 
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V analyzovanom závode sa okrem vyššie uvedených funkčných útvarov a divízií 

nachádza i jeden špeciálny samostatný útvar spadajúci do vývojového centra spoločnosti. 

Tento útvar má svojho vlastného riaditeľa, ktorý zodpovedá za vývoj a konštrukciu 

jednotlivých produktov a taktiež i za kvalitu odvedenia práce vývojových zákazníckych 

tímov (Organizačná štruktúra, 2020). 

2.4.3 Systémy  

Spoločnosť sa vyznačuje vysokou úrovňou formálnosti. Pracovné postupy, plány 

a inštrukcie sú veľmi podrobne písomne definované podnikovými smernicami, 

nariadeniami, pravidlami a rôznymi ďalšími dokumentami. Z uvedeného vyplýva, že 

systémy spoločnosti, ako napríklad systém merania výkonnosti, systém zabezpečovania 

kvality, systém odmeňovania či systémy alokácie finančných, materiálových alebo 

ľudských zdrojov, sú presne a jasne stanovené (Meľošová, 2020). 

Pani Meľošová (2020), manažérka oddelenia personálneho marketingu, však podotýka, 

že v spoločnosti absentujú kvalitne spracované písomné informácie pre novoprijatých 

zamestnancov. Novým pracovníkom sú v súčasnosti poskytované len veľmi neprehľadné 

písomné materiály obsiahnuté v uvítacom balíčku, ktoré nie sú logicky ucelené a chýbajú 

v nich niektoré dôležité poznatky. 

Problematikou uvítacieho balíčka pre novoprijatých zamestnancov a taktiež i súčasným 

systémom odmeňovania pracovníkov sa diplomová práca bližšie zaoberá v rámci analýzy 

jednotlivých nástrojov interného personálneho marketingu spoločnosti. 

2.4.4 Štýl riadenia 

Štýl riadenia v spoločnosti je možné jednoznačne charakterizovať ako demokratický. 

V jednotlivých tímoch i v rámci každého oddelenia pravidelne prebiehajú diskusie 

ohľadom aktuálnych problémov a všetci zúčastnení majú možnosť vyjadriť svoj názor na 

danú situáciu. Pre spoločnosť je charakteristická spoluúčasť na tvorbe rozhodnutí 

a samozrejmosťou je obojstranná komunikácia medzi vedúcimi pracovníkmi a ich 

podriadenými (Meľošová, 2020). 

Každému zamestnancovi je zároveň poskytnutá príležitosť aktívne sa podieľať na 

zlepšovaní kvality a bezpečnosti vyrábaných produktov a interných procesov, a to 
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prostredníctvom podávania zlepšovacích návrhov, ktoré majú svoju štandardizovanú 

podobu (Meľošová, 2020). 

2.4.5 Zamestnanci 

Zamestnanci sú najdôležitejšou súčasťou organizácie. Vybraná prevádzka spoločnosti 

aktuálne zamestnáva až 750 pracovníkov, ktorí pôsobia na rôznych pracovných pozíciách 

(O nás, 2021). 

Spoločnosť rozdeľuje zamestnancov do dvoch základných skupín: 

 pracovníci vo výrobných halách, 

 administratívni pracovníci (Meľošová, 2020). 

Do prvej kategórie zamestnancov spadajú operátori výroby, údržbári, nastavovači strojov 

a zariadení, skladníci a vodiči vysokozdvižných vozíkov. Patria sem i manažéri prvej 

línie, ktorí dohliadajú na prácu všetkých uvedených pracovníkov pôsobiacich vo 

výrobných halách. V tejto kategórii sa nachádza približne 70 % spomedzi všetkých 

zamestnancov danej prevádzky (Meľošová, 2020). 

Do druhej kategórie zamestnancov je možné zaradiť všetkých pracovníkov poskytujúcich 

administratívnu podporu závodu, vrátane rôznych špecializovaných odborníkov, ktorými 

sú napríklad inžinieri kvality, procesní inžinieri, disponenti logistiky, konštruktéri, 

programátori a ďalší. Administratívni pracovníci vo vybranom závode predstavujú 

zhruba 30 % ľudských zdrojov (Meľošová, 2020). 

Špeciálnu skupinu zamestnancov tvoria študenti stredných odborných škôl a univerzít, 

ktorým spoločnosť umožňuje získať užitočné skúsenosti vo svojom odbore. Študentom 

partnerských stredných odborných škôl ponúka možnosť zúčastniť sa programu duálneho 

vzdelávania a študentom vysokých škôl poskytuje príležitosť využiť krátkodobé 

i dlhodobé stáže alebo brigády (Voľné pozície, 2021). 

Ku každej kategórii pracovníkov sa pristupuje na základe ich špecifických požiadaviek a 

potrieb. Spoločnosť má pre jednotlivé skupiny zamestnancov pripravené bohaté 

programy vzdelávania a osobného rozvoja. Nezabúda ani na motiváciu pracovníkov 

prostredníctvom rôznych štandardných, ale i jedinečných finančných a nefinančných 

zamestnaneckých benefitov (Meľošová, 2020). 
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Problematike rozvoja zamestnancov a zamestnaneckých benefitov je v rámci diplomovej 

práce vyhradený osobitný priestor. 

2.4.6 Zručnosti 

Zručnosti alebo schopnosti zamestnancov zohrávajú kľúčovú rolu pri získavaní 

konkurenčnej výhody organizácie. Ako už bolo uvedené, spoločnosť disponuje 

všestranne nadanou pracovnou silou a teda i mnohými odbornými znalosťami 

a skúsenosťami administratívnych i výrobných pracovníkov (Meľošová, 2020). 

Spoločnosť si uvedomuje narastajúcu dôležitosť vzdelávania ľudských zdrojov a preto je 

aj v jej vlastnom záujme poskytovať svojim zamestnancom dostatočné množstvo 

možností prehlbovania ich kvalifikácie (Meľošová, 2020). 

Vzdelávanie zamestnancov je ďalšia oblasť, ktorej je v rámci diplomovej práce venovaná 

osobitná pozornosť. 

2.4.7 Zdieľané hodnoty 

Zdieľané hodnoty v spoločnosti sa premietajú do každodenného života zamestnancov, 

a teda i do celkovej podnikovej kultúry organizácie. Spoločnosť sa riadi piatimi hlavnými 

zásadami, ktoré každý pracovník pozná pod anglickou skratkou FIRST, kde jednotlivé 

písmená symbolizujú: 

 F – rodina (family),  

 I – inovácie (innovation), 

 R – rešpekt (respect), 

 S – úspech (success), 

 T – tím (team). 

Z uvedeného je zrejmé, že cieľom spoločnosti je vybudovať zázemie, v ktorom prevláda 

dôvera a podpora, otvorenosť novým nápadom a kreativite, úcta a spravodlivé 

zaobchádzanie, zodpovedné plnenie úloh s ohľadom na kvalitu a efektívna spolupráca 

(O nás, 2021). 

S firemnými hodnotami spoločnosti sa zamestnanci zoznamujú už počas úvodných 

školení, v rámci ktorých je tejto problematike venovaná osobitná pozornosť. Spoločnosť 
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sa usiluje zdieľané hodnoty zamestnancom i pravidelne pripomínať a odvoláva sa na ne 

pri vykonávaní závažných rozhodnutí. Interné zásady organizácie sú navyše rozmiestnené 

po stenách vo všetkých zasadacích miestnostiach, aby zamestnanci nezabúdali v súlade 

s nimi viesť diskusie a pristupovať k riešeniu problémov (Meľošová, 2020). 

2.5 Externý personálny marketing spoločnosti 

V rámci analýzy externého personálneho marketingu spoločnosti sa diplomová práca 

zaoberá problematikou značky zamestnávateľa a ďalšími organizačnými praktikami, 

prostredníctvom ktorých sa spoločnosť usiluje získavať nových zamestnancov. 

2.5.1 Značka zamestnávateľa 

Analyzovaná spoločnosť sa na trhu práce prezentuje verejnosti ako stabilný 

zamestnávateľ s viac ako storočnou tradíciou, ktorý cíti sociálnu zodpovednosť za svojich 

zamestnancov a je im oporou i v ťažkých časoch (O nás, 2021). 

Zatraktívneniu značky zamestnávateľa v okrese pomáha i fakt, že spoločnosť sa neustále 

rozrastá. Nespochybniteľným dôkazom neustáleho rozvoja organizácie je budovanie 

ďalších výrobných hál a rozširovanie priestorov administratívy a centra vývoju. 

Spoločnosť si buduje svoju značku i prostredníctvom mediálnej politiky. Úzko 

spolupracuje najmä s regionálnou televíziou Prievidza a s regionálnou tlačou MY 

Hornonitrianske noviny. Svojim mediálnym partnerom poskytuje rozhovory a umožňuje 

natáčať reportáže, vďaka ktorým dokáže jednoducho informovať verejnosť o svojich 

významných míľnikoch ako napríklad o slávnostnom zahájení výstavby tretej výrobnej 

haly, o ceremónii otvorenia duálneho centra, o politických návštevách a ďalších 

aktivitách. Spoločnosť dáva o sebe vedieť i prostredníctvom sociálnych sietí, a to 

konkrétne prostredníctvom Facebooku a Instagramu (Meľošová, 2020). 

Ďalší spôsob, ktorý organizácia využíva, aby sa zviditeľnila, je sponzoring. Spoločnosť 

je generálnym partnerom jedného z basketbalových klubov v okrese a nedávno uzavrela 

nové partnerstvo i s jedným neďalekým lyžiarskym strediskom. Okrem športových 

aktivít však sponzoruje aj najvýznamnejšie kultúrne podujatie v prievidzskom okrese, 

a to letný hudobný festival Legendy. V spolupráci so svojim mediálnym partnerom MY 
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Hornonitrianske noviny navyše organizuje i rôzne podujatia pre rodiny s deťmi. Jedná sa 

napríklad o klasický Deň detí alebo o obľúbenú Šarkan šou (Meľošová, 2020). 

Spoločnosť sa usiluje ukazovať svoju sociálnu zodpovednosť i voči mestu, v ktorom 

pôsobí (Meľošová, 2020).  

Dobrovoľne sa preto zúčastňuje programu Naše mesto, ktorého hlavným poslaním je 

prepojiť organizácie, samosprávy a občiansky sektor v snahe vyčistiť, skrášliť a viditeľne 

zlepšiť prostredie slovenských miest (Naše mesto, 2018). 

 

 

 

  

Okrem účasti v danom programe organizácia významne podporuje mesto Prievidza aj 

počas boja s pandémiou Covid-19. Zapája svojich zamestnancov do dobrovoľníckej akcie 

spočívajúcej v rozdávaní rúšok, pravidelne poskytuje priestory a 3D tlačiarne na tlač 

ochranných štítov a nedávno zakúpila i testy na zistenie prítomnosti korona vírusu pre 

pracovníkov domu seniorov v Prievidzi (O spoločnosti, 2021). 

2.5.2 Získavanie zamestnancov 

Spoločnosť sa usiluje získavať nových zamestnancov z interných aj z externých zdrojov. 

K získavaniu pracovníkov z interných zdrojov najčastejšie využíva inzerciu aktuálnych 

pracovných ponúk na intranete alebo v unikátnej zamestnaneckej aplikácii. Informácie 

o obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií zverejňuje i na nástenkách v spoločných 

priestoroch podniku. Vhodný kandidát na nové inzerované pracovné miesto z radu 

súčasných zamestnancov organizácie býva potom občas odporučený priamo svojim 

nadriadeným pracovníkom (Meľošová, 2020). 

Získavanie nových zamestnancov z externých zdrojov opäť prebieha viacerými 

spôsobmi. Všetky svoje aktuálne pracovné ponuky spoločnosť zverejňuje na pracovnom 

portáli Profesia.sk, kde má vytvorený i svoj vlastný profil (Meľošová, 2020). 

Obrázok 6: Program Naše mesto 

Zdroj: Naše mesto, 2018 

 

Obrázok 5: Program Naše mesto 

Zdroj: Naše mesto, 2018 

 

Obrázok 7: Profil spoločnosti na 

pracovnom portáli 

Zdroj: O nás, 2021Obrázok 6: 

Program Naše mesto 

Zdroj: Naše mesto, 2018 

 

Obrázok 6: Program Naše mesto 

Zdroj: Naše mesto, 2018 
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Náhľad profilu spoločnosti je možné vidieť na obrázku 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K zdieľaniu pracovných ponúk na internete spoločnosť využíva i svoje stránky založené 

na Facebooku a Instagrame. O niektorých ďalších pracovných ponukách zas uchádzačov 

o zamestnanie informuje prostredníctvom inzercie v tlači u svojho mediálneho partnera 

MY Hornonitrianske noviny a ku všeobecnému inzerovaniu o neustálom hľadaní 

skúsených kandidátov i mladých nádejných talentov sú využívané billboardy 

rozmiestnené po celej Slovenskej republike (Meľošová, 2020). 

Spoločnosť pri získavaní mladých talentov úzko spolupracuje so strednými odbornými 

školami, ale aj s univerzitami. Zatiaľ čo pre žiakov stredných škôl pripravila program 

duálneho vzdelávania, študenti vysokých škôl majú možnosť zapojiť sa do programu 

s názvom Profesijný bakalár. Študenti univerzít však môžu v organizácii pracovať 

i formou rôznych brigád či stáží a spoločnosť je otvorená pomôcť im aj pri spracovávaní 

ich záverečných prác (Študenti, 2021). 

Obľúbenou metódou získavania zamestnancov analyzovanej spoločnosti je metóda 

odporúčania uchádzačov vlastnými pracovníkmi. Odporúčanie kandidátov na akúkoľvek 

Obrázok 7: Profil spoločnosti na pracovnom portáli 

Zdroj: O nás, 2021 

 

Obrázok 7: Profil spoločnosti na pracovnom portáli 

Zdroj: O nás, 2021 

 

Graf 1: Uchádzači o zamestnanie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Mesačné štatistiky miest a obcí 2020Obrázok 7: 

Profil spoločnosti na pracovnom portáli 

Zdroj: O nás, 2021 

 

Obrázok 8: Profil spoločnosti na pracovnom portáli 

Zdroj: O nás, 2021 
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pracovnú pozíciu súčasnými zamestnancami spoločnosti je zaradené medzi finančné 

benefity (Meľošová, 2020). 

O tom, že o uchádzačov o zamestnanie v danom okrese momentálne nie je núdza, svedčí 

graf 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Počet uchádzačov o zamestnanie na trhu práce v prievidzskom okrese počas prvých troch 

mesiacov roka 2020 postupne klesal. V mesiaci apríl však tento počet vzrástol o viac ako 

tisíc. Danú skutočnosť je nepochybne možné pripísať dopadom krízy spôsobenej 

pandémiou Covid-19. V máji 2020 prekročil počet uchádzačov o zamestnanie v okrese 

hranicu 5 000, pod ktorú sa trh práce až do konca roka nedokázal dostať. 

2.6 Interný personálny marketing spoločnosti 

Analýza interného personálneho marketingu spoločnosti sa zaoberá systémom 

odmeňovania zamestnancov, poskytovanými možnosťami vzdelávania a osobného 

rozvoja a zamestnaneckými výhodami. Špeciálna pozornosť je ďalej venovaná analýze 

dvoch špecifických nástrojov, a to zamestnaneckej aplikácii a uvítaciemu balíčku. 
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Graf 1: Uchádzači o zamestnanie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Mesačné štatistiky miest a obcí 2020 

 

Graf 2: Uchádzači o zamestnanie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Mesačné štatistiky miest a obcí 2020 

 

Obrázok 8: Zamestnanecká aplikácia 

Zdroj: Zamestnanecká aplikácia, 2019Graf 3: 

Uchádzači o zamestnanie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Mesačné štatistiky miest a obcí 2020 

 

Graf 4: Uchádzači o zamestnanie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Mesačné štatistiky miest a obcí 2020 
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2.6.1 Systém odmeňovania zamestnancov 

Mzda každého zamestnanca spoločnosti pozostáva z fixnej a z variabilnej zložky. Dané 

zložky, tak ako aj stanovená výška fixného základu mzdy, sa pre jednotlivé profesie 

zamestnancov líšia (Mzdový poriadok, 2020). 

Všetkým zamestnancom pracujúcim vo výrobných halách je v závislosti od konkrétnej 

pracovnej pozície pevne stanovená rovnaká výška fixného základu mzdy. Každý z týchto 

zamestnancov však môže vďaka svojej iniciatíve a ďalším schopnostiam mesačne získať 

nasledujúce typy bonusov: 

 bonus za zručnosť, 

 výkonnostný bonus, 

 dochádzkový bonus (Mzdový poriadok, 2020). 

Výnimku pre pracovníkov v halách však tvoria nastavovači, ktorým za odvedenú prácu 

neprináleží bonus za zručnosť (Mzdový poriadok, 2020). 

Fixná mzda zamestnancov administratívnej podpory je individuálne zjednaná na 

osobnom pohovore, a to v závislosti na obsadzovanej pracovnej pozícii a skúsenostiach 

kandidáta. Administratívni pracovníci môžu navyše získať dva typy bonusov, ktorými sú: 

 bonus za plnenie cieľov, 

 dochádzkový bonus (Mzdový poriadok, 2020). 

Ďalšie rozširovanie konkrétnych mzdových podmienok zamestnancov spoločnosť 

považuje za neetické (Meľošová, 2020). 

2.6.2 Vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov 

Spoločnosť si uvedomuje narastajúcu dôležitosť vzdelávania a ďalšieho osobného 

rozvíjania svojich zamestnancov a preto im poskytuje možnosti, vďaka ktorým 

jednoducho získajú potrebné znalosti k výkonu novej práce, ale i kompetencie 

prehlbujúce ich súčasné schopnosti využiteľné v rámci pracovných miest, ktoré aktuálne 

obsadzujú (Meľošová, 2020). 
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Všetci noví zamestnanci spoločnosti prechádzajú pri nástupe do zamestnania rovnakými, 

a to veľmi intenzívnymi, úvodnými školeniami, ktoré prebiehajú po dobu dvoch dní 

(Úvodné školenia, 2018).  

Harmonogram týchto školení zobrazuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2: Harmonogram úvodných školení (vlastné spracovanie) 

Prvý deň úvodných školení 

1. Bezpečnosť závodu a strážna služba 8.30 - 8.45 hod. 

2. BOZP a životné prostredie 8.45 - 11.45 hod. 

3. Prezentácia spoločnosti a HR oddelenia 12.30 - 13.15 hod. 

4. Zamestnanecká aplikácia 13.15 - 13.30 hod. 

5. Nástroj 6S a totálne produktívna údržba 13.30 - 14.30 hod. 

6. Výrobný systém spoločnosti 14.30 - 16.00 hod. 

Druhý deň úvodných školení 

1. Hodnoty spoločnosti 8.00 - 9.00 hod. 

2. Totálne produktívna údržba - pokračovanie 9.00 - 10.00 hod. 

3. Spätná väzba 10.00 - 10.15 hod. 

Zdroj: Úvodné školenia, 2018 

 

Z uvedeného je zrejmé, že novoprijatí zamestnanci sú zahrnutí veľkým množstvom 

základných, ale i odborných informácií, a to hneď počas ich nástupu.  

Problematikou poskytovania relevantných informácií novým zamestnancom sa bližšie 

zaoberá vlastný kvalitatívny výskum, ktorý je taktiež zahrnutý do analytickej časti 

diplomovej práce. 

Úvodné školenia pre administratívnych pracovníkov sú navyše rozšírené o e-learningové 

vzdelávacie programy, ktorými sú zamestnanci v priebehu skúšobnej doby povinní 

prejsť (Úvodné školenia, 2018). 

Po úvodných školeniach je každému novému zamestnancovi pridelený mentor, ktorý ho 

zaúča na danú pracovnú pozíciu a vysvetľuje mu všetko potrebné k výkonu jeho novej 

práce (Úvodné školenia, 2018).  

Zamestnancom sa po úspešnom absolvovaní úvodných školení a praktického zaučenia 

naskytuje príležitosť ďalšieho rozvoja.  
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Keďže spoločnosť pôsobí v medzinárodnom prostredí, zamestnanci často využívajú 

možnosť zdokonaľovania svojich jazykových kompetencií. Spoločnosť aktuálne 

poskytuje kurzy anglického a nemeckého jazyka, a to až na štyroch úrovniach. Všetky 

kurzy pritom prebiehajú priamo v priestoroch spoločnosti (Katalóg školení, 2018). 

Pre pracovníkov administratívnej podpory sú pripravené špeciálne kurzy rozvíjajúce ich 

počítačové kompetencie. Dané kurzy sa zameriavajú na prácu s programom MS Excel 

a sú vhodné pre mierne pokročilých a pokročilých užívateľov (Katalóg školení, 2018). 

Niektorí zamestnanci majú ďalej možnosť rozvíjať i svoje osobnostné kompetencie, a to 

absolvovaním externých kurzov zameraných na komunikáciu, prevenciu a riešenie 

konfliktov, emocionálnu inteligenciu či vyjednávacie zručnosti (Katalóg školení, 2018). 

2.6.3 Finančné zamestnanecké benefity 

Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom okrem príspevku na stravovanie i ďalšie 

finančné výhody, a to nad rámec svojich zmluvných povinností. Jedná sa konkrétne o: 

 vyplácanie podielov na zisku, 

 finančnú odmenu za odporučenie známeho, 

 finančnú odmenu za zlepšovacie návrhy, 

 mimoriadnu finančnú pomoc (Zamestnanecké benefity, 2018). 

V prípade, že spoločnosť v daný kalendárny rok prosperuje, vypláca všetkým svojim 

zamestnancom podiely na zisku. Ich výška pritom závisí od rozhodnutia centrálneho 

vrcholového manažmentu (Zamestnanecké benefity, 2018). 

Finančnú odmenu za odporučenie známeho získa zamestnanec, ktorý vhodne odporučí 

svojho známeho na aktuálne obsadzovanú pozíciu v spoločnosti. Odporučený kandidát 

pritom musí úspešne absolvovať pracovný pohovor a následne zotrvať v trvalom 

pracovnom pomere minimálne po dobu štyroch mesiacov. Ak dané podmienky splní, 

zamestnanec, ktorý ho odporučil, získa príslušnú predom stanovenú odmenu. Výška 

odmeny závisí od náročnosti pracovnej pozície, ktorá je obsadená odporučeným 

kandidátom (Zamestnanecké benefity, 2018). 

Finančná odmena za zlepšovacie návrhy prináleží každému zamestnancovi, ktorý sa 

podelí o svoj nápad, ako znížiť náklady spoločnosti, zlepšiť kvalitu vyrábaných 
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produktov alebo zefektívniť podnikové procesy. Ak bude zlepšovací návrh zamestnanca 

zrealizovaný, čaká ho lákavá finančná odmena. Veľkosť odmeny pritom závisí od 

celkového prínosu uskutočnenia návrhu pre spoločnosť (Zamestnanecké benefity, 2018). 

Mimoriadna finančná pomoc spočíva v tom, že generálny riaditeľ prevádzky raz ročne 

poskytne vybranej rodine v núdzi nevyhnutné finančné prostriedky na pokrytie škody, 

ktorá jej vznikla. Môže sa pritom jednať priamo o rodinu zamestnanca alebo o inú 

zamestnancom odporučenú rodinu, ktorá sa náhodne ocitla vo veľmi nepríjemnej životnej 

situácii (Zamestnanecké benefity, 2018). 

2.6.4 Nefinančné zamestnanecké benefity 

Medzi nefinančné zamestnanecké benefity, ktoré sa tešia najväčšej obľube 

u pracovníkov, nepochybne patria zamestnanecké akcie organizované alebo 

sponzorované spoločnosťou. Jedná sa napríklad o sponzorované basketbalové zápasy so 

zľavneným vstupným pre zamestnancov, letný hudobný festival Legendy, na ktorý 

zamestnanci organizácie pravidelne dostávajú zvýhodnené vstupenky a špeciálne 

poukazy na občerstvenie, ďalej ide o usporiadanie akcií ako Šarkan šou či Deň detí 

v spolupráci s partnermi organizácie alebo spoločnosťou samostatne organizované 

podujatia ako napríklad Párty po práci, Deň otvorených dverí, Mikulášsky večierok, 

Vianočné posedenie a mnoho ďalších. Spomínaných akcií sa vždy zúčastňuje minimálne 

polovica zamestnancov spoločnosti so svojimi rodinami (Meľošová, 2020). 

Spoločnosť sa okrem vyššie uvedených akcií pre zamestnancov zameriava na oblasť 

športu a zdravia, čoho dôkazom je organizovanie jednodňových turistických 

a cykloturistických výletov, poskytovanie možností zvýhodneného lyžovania 

v partnerskom lyžiarskom stredisku a zvýhodneného vstupného do partnerských fitness 

centier, podpora vlastného futbalového tímu zostaveného zo zamestnancov závodu 

a podobne. Zamestnanci organizácie navyše dostávajú minimálne raz ročne vitamínový 

balíček a spoločnosť každý rok organizuje i podujatie s názvom Deň zdravia vo firme. 

Ergonómia na pracovisku a zdravotné prehliadky pre zamestnancov priamo v závode sú 

nevyhnutnou samozrejmosťou (Zamestnanecké benefity, 2018). 

Medzi ďalšie nefinančné zamestnanecké benefity patrí i akcia Raňajky s pánom 

riaditeľom, ktorej sa raz mesačne zúčastňujú zamestnancami vybraní zástupcovia z ich 
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vlastných pracovných radov a diskutujú o aktuálnej situácii na oddelení alebo v podniku 

(Meľošová, 2020). 

Spoločnosť svojim zamestnancom navyše zabezpečuje dopravu v podobe mestských 

a prímestských spojov a v prípade potreby sprostredkováva i právne poradenstvo. Dané 

služby sú zamestnancom poskytnuté úplne zdarma (Zamestnanecké benefity, 2018). 

2.6.5 Zamestnanecká aplikácia 

Ďalším nástrojom interného personálneho marketingu, ktorý spoločnosť využíva pre 

zefektívnenie komunikácie so svojimi zamestnancami, je unikátna zamestnanecká 

aplikácia so širokým spektrom využiteľnosti. 

Náhľad na úvodné rozhranie užívateľského prostredia aplikácie ilustruje obrázok 8. 

 

Spoločnosť využíva zamestnaneckú aplikáciu v prvom rade ako komunikačný nástroj, 

ktorý uľahčuje prácu personálnemu oddeleniu a oddeleniu personálneho marketingu. 

Personálne oddelenie vďaka aplikácii zverejňuje dôležité oznamy a poskytuje 

zamestnancom možnosť klásť otázky prostredníctvom vypísania jednoduchých 

elektronických formulárov. Oddelenie personálneho marketingu zas publikuje rôzne 

zamestnanecké súťaže a informuje o aktuálnych podujatiach pripravených pre 

zamestnancov a ich rodiny (Meľošová, 2020).  

Obrázok 8: Zamestnanecká aplikácia 

Zdroj: Zamestnanecká aplikácia, 2019 

 

Obrázok 9: Zamestnanecká aplikácia 

Zdroj: Zamestnanecká aplikácia, 2019 
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Aplikácia ďalej umožňuje vytváranie skupín, kde sa zamestnanci združujú podľa 

oddelení a podľa príslušnosti do športových klubov (futbalisti, cyklisti, bežci). Každá 

vytvorená skupina má svojich správcov, ktorí informujú členov skupiny o rôznych 

záležitostiach. Ako príklad možno uviesť denného majstra spisujúceho oznam o poruche 

určitého stroja alebo iniciátora futbalového klubu oznamujúceho presun tréningu 

(Zamestnanecká aplikácia, 2019).  

Zamestnanci majú možnosť komentovať všetky zverejnené príspevky a označovať, že sa 

im páčia. Prostredníctvom aplikácie si taktiež môžu jednoducho prezrieť jedálny lístok 

a objednať si obed či večeru. Priamo v aplikácii sa im naskytuje i možnosť podávať 

zlepšovacie návrhy alebo vypĺňať formuláre odporúčacie známeho na určitú pracovnú 

pozíciu. V aplikácii sú zverejnené aj fotografie z rôznych akcií spoločnosti, na ktoré si 

zamestnanci môžu kedykoľvek zaspomínať (Zamestnanecká aplikácia, 2019). 

O užívateľskom používaní zamestnaneckej aplikácie si spoločnosť vedie štatistiku. Trend 

používania aplikácie zobrazuje graf 2. 

 

 

 

 

Z uvedeného grafu je zrejmé, že počet zamestnancov používajúcich internú aplikáciu 

spoločnosti sa koncom roka 2020 priemerne pohyboval okolo hodnoty 81,38 %, z čoho 

je možné usúdiť, že väčšina zamestnancov aktívne využíva tento unikátny nástroj 

interného personálneho marketingu. 
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Štatistika používania zamestnaneckej aplikácie

Graf 2: Štatistika používania zamestnaneckej aplikácie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Užívateľské štatistiky, 2020 

 

Graf 5: Štatistika používania zamestnaneckej aplikácie (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Užívateľské štatistiky, 2020 
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Spoločnosť sa teší z prejaveného záujmu o zamestnaneckú aplikáciu, no okruh jej 

užívateľov by rada ešte väčšmi rozšírila. Doposiaľ sa jej totižto nepodarilo dosiahnuť 

hranicu 85%, pretože počet nainštalovania aplikácie novými zamestnancami a zároveň 

odinštalovania aplikácie niektorými súčasnými zamestnancami neustále fluktuuje 

(Meľošová, 2020). 

Danú skutočnosť je možné pripísať faktu, že zverejňovanie príspevkov v aplikácii 

prebieha predovšetkým z iniciatívy oddelenia personálneho marketingu. Ostatní 

správcovia aplikácie do nej prispievajú len veľmi nepravidelne alebo dokonca ojedinele 

(Meľošová, 2020). 

Práca v správcovskom rozhraní zamestnaneckej aplikácie je pritom vysoko praktická, a to 

najmä vďaka svojej prehľadnej štruktúre. Príspevky je možné členiť do príslušných 

kategórií ako napríklad novinky, oznamy personálneho oddelenia, oznamy z oddelenia 

bezpečnosti a podobne. Text príspevkov je možné zvýrazniť, obohatiť ho obrázkom či 

fotografiou alebo k nemu pridať rôzne hyperlinky na prepojenie. Publikovanie 

príspevkov je možné okamžite po ich napísaní alebo i v špecificky naplánovaný dátum 

a čas (Zamestnanecká aplikácia, 2019). 

Správcovské rozhranie aplikácie obsahuje aj pestrý súbor štatistík. Celkové štatistiky 

využívania aplikácie sa zobrazujú len hlavnému správcovi, no ostatní správcovia majú 

možnosť nahliadnuť na osobitné štatistiky každého nimi zverejneného príspevku 

(Zamestnanecká aplikácia, 2019). 

Náhľad na jednotlivé štatistiky príspevkov je možné vidieť na obrázku 9. 

 

Obrázok 9: Štatistiky zverejneného príspevku 

Zdroj: Zamestnanecká aplikácia, 2019 

 

Obrázok 10: Štatistiky zverejneného príspevku 

Zdroj: Zamestnanecká aplikácia, 2019 
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2.6.6 Uvítací balíček  

Každý nový zamestnanec spoločnosti dostane pri nástupe do zamestnania uvítací 

balíček. Tento balíček v súčasnej dobe pozostáva z jedného tvrdého skladacieho obalu, 

do ktorého je vložených niekoľko vytlačených papierov. Jedná sa konkrétne o výpis 

základných pravidiel bezpečnosti, zoznam firemných hodnôt a zamestnaneckých 

benefitov, návod k inštalácii a k prihláseniu sa do zamestnaneckej aplikácie a lístok 

slúžiaci na podanie zlepšovacích návrhov (Meľošová, 2020). 

Aktuálnu podobu uvítacieho balíčka je možné vidieť na obrázku 10. 

 

Oddelenie personálneho marketingu ostro kritizuje súčasný stav uvítacieho balíčka, a to 

hlavne kvôli jeho neprehľadnosti a neúplnosti poskytovaných písomných informácií, 

ktoré by pomohli novoprijatým zamestnancom zlepšiť ich orientáciu v novom pracovnom 

prostredí (Meľošová, 2020). 

Diplomová práca danú problematiku detailne rieši v rámci kvalitatívneho výskumu. 

2.7 Kvalitatívny výskum 

Kvalitatívny výskum sa zameriava na orientáciu novoprijatých zamestnancov 

analyzovanej spoločnosti v novom pracovnom prostredí. V rámci výskumu je na základe 

jasne definovaného cieľa sformulovaná centrálna výskumná otázka a následne je za 

Obrázok 10: Uvítací balíček spoločnosti 

Zdroj: vlastná fotografia 

 

Obrázok 11: Uvítací balíček spoločnosti 

Zdroj: vlastná fotografia 
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účelom jej zodpovedania zvolená vhodná metodológia výskumu, ktorá určuje, aké 

informácie je nutné získať a zanalyzovať, aby bol naplnený predom stanovený výskumný 

cieľ. Výsledky výskumu sú potom vizualizované prostredníctvom schém, tabuliek 

a grafov. Neoddeliteľnou súčasťou výskumu je i formulácia odporúčaní, ktoré sa 

vzťahujú k tvorbe štruktúry uvítacej brožúry šitej na mieru novo nastupujúcim 

zamestnancom spoločnosti. 

2.7.1 Metodológia 

Metodológia výskumu je zvolená na základe stanoveného výskumného cieľa 

a výskumných otázok, o ktoré sa opiera i vybraná výskumná stratégia. V rámci 

metodológie je ďalej popísaný výber výskumnej vzorky respondentov, technika 

získavania dát, ich následná organizácia a metóda ich spracovania, analyzovania 

a interpretácie. 

Cieľ výskumu a výskumné otázky 

Cieľom výskumu je zmapovať relevantné informácie s ohľadom na výpovede nových 

zamestnancov a pracovníkov kľúčových oddelení spoločnosti a navrhnúť tak štruktúru 

novej uvítacej brožúry určenú k rýchlejšej orientácii novoprijatých zamestnancov. 

Definovaný výskumný cieľ vedie k sformulovaniu centrálnej výskumnej otázky, ktorej 

znenie je nasledovné: 

Aké druhy informácií, poskytnutých pri nástupe do zamestnania, umožnia novým 

zamestnancom spoločnosti rýchlejšie sa zorientovať v novom pracovnom prostredí? 

Z hlavnej výskumnej otázky a z výskumného cieľa je možné odvodiť tieto čiastkové 

výskumné otázky: 

 Aké druhy informácií sú novým zamestnancom v súčasnosti poskytované? 

 Ktoré oddelenia sú kľúčovými z hľadiska poskytovania úvodných informácií 

slúžiacich k orientácii nových zamestnancov? 

 Aké ďalšie informácie by novoprijatí zamestnanci ocenili? 

Z uvedených čiastkových výskumných otázok je zrejmé, že nabádajú k zisteniu, aké 

informácie sa novoprijatí zamestnanci počas nástupu do práce dozvedajú; ktoré konkrétne 
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oddelenia im tieto informácie poskytujú a aké informácie novým zamestnancom po 

skončení úvodných školení stále chýbajú. 

Výskumná stratégia 

V súlade s uvedeným výskumným cieľom a výskumnými otázkami je určená výskumná 

stratégia, ktorá v tejto prípadovej štúdii využíva zmiešaný výskumný prístup. 

Kvalitatívne dáta sú získavané najmä prostredníctvom semi-štruktúrovaných rozhovorov, 

ale i pomocou brainstormingu, spätnej väzby k procesu nástupu od novoprijatých 

zamestnancov a ďalších sekundárnych údajov. Vybraná výskumná stratégia sa teda 

skladá z troch častí. 

V prvej fáze sú zozbierané údaje sekundárneho charakteru, týkajúce sa počtu 

novoprijatých zamestnancov počas sledovaného obdobia, štruktúry úvodných školení a 

spracovaných často kladených otázok nových zamestnancov. Okrem toho je zhotovená 

obsahová analýza ankiet spokojnosti s úvodnými školeniami.  

V druhej fáze je vykonaný brainstorming so zamestnankyňami oddelenia personálneho 

marketingu, ktorý podnecuje uskutočniť skupinové a individuálne rozhovory so 

zástupcami ďalších vybraných oddelení.  

Realizáciu týchto rozhovorov zaraďujem do tretej fázy, v ktorej získané informácie 

spracovávam formou zhrňujúcich protokolov. 

Výber výskumnej vzorky 

Zámerný výber výskumnej vzorky respondentov, ktorí sa zúčastňovali čiastočne 

štruktúrovaných rozhovorov, sa uskutočnil počas brainstormingu so zamestnankyňami 

oddelenia personálneho marketingu.  

Výskumná vzorka zahŕňa zamestnancov z piatich oddelení spoločnosti, ktoré boli 

identifikované ako kľúčové z hľadiska poskytovania úvodných informácií slúžiacich 

k orientácii novoprijatých zamestnancov v novom pracovnom prostredí.  

Daná výskumná vzorka je znázornená na nasledujúcej strane tabuľkou 3. 
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Tabuľka 3: Výskumná vzorka (vlastné spracovanie) 

 

Technika získavania dát 

V prvotnej fáze kvalitatívneho výskumu je použitá metóda zberu sekundárnych dát 

z interného prostredia spoločnosti. V tejto časti je vyhradený priestor i pre analýzu 

získaných údajov.  

V druhej fáze sú zosumarizované ručne zaznamenané poznámky z brainstormingu so 

zamestnankyňami oddelenia personálneho marketingu, počas ktorého boli využívané 

tabule na tvorbu mentálnej mapy.  

V rámci tretej fázy sú prostredníctvom programu Skype realizované čiastočne 

štruktúrované skupinové a individuálne rozhovory so zástupcami vybraných oddelení, 

ktorým sú pokladané otvorené otázky zaradené do štyroch oblastí.  

Vopred pripravenú šablónu pokladaných otázok zachytáva tabuľka 4 na nasledujúcej 

strane. 

 Respondent Oddelenie Zodpovednosti 

1 
Personálny 

marketing 
Employer Branding, externá a interná komunikácia 

2 
Personálny 

marketing 
Hodnoty spoločnosti, interná komunikácia 

3 
Personálne 

oddelenie 
Úvodné školenia, poskytovanie základných informácií 

4 
Personálne 

oddelenie 
Benefity a možnosti vzdelávania v spoločnosti 

5 
Oddelenie 

bezpečnosti 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

6 
Oddelenie 

bezpečnosti 
Ochrana životného prostredia 

7 Oddelenie kvality 
prevencia pred chybovosťou, kvalita výrobného 

systému 

8 
Oddelenie 

IT 
IT podpora zamestnancov 
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Tabuľka 4: Šablóna pokladaných otázok (vlastné spracovanie) 

 

Okrem uvedených otázok boli pokladané i ďalšie, ktoré plynuli z priebehu rozhovorov. 

Jednalo sa najmä o objasňujúce otázky, na základe ktorých bolo možné získať rôzne 

doplňujúce informácie. 

Organizácia dát 

Kvalitatívny výskum bol postupne spracovávaný už od konca januára 2020, kedy bolo 

manažérkou oddelenia personálneho marketingu sformulované zadanie spočívajúce 

v zhotovení ucelenej uvítacej brožúry pre nových zamestnancov spoločnosti.  

Proces zhromažďovania a analyzovania prvotných relevantných interných sekundárnych 

údajov organizácie prebiehal po dobu dvoch dní, a to konkrétne od 20.1.2020 do 

21.1.2020. 

Dňa 22.1.2020 bol zorganizovaný brainstorming s dvoma pracovníčkami oddelenia 

personálneho marketingu, počas ktorého bola diskutovaná súčasná situácia týkajúca sa 

nastupujúcich zamestnancov a zároveň boli produkované návrhy na tvorbu novej uvítacej 

brožúry. Zrealizovaný brainstorming podnecoval prípravu skupinových a individuálnych 

rozhovorov, vďaka ktorým by bolo možné počiatočné návrhy doplniť. Preto bolo jeho 

súčasťou i identifikovanie kľúčových oddelení z hľadiska poskytovania úvodných 

informácií slúžiacich k orientácii novoprijatých zamestnancov v novom pracovnom 

prostredí a následne výber konkrétnych respondentov z daných oddelení. 

Úvodné slovo 

Predstavte mi v stručnosti Vaše oddelenie. 

Názory 

Aké informácie z Vášho oddelenia je podľa Vás dôležité zdeliť novým zamestnancom 

nastupujúcim do práce? 

Skutočnosť 

Ktoré z uvedených informácií novým zamestnancom poskytujete? 

Akou formou sú im tieto informácie poskytované? 

Skúsenosti 

S akými otázkami či požiadavkami na Vaše oddelenie sa často stretávate? 

Ktoré informácie sú z Vašej skúsenosti pre nových zamestnancov ťažko zapamätateľné? 
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Poznámky z brainstormingu boli zosumarizované vo februári 2020, kedy došlo 

i k doplneniu prvotných analýz sekundárnych údajov. V marci 2020 boli dané sekundárne 

údaje aktualizované a počas tohto mesiaca začala i samostatná príprava na skupinové 

a individuálne rozhovory. 

Rozhovory s vybranými pracovníkmi sa uskutočňovali v prvej polovici apríla 2020. 

Každý z nich prebiehal individuálne podľa oddelení, avšak vždy za prítomnosti oboch 

zamestnankýň oddelenia personálneho marketingu. Kvôli globálnemu problému 

súvisiacemu so šírením pandémie Covid-19 boli skupinové i individuálne rozhovory 

realizované prostredníctvom programu Skype. Termíny rozhovorov sa určovali na 

základe vzájomnej dohody podľa časových možností jednotlivých respondentov. 

Rozhovory boli zaznamenávané na diktafón a všetci respondenti s nahrávaním súhlasili. 

Informácie získané zo semi-štruktúrovaných rozhovorov boli postupne spracovávané a 

hodnotené v druhej polovici apríla 2020. 

Metóda spracovania, analyzovania a interpretácie dát 

V rámci prvej fázy boli zhromaždené a zanalyzované sekundárne dáta z prostredia 

spoločnosti. Jednalo sa konkrétne o: 

 počet a základné kategórie novoprijatých zamestnancov od 1.6.2019 do 1.3.2020, 

 obsah úvodných školení, 

 ankety so spätnou väzbou k úvodným školeniam od novoprijatých zamestnancov, 

 spracovaný zoznam často kladených otázok personálnemu oddeleniu. 

V druhej fáze boli zosumarizované poznámky z brainstormingu a na ich základe bola 

pripravená šablóna otvorených otázok pre vybraných zamestnancov piatich kľúčových 

oddelení. 

Zvukové záznamy rozhovorov z tretej fázy výskumu boli prepísané do programu 

MS Word. Textový formát rozhovorov bol vytlačený a niekoľkokrát prečítaný spoločne 

s pustenou audio nahrávkou. Ďalším krokom bolo identifikovať a vypísať významové 

jednotky z celých rozhovorov. Paralelne boli pre každé oddelenie zvlášť spisované 

zhrňujúce protokoly, vďaka ktorým bolo možné vytvoriť komplexné schémy zobrazujúce 

kľúčové informácie pre novoprijatých zamestnancov. 
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2.7.2 Analýza dát a výsledky výskumu 

V tejto časti kvalitatívneho výskumu spracovávam všetky vyššie uvedené sekundárne 

údaje z interného prostredia spoločnosti, sumarizujem a vizualizujem poznámky z 

brainstormingu týkajúceho sa danej problematiky a následne analyzujem a interpretujem 

skupinové a individuálne rozhovory s vybranými zamestnancami kľúčových oddelení. 

Analýza interných sekundárnych dát spoločnosti 

Analýza interných sekundárnych dát spoločnosti sa zameriava na oblasť nástupu 

novoprijatých zamestnancov do nového pracovného prostredia. 

Nástup nových zamestnancov do spoločnosti prebiehal pred súčasnou situáciou, 

spôsobenou pandémiou Covid-19, pravidelne každý mesiac, pričom nebolo nezvyčajné 

uskutočňovanie náborov ani dvakrát mesačne (Novoprijatí zamestnanci, 2020). 

Od 1.6. 2019 do 1.3. 2020 bolo prijatých až 279 zamestnancov, z toho 210 do výrobných 

hál a 69 do administratívy (Novoprijatí zamestnanci, 2020). 

Jednotlivé dni nástupu a počty nastupujúcich zamestnancov sú zobrazené v tabuľke 5. 

Tabuľka 5: Nástupy nových zamestnancov (vlastné spracovanie) 

Nástupy nových zamestnancov 

Dátum Počet 
Pozícia 

Výroba Administratíva 

01.06.2019 10 9 1 

15.06.2019 3 3 0 

01.07.2019 11 2 9 

01.08.2019 19 9 10 

15.08.2019 14 14 0 

01.09.2019 21 16 5 

15.09.2019 12 12 0 

01.10.2019 20 14 6 

15.10.2019 6 4 2 

01.11.2019 26 19 7 

01.12.2019 11 3 8 

01.01.2020 27 17 10 

15.01.2020 25 25 0 

01.02.2020 28 25 3 

15.02.2020 20 18 2 

01.03.2020 26 20 6 

SPOLU 279 210 69 
Zdroj: Novoprijatí zamestnanci, 2020 
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Z analýzy poskytnutých interných dát vyplýva, že spoločnosť v priebehu jedného mesiaca 

priemerne príjme 28 zamestnancov, a to na rôzne výrobné i nevýrobné pozície. 

Všetci novoprijatí zamestnanci sa zúčastňujú vyčerpávajúcich úvodných školení, ktoré 

prebiehajú po dobu dvoch dní (Úvodné školenia, 2018). 

Obsah a časový harmonogram týchto školení už bol predstavený v rámci kapitoly 

týkajúcej sa vzdelávania zamestnancov, avšak pre potrebu výskumu je uvedený znova, 

tentokrát v tabuľke 6. 

Tabuľka 6: Harmonogram a náplň úvodných školení (vlastné spracovanie) 

Prvý deň úvodných školení 

1. Bezpečnosť závodu a strážna služba 8.30 - 8.45 hod. 

2. BOZP a životné prostredie 8.45 - 11.45 hod. 

3. Prezentácia spoločnosti a HR oddelenia 12.30 - 13.15 hod. 

4. Zamestnanecká aplikácia 13.15 - 13.30 hod. 

5. Nástroj 6S a totálne produktívna údržba 13.30 - 14.30 hod. 

6. Výrobný systém spoločnosti 14.30 - 16.00 hod. 

Druhý deň úvodných školení 

1. Hodnoty spoločnosti 8.00 - 9.00 hod. 

2. Totálne produktívna údržba - pokračovanie 9.00 - 10.00 hod. 

3. Spätná väzba 10.00 - 10.15 hod. 

Zdroj: Úvodné školenia, 2018 

Z uvedeného je zrejmé, že noví zamestnanci sú zahrnutí veľkým množstvom základných, 

ale i odborných informácií, a to za pomerne krátky čas.  

Spoločnosť sa preto rozhodla vypýtať si od novoprijatých zamestnancov aj písomnú 

spätnú väzbu týkajúcu sa ich dojmov z úvodných školení. Noví zamestnanci tak majú v 

prípade záujmu možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom vyplnenia krátkej ankety 

obsahujúcej tri otázky (Ankety so spätnou väzbou, 2020). 

V prvej otázke súhrnne hodnotia obsah a priebeh úvodných školení na škále od 1 do 5, 

pričom hodnotenie s číslom 5 zodpovedá maximálnej spokojnosti a hodnotenie s číslom 

1 zas maximálnej nespokojnosti. Okrem celkového hodnotenia úvodných školení sú 

nastupujúci zamestnanci vyzvaní odpovedať i na otázku, ktoré z poskytnutých informácií 

pre nich mali najväčší význam, respektíve čo ich najviac zaujalo. Táto otázka je otvorená. 
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Prostredníctvom poslednej otázky, taktiež otvorenej, je zisťované, aké ďalšie informácie 

by noví zamestnanci počas úvodných školení uvítali (Ankety so spätnou väzbou, 2020). 

Analýze boli podrobené všetky ankety z posledných troch nástupov. Konkrétne sa jednalo 

o 74 ankiet so spätnou väzbou k úvodným školeniam vyplnených všetkými novoprijatými 

zamestnancami, ktorí nastúpili do spoločnosti ku dňu 1. február, 15. február 

a 1. marec 2020. Z daných 74 ankiet bolo 41 vyplnených úplne a zvyšných 33 len 

čiastočne. 

Po dôkladnom rozbore poskytnutých ankiet bola vypočítaná priemerná spokojnosť 

nových zamestnancov s úvodnými školeniami, ktorá dosiahla hodnotu 4,74 bodov. Od 

maximálnej hodnoty ju tak delilo len 0,26 bodov. Prvú otázku zodpovedali všetci opýtaní 

zamestnanci a zo spracovaných údajov vyplýva, že 82% z nich bolo plne spokojných s 

obsahom i s priebehom úvodných školení. 

Druhá otázka ankety bola otvorená. Respondenti mohli uviesť, aké konkrétne informácie 

zo školení ich najviac zaujali, respektíve ktoré z nich považujú za najvýznamnejšie. 

Niektorí uvádzali jednu či viacero druhov informácií, no iní svoju odpoveď vôbec 

neuviedli. Zaznamenané odpovede, ktoré bolo možné podrobiť detailnejšej analýze, 

znázorňuje graf 3. 
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Graf 3: Hodnotenie zaujímavosti informácií z úvodných školení (vlastné spracovanie) 

Zdroj: Ankety so spätnou väzbou, 2020 
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V poslednej časti ankety sa novoprijatí zamestnanci mohli vyjadriť k tomu, aké 

informácie im na úvodných školeniach chýbali. Drvivá väčšina z nich uvádzala, že 

poskytnutých informácií bolo mnoho a teda boli postačujúce, no predsa sa našli výnimky, 

ktoré zaznamenali užitočné pripomienky. Daní respondenti by uvítali navyše tieto 

informácie:  

 organizačná štruktúra a prehľad o vedúcich pracovníkoch jednotlivých oddelení, 

 predstavenie konkrétnych výrobných pracovísk, 

 viac informácií o produktoch vyrábaných v danom závode, 

 postrehy súčasných zamestnancov z výroby, 

 poskytnutie konkrétnych kontaktov na personálne oddelenie, 

 možnosti kariérneho rastu. 

Noví zamestnanci v priebehu prvých týždňov kladú množstvo otázok, s ktorými sa 

obracajú najmä na svojich kolegov alebo na personálne oddelenie. Spoločnosť si tieto 

často kladené otázky eviduje. Vo svojej podstate je ich možné rozdeliť do siedmich 

kategórií, ktorými sú: 

 kontaktné osoby, 

 konzultačné hodiny, 

 prevzatie kariet (ID karta, stravenková karta) a dokumentov, 

 vydávanie potvrdení, 

 podmienky odporúčania známeho, 

 benefity, 

 informácie o dianí vo firme (FAQ, 2018). 

Brainstorming 

Dňa 22.1.2020 sa uskutočnil brainstorming so zámerom prediskutovať návrhy na tvorbu 

uvítacej brožúry pre nových zamestnancov. Brainstorming prebiehal približne 70 minút 

a zúčastnili sa ho dve zamestnankyne oddelenia personálneho marketingu. Hneď v úvode 

stretnutia kritizovali súčasný stav uvítacieho balíčka, jeho neprehľadnosť a neúplnosť 

poskytovaných písomných informácií. 
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Ako už bolo uvedené v rámci kapitoly 2.6.6, uvítací balíček v súčasnej dobe pozostáva z 

jedného tvrdého skladacieho obalu, do ktorého je vložených niekoľko vytlačených 

papierov a letákov. Manažérka oddelenia personálneho marketingu nazvala aktuálnu 

podobu uvítacieho balíčka „šalátom“ a hodlá ho nahradiť ucelenou uvítacou brožúrou, 

prostredníctvom ktorej budú novoprijatým zamestnancom pri ich nástupe do práce 

poskytnuté všetky relevantné informácie. 

Počas brainstormingu boli generované nápady na obsah zamýšľanej uvítacej brožúry. 

Zamestnankyne oddelenia personálneho marketingu sú si vedomé toho, že na 

novoprijatých zamestnancov sa počas úvodných školení vyvíja tlak zapamätať si veľké 

množstvo ústne podávaných informácií. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté, aby sa základná 

kostra uvítacej brožúry do značnej miery držala osnovy úvodných školení. 

Po prijatí tohto rozhodnutia bolo nutné identifikovať kľúčové oddelenia z hľadiska 

poskytovania úvodných informácií slúžiacich k orientácii zamestnancov v novom 

pracovnom prostredí. V rámci diskusie bolo vybraných päť kľúčových oddelení, ktorými 

sú: 

 personálne oddelenie, 

 oddelenie personálneho marketingu, 

 oddelenie bezpečnosti a ochrany životného prostredia, 

 oddelenie kvality, 

 IT oddelenie. 

Spomedzi pracovníkov daných oddelení bolo ďalej na základe zodpovedností a 

skúseností s prezentovaním na úvodných školeniach vybraných niekoľko konkrétnych 

zástupcov, ktorých názory a postrehy by boli podľa zamestnankýň oddelenia 

personálneho marketingu užitočné a pomohli by pri tvorení celkového obsahu uvítacej 

brožúry. 

Po vykonaní výberu jednotlivých zástupcov kľúčových oddelení bola na tabuľu 

v zasadacej miestnosti načrtnutá prvoplánová mentálna mapa, ktorá zahŕňala súbory 

základných informácií prezentovaných vybranými oddeleniami počas úvodných školení, 

obohatená o ďalšie námety doplňujúcich informácií. 

Mentálna mapa je vyobrazená prostredníctvom schémy 6. 
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Schéma 6: Mentálna mapa z brainstormingu (vlastné spracovanie) 

 

Skupinové a individuálne rozhovory 

Jednotlivé rozhovory s vybranými zástupcami kľúčových oddelení prebiehali bez 

komplikácií.  

Ako prvý sa uskutočnil rozhovor so zamestnankyňami oddelenia personálneho 

marketingu, ktorý trval približne osem minút. Počas tohto rozhovoru sa obe pracovníčky 

detailnejšie zaoberali práve ich oddelením.  
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Individuálny prínos oboch zamestnankýň je zaznamenaný v zhrňujúcom protokole, ktorý 

zobrazuje tabuľka 7. 

 

Vďaka poskytnutým informáciám bolo možné rozšíriť mentálnu mapu o niekoľko 

ďalších námetov, ktoré ilustruje schéma 7. 

Tabuľka 7: Zhrňujúci protokol - oddelenie personálneho marketingu (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 5: Zhrňujúci protokol - oddelenie personálneho marketingu (vlastné spracovanie) 

Schéma 7: Súhrn informácií z oddelenia personálneho marketingu (vlastné spracovanie) 
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V poradí druhý prebiehal rozhovor s dvomi zamestnankyňami personálneho oddelenia, 

a to za prítomnosti dvoch pracovníčok oddelenia personálneho marketingu. 

Zamestnankyne personálneho marketingu však žiadnym spôsobom neovplyvňovali 

priebeh rozhovoru, pretože mali po celý čas vypnuté mikrofóny.  

Záznamy zo skupinového rozhovoru, ktorý trval približne trinásť minút, zachytáva ďalší 

zhrňujúci protokol, v ktorom sú zobrazené výpovede respondentiek. 

Tento zhrňujúci protokol demonštruje tabuľka 8. 

Tabuľka 8: Zhrňujúci protokol - personálne oddelenie (vlastné spracovanie) 

 

Vďaka tomuto rozhovoru bolo opäť možné vykonať zmeny v schéme mentálnej mapy 

daného oddelenia a obohatiť ju tak o doplňujúce námety. 

Doplnené informácie vizualizuje schéma 8 umiestnená na nasledujúcej strane. 

 

Schéma 10: Súhrn informácií z oddelenia personálneho marketingu (vlastné spracovanie) 

 

Schéma 11: Súhrn informácií z oddelenia personálneho marketingu (vlastné spracovanie) 
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Ďalší rozhovor sa uskutočnil s dvomi zamestnancami oddelenia BOZP (bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci) a ochrany životného prostredia, a to taktiež za prítomnosti 

zamestnankýň oddelenia personálneho marketingu. Pracovníčky oddelenia personálneho 

marketingu pritom žiadnym spôsobom nenarušovali skupinový rozhovor s respondentmi. 

Celý skupinový rozhovor si len bez zapnutia mikrofónov vypočuli, ako tomu bolo 

i v predchádzajúcom prípade. 

Obaja respondenti z oddelenia BOZP a životného prostredia boli veľmi ústretoví 

a poskytovali informácie nad rámec kladených otázok. Tento rozhovor preto trval 

spomedzi všetkých najdlhšie. Konkrétne šlo o viac ako pätnásť minút.  

Postrehy z priebehu rozhovoru sú zosumarizované v nižšie uvedenom zhrňujúcom 

protokole v tabuľke 9. 

 

 

 

Schéma 8: Súhrn informácií z personálneho oddelenia (vlastné spracovanie) 
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Uvedené informácie pomohli doplniť mentálnu mapu, ktorá bola načrtnutá v priebehu 

brainstormingu, a jej rozšírenie je znázornené schémou 9. 

 

 

 

  

Tabuľka 9: Zhrňujúci protokol - oddelenie BOZP a životného prostredia (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 6: Zhrňujúci protokol - oddelenie BOZP a životného prostredia (vlastné spracovanie) 

Schéma 9: Súhrn informácií z oddelenia BOZP a životného prostredia (vlastné spracovanie) 
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V poradí štvrtý rozhovor bol individuálny a prebiehal s vybranou zamestnankyňou 

oddelenia kvality. Počas rozhovoru boli opäť prítomné pracovníčky oddelenia 

personálneho marketingu, ktoré doň nezasahovali.  

Daný rozhovor trval približne deväť minút a výsledky z jeho priebehu sú zachytené 

v zhrňujúcom protokole znázornenom tabuľkou 10. 

 

Individuálny rozhovor pomohol lepšie pochopiť niektoré body zachytené už počas 

brainstormingu a poskytol ďalšie námety k vytvoreniu uvítacej brožúry. Postrehy 

z rozhovoru ilustruje schéma 10. 

   

Tabuľka 10: Zhrňujúci protokol - oddelenie kvality (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 7: Zhrňujúci protokol - oddelenie kvality (vlastné spracovanie) 

Schéma 10: Súhrn informácií z oddelenia kvality (vlastné spracovanie) 

 

Schéma 12: Súhrn informácií z oddelenia kvality (vlastné spracovanie) 
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Posledný rozhovor, ktorý bol taktiež individuálny, sa uskutočnil za prítomnosti 

zamestnankýň oddelenia personálneho marketingu s respondentom z IT oddelenia. Trval 

len necelých päť minút, pretože vybraný zamestnanec poskytoval veľmi stručné 

odpovede charakteristické pre jeho ústne vyjadrovanie.  

Zhrňujúci protokol s jeho odpoveďami je možné vidieť v tabuľke 11. 

 

Pôvodnú mentálnu mapu IT oddelenia z brainstormingu bolo však možné rozšíriť 

i napriek úsečným odpovediam, ako je možné spozorovať zo schémy 11. 

 

 

  

Tabuľka 11: Zhrňujúci protokol - IT oddelenie (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 8: Zhrňujúci protokol - IT oddelenie (vlastné spracovanie) 

Schéma 11: Súhrn informácií z IT oddelenia (vlastné spracovanie) 

 

Schéma 13: Súhrn informácií z IT oddelenia (vlastné spracovanie) 
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2.7.3 Diskusia výsledkov a odporúčania 

Vďaka analýze interných sekundárnych dát spoločnosti, brainstormingu a rozhovorom so 

zamestnancami kľúčových oddelení organizácie boli zodpovedané všetky čiastkové 

výskumné otázky i samotná centrálna výskumná otázka. 

Diskusia výsledkov zhŕňa odpovede na jednotlivé výskumné otázky, na základe ktorých 

sú následne sformulované odporúčania týkajúce sa návrhu štruktúry novej uvítacej 

brožúry. 

Aké druhy informácií sú novým zamestnancom v súčasnosti poskytované? 

Táto otázka bola čiastočne zodpovedaná už po analýze interných sekundárnych dát 

spoločnosti, v rámci ktorých bola predstavená náplň úvodných školení a ich časový 

harmonogram. Ďalším informáciám poskytovaným novoprijatým zamestnancom sa 

detailnejšie venovalo v priebehu skupinových a individuálnych rozhovorov, kde každé 

z kľúčových oddelení spoločnosti uvádzalo, aké informácie odovzdáva novým 

zamestnancom a aké spôsoby k tomu využíva. Odpovede všetkých respondentov boli 

zaznamenané formou zhrňujúcich protokolov. 

Ktoré oddelenia sú kľúčovými z hľadiska poskytovania úvodných informácií 

slúžiacich k orientácii nových zamestnancov? 

Pre daný výskum bolo nevyhnutné určiť, ktoré z oddelení spoločnosti sú kľúčovými 

z hľadiska poskytovania úvodných informácií slúžiacich k orientácii nových 

zamestnancov. Tieto oddelenia boli identifikované v priebehu brainstormingu. Jednalo sa 

konkrétne o personálne oddelenie, oddelenie personálneho marketingu, oddelenie BOZP 

a životného prostredia, oddelenie kvality a IT oddelenie.  

Okrem IT oddelenia sa všetky ostatné vybrané oddelenia prezentujú na úvodných 

školeniach počas prvých dvoch nástupných dní. Dané oddelenia boli vybrané ako 

kľúčové, aby si noví zamestnanci neboli nútení pamätať či písať kvantum všetkých 

prvotných ústne podávaných informácií. 

IT oddelenie bolo zvolené ako piate kľúčové oddelenie, a to z dôvodu častého 

vyrušovania pracovníkov daného oddelenia kvôli mnohokrát ľahko vyriešiteľnému 

problému či dokonca kvôli problému, ktorému by sa pracovníci IT podpory vôbec nemali 

venovať.  
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Aké ďalšie informácie by novoprijatí zamestnanci ocenili? 

Poslednou čiastkovou výskumnou otázkou bolo zisťované, aké stanovisko k poskytnutým 

úvodným informáciám zaujali novoprijatí zamestnanci. K zodpovedaniu na túto otázku 

poslúžili ankety so spätnou väzbou k úvodným školeniam, ktoré boli vyhodnotené 

v rámci analýzy interných sekundárnych údajov spoločnosti. Pripomeniem, že až 82% 

respondentov bolo s poskytnutými informáciami plne spokojných. Niekoľko zvyšných 

novoprijatých zamestnancov však uvádzalo rôzne pripomienky, ktoré odporúčam 

zakomponovať do novej uvítacej brožúry. 

Na centrálnu výskumnú otázku z veľkej časti odpovedajú schémy z brainstormingu 

doplnené o informácie zachytené počas skupinových a individuálnych rozhovorov. 

Osobitné náčrty mentálnych máp všetkých piatich kľúčových oddelení zobrazujú druhy, 

respektíve okruhy informácií a tém, ktoré navrhujem použiť ako základnú štruktúru novej 

uvítacej brožúry. 

Ako už bolo uvedené, k daným informáciám zaznamenaným počas brainstormingu 

a rozhovorov odporúčam pridať i ďalšie údaje, ktoré noví zamestnanci spoločnosti 

označili za chýbajúce. Tieto doplňujúce informácie, rovnako i s odpoveďami na často 

kladené otázky, navrhujem zaradiť pod jednotlivé oddelenia, ktorých sa žiadané 

informácie týkajú. 

Pri spisovaní prvotného konceptu uvítacej brožúry so súvislým textom odporúčam držať 

sa informácií, respektíve tém, ktoré boli vybrané na základe výsledkov výskumu. Ďalej 

radím tento koncept prediskutovať s vybranými zamestnancami kľúčových oddelení, 

zapracovať doň významné pripomienky a dohodnúť sa na finálnej verzii uvítacej brožúry. 

Na základe preštudovanej literatúry ešte odporúčam do uvítacej brožúry vložiť i plagát 

v podobe rozprestierateľnej mapy areálu, administratívnych budov a výrobných hál 

s farebným označením pracovných úsekov, parkovísk, recepcií, toaliet, jedální 

a podobne. Zároveň do uvítacej brožúry navrhujem pridať zamestnancami často 

používané formuláre, ako sú napríklad prihlášky k duálnemu vzdelávaniu, podávacie 

lístky so zlepšujúcimi návrhmi či formuláre pre odporučenie známych, ktoré by sa z 

brožúry dali jednoducho vytrhnúť a následne použiť. 

Z uvedeného je zrejmé, že navrhovaná štruktúra uvítacej brožúry sa od súčasnej verzie 

uvítacieho balíčka značne líši, a to po obsahovej i formálnej stránke. Zatiaľ čo aktuálne 
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využívaný uvítací balíček zahŕňa len veľmi obmedzené množstvo informácií vytlačených 

na niekoľkých papieroch alebo letákoch a pôsobí chaoticky, prípadne neupravene, 

uvítacia brožúra pozostáva z väčšieho množstva relevantných informácií, ktoré sú 

prehľadne kategorizované v jednom celku, vďaka čomu dokážu poučiť, zaujať a vzbudiť 

v nových zamestnancoch príjemný pocit, že sa o nich spoločnosť stará už počas prvého 

dňa nástupu. 

2.7.4 Záver a limity výskumu 

Keďže bol daný výskum vykonávaný počas pandémie Covid-19, významne ho 

obmedzoval fakt, že nebolo možné získať primárne dáta od samotných novoprijatých 

zamestnancov. Za ďalší limit je možné považovať časovú náročnosť spojenú s prípravou 

a napokon i s realizáciou a analýzou skupinových a individuálnych rozhovorov. 

V neposlednom rade výskum limituje i samotný výskumník, ktorý v danej oblasti nemá 

dostatočné skúsenosti.    

Napriek uvedeným limitom však bola zodpovedaná centrálna výskumná otázka, a to 

spoločne s jednotlivými čiastkovými otázkami výskumu. Na základe týchto odpovedí 

boli následne sformulované odporúčania týkajúce sa návrhu štruktúry novej uvítacej 

brožúry v súlade so stanoveným výskumným cieľom. 

2.8 Analýza personálneho marketingu konkurencie 

Uvedená kapitola sa zameriava na hodnotenie konkurenčných praktík využívaných 

v oblasti personálneho marketingu a porovnáva ich s nástrojmi personálneho marketingu 

analyzovanej spoločnosti. 

2.8.1 Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. 

Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. sa na trhu práce prezentuje najmä ako zamestnávateľ, 

ktorý kladie dôraz na kvalifikáciu ľudských zdrojov a preto im poskytuje široké 

spektrum možností ďalšieho vzdelávania (Vzdelávanie zamestnancov, 2021). 

Spoločnosť má zriadené svoje vlastné centrum vzdelávania, kde zamestnáva lektorov, 

ktorí realizujú interné školenia a kurzy pre novoprijatých, ale i súčasných zamestnancov, 

ako napríklad: 
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 úvodné zapracovanie a tréning pracovníkov výroby, 

 odborné zapracovanie a doškoľovanie pracovníkov výroby, 

 kurzy CNC nastavovania a programovania, 

 iné školenia na základe požiadaviek spoločnosti (Vzdelávanie zamestnancov, 2021). 

Špecifické odborné školenia pre pracovníkov sú zabezpečované špecializovanými 

odborníkmi z jednotlivých oddelení organizácie. Jedná sa konkrétne o: 

 školenia obsluhy robotizovaných pracovísk, 

 školenia obsluhy meracích prístrojov, 

 8D report, 

 cyklické školenia (Vzdelávanie zamestnancov, 2021). 

Spoločnosť svojim zamestnancom navyše poskytuje možnosť zúčastňovať sa externých 

školení a kurzov, medzi ktoré patria: 

 školenia na základe požiadaviek certifikácie ISO, 

 školenia vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov, 

 školenia vyplývajúce z platnej legislatívy, 

 ďalšie odborné školenia podľa pracovnej pozície, 

 manažérska akadémia, 

 kurzy anglického a nemeckého jazyka (Vzdelávanie zamestnancov, 2021). 

Organizácia sa aktívne zúčastňuje aj na vzdelávaní a výchove študentov stredných 

a vysokých škôl, a to prostredníctvom duálneho vzdelávania a v rámci spolupráce pri 

písaní seminárnych, bakalárskych a diplomových prác (Spolupráca so školami, 2021). 

Spoločnosť svojim zamestnancom okrem možností vzdelávania poskytuje i rôzne 

finančné benefity, ktorými sú: 

 garantované zvýšenie mzdy po šiestich odpracovaných mesiacoch, 

 odmena pri dosiahnutí pracovného jubilea, 

 príplatok za poobednú zmenu, 

 príspevok na stravovanie, 

 preplatenie cestovania do práce firemným autobusom, 

 príspevok na svadbu (Operátor CNC, 2021). 
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2.8.2 Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. 

Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. sa na trhu práce prezentuje ako 

zamestnávateľ, ktorý presadzuje rovnosť príležitostí a tvrdí, že do svojho kolektívu 

prijíma zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, pôvod, sexuálnu orientáciu alebo 

telesné postihnutie (O Continentale, 2021). 

Podľa § 2 zákona č. 365/2004 Z.z. však platí zákaz diskriminácie podľa vyššie uvedených 

kritérií a poskytovanie rovnosti príležitostí je preto na základe platnej legislatívy 

zamestnávateľovou povinnosťou. 

Spoločnosť sa však snaží na seba upútať pozornosť i prostredníctvom zverejnenia svojej 

podnikovej kultúry, v rámci ktorej prezentuje najmä dôraz na odbornosť, spoluprácu, 

pokrok a rovnováhu medzi prácou a odpočinkom (O Continentale, 2021). 

Medzi finančné benefity, ktoré organizácia ponúka, patria: 

 mesačný dochádzkový bonus, 

 príplatok za poobednú zmenu, 

 príspevok na stravovanie, 

 príspevok na cestovanie, 

 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, 

 13. a 14. plat, 

 podiel na zisku (Gumár, 2021). 

Nefinančné benefity spoločnosti sú: 

 organizácia dní otvorených dverí, 

 organizácia dní zdravia, 

 podpora športových podujatí, 

 program balansu medzi súkromným a pracovným životom (O Continentale, 2021). 

2.8.3 Porovnanie praktík analyzovanej spoločnosti a konkurencie 

Z analýzy konkurenčných praktík využívaných v oblasti personálneho marketingu 

spoločnosti GeWiS Slovakia s. r. o. vyplýva, že organizácia má podrobne prepracovaný 

systém vzdelávania pracovníkov a svojim zamestnancom ponúka rozličné finančné 
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benefity. Informácie o nefinančných benefitoch ani o zaužívanom systéme odmeňovania 

zamestnancov nezverejňuje. 

Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. zas publikuje len informácie 

týkajúce sa finančných a nefinančných benefitov, ktoré svojim zamestnancom poskytuje 

v relatívne vyváženom pomere. Zo strany organizácie však absentuje uverejnenie 

systému vzdelávania zamestnancov a taktiež systému ich odmeňovania. 

Systém odmeňovania zamestnancov analyzovanej spoločnosti preto nie je možné 

porovnať ani s jedným z významných konkurentov. 

Systém vzdelávania pracovníkov analyzovanej spoločnosti je možné porovnať 

s konkurenčnou organizáciou GeWiS Slovakia s. r. o. 

Tabuľka 12 zobrazuje jednotlivé metódy, ktoré dané spoločnosti využívajú, respektíve 

nevyužívajú, v oblasti vzdelávania svojich zamestnancov. 

Tabuľka 12: Porovnanie systémov vzdelávania (vlastné spracovanie) 

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
Analyzovaná 

spoločnosť 
GeWiS s. r. o. 

Vlastné centrum interného vzdelávania X ✓ 

Úvodné školenia ✓ ✓ 

Odborné zapracovanie na pracovnú pozíciu ✓ ✓ 

Jazykové kurzy ✓ ✓ 

Kurzy zamerané na program MS Excel ✓ X 

Kurzy CNC nastavovania a programovania X ✓ 

Externé školenia ✓ ✓ 

Cyklické školenia (napr. BOZP) ✓ ✓ 

E-learningové vzdelávacie programy ✓ X 

 

Z uvedeného je zrejmé, že obe spoločnosti využívajú takmer identické metódy 

vzdelávania novoprijatých i súčasných zamestnancov. Analyzovaná spoločnosť však 

navyše svojim zamestnancom poskytuje e-learningové vzdelávacie programy a kurzy 

zamerané na prácu v programe MS Excel.  
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Oproti konkurencii ale nemá zriadené vlastné centrum interného vzdelávania, pretože 

nezamestnáva pracovníkov, ktorí by sa zameriavali len na poskytovanie kurzov a školení. 

Ku školeniam zamestnancov využíva súčasných pracovníkov rôznych oddelení 

s relevantnými znalosťami a skúsenosťami v danom odbore (Meľošová, 2021). 

Spoločnosť taktiež neumožňuje zamestnancom zúčastňovať sa kurzov CNC nastavovania 

a programovania. Namiesto daných kurzov totižto cielene vytvára osobitné pracovné 

pozície, ktoré obsadzuje kandidátmi už s nadobudnutými znalosťami a skúsenosťami 

v oblasti CNC nastavovania a programovania (Meľošová, 2021). 

Obe spoločnosti sa navyše zameriavajú aj na získavanie a následné vzdelávanie študentov 

stredných i vysokých škôl. 

Ďalšou oblasťou porovnávania využívaných nástrojov interného personálneho 

marketingu analyzovanej spoločnosti a jej konkurencie sú finančné benefity. 

Poskytovanie, respektíve neposkytovanie, finančných benefitov je možné vidieť 

v tabuľke 13. 

Tabuľka 13: Porovnanie finančných benefitov (vlastné spracovanie) 

FINANČNÉ BENEFITY 
Analyzovaná 

spoločnosť 
GeWiS s. r. o. 

ContiTech 

Vibration 

Control s. r. o. 

Mesačný dochádzkový bonus ✓ X ✓ 

Príplatok za poobednú zmenu X ✓ ✓ 

Príspevok na stravovanie ✓ ✓ ✓ 

Príspevok na cestovanie ✓ ✓ ✓ 

Príspevok na DDS X X ✓ 

13. a 14. plat X X ✓ 

Podiel na zisku ✓ X ✓ 

Zvýšenie mzdy po 6 mesiacoch X ✓ X 

Odmena - pracovné jubileum X ✓ X 

Odmena - odporučenie známeho ✓ X X 

Odmena - zlepšovacie návrhy ✓ X X 

Mimoriadna finančná pomoc ✓ X X 

Príspevok na svadbu X ✓ X 
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Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že všetky hodnotené spoločnosti poskytujú svojim 

zamestnancom finančné benefity, avšak každá v inom rozsahu. 

Medzi spoločné finančné benefity je možné zaradiť príspevky na stravovanie 

a cestovanie. Spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. prispieva svojim 

zamestnancom na cestovanie do práce akýmkoľvek dopravným prostriedkom. 

Spoločnosť GeWiS Slovakia s. r. o. má vlastný firemný autobus a cestovanie ním je pre 

zamestnancov spoločnosti úplne zdarma. Analyzovaná spoločnosť zas zabezpečuje 

dopravu do práce prímestskými a mestskými autobusovými spojeniami. 

Analyzovaná spoločnosť ďalej ponúka niekoľko unikátnych finančných benefitov, kam 

patria odmeny za odporučenie známeho, odmeny za zlepšovacie návrhy a mimoriadna 

finančná pomoc.  

V organizácii však absentujú niektoré významné tradičné finančné výhody, ako napríklad 

poskytovanie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie alebo hradenie príplatkov za 

poobedné zmeny. Prispievanie na doplnkové dôchodkové sporenie ponúka len 

spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., no príplatky za poobedné 

zmeny sú zavedené i v spoločnosti GeWiS Slovakia s. r. o. 

Poslednou oblasťou porovnávania konkurenčných praktík interného personálneho 

marketingu sú nefinančné benefity, ktoré bolo možné porovnať iba so spoločnosťou 

ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o. 

Dané porovnanie zachytáva tabuľka 14. 

Tabuľka 14: Porovnanie nefinančných benefitov (vlastné spracovanie) 

NEFINANČNÉ BENEFITY 
Analyzovaná 

spoločnosť 

ContiTech 

Vibration Control 

s. r. o. 

Zamestnanecké akcie ✓ ✓ 

Podpora športových podujatí ✓ ✓ 

Work-life coaching program X ✓ 

Raňajky s pánom riaditeľom ✓ X 

Sprostredkovanie právneho poradenstva ✓ X 
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Z informácií uvedených v tabuľke je možné skonštatovať, že analyzovaná spoločnosť 

ponúka takmer všetky druhy nefinančných benefitov ako jej konkurencia.  

Je však nutné podotknúť, že v porovnaní s daným konkurentom organizuje a sponzoruje 

o mnoho pestrejšiu škálu zamestnaneckých akcií a taktiež podporuje, ale i samostatne 

organizuje, i viacero rozličných športových podujatí. 

Čo sa týka programu work-life coaching, spoločnosť o dôležitosti rovnováhy medzi 

pracovným a súkromným životom pravidelne hovorí v rámci prednášok počas 

organizovanej akcie Deň zdravia (Meľošová, 2021). 

Medzi unikátne nefinančné benefity spoločnosti je možné zaradiť raňajky s pánom 

riaditeľom a sprostredkovanie právneho poradenstva. 

2.9 IFE matica 

Na základe vykonaných analýz bola zostavená IFE matica, ktorú zobrazuje tabuľka 15. 

Tabuľka 15: IFE matica (vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 9: IFE matica (vlastné spracovanie) 
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Prostredníctvom IFE matice boli hodnotené identifikované silné a slabé stránky 

analyzovanej spoločnosti. 

Silným stránkam spoločnosti dominuje s celkovou hodnotou 0,52 v poradí tretia uvedená 

stránka – dôraz na budovanie podnikovej kultúry. Druhou významnou silnou stránkou 

spoločnosti je budovanie silnej značky zamestnávateľa s celkovým hodnotením 0,40. 

Za najvýznamnejšiu slabú stránku spoločnosti je možné označiť v poradí druhú uvedenú 

stránku – neprehľadný a neúplný uvítací balíček s celkovým hodnotením 0,16 a za ďalšiu 

významnú slabú stránku je možné pokladať absenciu kvalitne spracovaných písomných 

informácií pre novoprijatých zamestnancov, ktorá dosiahla hodnotu 0,12. 

Hodnota 2,53 symbolizuje stredne silnú internú pozíciu podniku, čo v praxi znamená, že 

spoločnosť je schopná za predpokladu nepodcenenia rizík úspešne zavádzať zmeny. 

2.10 Zhrnutie analytickej časti 

Na počiatku analytickej časti diplomovej práce bola globálne charakterizovaná 

analyzovaná spoločnosť a následne bol predstavený konkrétny výrobný závod danej 

organizácie, na ktorý sa zameriava celá diplomová práca. 

Vybraný závod bol podrobený strategickej analýze 7S a detailným analýzam v súčasnosti 

využívaných nástrojov personálneho marketingu.  

V rámci analýzy externého personálneho marketingu bola hodnotená značka 

zamestnávateľa a spôsoby získavania nových zamestnancov. Analýza interného 

personálneho marketingu bola zameraná na systém odmeňovania a vzdelávania 

pracovníkov, poskytované finančné i nefinančné zamestnanecké benefity, 

zamestnaneckú aplikáciu a uvítací balíček pre novoprijatých zamestnancov. 

Problematika uvítacieho balíčku a nástupu do nového zamestnania podnecovala 

k realizácii kvalitatívneho výskumu, ktorý cielil na orientáciu v novom pracovnom 

prostredí. 

V diplomovej práci bol ďalej vyhradený priestor pre analýzu konkurenčných praktík 

v oblasti personálneho marketingu a ich následné porovnanie s analyzovanou 

spoločnosťou. 

Na záver bola zostrojená IFE matica so silnými a slabými stránkami spoločnosti. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Návrhová časť diplomovej práce sa zameriava na tvorbu návrhov riešení v oblasti 

interného personálneho marketingu spoločnosti, a to s ohľadom na identifikované slabé 

stránky organizácie. 

V práci je najprv detailne vymedzený kľúčový návrh spočívajúci v zhotovení uvítacej 

brožúry pre novoprijatých zamestnancov spoločnosti. Náročnosť realizácie daného 

návrhu je pritom posúdená z časového i z finančného hľadiska. V súvislosti s týmto 

návrhom je taktiež vykonaná analýza rizík a napokon je zdôraznená dôležitosť prínosu 

uskutočnenia kľúčového návrhu, ktorý predstavuje reálne zadanie spoločnosti. 

Diplomová práca však na základe vykonaných analýz vyhradzuje priestor i pre ďalšie 

návrhy zlepšenia personálneho marketingu spoločnosti. Tieto návrhy sa konkrétne týkajú 

troch oblastí, ktorými sú: 

 zamestnanecká aplikácia, 

 finančné benefity, 

 využívanie billboardov. 

3.1 Kľúčový návrh spočívajúci v zhotovení uvítacej brožúry 

Návrhová časť diplomovej práce detailne spracováva reálne firemné zadanie projektu, 

ktorého cieľom je zhotoviť ucelenú uvítaciu brožúru s čo najväčším počtom relevantných 

informácií pre novoprijatých zamestnancov a nahradiť ňou doposiaľ využívaný, 

obsahovo neúplný a neprehľadný uvítací balíček spoločnosti. Tvorba tohto návrhu sa 

opiera o výsledky vykonaného kvalitatívneho výskumu. 

3.1.1 Návrh obsahovej stránky uvítacej brožúry 

V rámci tejto časti diplomovej práce je predstavený návrh základnej štruktúry novej 

uvítacej brožúry šitej na mieru analyzovanej spoločnosti a následne je bližšie popísaný 

obsah jednotlivých sekcií, do ktorých je odporúčané danú uvítaciu brožúru rozčleniť. 

Navrhovaná základná štruktúra uvítacej brožúry pozostáva z týchto častí: 

 titulná strana, 
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 obsah uvítacej brožúry, 

 príhovor pána riaditeľa, 

 o spoločnosti, 

 mapy areálu a budov, 

 HR a personálny marketing, 

 BOZP, 

 kvalita, 

 administratívni pracovníci, 

 miesto na poznámky, 

 záverečná strana. 

Titulná strana uvítacej brožúry by mala obsahovať tri základné prvky, ktorými sú: 

 logo spoločnosti, 

 názov, 

 fotografia. 

Logo spoločnosti by malo byť na titulnej strane vhodne umiestnené, a to konkrétne 

v niektorom rohu stránky. Ďalší parameter, ktorý je nutné zohľadniť, je veľkosť celého 

loga a jeho textu. Pod logom by nemalo chýbať ani uvedenie súčasného sloganu 

spoločnosti. 

Názov uvítacej brožúry by mal odzrkadľovať radosť spoločnosti z náboru nového talentu 

do svojho tímu. Názvom by preto mohli byť frázy typu: vítame ťa, vitaj medzi nami, 

spolu na jednej lodi, od dnes si súčasťou nášho tímu aj ty a podobne. Poslaním daných 

typov fráz je vyvolať v novom zamestnancovi pocit spolupatričnosti a prijatia do 

pracovného kolektívu. 

V neposlednom rade by titulná strana mala obsahovať i reálnu fotografiu z prostredia 

spoločnosti. Môže sa jednať napríklad o fotografiu závodu a jeho areálu alebo o snímok 

súčasných zamestnancov reprezentujúcich všetky druhy pracovných pozícií 

v spoločnosti, ktorí by pózovali napríklad v priestoroch recepcie. 

Obsah uvítacej brožúry navrhujem farebne rozdeliť. Jednotlivé navrhované základné 

sekcie sa totižto ďalej členia na niekoľko podsekcií. Vzájomne súvisiace podsekcie preto 

odporúčam kvôli lepšej prehľadnosti vizuálne rozlíšiť. 
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Uvítacia brožúra by mala začínať úvodným povzbudzujúcim slovom pre novoprijatých 

zamestnancov, a to najlepšie od samotného generálneho riaditeľa daného závodu. 

Príhovor pána riaditeľa by mal byť doplnený i o jeho fotografiu a podpis. 

Sekcia o spoločnosti by mala zahŕňať niekoľko významných bodov, ktorými sú: 

 hodnoty spoločnosti, 

 základné údaje o globálnom pôsobení organizácie, 

 základné údaje o prievidzskom závode, 

 informácie o dianí v organizácii. 

Hodnoty spoločnosti predstavujú príjemnú úvodnú tému, ktorá by mohla byť zaradená 

ihneď za motivačným príhovorom pána riaditeľa, vďaka čomu by bolo možné pokračovať 

vo vytváraní priaznivej čitateľskej atmosféry. 

Vizuálny návrh spracovania tejto témy zobrazuje obrázok 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Obrázok 11: Uvítacia brožúra - návrh spracovania firemných hodnôt 

Zdroj: vlastné spracovanie v spolupráci s externým grafikom spoločnosti 

 

Obrázok 12: Uvítacia brožúra - návrh spracovania firemných hodnôt 

Zdroj: vlastné spracovanie v spolupráci s externým grafikom spoločnosti 
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Ďalej by mohla nasledovať podsekcia týkajúca sa základných údajov o globálnom 

pôsobení organizácie, medzi ktorými by nemali chýbať informácie o histórii spoločnosti 

a jej aktuálnej pozícii na trhu, o jej produktovom portfóliu a významných zákazníkoch a 

taktiež o celkovom počte zamestnancov a prevádzok, v ktorých celosvetovo pôsobia. 

K dokresleniu predstavy o globálnom rozsahu organizácie by mohla poslúžiť i mapa 

sveta, v ktorej by boli vyznačené štáty, kde sa v súčasnosti nachádzajú podnikové závody. 

V uvítacej brožúre určite nesmú absentovať ani základné údaje o prievidzskom závode. 

Jedná sa konkrétne o dátum jeho vzniku a uvedenia do prevádzky, ďalej o portfólio 

produktov vyrábaných priamo v tomto závode a o jeho organizačnú štruktúru.  

Vzhľadom k prevyšujúcemu počtu zamestnancov vo výrobných halách odporúčam 

z organizačnej štruktúry závodu vymedziť všetky štyri výrobné tímy a podrobne rozpísať, 

čím sa zaoberajú, resp. ako fungujú. 

Posledným bodom spadajúcim do sekcie o spoločnosti sú informácie o dianí 

v organizácii. Do tejto podsekcie je možné zaradiť všetky oficiálne informačné kanále 

(interný magazín, newsletter, zamestnanecká aplikácia, sociálne siete, tlačové správy 

a vyjadrenia pre média), z ktorých sa zamestnanci môžu dozvedieť o úspechoch, 

činnostiach alebo plánovaných akciách spoločnosti či konkrétnych závodov. 

Ďalšiu navrhovanú sekciu s dôležitými informáciami pre novoprijatých zamestnancov 

spoločnosti tvoria mapy areálu a budov. Do tejto sekcie odporúčam zaradiť: 

 mapu celého areálu závodu s vyznačením umiestnenia všetkých administratívnych 

budov, výrobných hál, vrátnice, parkovísk, stojanov na bicykle a fajčiarskych zón, 

 mapy jednotlivých administratívnych budov s vyznačením umiestnenia hlavného 

vchodu, toaliet, recepcie, jedálne, skladu osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, miestnosti, kde prebiehajú konzultačné hodiny s personálnym 

oddelením a miestností určených k duálnemu vzdelávaniu, 

 mapy výrobných hál s označením jednotlivých výrobných úsekov a skladov. 

K mape prvej administratívnej budovy, kde sa nachádza i jedáleň, odporúčam pridať 

legendu v podobe času vydávania raňajok, káv, obedov a večerí. Do tejto mapy ďalej 

navrhujem zahrnúť i harmonogram vydávania kancelárskych potrieb, ktoré prebieha na 
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recepcii umiestnenej v tejto budove a taktiež i časový harmonogram konzultačných hodín 

personálneho oddelenia rovnako prebiehajúcich v prvej administratívnej budove. 

Vizualizáciu návrhu s vyznačenou mapou prízemia prvej administratívnej budovy 

vykresľuje obrázok 12. 

 

Ďalšia významná navrhovaná sekcia uvítacej brožúry je HR a personálny marketing. 

Táto sekcia pozostáva z informácií, ktoré sa týkajú prevažne personálneho oddelenia, no 

prelínajú sa i s oblasťou personálneho marketingu. Patria sem najmä tieto témy: 

 pracovná doba a prestávky, 

 evidencia dochádzky a dovolenka, 

 mzdy a ich rozdelenie na fixné a variabilné zložky, 

 dočasné a trvalé zamestnanecké karty, 

 možnosti stravovania a dopravy, 

 možnosti vzdelávania a kariérneho rastu, 

 finančné a nefinančné zamestnanecké benefity, 

 zamestnanecké akcie, 

Obrázok 12: Uvítacia brožúra - návrh vyznačenia mapy 

Zdroj: vlastné spracovanie v spolupráci s externým grafikom spoločnosti 
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 zamestnanecká aplikácia a návody k jej stiahnutiu, inštalácii a prihláseniu, 

 dôležité kontakty na personálneho oddelenie a oddelenie personálneho marketingu. 

Sekcia BOZP úzko nadväzuje na odborné témy preberané v rámci úvodných školení a jej 

obsah by mal preto slúžiť ako podklad k týmto školeniam, o ktorý sa novoprijatí 

zamestnanci budú môcť kedykoľvek oprieť a zároveň sa k nemu budú môcť kedykoľvek 

vrátiť. Danú sekciu odporúčam rozčleniť do troch základných kategórií, a to: 

 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

 ochrana životného prostredia, 

 dôležité kontakty na oddelenie. 

Prvá podsekcia by sa zameriavala na témy poskytnutia prvej pomoci, zásady bezpečnosti 

pri práci, riziká na pracoviskách a hlásenie pracovných úrazov, postup pri vzniku požiaru, 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a bezpečnosť pri manipulácii 

s chemikáliami. 

Druhá podsekcia by sa zameriavala na správne separovanie odpadu a zdôrazňovala by 

dôležitosť ochrany životného prostredia. 

Tretia podsekcia by mala obsahovať dôležité kontakty na oddelenie BOZP. 

Sekcia kvality taktiež úzko nadväzuje na odborné úvodné školenia a navrhujem ju 

rozdeliť do týchto podsekcií: 

 princípy kvality a ich prepojenie s výrobným systémom, 

 metódy prevencie pred chybovosťou zaužívané v závode, 

 možnosť podávania zlepšovacích návrhov týkajúcich sa výroby, 

 prehľad skratiek využívaných vo výrobnom systéme, 

 dôležité kontakty na oddelenie. 

Sekcia určená pre administratívnych pracovníkov pozostáva z informácií, ktoré nie 

sú relevantné pre pracovníkov výrobných hál a preto ju navrhujem pojať len zostručnene.  

V tejto sekcii by mal byť predstavený intranet spoločnosti a úložisko všetkých IT 

návodov, ktoré boli pracovníkmi IT oddelenia aktívne doplnené po vykonaní 

kvalitatívneho výskumu o manuály pre novoprijatých zamestnancov a riešenia častých 

užívateľských problémov. 
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Administratívnym zamestnancom by malo byť oznámené i to, kde nájdu všetky potrebné 

informácie o služobných cestách, ich plánovaní, schvaľovaní a vyúčtovaní. 

V uvítacej brožúre by rozhodne nemalo chýbať ani miesto na poznámky, ktoré by 

nastupujúci zamestnanci mohli využiť na prípadné zaznamenávanie ďalších informácií 

poskytovaných v rámci úvodných školení. 

Záverečnú stranu uvítacej brožúry navrhujem obohatiť o adresu závodu spoločnosti, 

o odkaz na jej webovú stránku a taktiež i o telefonický a e-mailový kontakt na recepciu. 

3.1.2 Návrh formálnej stránky uvítacej brožúry 

Novú uvítaciu brožúru odporúčam používať v dvoch verziách, a to v papierovej 

i v elektronickej podobe.  

Papierová verzia uvítacej brožúry by sa rozdávala novoprijatým zamestnancom hneď 

v prvý deň ich nástupu do novej práce.  

Stránky uvítacej brožúry by mohli mať formát A5 alebo A4, ktoré navrhujem rozšíriť 

o líniu vytŕčajúcich farebných štítkov. Každý z týchto štítkov by pritom prislúchal 

jednotlivým základným sekciám, do ktorých je navrhované uvítaciu brožúru logicky 

rozčleniť. Kategorizácia informácií obsiahnutých v uvítacej brožúre prostredníctvom 

farebných štítkov, ktoré by niesli typické odtiene spoločnosti, zabezpečí vedením 

požadovanú prehľadnosť poskytovaných údajov. 

Do papierovej verzie uvítacej brožúry je možné zaradiť i zamestnancami často používané 

formuláre, a to formou perforácie, ktorá zaistí ich jednoduché vytrhnutie a následné 

použitie. Medzi tieto formuláre je možné zaradiť napríklad prihlášky k duálnemu 

vzdelávaniu, podávacie lístky so zlepšujúcimi návrhmi, formuláre pre odporučenie 

známych a podobne. 

Elektronickú verziu uvítacej brožúry navrhujem zverejniť v zamestnaneckej aplikácii 

spoločnosti. Týmto spôsobom sa k nej v prípade potreby budú môcť dostať i súčasní 

zamestnanci, ktorí papierovú verziu pri svojom nástupe nedostali. 

Táto forma uvítacej brožúry by mala zaisťovať prepojenie základných sekcií s obsahom 

uvítacej brožúry, aby sa zamestnanci rýchlejšie dostali k požadovaným informáciám. 

Zároveň by mala poskytovať i odkazy na elektronické vyplnenie formulárov. 
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3.1.3 Časová náročnosť zhotovenia uvítacej brožúry 

Zadanie projektu týkajúceho sa zhotovenia ucelenej uvítacej brožúry bolo sformulované 

manažérkou oddelenia personálneho marketingu v druhej polovici januára 2020.  

Koncom januára 2020 bola zahájená príprava projektu pozostávajúca z dvoch fáz, a to 

z fázy uskutočnenia kvalitatívneho výskumu zameraného na orientáciu novoprijatých 

zamestnancov v novom pracovnom prostredí a z fázy plánovania činností potrebných 

k zabezpečeniu realizácie projektu. 

Celkovú časovú náročnosť prípravy projektu zobrazuje tabuľka 16. 

Tabuľka 16: Časový harmonogram prípravnej fázy projektu (vlastné spracovanie) 

Príprava projektu 

Zadanie projektu január 2020 

Kvalitatívny výskum január - apríl 2020 

Zhromažďovanie prvotných interných sekundárnych údajov január 2020 

Brainstorming január 2020 

Sumarizácia poznámok z brainstormingu február 2020 

Doplnenie a analýza sekundárnych údajov február 2020 

Aktualizácia sekundárnych údajov marec 2020 

Príprava semi-štruktúrovaných rozhovorov marec 2020 

Realizácia semi-štruktúrovaných rozhovorov apríl 2020 

Vyhodnocovanie semi-štruktúrovaných rozhovorov apríl 2020 

Plánovanie nevyhnutných činností projektu máj 2020 

 

Kvalitatívny výskum, uskutočnený s cieľom zmapovať relevantné informácie pre 

novoprijatých zamestnancov závodu, bol podrobne spracovaný v rámci analytickej časti 

diplomovej práce.  

Plánovanie nevyhnutných činností súvisiacich so zhotovením novej uvítacej brožúry, 

prebiehalo počas ďalšieho brainstormingu, kedy boli jednotlivé činnosti vymedzené. 

Jednalo sa konkrétne o tieto aktivity: 

 schválenie projektu vrcholovým vedením závodu, 

 zostavenie projektového tímu, 

 vymedzenie úloh a kompetencií členov tímu, 
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 tvorba základnej štruktúry uvítacej brožúry, 

 diskusia o navrhovanej štruktúre uvítacej brožúry v rámci projektového tímu, 

 schválenie základnej štruktúry uvítacej brožúry projektovým tímom, 

 tvorba obsahu jednotlivých sekcií uvítacej brožúry, 

 diskusia navrhovaného obsahu sekcií s predstaviteľmi jednotlivých oddelení, 

 schválenie vytvoreného obsahu všetkých sekcií, 

 diskusia o grafickej podobe uvítacej brožúry v rámci projektového tímu, 

 predstavenie projektu externému grafikovi, 

 zhotovenie celkového návrhu uvítacej brožúry grafikom, 

 pripomienkovanie dodaného návrhu uvítacej brožúry v rámci projektového tímu, 

 spracovanie finálnej podoby uvítacej brožúry grafikom, 

 prezentácia zhotovenej uvítacej brožúry vrcholovému vedeniu závodu, 

 schválenie uvítacej brožúry k používaniu. 

Časovú náročnosť a zodpovednosť za realizáciu jednotlivých plánovaných činností 

zobrazuje tabuľka 17.  

Tabuľka 17: Časový harmonogram realizačnej fázy projektu (vlastné spracovanie) 

Realizácia plánovaných činností 

Činnosť Zodpovednosť Termín 

Schválenie projektu Vrcholové vedenie jún 2020 

Zostavenie projektového tímu a vymedzenie úloh Projektový manažér jún 2020 

Tvorba základnej štruktúry uvítacej brožúry Stážistka jún 2020 

Diskusia a schválenie štruktúry uvítacej brožúry Projektový tím jún 2020 

Tvorba obsahu jednotlivých sekcií 
Stážistka a             

HR pracovníčka 

júl - august 

2020 

Diskusia a schválenie obsahu všetkých sekcií 

predstaviteľmi jednotlivých oddelení 

Stážistka a             

HR pracovníčka 

júl - august 

2020 

Diskusia o grafickej podobe uvítacej brožúry Projektový tím september 2020 

Predstavenie projektu externému grafikovi Projektový tím september 2020 

Zhotovenie celkového návrhu uvítacej brožúry Externý grafik október 2020 

Pripomienkovanie dodaného návrhu Projektový tím október 2020 

Spracovanie finálnej podoby uvítacej brožúry Externý grafik november 2020 

Prezentácia návrhu vrcholovému vedeniu závodu Projektový manažér december 2020 

Schválenie uvítacej brožúry k používaniu Vrcholové vedenie rok 2021 



87 

 

Projektový tím pozostáva z troch členov, ktorými sú: 

 manažérka oddelenia personálneho marketingu zastávajúca funkciu projektového 

manažéra tímu, 

 zamestnankyňa personálneho oddelenia špecializovaná na nástupy novoprijatých 

zamestnancov, 

 stážistka oddelenia personálneho marketingu. 

Ako uvádza tabuľka 17, tvorbou konkrétneho obsahu jednotlivých sekcií uvítacej brožúry 

sa zaoberali dvaja členovia projektového tímu, a to v priebehu celých dvoch letných 

mesiacov. Informácie uvedené v obsahu každej sekcie uvítacej brožúry boli následne 

prekonzultované s vybranými zástupcami jednotlivých oddelení, ktorých sa uvedený 

obsah týkal. Po zahrnutí ich relevantných pripomienok boli návrhy obsahov definitívne 

schválené a mohlo sa začať s diskutovaním o grafickej podobe uvítacej brožúry. 

Ku grafickému spracovaniu celého dokumentu si spoločnosť najala externého odborníka, 

ktorému bol v rámci oficiálneho stretnutia s projektovým tímom predstavený koncept 

návrhu uvítacej brožúry. Grafik tento koncept spracoval na základe požadovaných kritérií 

a po zapracovaní pripomienok k jeho návrhu, dodal dokumentu finálnu podobu. 

V decembri 2020 prezentovala manažérka oddelenia personálneho marketingu zhotovený 

návrh uvítacej brožúry vrcholovému vedeniu závodu, ktoré bolo s dosiahnutým 

výsledkom nad mieru spokojné. 

Generálny riaditeľ prevádzky však návrh ešte definitívne neschválil, pretože je v prvej 

polovici roka 2021 plánované ukončenie globálnej implementácie inovovanej stratégie 

spoločnosti a táto zmena sa ešte dotkne súčasnej organizačnej štruktúry závodu 

i niektorých informácií uvedených v sekciách personálneho oddelenia a oddelenia 

kvality.  

Optimistický scenár predpokladá, že uvítacia brožúra bude schválená k používaniu už 

počas júla alebo augusta 2021, zatiaľ čo pesimistický odhad počíta s definitívnym 

schválením používania uvítacej brožúry až v januári 2022. Realistický pohľad na prvotné 

použitie uvítacej brožúry smeruje k mesiacu október 2021 (Meľošová, 2021). 

Akonáhle prejde návrh finálnym schválením, začne sa s distribuovaním nových uvítacích 

brožúr. Oddelenie personálneho marketingu bude mať na starosti zverejnenie uvítacej 
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brožúry v zamestnaneckej aplikácii a personálne oddelenie zabezpečí, že každý nový 

zamestnanec dostane tlačenú uvítaciu brožúru už počas svojho prvého nástupného dňa, 

a to spoločne s ďalšími propagačnými materiálmi spoločnosti. Personálne oddelenie bude 

zároveň niesť zodpovednosť za ďalšie objednávanie tlačených verzií brožúr tak, aby vždy 

malo v rezerve aspoň dvadsať nerozdaných výtlačkov. 

3.1.4 Finančná náročnosť zhotovenia uvítacej brožúry 

Zhotovenie uvítacej brožúry prináša vybranému závodu spoločnosti dva typy finančných 

nákladov, ktorými sú mzdové náklady jednotlivých členov projektového tímu a náklady 

spojené s objednaním služieb externého grafika. 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, projektový tím sa skladá z troch členov. 

Manažérka oddelenia personálneho marketingu, ktorá je v tomto prípade i projektovým 

manažérom, má spoločne so zamestnankyňou personálneho oddelenia fixne stanovenú 

mesačnú mzdu, ktorá sa v závislosti od projektu nijak nezmení.  

Po definitívnom schválení používania uvítacej brožúry však obe pracovníčky získajú 

finančnú odmenu. Manažérke oddelenia personálneho marketingu bude pridelená 

odmena vo výške 500 € (brutto) a pracovníčka personálneho oddelenia získa odmenu 

v hodnote 300 € (brutto). 

Stážistka oddelenia personálneho marketingu je platená na základe počtu odpracovaných 

hodín a asi 80% z tohto času venuje práve tvorbe uvítacej brožúry. Je zmluvne viazaná 

odpracovať 80 hodín za mesiac a jej hodinová mzda predstavuje 4 €. 

Celková cena práce stážistky za jeden mesiac potom činí 320 €, z ktorých nie je nutné 

odvádzať dane ani ďalšie odvody, pretože sa jedná o študentku vysokej školy. 

Stážistka sa príprave a zhotoveniu uvítacej brožúry venovala počas celého roku 2020, 

z čoho vyplýva, že celkové mzdové náklady na toto pracovné miesto boli vo výške 

3 840 €. Mzdové náklady na stážistku spojené s projektom potom predstavujú 3 072 €. 

Ďalšie náklady prevádzky súvisiace s projektom plynú z využitia profesionálnych služieb 

externého grafika. Externý grafik si účtuje 700 € za zhotovenie kompletného návrhu 

uvítacej brožúry, 160 € za vykonanie dodatočných úprav dizajnu a obsahu prvotného 

návrhu a 1,70 € za tlač a dodanie jedného kusu uvítacej brožúry. 
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Výrobný závod si v prvej várke plánuje objednať 100 výtlačkov uvítacej brožúry, čo 

znamená, že počiatočné náklady na tlač a dodanie zhotoveného produktu budú 

predstavovať 170 €. 

Všetky finančné náklady súvisiace s projektom sumarizuje tabuľka 18. 

Tabuľka 18: Celkové finančné náklady projektu (vlastné spracovanie) 

FINANČNÉ NÁKLADY PROJEKTU 

Položka Cena 

Odmena manažérky oddelenia personálneho marketingu 500 € 

Odmena zamestnankyne personálneho oddelenia 300 € 

Mzda stážistky priamo súvisiaca s projektom 3 072 € 

Zhotovenie návrhu uvítacej brožúry 700 € 

Dodatočné úpravy návrhu uvítacej brožúry 160 € 

Tlač a dodanie uvítacích brožúr (100 ks) 170 € 

Celkové finančné náklady súvisiace s projektom 4 902 € 

 

Z tabuľky je zrejmé, že celkové finančné náklady súvisiace s projektom predstavujú 

4 902 €. Vzhľadom k tomu, že dané náklady sú rozčlenené do niekoľkých mesiacov 

a zároveň neprekračujú limit celoročného rozpočtu oddelenia personálneho marketingu, 

sú pre vybranú prevádzku akceptovateľné. 

3.1.5 Analýza rizík súvisiacich so zhotovením uvítacej brožúry 

Analýza rizík spojených s uskutočnením kľúčového návrhu je vykonaná prostredníctvom 

bodovacej metódy. 

Prvým krokom analýzy je identifikácia možných rizík a následné ohodnotenie 

pravdepodobnosti ich výskytu a miery dopadu. Identifikované riziká sú hodnotené na 

škále od 1 do 10, pričom stupeň 1 značí takmer žiadnu pravdepodobnosť výskytu rizika, 

resp. jeho minimálny dopad na projekt, a stupeň 10 veľmi vysokú pravdepodobnosť 

výskytu rizika, resp. jeho kritický dopad na projekt.  

Jednotlivé riziká, pravdepodobnosť ich výskytu, mieru ich dopadu a zároveň celkovú 

hodnotu daných rizík zobrazuje tabuľka 19 umiestnená na nasledujúcej strane. 
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Tabuľka 19: Identifikácia a hodnotenie rizík (vlastné spracovanie) 

 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že najvýznamnejším rizikom s celkovou hodnotou 40 je 

riziko R5, ktoré súvisí s únikom významných informácií z interného prostredia 

spoločnosti. Medzi ďalšie významné riziká je potom možné zaradiť i riziko R6 

s celkovou hodnotou 35 a riziko R2, ktorého celková hodnota je 30. 

Pravdepodobnosť a dopad jednotlivých rizík znázorňuje i graf 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 

rizika 
Riziko Pravdepodobnosť Dopad 

Hodnota 

rizika 

R1 

Nerelevantný obsah uvítacej 

brožúry pre novoprijatých 

zamestnancov 

2 8 16 

R2 
Absencia kľúčových informácií    

v uvítacej brožúre 
3 10 30 

R3 Nevhodný dizajn uvítacej brožúry 3 6 18 

R4 

Použitie fotografií súčasných 

zamestnancov v uvítacej brožúre 

bez udelenia ich súhlasu 

2 9 18 

R5 
Únik významných interných 

informácií zo spoločnosti 
4 10 40 

R6 

Využitie nápadu tvorby uvítacej 

brožúry pre nových zamestnancov 

konkurenciou 

5 7 35 
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Graf 4: Mapa rizík pred zavedením opatrení 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graficky znázornená mapa rizík pred zavedením opatrení je rozdelená na štyri kvadranty. 

Riziká R1 – R5 spadajú do kvadrantu významných hodnôt rizík a riziko R6 presahuje až 

do kvadrantu kritických hodnôt rizík. 

Po identifikácii a ohodnotení rizík spojených so zhotovením a následným používaním 

uvítacej brožúry je nutné navrhnúť určité opatrenia, ktoré by znížili ich pravdepodobnosť 

výskytu alebo mieru dopadu a tým pádom aj ich celkovú hodnotu. 

Návrhy opatrení k daným rizikám zobrazuje tabuľka 20. 

Tabuľka 20: Návrhy opatrení proti rizikám (vlastné spracovanie) 

Číslo 

rizika 
Návrh opatrenia  

Nová 

pravdepodobnosť 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

R1 
Posúdenie návrhu obsahu uvítacej 

brožúry nezávislou osobou 
1 7 7 

R2 

Diskusia uceleného návrhu uvítacej 

brožúry s reprezentantami kľúčových 

oddelení 

2 8 16 

R3 

Spolupráca s externým grafikom pri 

vytváraní finálnej podoby uvítacej 

brožúry 

2 5 10 

R4 

Príprava dokumentov k udeleniu 

súhlasu s uverejňovaním fotografií 

zamestnancov 

1 4 4 

R5 

Konzultácia o dôležitosti 

poskytovaných údajov s vedúcimi 

pracovníkmi kľúčových oddelení 

2 9 18 

R6 

Upozornenie zamestnancov, aby 

obsah uvítacej brožúry nikde 

nezverejňovali 

4 7 28 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že navrhované opatrenia dokážu do značnej miery 

znížiť celkovú hodnotu všetkých identifikovaných rizík. 

Riziko R5, ktoré pri počiatočnom hodnotení dosahovalo najvyššiu hodnotu, je možné 

významne znížiť implementovaním jednoduchého navrhovaného opatrenia súvisiaceho 

s presvedčením sa o dôležitosti poskytovaných údajov a o možnosti zverejniť ich novým 

zamestnancom prostredníctvom konzultácie so všetkými vedúcimi pracovníkmi 

kľúčových oddelení. 

Ďalšie navrhované opatrenia je taktiež možné veľmi jednoducho implementovať. 
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Mapa rizík po zavedení jednotlivých opatrení je zobrazená na grafe 5. 

Graf 5: Mapa rizík po zavedení opatrení 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3.1.6 Prínosy zhotovenia a využívania uvítacej brožúry 

Zhotovenie ucelenej uvítacej brožúry pre novoprijatých zamestnancov a jej následné 

využívanie je pre spoločnosť z mnohých ohľadov prínosné. 

Uvítacia brožúra v prvom rade slúži k urýchleniu a k zlepšeniu celého procesu orientácie 

novoprijatých zamestnancov v novom pracovnom prostredí.  

Obsah tejto brožúry je navrhovaný s ohľadom na obsah úvodných školení a preto je 

možné použiť ju aj ako učebnú pomôcku a postupom času skracovať dobu ústneho 

poskytovania vyčerpávajúcich odborných informácií ihneď počas prvých dvoch 

nástupných dní. 

Prostredníctvom uvítacej brožúry si oddelenie personálneho marketingu dáva za úlohu 

i zaujať novoprijatých zamestnancov, priblížiť sa k nim a nadviazať s nimi vzťah so 

zanechaním dobrého prvého dojmu. V konečnom dôsledku sa týmto spôsobom usiluje 

zvýšiť ich spokojnosť s priebehom kľúčových nástupných dní. 
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Spoločnosť navyše môže tento návrh vnímať ako pilotný projekt a po jeho úspešnom 

zavedení v rámci jednej prevádzky sa môže pokúsiť o jeho štandardizáciu a preklad do 

ďalších jazykov, aby tak mohli brožúru využívať všetky existujúce závody spoločnosti. 

3.2 Ďalšie návrhy 

V rámci návrhovej časti diplomovej práce je na základe vykonaných analýz vyhradený 

priestor i pre ďalšie návrhy spadajúce do oblasti personálneho marketingu. Každému 

z týchto návrhov je pritom venovaná osobitná pozornosť. 

3.2.1 Zvýšenie úrovne využívania zamestnaneckej aplikácie 

Ako už bolo uvedené, spoločnosť disponuje netradičným nástrojom interného 

personálneho marketingu, ktorým je zamestnanecká aplikácia. Prostredníctvom daného 

nástroja sa v súčasnosti usiluje budovať vzťahy so svojimi zamestnancami a vzbudiť 

v nich záujem o globálne, ale aj o lokálne dianie v spoločnosti. 

Hoci je zamestnanecká aplikácia medzi pracovníkmi relatívne populárna, oddelenie 

personálneho marketingu si vytýčilo dlhodobý cieľ súvisiaci so zvýšením úrovne jej 

využívania. 

Aby bolo možné daný cieľ dosiahnuť, odporúčam rozdeliť si používateľov aplikácie do 

dvoch základných kategórií a ku každej z týchto kategórií pristupovať individuálne. 

Týmito kategóriami sú: 

 správcovia jednotlivých sekcií zamestnaneckej aplikácie, 

 bežní užívatelia zamestnaneckej aplikácie. 

V rámci analýzy zamestnaneckej aplikácie bol identifikovaný významný problém 

spočívajúci v nízkej zainteresovanosti správcov do zverejňovania príspevkov v sekciách 

aplikácie, ktoré im boli pridelené. 

Správcov zamestnaneckej aplikácie by bolo možné motivovať k tvorbe pútavého 

obsahu jednotlivých sekcií napríklad formou súťaží sprevádzanými pravidelným 

vyhlasovaním výhercov. Mohlo by sa jednať o súťaže typu: 

 najčítanejšie príspevky týždňa, 

 najviac zverejnených príspevkov za mesiac, 
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 najobľúbenejšie príspevky roka, 

 najkomentovanejšie príspevky v histórii aplikácie a iné. 

Výhercovia súťaží by pritom boli pravidelne zverejňovaní a taktiež i odmeňovaní. 

O najúspešnejších správcoch aplikácie by sa zamestnanci mohli dozvedieť priamo 

z aplikácie alebo z násteniek umiestnených v závode. Ocenenie výhercov by navyše 

mohlo prebiehať i v rámci každoročného programu vianočného posedenia so 

zamestnancami. 

Za finančné náklady tohto návrhu možno považovať len náklady spojené s kúpou 

vecných odmien pre výhercov súťaží. Ako odmeny navrhujem zaobstarať praktické 

propagačné materiály s logom spoločnosti a na ich nákup odporúčam vyčleniť približne 

120 € z ročného rozpočtu oddelenia personálneho marketingu. 

Bežní užívatelia zamestnaneckej aplikácie by sa mohli do jej využívania viac zapájať 

prostredníctvom čítania, hodnotenia a komentovania príspevkov. Čím viac príspevkov 

bude v aplikácii zverejnených, tým väčší priestor bude vyhradený pre vyjadrenie 

užívateľských názorov. 

Bežných užívateľov je však možné zaujať i interaktívnym zapojením do aplikácie. 

V súčasnosti sú im totižto pridelené len štyri funkcie, vďaka ktorým sa môžu aktívne 

zapájať do diania v aplikácii. Týmito funkciami sú spomínané hodnotenie 

a komentovanie príspevkov, možnosť zvoliť si obed, prípadne večeru, a možnosť 

registrácie na niektoré podujatia. 

V rámci snahy spoločnosti o zvýšenie využívania zamestnaneckej aplikácie preto 

navrhujem doplniť aplikáciu o ďalšie funkcie, ktoré zvýšia možnosť interakcie bežných 

užívateľov. Mohlo by sa jednať napríklad o kalendár, do ktorého by si pracovníci 

jednoducho zaznačovali pracovné zmeny aktuálneho mesiaca alebo o takzvanú skill 

maticu, kde by si mohli zaznamenávať svoju aktuálne dosiahnutú úroveň zručnosti, ale i 

dennú úroveň svojej výkonnosti a týmto spôsobom si aktualizovať prislúchajúcu výšku 

mesačných bonusov. V aplikácii by taktiež mohol pribudnúť zoznam plánovaných 

zamestnaneckých akcií, pri ktorých by pracovníci mali možnosť označovať či sa ich 

zúčastnia a pozývať na dané podujatia i svojich kolegov. 
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Úroveň využívania aplikácie by sa mohla zvýšiť i v prípade, že sa na všetky akcie pre 

zamestnancov bude možné registrovať jedine prostredníctvom danej aplikácie. 

Navrhované zmeny, ktoré majú podobu doplnenia ďalších funkcií do aplikácie, je nutné 

prediskutovať s externou spoločnosťou, ktorá daný produkt vyvíjala. Diskusia o zmenách 

v aplikácii je plánovaná na leto 2021, kedy spoločnosť svojho externého partnera 

oboznámi so svojimi konkrétnymi predstavami a v závislosti na tejto diskusii bude 

následne pripravená i cenová ponuka externej spoločnosti týkajúca sa zakomponovania 

požadovaných úprav do zamestnaneckej aplikácie. V tejto chvíli preto nie je možné 

finančné náklady s presnosťou odhadnúť. 

Za prínos daných návrhov je možné považovať zvýšenie úrovne používania 

zamestnaneckej aplikácie, čo je dlhodobým cieľom vybranej prevádzky. Ďalší prínos 

spočíva v prehlbovaní vzťahov spoločnosti so zamestnancami a tým pádom aj vo 

zvyšovaní ich spokojnosti so zamestnávateľom. 

3.2.2 Rozšírenie finančných benefitov 

Ďalší návrh zlepšenia interného personálneho marketingu spoločnosti spočíva v uvážení 

rozšíriť portfólio v súčasnosti ponúkaných finančných benefitov pre zamestnancov. 

Analyzovaný výrobný závod síce určité finančné zamestnanecké výhody ponúka, no 

všetky z nich, okrem vyplácania podielov na zisku, je možné zaradiť do kategórie akýchsi 

netradičných, resp. doplnkových finančných benefitov. 

V porovnaní s konkurenciou chýbajú analyzovanej spoločnosti klasické finančné 

výhody, ako napríklad príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), ktorý 

ponúka spoločnosť ContiTech Vibration Control Slovakia s. r. o., alebo príplatky za 

poobednú zmenu poskytované nad rámec zákonníku práce, ktoré majú do zoznamu 

finančných zamestnaneckých benefitov zaradené obe konkurenčné spoločnosti 

analyzovaného výrobného závodu. Finančné benefity pre zamestnancov analyzovanej 

spoločnosti navrhujem rozšíriť taktiež o odmeny poskytované pracovníkom pri 

dosiahnutí významného pracovného jubilea, napríklad za každých päť odpracovaných 

rokov v danom závode. Podobný benefit svojim zamestnancom ponúka i spoločnosť 

GeWiS Slovakia s. r. o. a rovnako je ho možné zaradiť medzi tradičnejšie finančné 

benefity. 
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Dodatočné náklady, ktoré by spoločnosti vznikli vo vzťahu k rozšíreniu finančných 

benefitov, zobrazuje tabuľka 21. 

Tabuľka 21: Navrhované finančné benefity (vlastné spracovanie) 

Navrhované finančné benefity 
Počet 

zamestnancov 

Ročné 

náklady na 

zamestnanca 

Celkové 

ročné 

náklady 

Príspevok na DDS 750 180 € 135 000 € 

Príplatok za poobednú zmenu 525 248 € 129 938 € 

Odmena za pracovné jubileum 30 500 € 15 000 € 

Celkové ročné náklady na všetky finančné zamestnanecké benefity 279 938 € 

 

Uvedená tabuľka zobrazuje tri druhy finančných benefitov. Prvým navrhovaným 

benefitom je pravidelné udeľovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie 

všetkých zamestnancov analyzovaného závodu. Mesačné náklady na tento príspevok pre 

jedného zamestnanca predstavujú hodnotu 15 €, čo znamená, že jednému zamestnancovi 

ročne bude vyplatených 180 € v podobe tohto príspevku. Ročné náklady spoločnosti 

súvisiace s týmto benefitom sa potom budú pohybovať na úrovni 135 000 €. 

Príplatok za poobednú pracovnú zmenu sa bude týkať pracovníkov výrobných hál, ktorí 

za mesiac odpracujú na poobednej zmene približne 37,5 hodín. Výšku príplatku 

navrhujem stanoviť na 0,55 € za hodinu. Vybraní zamestnanci si tak v priebehu roka budú 

schopní privyrobiť 248 € (brutto) a náklady spoločnosti sa tak zvýšia o 129 938 € za rok. 

Odmena pri príležitosti dosiahnutia pracovného jubilea sa vzťahuje k lojálnym 

zamestnancom spoločnosti, ktorí na ňu majú nárok za každých päť odpracovaných rokov. 

Je odhadované, že každoročne bude táto odmena v hodnote 500 € (brutto) vyplácaná 

približne tridsiatim pracovníkom. Celkové ročné náklady spoločnosti súvisiace s daným 

benefitom, predstavujú čiastku 15 000 €. 

Finančná náročnosť všetkých navrhovaných zamestnaneckých výhod tvorí dodatočné 

náklady spoločnosti v hodnote takmer 280 000 € za rok.  

Daný návrh je však pre spoločnosť z finančnej stránky prijateľný. K financovaniu totižto 

môže využiť rozpočet personálneho oddelenia, rozpočet oddelenia personálneho 

marketingu, prostriedky sociálneho fondu, ale i časť zisku, ktorý prislúcha danej 

prevádzke. V neposlednom rade závod môže využiť i rôzne finančné zvýhodnenia 
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vyplývajúce z poskytovania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a znížiť tak 

svoje celkové náklady. 

Navrhované finančné benefity môže spoločnosť zaviesť už počas tohto roka. Návrhy je 

však nutné prekonzultovať s vrcholovým vedením spoločnosti a získať od neho 

schválenie. 

Prínos zavedenia tradičných finančných benefitov je možné spozorovať v tom, že 

spoločnosť nebude zaostávať za konkurenciou a uchádzačom o prácu tak nebude 

poskytovať zbytočný dôvod vyberať si ponuky rivalov. Za ďalší prínos je možné 

považovať i zvýšenie atraktivity spoločnosti ako zamestnávateľa a taktiež i zvýšenie 

spokojnosti súčasných zamestnancov, ktorá sa odrazí predovšetkým v zníženej miere ich 

fluktuácie. 

3.2.3 Prehodnotenie rozmiestnenia billboardov 

Posledný návrh spadá do oblasti externého personálneho marketingu a spočíva 

v odporúčaní prehodnotiť súčasné rozmiestnenie billboardov s pracovnými ponukami 

spoločnosti. Analýza získavania nových zamestnancov totižto odhalila, že spoločnosť 

umiestňuje dané billboardy po celej Slovenskej republike. 

Na území republiky sa momentálne nachádza pätnásť billboardov a len tri z nich sú 

umiestnené v okrese pôsobnosti výrobného závodu spoločnosti (Meľošová, 2021). 

Niektoré billboardy preto odporúčam vôbec nepoužívať, prípadne zmeniť ich aktuálne 

rozmiestnenie.  

Ak spoločnosť niektoré billboardy, ktoré sú umiestnené mimo prievidzského okresu, 

úplne odstráni, ušetrí tak svoje náklady a ušetrené peniaze bude môcť použiť napríklad 

i na pokrytie niektorých navrhovaných zmien. 

Ak by sa však rozhodla dané billboardy alebo ich časť ponechať a premiestniť ich priamo 

do okresu pôsobnosti výrobného závodu, podarilo by sa jej tak lepšie zacieliť na 

potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v podniku. 
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3.3 Zhrnutie návrhovej časti 

Návrhová časť diplomovej práce sa zaoberala tvorbou návrhov na zlepšenie personálneho 

marketingu spoločnosti. 

V prvej časti bol vymedzený kľúčový návrh spočívajúci v zhotovení uvítacej brožúry pre 

novoprijatých zamestnancov, ktorý spadal do oblasti interného personálneho marketingu. 

Táto časť navrhovala obsahovú a formálnu stránku uvítacej brožúry s ohľadom na 

vykonané analýzy a kvalitatívny výskum. V práci bola ďalej zhodnotená časová 

a finančná náročnosť daného návrhu. Detailne bola spracovaná i analýza rizík spojená so 

zhotovením navrhovanej uvítacej brožúry a s jej následným používaním. Práca zachytila 

i dôležité prínosy realizácie daného návrhu. 

Návrhová časť diplomovej práce sa potom zameriavala i na tvorbu ďalších návrhov. Dané 

návrhy sa týkali troch oblastí, a to zamestnaneckej aplikácie, finančných benefitov 

a taktiež i umiestnenia billboardov. 

Návrhy súvisiace so zvýšením úrovne využívania zamestnaneckej aplikácie sa priamo 

dotýkali interného personálneho marketingu spoločnosti, návrh spočívajúci v rozšírení 

finančných benefitov sa z časti týkal oblasti interného i externého personálneho 

marketingu a záverečné sformulovanie odporúčania uvážiť rozmiestnenie billboardov, sa 

vzťahovalo k externému personálnemu marketingu. Ku všetkým návrhom bol uvedený 

ich prínos. 
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ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberala personálnym marketingom vybraného výrobného závodu 

spoločnosti. Zameriavala sa hlavne na využívanie interného personálneho marketingu, no 

stručne vymedzila i využívanie externého personálneho marketingu. 

V teoretickej časti diplomovej práce bol vyhradený priestor pre objasnenie základných 

pojmov súvisiacich s danou problematikou. Jednalo sa napríklad o marketingový mix, 

jednotlivé zložky interného a externého personálneho marketingu, spokojnosť 

zamestnancov, marketingový výskum a iné. 

V analytickej časti diplomovej práce bola stručne charakterizovaná vybraná spoločnosť, 

jej výrobný závod a konkurencia. Vybraný závod bol ďalej hodnotený prostredníctvom 

McKinseyho rámcu 7S a z pohľadu využívania interného a externého personálneho 

marketingu. Využívané nástroje personálneho marketingu boli následne porovnávané 

s konkurenčnými praktikami a v rámci práce bol vykonaný i kvalitatívny výskum 

zameraný na orientáciu zamestnancov v novom pracovnom prostredí.  

Na základe výsledkov analýz a výskumu bola zostrojená IFE matica s identifikovanými 

silnými a slabými stránkami vybraného výrobného závodu spoločnosti, ktorá slúžila ako 

podklad pre tvorbu návrhov. 

Diplomová práca sa ďalej detailne venovala spracovaniu kľúčového návrhu, ktorý 

spočíval v zhotovení ucelenej uvítacej brožúry pre novoprijatých zamestnancov. V práci 

bola zhodnotená časová a finančná náročnosť celého projektu a následne bola vykonaná 

analýza rizík. Identifikované riziká boli znázornené prostredníctvom mapy rizík a ku 

každému z nich bolo navrhnuté opatrenie znižujúce jeho celkovú hodnotu. 

Ďalšie zlepšujúce návrhy sa taktiež vzťahovali najmä k oblasti interného personálneho 

marketingu, no niektoré sa týkali i externého personálneho marketingu. 

Implementácia každého z navrhovaných riešení by pre spoločnosť predstavovala nemalé 

množstvo prínosov. Najdôležitejší z nich však nesie podobu zvýšenia spokojnosti 

zamestnancov, ktoré hrá kľúčovú úlohu v oblasti dlhodobého dosahovania úspechu 

organizácie. 
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