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Abstrakt 
V mé bakalářské práci na téma Návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti se 

budu zabývat řešením personálních problémů. Vysvětlím problém fluktuace v konkrétní 

společnosti. Práce bude obsahovat popis současně používaných metod ke snižování 

fluktuace, jejich analýzu a mé vlastní návrhy. 

 

 

 

Abstract 
In my bachelor's work themed Project of solution of fluctuation employees in the 

company I will deal with solving personal problems. I will explain problem fluctuation 

in concrete company. Work will contain description currently used methods to reduce 

fluctuation, their analysis and my personal suggestions. 
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Úvod

Téma návrh řešení fluktuace zaměstnanců ve společnosti jsem si vybral na základě mé 

praxe na personálním oddělení společnosti Mediaservis s.r.o. Tato společnost se 

pohybuje na trhu telemarketingu a logistických služeb. 

Ve společnosti jsem pracoval na personálním oddělení v odvětví telemarketingu. Vedl 

jsem výběrová řízení na pozice operátorů. Dále jsem měl v  pracovní náplňi pomocné 

práce na personálním oddělení, vyplňování smluv se zaměstnanci a udržování databáze 

zaměstnanců.

Díky této praxi jsem se mohl setkat asi s největším problémem většiny call center a tím 

je velká fluktuace zaměstnanců na pozicích operátorů telemarketingu. Tímto 

tématem se budu v mé bakalářské práci zabývat. Jako podklad pro zpracování návrhů ke 

zlepšení situace vytvořím statistiky z údajů, které mi společnost poskytla. Dále budu 

vycházet ze dvou mnou vytvořených dotazníků. První bude předkládán uchazečům o 

zaměstnání při výběrovém řízení. Druhý bude předkládán současně pracujícím 

operátorům .

V první řadě vysvětlím, co samotný pojem fluktuace znamená. Ve slovnících se 

většinou setkáváme s významem jako stálá změna, pohyb nebo náhodné kolísání 

hodnoty nějaké veličiny kolem rovnovážné polohy. Mojí veličinou budou zaměstnanci -

operátoři. Cílem práce je vyhotovit návrhy vedoucí ke snížení fluktuace zaměstnaců.
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1  Představení společnosti

Mediaservis  s.r.o.

Majoritním vlastníkem společnosti Mediaservis s.r.o. je společnost F-LOG AG, která 

patří do skupiny Fiege se sídlem v Grevenu (Německo/ Vestfálsko). F-LOG AG je 

poskytovatelem kvalitních služeb na rozvíjejícím se logistickém trhu. Firma je 

rozdělena na obchodní jednotky SystemLogistics, LastMile-Systems a eLogistic-

Solutions. 

F-LOG AG, dceřiná společnost firmy Fiege Deutschland GmbH & Co. KG z Grevenu, 

má od počátku ve svých klíčových oblastech vynikající postavení na trhu. Tato firma se 

svými 14 500 zaměstnanci disponuje nejen celoplošnou sítí poboček v Německu, ale 

působí i v několika evropských zemích. Generální ředitel a jednatel společnosti 

Mediaservis s.r.o.  je Michal Koliandr.  

1.1  Vlastnická struktura
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1.2  Právní forma - Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným řadíme spolu s akciovou společností mezi tzv. 

kapitálové společnosti. Z toho vyplývá režim ručení společníků za závazky 

společnosti.V současnosti platné ustanovení § 106 obchodního zákoníku stanoví zásadu, 

že za porušení závazků společnosti odpovídá společnost celým svým majetkem.

Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, právnická osoba, jedna z 

forem právnických osob v Česku a i jiných zemích.

Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků, sama musí nést 

označení Společnost s ručením omezeným (nebo jako zkratku s.r.o. či spol. s r.o.

Základní kapitál, který musí být při vzniku firmy do ní vložen je 200 000 Kč, minimální 

vklad pro společníka je pak 20 000 Kč. Pokud je vklad nepeněžitý (tj. nemovitosti, 

akcie, auta atd.) musí jej ocenit znalec. Společnost je založena v okamžiku, kdy se 

všichni její vlastníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší jí. Zakládá-li 

společnost jen jediný společník, je společnost založena sepsáním zakladatelské listiny u 

notáře. Vznikne pak zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem ještě 

nemá právní subjektivitu.

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci pak do výše 

svých nesplacených vkladů.

Orgány společnosti : 

Valná hromada – je to nejvyšší orgán společnosti. Koná se většinou jedenkrát ročně a 

schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku, stanovy společnosti a.t.d. 

Statutární orgán – tvoří je jeden, nebo několik jednatelů, které vybrala Valná hromada 

Dozorčí rada – tento orgán dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a 

předkládá své zprávy Valné hormadě. 
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1.3  Předmět podnikání společnosti

Poštovní služby

Mediaservis je alternativním poštovním operátorem poskytujícím své služby vlastními 

zaměstnanci na celém území České republiky. Prostřednictvím distribuční sítě zajišťuje 

doručování předplatného novin a časopisů a všech forem adresných i neadresných direct 

mailových zásilek.

Telemarketing

Telemarketingové služby a zákaznický servis jsou další ze stěžejních obchodních 

aktivit. Pro společnosti nejen z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, 

vydavatelství zabezpečuje komplexní služby aktivního a pasivního telemarketingu a 

podporu CRM programů. 

Trh telemarketingu je poměrně mladý a velmi dynamicky se rozvíjí. Pomocí 

telemarketingu se může nabízet zboží, služby nebo získávat informace. Existují dva 

druhy telemarketingu : 

 Aktivní

Operátoři volají přímo potencionálním zákazníkům s určitou nabídkou zboží 

nebo služeb. Například s nabídkou kreditní karty

 Pasivní

Potencionální zákazníci volají operátorům se zájmem o zboží nebo služby. 

Příkladem může být teleshoping. Kde zákazník vidí zboží v televizi a obědnává 

ho přes zákaznickou linku.

Část společnosti, která se stará o telemarketing má 2 oddělení : 

 Výcvikový program

Oddělení, které se stará o kompletní činnost spojenou s nábory zaměstnanců a jejich

proškolení. Ve výcvikovém programu se operátoři poprvé setkají se samotnou prací 
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v telemarketingu. Začínají s voláním, dostávají zpětnou vazbu z odposlechů jejich 

hovorů.

 Provoz

Do provozu je zaměstnanec přeřazen z výcvikového programu  po dosažení určitých 

dovedností, které posuzují jeho nadřízení – supervizoři. V tomto oddělení 

zaměstnanci volají lidem většinou s nabídkou složitějších služeb, např. bankovní 

úvěry.
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1.4  Personální struktura společnosti Mediaservis s.r.o. v odvětví telemarketingu

Ředitel

Zástupce ředitele

Vedoucí projektu

Zástupce vedoucího projektu

Vedoucí směny Vedoucí směny

SupervizorSupervizor Supervizor Supervizor

Supervizor 

junior

Supervizor 

junior

Vedoucí týmu operátorů Vedoucí týmu operátorů Vedoucí týmu operátorů

Operátor Operátor Operátor Operátor Operátor
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2  Teoretická část
V teoretické části vysvětlím důležité pojmy. Budu se zabývat všeobecnými tématy jako 

jsou lidské zdroje, personální marketing, míra fluktuace, dopady a náklady fluktuace. 

Dále pak retencí zaměstnanců a motivací zaměstnanců. Vysvětlení těchto pojmů včetně 

jejich významu dává teoretický základ k praktickému řešení problému fluktuace.

2.1  Lidské zdroje - Human resources

Lidé – zaměstnanci jsou alfou a omegou každé firmy. Jejich nábor, zaškolení, motivace, 

vzdělávání a další aktivity jsou důležité, současně i nákladné. Oblast lidských zdrojů –

human resources (dále jen HR) zahrnuje vše, co s člověkem v pracovním procesu 

souvisí. Problematiku HR mají většinou podrobně rozpracovanou velké, především 

zahraniční  firmy a věnují se jí celá HR oddělení. HR oblast je velmi široká a spadá do 

ní nesčetné množství aktivit a procesů. K těm nejzásadnějším a nejrozšířenějším patří:

Strategie a plánování lidských zdrojů 

 za pomoci strategického plánu do budoucna je definováno kolik zaměstnanců 
firma potřebuje, jak musí být odborně připraveni, na co a kdy je firma využije

Nábor a výběr zaměstnanců (Recruitment)

 na základě přesné specifikace pozice je vybírán nejvhodnější uchazeč z interních 
či externích zdrojů (proces obsahující inzerci, třídění CV, předvýběr, pohovory, 
využití např.dotazníků a testů, vyhodnocení popř. další kola výběrových řízení)

 spolupráce s personálními agenturami

Adaptace nových zaměstnanců

 aktivní spolupráce s novými zaměstnanci, pomoc při rychlém zvládnutí nové 
práce

 rozmisťování, povyšování a přeřazování pracovníků na jiné pozice

Vzdělávání a školení zaměstnanců, programy rozvoje

 na základě potřeb společnosti spadá do této oblasti plánování, organizace a 
hodnocení vzdělávání
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 zajištění výcviků, kurzů, tréninků a vzdělávacích programů (odborných i 
jazykových)

Hodnocení zaměstnanců

 základní způsob, jak poskytnout zpětnou vazbu o pracovním výkonu
 propracování systému hodnocení zaměstnanců, způsob a frekvence hodnocení 

(týdně, měsíčně, čtvrtletně, ročně), obsah, a záznam hodnocení

Odměňování a motivace zaměstnanců

 propracování peněžního a nepeněžního odměňování zaměstnanců jako 
základního nástroje zaměstnanecké motivace a výkonu ( plat, bonusy a benefity,
stravenky, pojištění, volno navíc apod.)

Interní komunikace a vztahy na pracovišti

 nastavení způsobu komunikace, firemní kultura, řešení konfliktů na pracovišti

Pracovně - právní vztahy

 zajištění fungování neformálních i formálních vztahů, upravovaných 
nejrůznějšími pravidly

 vedení veškeré agendy týkající se zaměstnance

Propouštění a outplacement

 ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance či zaměstnavatele

 aktivní proces podpory a pomoci zaměstnanci propouštěného z důvodů 

nadbytečnosti

Chceme-li mít prosperující firmu, musíme umět do lidských zdrojů v nejširším smyslu 

slova investovat nejen čas, ale i peníze. Najít kvalitní zaměstnance je těžké, ale ještě 

těžší je udržet si je. Péče o zaměstnance by měla proto být pro každou firmu prioritou.
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2.2  Personální marketing

Termín „Personální marketing“  je používán v moderních společnostech, které jsou 

marketingově řízeny. Personální marketing používá i společnost Mediaservis s.r.o.. 

Znamená to, že se vedení těchto firem dívá i na vlastní zaměstnance jako na zákazníky 

(interní zákazníky) a také se k nim tak chová.

Marketing obecně má mnoho podob a záleží na každé společnosti, jak jej provádí. 

Stejně i personální marketing má svá specifika podle velikosti, vyspělosti a dalších 

atributů firmy. Často je chápán  jako odpověď na otázky : 

 Kolik zaměstnanců budeme hledat?

 Jaké zaměstnance budeme hledat? 

 Kdy a kde je budeme hledat?

V oblasti získávání nových zaměstnanců odpovídá personální marketing na tyto otázky : 

 Kolik budeme hledat zaměstnanců a s jakými znalostmi/dovednostmi?

 Kdy a kdo je bude hledat a kde?

 Jak jsme pro potenciální zaměstnance atraktivní?

 Jaké jsou obvyklé platy na hledaných pozicích?

 Jak se budeme v inzerátu profilovat? 

Na základě odpovědí na tyto otázky se můžeme rozhodnout pro vyhledávání v rámci 

firmy, mezi absolventy, pro přetažení  lidí od konkurence nebo pro inzerci v médiích, 

která zasáhne cílovou skupinu našich budoucích zaměstnanců. Víme kolik peněz jim 

můžeme nabídnout a máme jasno, zda je vyhledáme vlastními silami, či použijeme- li 

personální agenturu.

Atraktivita zaměstnavatele hraje v procesu získávání nových zaměstnanců velkou roli. 

Na první pohled se může zdát, že uchazeči dají přednost firmám se zvučnými jmény, ale 

hodně záleží na požadavcích a osobních zkušenostech kandidátů a image firmy. Např. 

velký český finanční ústav měl problémy získat kvalitní lidi do IT oddělení, protože měl 

mezi lidmi z oboru špatnou pověst (nízká odborná úroveň vedoucích a zastaralé 

technické vybavení). Problém firma řešila cílenou reklamní kampaní, která sice nebyla 
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levná, ale v důsledku se jí podařilo změnit vnímání špatného jména společnosti u 

odborné veřejnosti a získat kvalitní zaměstnance.

Některé teorie o personálním marketingu zahrnují také otázku udržení stávajících

kvalitních zaměstnanů.

Správně zpracovaná a provedená strategie v této kategorii, může znamenat jednak 

významné úspory v získávání nových zaměstnanců, ale i přínos v podobě stabilních 

výkonů nebo dosažení vyšší produktivity současných zaměstnanců.

Marketingové poučky často tvrdí, že získat nové zákazníky je 5-7x dražší než udržet 

stávající. U zaměstnanců je to podobné. Zaměstnavatel platí náklady spojené s 

vyhledáním nového zaměstnance, jeho zapracováním a současně náklady na 

odcházejícího zaměstnance, který nemusí být již nějakou dobu dostatečně produktivní. 

Někdy ještě platíme zaměstnanci odstupné nebo se nám nepodaří vybrat vhodného 

nového zaměstnance napoprvé nebo je ohroženo plnění kontraktu se zákazníkem. Pak 

tyto náklady nejdou „jenom“ do desetitisíců, ale mohou být i značně vyšší.

V oblasti udržení  zaměstnanců odpovídá personální marketing na tyto otázky : 

 S čím jsou spokojeni naši zaměstnanci a co by se mělo změnit?

 Jak jsou na trhu placeni lidé na obdobných pozicích?

 Kdo jsou mí klíčoví zaměstnanci?

 Jaká je fluktuace ve společnosti a její porovnání s národním průměrem a je-li to 

možné i s konkurencí?

 Proč naši zaměstnanci odchází?

Odpovědi na výše uvedené otázky, získáme pomocí satisfakčních studií zaměstnanců, 

z dotazníků, z platových map, které provádějí výzkumné či poradenské společnosti v 

ČR, provedením segmentace zaměstnanců , z výstupních pohovorů, kde se často 

zaměstnanec rozhovoří o věcech, o kterých v zaměstnaneckém poměru mluvit nechtěl.

Po vyhodnocení informací z průzkumu je potřeba stanovit cíle a strategie vedoucí k 

zajištění vyšší spokojenosti a tedy i motivace zaměstnanců. Budeme-li mít spokojené 

zaměstnance, bude to mít ještě další efekt. Lidé se často o práci baví i v soukromí a 

jestliže o svém zaměstnavateli mluví dobře, dělají mu obrovskou reklamu.
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2.3  Získávání zaměstnanců

Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil

Největší vliv na rozhodnutí o tom, zda budeme získávat pracovníky z vnitřních nebo 

vnějších zdrojů, mají znalosti a dovednosti požadované pracovním místem a také 

podniková politika. Některé organizace musejí získávat pracovníky z vnitřních zdrojů, 

protože kvalifikace, kterou požadují, není k dispozici na vnějším trhu práce nebo je tam 

jen vzácná Jiné organizace tyto potíže nemají a mohou nalézt požadovanou kvalifikaci 

jak mezi vnitřními, tak mezi vnějšími zdroji. Orientace na vnitřní zdroje však také 

souvisí se snahou hospodařit vlastní pracovní silou, hledat rezervy a zabezpečovat svým 

zaměstnancům žádoucí personální rozvoj.

 Získávání pracovníka z vnitřních zdrojů

Tam, kde se dává vnitropodnikovému trhu práce přednost před vnějším, se metody 

získávání pracovníků zaměřují na informování zaměstnanců o pracovních příležitostech. 

Lze použít takových způsobů informování, jako jsou nástěnky, podnikové noviny, 

podnikový rozhlas, oběžníky apod..Uchazeči jsou prověřování a posuzování způsobem, 

který je přiměřený povaze obsazovaného pracovního místa, je tu však výhoda v tom, že 

pracovní výkon a další charakteristiky uchazeče jsou známy.

 Získávání pracovníků z vnějších zdrojů

Při získávání pracovníků z vnějších zdrojů používá organizace řadu dalších metod a 

sleduje specifický cíl. Tímto cílem je přilákat z vnějšího trhu práce dostatečný počet 

přiměřeně kvalifikovaných uchazečů, a to s přijatelnými náklady a včas. Hlavní 

výhodou získávání pracovníků z vnějších zdrojů je to, že do organizace přicházejí nové 

myšlenky, dovednosti a zkušenosti. Také škála schopností a talentů, které je možné 

nalézt na vnějším trhu práce, je zpravidla širší, než jakou je možné nalézt uvnitř 

organizace. Nevýhodou jsou vyšší náklady. Získávání pracovníků na vnějším trhu práce 

je dražší – a někdy velmi výrazně – než získávání pracovníků z vnitřních zdrojů.
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2.4  Retence zaměstnanců

Při časté obměně zaměstnanců vznikají společnosti velké náklady. Pojem retence 

zaměstnanců chápeme jako udržení zaměstnanců ve společnosti. Pro zaměstnavatele je 

velice důležité kontrolovat množství pracovníků, kteří z organizace odcházejí a jak 

tento jev působí na organizaci. Vše samozřejmě záleží na konkrétní organizace. 

Než dojde k samotnému procesu zlepšování, měli bychom se ujistit:

 že zaměstnanci ze společnosti odcházejí

 jaké náklady pro společnost představuje odchod zaměstnance

Strategie zaměřující se na retenci může být rozvíjena pokud se nejprve zaměříme na 

hlavní důvody odchodu zaměstnanců z organizace.

To je zvláště cenné s ohledem na následující elementy (všechny hrají pozitivní roli při 

procesu zlepšování retence):

 podat budoucímu zaměstnanci reálný pohled na jeho pracovní pozici, nejlépe 

poskytnout mu možnost seznámit se svou prací přímo na směně,

 převést odpovědnost za fluktuaci v jednotlivých týmech na liniové manažery, 

odměňovat je za udržování personálu v týmech, vyškolit je pro efektivní dozor 

nad svými podřízenými, nabídnout rekvalifikaci těm manažerům, kterým se 

příliš nedaří udržovat svůj personál

 maximalizovat možnosti pro každého zaměstnance na zlepšení svých znalostí a 

tím podpořit jejich kariérní růst. Pokud je povýšení přijatelné, porozhlédnout se 

po možnostech, které mohou obměnit zkušenosti a díky kterým bude práce 

zajímavější

 zajistit aby zaměstnanci mohli vyjádřit přes svého “prostředníka” své názory, 

hodnocení či stížnosti, což napomůže zaměstnancům vyslovit svou 

nespokojenost bez toho, aniž by hned museli podávat výpověď. Pokud možnost 

vyjádření se neexistuje, je právě výpověď jediným východiskem
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 pokud možno přizpůsobit pracovní dobu podle požadavků zaměstnance, být co 

nejvíce flexibilní při rozvrhování jednotlivých směn

 vyvarovat se rozvoji kultury 'presenteeismu', kdy lidé mají cítí povinni pracovat 

déle než je nezbytně nutné, aby se zavděčili managementu, přitom ale jejich 

hodnocení se opírá hlavně o kvalitu odvedené práce a ne o počet odpracovaných 

hodin

 zajistit co nejlepší bezpečnost práce. Bezpečnost a stabilita jsou pro zaměstnance 

velmi důležité, mohou například záporně ovlivňovat jejich výkon

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

zaměstnanci jakýmkoliv způsobem diskriminováni. I když to tak z pohledu 

managementu nemusí vypadat, i tento problém se může stát hlavním popudem 

pro podání výpovědi

 chránit organizaci před mnoha lanaři, interní emailové adresy udržovat důvěrné, 

trénovat telefonisty na rozpoznání hovorů od agentů, kteří již “ulovili” vaše 

zaměstnance, aby jim neposkytovali žádné interní informace.
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2.5  Motivace zaměstnanců

Teorie motivace zakládá svou analýzu výkonu pracovníků na tom, jak práce a odměna 

za ni uspokojují potřeby jednotlivého pracovníka. Řada teorií vytvořených v průběhu let 

se snažila pomoci managementu identifikovat motivy a potřeby pracovníků. Jedny 

z nejvýznamnějších teorií motivace pracovníků a vytváření pracovních míst jsou : teorie 

hierarchie potřeb, teorie získávaných (osvojovaných) potřeb, teorie dvou faktorů, teorie 

XY a teorie očekávání (expektační teorie).                                                    

Hlavní přínos teorií motivace pro řízení lidských zdrojů spočívá v poznání různorodosti 

potřeb, které se lidé snaží uspokojovat. Tyto teorie zdůrazňují, že manažeři lidských 

zdrojů musejí poznat a pochopit strukturu potřeb pracovníků. Takové porozumění 

potřebám je nezbytné pro vytvoření efektivních postupů, které mají ovlivnit úroveň 

motivace a pracovního výkonu. Zjišťování toho, co jsou důležité potřeby pracovníků, 

vyžaduje, abychom se jich zeptali. Jestliže pracovníci nedokáží přiměřeně své potřeby 

popsat, potom je nutné je odvodit z jejich chování. Teorie motivace rovněž osvětlují 

individuální a organizační (organizací způsobené) překážky pracovního výkonu. 

Individuální překážky (například nedostatek kvalifikace a pracovních zkušeností) lze 

odstranit prostřednictvím vzdělávání a rozvoje, zatímco překážky způsobené organizací 

(např. nedostatek potřebných pracovních nástrojů a zařízení nebo dysfunkční konflikt) 

je možné řešit cestou jednání.

Teorie motivace se ve své podstatě zabývá vysvětlením toho, proč lidé volí alternativní 

formy chování k dosažení svých různých cílů. Pracovní motivaci tvoří všechny 

pohnutky, síly a vlivy, které vedou k tomu, že člověk chce něčeho dosáhnout, chce 

uspět. Teorie motivace zakládá svou analýzu výkonu pracovníků na tom, jak práce a 

odměny za ni uspokojují individuální potřeby pracovníků. Teorie, které jsme popsali, 

nabízejí pohled na lidské chování při práci. Maslowova hierarchie potřeb je založena na 

existenci řady potřeb, které se pohybují od instinktivních k těm, jejichž naplněním 

dochází k seberealizaci. Teorie  získaných (osvojených) potřeb se soustřeďuje na vývoj 

a poznání rozdílů v motivaci jedinců. Z toho odvozuje vzory motivace, vedoucí 

k efektivnímu výkonu a pracovním úspěchům. Teorie X a Y se zaměřuje na představy 

manažerů o pracovnících a na to, jak tyto představy následně působí na chování 
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manažerů. Dvoufaktorová teorie identifikuje motivátory vedoucí ke spokojenosti a 

hygienické faktory ústící do nespokojenosti. Expektační teorie (teorie očekávání) se 

zabývá vztahem mezi úsilím a očekáváním odměny, která z vynaloženého úsilí vzejde.

Firemní motivační program

Cílem firemního motivačního programu je navrhnout a konkretizovat opatření, která 

přispějí k vytvoření motivačního prostředí a napomohou případnému náboru nových, 

žádoucích personálních zdrojů.

Zjistit, jaké podmínky ze strany vedení podniku a vedoucích vytvořit pro to, aby 

zaměstnanci byli ochotni a schopni zvyšovat svůj pracovní výkon, své nasazení a 

působení v podniku.

Obsah motivačního programu

 Konkrétní  formulace cílů, jím odpovídající metody a prostředky řízení práce

 Vytvoření kompletních podmínek práce a pracovního prostředí

 Stanovení způsobu ovlivňování pracovního jednání a chování zaměstnanců 

k dosažení stanovených cílů

 Plán (harmonogram) postupného vytváření podmínek pro realizaci motivačního 

programu

Motivační program musí mít těsnou vazbu na ostatní strategie podniku, resp. 

hospodářské plány, jako je technický rozvoj, finanční plán, personální a sociální rozvoj.
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2.6  Míra fluktuace

Pro určování výše fluktuace používáme hodnoty míry fluktuace. Míra fluktuace 

vyjadřuje v procentech poměr rozvázaných pracovních smluv ku průměrnému počtu 

pracovníku za určité kalendářní období např. jeden rok. Do rozvázaných pracovních 

poměrů nezapočítáváme tzv. normální odchody, jejichž důvody jsou přirozené nebo 

dočasné - důchod, mateřská dovolená apod.

Vzorec pro výpočet míry fluktuace :

Míra fluktuace =     

Průměrná míra fluktuace v ČR se pohybuje mezi 15-16 % a není výjimečné, že 

dosahuje i dvakrát vyšších hodnot v závislosti na oboru podnikání, „stáří“ firmy apod. 

Rozmezí je tedy poměrně široké a závislé na mnoha faktorech. Některé teorie 

doporučují držet tuto hodnotu pod 10%. Každá firma by si měla specifikovat, od jaké 

hranice je to pro ni fluktuace nežádoucí a současně se i zamyslet, zda fluktuace není 

příliš nízká. Dlouhodobá fluktuace pod 5% ročně, může indikovat nikoliv stabilitu, ale 

zkostnatělost, což je v dnešní době, kdy je potřeba neustálé inovace a změn, 

nebezpečné. Neexistuje žádná hranice, která by definovala zda už fluktuace může 

organizaci škodit či ne. Všechno záleží na typu trhu práce, ve kterém se pohybujete. 

Pokud je relativně jednoduché a rychlé najít si a vycvičit si zaměstnance s minimálními 

náklady (trh práce je volný) je přípustné poskytovat vysoce kvalitní služby navzdory 

vysokému stupni fluktuace. Avšak pokud je nábor zaměstnanců příliš nákladný a 

zaplnění všech volných míst trvá týdny, pak je fluktuace zaměstnanců brána z 

manažerského pohledu jako problematická. Týká se to především situací, kdy personál 

přechází k přímému konkurentovi. 

Fluktuace zaměstnanců může organizaci v určitém směru také zvýhodňovat. Například 

pokud je méně výkonný zaměstnanec nahrazen někým schopnějším nebo pokud je 

zaměstnanec, který odchází do důchodu nahrazen “mladou krví”. Určitý stupeň 

fluktuace může snížit personální náklady v organizaci. 

Počet rozvázaných pracovních smluv
Průměrný počet pracovníků (za rok)

x 100
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Míra fluktuace zaměstnanců je v Česku výrazně vyšší než v Evropě. Zatímco v Česku 

se její hodnota pohybuje kolem zmíněných 15 % , v Evropě je 9,1 % . Vysoká fluktuace 

pracovníků přitom snižuje produktivitu firem a zároveň zvyšuje jejich náklady. Česká 

republika rovněž eviduje zvýšenou míru nedobrovolné fluktuace, tedy počtu 

pracovníků, kteří ze společnosti odcházejí z podnětu zaměstnavatele. Tato fluktuace v 

Česku dosahuje 5,3 %, v Evropě je 3,3 %. Data pro studii poskytlo 84 předních 

společností. 
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2.7  Dopady fluktuace

V případě překročení nastavené hranice, jsou to:

 zvýšené náklady spojené s odchody pracovníků a případným přijímáním nových 
 demotivace zaměstnanců – nestabilní kolektiv, společnost 
 snížená produktivita a další 

V případě dosažení plánované míry fluktuace, získáme pozitivní přínosy ve formě:

 přílivu nových zkušeností, pohledů, názorů, ... 
 vytvoření vnitřní konkurence 
 získání „čerstvých“ lidí 

Odchody pracovníků jsou spojené s náklady a ztrátami, se kterými musí společnost 
dopředu kalkulovat a naplánovat je. Především z těchto důvodů měří a vyhodnocuje 
míru fluktuace zhruba 90% českých společností.
Sleduje-li společnost míru fluktuace pravidelně, získává tak současně velice důležitou 
zpětnou vazbu na vývoj vnitřní situace ve firmě. Pro její správné analyzování 
potřebujeme znát také strukturu fluktuace. Např. po jaké době, z kterých oddělení a jací 
lidéodchází.
Dalším krokem k zjištění situace ve společnosti je průzkum spokojenosti zaměstnanců 
ve firmě, který dodá informace o demotivačních faktorech z oblastí:

 práce (náplň práce, seberealizace, ohodnocení, růst, stabilita firmy, atd) 
 chování a jednání manažera (zadávání práce, motivace, hodnocení, pomoc 

apod.) 
 vztahů s kolegy (komunikace, týmová práce, tým, konflikty a další) 

Provádí-li firma výstupní pohovory s odcházejícími zaměstnanci, máme již poměrně 
slušnou šanci na diagnózu důvodů odchodů a stanovení případných kroků vedoucích k 
nápravě.
Za zvýšenou mírou fluktuace stojí nejčastěji v  podnicích:

 odměňování zaměstnanců 
 ztráta motivace, únava 
 vedoucí a řídící dovednosti manažerů 
 náplň práce 
 možnosti růstu a další 
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2.8  Náklady fluktuace zaměstnanců

Ocenění těchto nákladů je velice užitečné při přesvědčování liniových manažerů a 

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

zůstávají.

Ocenění fluktuačních nákladů je užitečné zvláště pokud se snažíme přesvědčit liniové 

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

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

Při oceňování těchto nákladů není nutné započítávat jednotlivé náklady na každého 

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

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

Hlavní kategorie nákladů jsou:

 administrace spojená s odchodem zaměstnance

 náklady na následný nábor zaměstnanců

 náklady na následný výběr zaměstnanců

 náklady na pokrytí v období, kdy dané místo není obsazeno

 administrace spojená s náborem a výběrem zaměstnanců

 rychlé zaškolení nových zaměstnanců

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

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

značné, pokud je využito při následném náboru služeb reklamních agentur či assessment 

center.

Komplexnější přístup ke fluktuačním nákladům dává přesnější a stále vyšší odhad 

celkových nákladů. Obecně uváděná metoda zahrnuje odhady a relativní produktivitu 

nových zaměstnanců v prvních týdnech či měsících.
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3  Praktická část

3.1  Analýza problému a současné situace

Hlavní činností personalistů je zajistit dostatečné množství kvalitních zaměstnanců na 

pozice operátorů telemarketingu. Právě v tomto tkví největší problém společnosti a tím 

je fluktuace. Primárním řešením je nalezení způsobu udržení zaměstnanců ve 

společnosti. Sekundárním řešením pak nábor dostatku pracovních sil, které by 

nahrazovaly odcházející pracovníky.

3.1.1  Proč zaměstnanci opouští organizaci?

Zaměstnanci odcházejí z mnoha různých důvodů. Může je lákat nová práce nebo donutit 

jakákoliv tísňová situace, která je vyvolána určitou nespokojeností v jejich současném 

zaměstnání. Zaměstnanci můžou být nespokojení s výší odměny, pracovním prostředím, 

kolektivem, vedením, pracovní náplní a její náročností, pracovním neúspěchem.  Mezi 

další důvody může patřit například soukromé problémy v domácnosti, které jsou 

absolutně mimo kontrolu zaměstnavatele, jako v případě pokud někdo změní 

zaměstnání spolu s manželem(lkou) nebo partnerem. Je celkem neobvyklé, aby lidé 

kteří se v práci cítí šťastni a spokojeni, opouštěli svá místa, dokonce je-li jim nabídnut 

vyšší plat v jiné organizaci. Většina personálu dává přednost určité stabilitě.

Ve společnosti Mediaservis s.r.o. pracují převážně brigádníci – studenti, kteří pracující 

na dohody o provedení práce nebo na dohody o pracovní činnosti. Většinu studentů nic 

nenutí pracovat. Vydělávají si na svůj volný čas. Tento fakt vede k vysoké fluktuaci 

zaměstnanců.

Je důležité si uvědomit, že důvody udávané zaměstnanci, kteří organizaci opouštějí,

mohou být jen z části pravdivé. Výstupní pohovory nejsou dosud obecně rozšířené z 

důvodu jejich nespolehlivosti. Zaměstnanci jsou většinou neochotni vyjádřit jakoukoliv 

kritiku na svého vedoucího, kolegu nebo organizaci celkově, preferují udání méně 

sporného důvodu svého odchodu.
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3.1.2  Firemní strategie pro udržení zaměstnanců

Firma se snaží udržet zaměstnance vytvářením dobrých podmínek. Mezi ně patří :

 flexibilní pracovní doba

Zaměstnanci si mohou navolit 4, 6 až 8 hodinové směny, musí však odpracovat 

nejméně 40 hodin mesíčně. Volbu pracovních směn ocení zejména studenti a matky 

na mateřské dovolené.

 mzdové podmínky

Firma používá zajímavě vytvořený systém finančního ohodnocení. U začínajících 

operátorů tvoří  50 – 60 Kč/hod základ mzdy. K základu mzdy se dále přičítají 

prémie. Prémie tvoří nezanedbatelnou část mzdy a objevují se zde ve třech formách. 

Docházková prémie se uděluje po odpracování minimálně 50 netto hodin měsíčně a 

znamená 5 Kč navíc k základní sazbě za hodinu. Dále pak výkonnostní, ta se odvíjí 

od úspěšnosti operátorů. A poslední formou je osobní ohodnocení,které činí 0-10%

ze základní hodinové mzdy ke každé odpracované hodině. Hodinová mzda u 

operátorů s velkou úspěšností dosahuje až 120 Kč/hod.

 benefity

Firma používá obyčejný sytém benefitů. Tento systém je nenáročný na 

administrativu a je k němu třeba stanovit pouze pravidlo, za kterých jsou výhody 

čerpány. Zaměstnanci jsou odměňováni za úspěšnost při telefonických hovorech.

Dostávají různé slevové kupóny nebo lístky na kulturní akce.
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3.1.3  Firemní strategie pro nábor zaměstnanců

Firma do slova bojuje o každého zaměstnance. Kvůli vysoké fluktuaci má důmyslně 

propracovanou strategii pro získání zaměstnanců. Strategii popíšu v následujících 

bodech :

 Zaujmutí potencionálního zaměstnance

Firma se snaží zaujmout pomocí cílené reklamy.  Používá mnoho variant 

reklam. Roznášení letáků po ulicích, rozvěšování na nástěnky vysokých škol, 

reklamní billboardy, reklama v rádiu.

 Promoakce

K získání zaměstnanců firma zajišťuje různé druhy promoakcí. Většinou se 

jedná o promoakce v klubech, při koncertech nebo na koupalištích, kde se 

rozdávají letáky s nabídkou práce.

Dalším druhem jsou promoakce probíhající uvnitř firmy. Nesou název Friends a 

OZO. Fungují na principu odměny zaměstnanci za přivedení nového 

zaměstnance.U akce Friends platí že, když  doporučený projde úspěšně školením 

a první směnou, dostává doporučující automaticky 250 Kč. U akce OZO platí že, 

zaměstnanec, který doporučí člověka na místo operátora, který projde uspěšně 

školením a odpracuje 150 netto hodin práce během prvních třech měsíců 

zaměstnání, obdrží jako odměnu 500 Kč. 

  

 Samotná výběrová řízení

Uchazeči o zaměstnání zasílají na základě reklamy své životopisy na personální 

oddělení společnosti. Personalisté životopisy vyhodnocují a zvou uchazeče 

s kladně hodnoceným životopisem na výběrové řízení. Výběrová řízení se u 

brigádníků i u uchazečů o hlavní pracovní poměr provádí formou assesment 

center. U brigádníků skupinově a u uchazečů o hlavní pracovní poměr 

jednotlivě. Používaná forma assesment center obsahuje prověření 

komunikačních dovedností a to krátkým rozhovorem a dále pak simulací hovoru.

Uchazeči, kteří úspešně absolvují výběrové řízení, jsou pozváni na školení.
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3.2  Statistiky zaměstnanců

K určení důvodů odchodů zaměstnanců  jsem od personálního oddělení dostal údaje o 

operátorech telemarketingu za rok 2006. Z těchto údajů jsem vytvořil následující 

statistiky.

3.2.1  Přijatí operátoři dle pohlaví

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že z celkového počtu 1477 přijatých zaměstnanců 

v roce 2006 byly skoro třičtvrtiny ženy. Statistika může zavádět k upřednostňováním 

žen na tento druh práce, ale není to tak. Drtivá převaha zastoupení ženského pohlaví je 

způsobena vetší atraktivností práce v  telemarketingu u žen.

Pohlaví Počet operátorů %
Muž 380 25,73

Žena 1097 74,27

Celkem 1477 100,00
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3.2.2  Délka pracovního poměru u operátorů, kteří práci opustili

Z údajů vidíme, že největší odpad operátorů je v prvním měsíci zaměstnání. S rostoucí 

délkou pracovního poměru odchází čím dál tím méně operátorů.

Délka PP u operátorů, kteří odešli

Interval ve dnech Počet operátorů %

0 - 10 200 21,48

10 - 20 154 16,54

20 - 30 140 15,04

30 - 40 64 6,87

40 - 50 63 6,77

50 - 60 58 6,23

60 - 70 44 4,73

70 - 80 43 4,62

80 - 90 39 4

90 - 180 102 11

180 - 270 17 2

270-více 7 0,75

Celkem 931 100,00
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3.2.3  Ukončení pracovního poměru

Následující statistika ukazuje, kolik zaměstnanců z celkově přijatých ukončilo 

v pruběhu roku 2006 pracovní poměr. Hodnota 63%  ukončených pracovních poměrů 

značí velkou fluktuaci.

Pracovní poměr
Stav Počet operátorů %

Ukončeno 931 63,0
Pracuje 546 37,0
Celkem 1477 100,00
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3.2.4  Důvody ukončení pracovního poměru ve výcvikovém programu

Ve statistice se nějčastěji vyskytuje důvod odchodu zaměstnance neúspěch. Neúspěch 

znamená nedostačující prácovní výsledky u operátorů(nesplnění počtu minimálně 

odpracovaných hodin, trvale nízká úspěšnost na telefonu). Dále pak to, že zaměstnanec 

vůbec nenastoupí do práce.

Ukončení pracovního poměru – výcvikový program

Důvody Počet operátorů %
Časové důvody 60 15,92
Jiná práce 21 5,57
Nenastoupil 89 23,61
Nespokojen 45 11,94
Škola 11 2,92
Přestal/a chodit 14 3,71
Přerušení 23 6,10
Zdravotní důvody 8 2,12

Neúspěch 106 28,12

Celkem 377 100,00
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3.2.5  Důvody ukončení pracovního poměru v provozu

Z této statistiky můžeme vidět, že jako nejčastější důvod odchodu, uvádějí bývalí 

zaměstnanci časové důvody.

Ukončení pracovního poměru - Provoz

Důvody Počet operátorů %
Čas.důvody 115 28,47

Jiná práce 52 12,87

Nespokojen 10 2,48
Nedostatečná 
docházka 5 1,24

Přerušeno 47 11,63

Škola 100 24,75

Zdravotní důvody 9 2,23

Přestal chodit 36 8,91

Neúspěch 30 7,43

Celkem 404 100,00
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3.2.6  Délka pracovního poměru současně zaměstnaných operátorů

Statistika ukazuje, že nejvíce zaměstnanců pracuje ve společnosti v rozmezí 100-140 

dnů.

Délka PP u Op., kteří stále pracují

Interval ve dnech Počet operátorů %
20 - 40 21 3,85
40 - 60 53 9,71
60 - 80 65 11,90
80 - 100 78 14,29
100 - 140 111 20,33
140 - 180 89 16,30
180 - 220 58 10,62
220 - 260 16 2,93
260 - 300 9 1,65
300 - 360 46 8,42

Celkem 546 100,00
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3.3  Statistika efektivnosti náborů

Sekundárním cílem mé práce, je zajistit dostatek zaměstnanců, kteří by nahrazovali 

zaměstnance odcházející. Z tohoto důvodu je důležité efektivně využívat nástroje 

používané k náboru. Firma jako nástroje používá reklamu pro nabízené pozice v rádiu, 

na internetových portálech dále roznášení letáků, promoakce a interní systém Friends. 

Dalším nástrojem je tzv. reaktivace k níž dochází obnovením pracovního poměru 

s bývalým zaměstnancem. V následujících statistikách uvedu používané nástroje a jejich 

efektivitu z období 1.10.2006-31.12.2006. 

3.3.1  Přijatí operátoři podle nástroje pro nábor

Z grafu vyplývá, že největší počet zájemců o zaměstnání pochází z reklamy na inernetu

(32%+11%) .Jedná se přitom o nejméně nákladnou položku. 

Nástroj Počet operátorů %
jobs.cz 150 31,85
prace.cz 51 10,83
letáky na školách 42 8,92
Friends 159 33,76
reaktivace 33 7,01
Promoakce 16 3,40
Neuvedeno 17 3,61

rádio 3 0,64

Celkem 471 100,00
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3.3.2  Efektivnost náboru u systému Friends

Systém Friends funguje na principu odměny zaměstnanci za přivedení nového 

zaměstnance. Když doporučený projde úspěšně školením a první směnou, dostává 

doporučující automaticky 250 Kč. Tímto způsobem byla přijata více než jedna třetina 

operátorů v období podzimu 2006.

Ukončení pracovního poměru

Ze zaměstnanců přijatých systémem Friends, ukončilo pracovní poměr k 1.1.2007 40% 

operátorů.

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet operátorů %
Ukončeno 64 40,25

Friends
Pracuje 95 59,75

Celkem 159 100,00
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Délka pracovního poměru

Z grafu můžeme vidět, že skoro tři čtvrtiny operátorů přijatých přes Friends, pracovali 

pouze jeden měsíc.

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet operátorů %
0 - 10 18 28,125
10 - 20 16 25
20 - 30 12 18,75
30 - 40 6 9,375
40 - 50 8 12,5
50 - 60 3 4,6875
60 - 70 1 1,5625
70 - 80 0 0
80 - 90 0 0

friends

90 - více 0 0

Celkem 64 100
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3.3.3 Efektivnost náborů pomocí internetové reklamy

Internetová reklama je podle statistiky nejefektivnější zdroj pracovní síly. Inzeráty firma 

zadává na internetové pracovní portály www.jobs.cz, www.prace.cz. Inzerce pro 

zadávání brigád je zadarmo. Inzerce pro hlavní pracovní poměry je placená.

Ukončení pracovního poměru – www.prace.cz

Pracovní poměr ukončila téměř polovina operátorů přijatých na podzim 2006 

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet operátorů %
Ukončeno 24 47,06

práce.cz
Pracuje 27 52,94

Celkem 51 100,00
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Délka pracovního poměru – www.prace.cz

Na grafu vidíme, jak dlouho vydrželi pracovat operátoři, kteří se o firmě dozvěděli 

z portálu práce.cz.

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet operátorů %
0 - 10 9 37,50
10 - 20 8 33,33
20 - 30 1 4,17
30 - 40 3 12,50
40 - 50 2 8,33
50 - 60 1 4,17
60 - 70 0 0,00
70 - 80 0 0,00
80 - 90 0 0,00

prace.cz

90 - více 0 0,00

Celkem 24 100,00
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Ukončení pracovního poměru – www.jobs.cz

Délka pracovního poměru – www.jobs.cz

Pracovní poměr
nástroj

Stav
Počet 

operátorů %
Ukončeno 59 39,33

jobs.cz
Pracuje 91 60,67

Celkem 150 100,00

Délka prac. poměru ve dnechnástroj
Interval Počet operátorů %

0 - 10 19 32,20
10 - 20 12 20,34
20 - 30 8 13,56
30 - 40 8 13,56
40 - 50 7 11,86
50 - 60 2 3,39
60 - 70 0 0,00
70 - 80 1 1,69
80 - 90 2 3,39

jobs.cz

90 - více 0 0,00

Celkem 59 100,00
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3.3.4  Efektivnost náborů přes roznos letáků po školách

Letáky se roznáší po vysokých a středních školách. Následující statistika ukáže, jak je 

tento způsob efektivní.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet operátorů %
Ukončeno 18 42,86

letáky
Pracuje 24 57,14

Celkem 42 100,00
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Délka pracovního poměru

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet operátorů %
0 - 10 5 27,78
10 - 20 6 33,33
20 - 30 4 22,22
30 - 40 1 5,56
40 - 50 2 11,11
50 - 60 0 0,00
60 - 70 0 0,00
70 - 80 0 0,00
80 - 90 0 0,00

letáky

90 - více 0 0,00

Celkem 18 100,00
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3.3.5  Efektivnost náboru – reaktivace

Reaktivace neboli obnovení pracovního poměru s bývalým zaměstnancem, je velmi 

efektivní. Zaměstnanci už totiž přesně ví, co je v práci čeká. Jsou připraveni na 

náročnost práce. U reaktivace je nejnižší fluktuace zaměstnanců.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet operátorů %
Ukončeno 8 24,24

reaktivace
Pracuje 25 75,76

Celkem 33 100,00
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Délka pracovního poměru

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet operátorů %
0 - 10 1 12,50
10 - 20 2 25,00
20 - 30 3 37,50
30 - 40 0 0,00
40 - 50 0 0,00
50 - 60 1 12,50
60 - 70 1 12,50
70 - 80 0 0
80 - 90 0 0

reaktivace

90 - více 0 0

Celkem 8 100,00
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3.3.6  Efektivnost náborů – promoakce

Společnost pořádá různá druhy promoakcí za účelem náboru zaměstnanců. Většinou 

jsou akce zaměřené na studenty a probíhají ve večerních podnicích nebo na 

koupalištích.

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet OP %
Ukončeno 10 62,50

Promoakce
Pracuje 6 37,50

Celkem 16 100,00
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Délka pracovního poměru

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet OP %
0 - 10 3 30,00
10 - 20 4 40,00
20 - 30 0 0,00
30 - 40 0 0,00
40 - 50 0 0,00
50 - 60 1 10,00
60 - 70 0 0,00
70 - 80 2 20,00
80 - 90 0 0,00

Promoakce

90 - více 0 0,00

Celkem 10 100,00
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3.3.7  Efektivnost náborů přes reklamu v rádiu

Na reklamu v rádiu je vynakládáno nejvíce peněžních prostředků. Efektivita je ale velmi 

nízká. Za tři měsíce se zkrze reklamu v rádiu přihlásili pouze tři uchazeči, kteří během 

prvních dvou měsíců z práce odešli.

Ukončení pracovního poměru 

Pracovní poměr
nástroj

Stav Počet OP %
Ukončeno 3 100,00

rádio
Pracuje 0 0,00

Celkem 3

Délka pracovního poměru

Délka prac. poměru ve dnech
nástroj

Interval Počet operátorů %
0 - 10 0,00
10 - 20 1 33,33
20 - 30 1 33,33
30 - 40 0,00
40 - 50 1 33,33
50 - 60 0,00
60 - 70 0,00
70 - 80 0,00
80 - 90 0,00

rádio

90 - více 0,00

Celkem 3 100,00
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3.4 Dotazník 1

První  dotazník (viz. Příloha 1) byl předkládán na výběrových řízeních potencionálním 

zaměstnancům na pozice operátorů telemarketingu. Vyplnilo ho celkem 287 uchazečů o 

práci v období od 10.1.2007 do 10.4.2007. Dotazník jsem vytvořil za účelem zjištění 

profilu uchazečů a zjištění nejvhodnějšího umístění reklamy na nabízené volné pracovní 

pozice. Dotazníky jsem vyhodnotil a vytvořil následující statistiky :

3.4.1 Pohlaví uchazečů

Z grafu můžeme vidět, že v období od 10.1.2007 do 10.4.2007 se hlásilo o práci 66 %

žen. Toto číslo se blíží k číslu z celoročních statistik (74%).

3.4.2  Činnost uchazečů

Graf ukazuje, že tři čtvrtiny uchazečů o zaměstnání tvoří studenti. Studenti jsou velice 

problematická skupina, co se stálosti zaměstnaní týče. Tento fakt ovlivňuje negativně 

výši fluktuace.

pohlaví počet %
muž 98 34,15
žena 189 65,85

Celkem 287 100,00

činnost počet %
student 223 77,70

nezaměstnaný 50 17,42
mateřská dov. 5 1,74
zaměstnany 8 2,79

invalidní důchodce 1 0,35
Celkem 287 100,00
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3.4.3  Věk uchazečů

Hodnoty z grafu věku uchazečů odpovídají hodnotám z předchozího grafu činnosti.

3.4.4  Škola

Graf znázorňuje druhy školy, které studenti - uchazeči studují. Pořadí od největší 

zastoupení k nejmenšímu : Masarykova univerzita, střední školy, Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita, Vysoké učení technické, Vysoké odborné školy, 

Vysoké školy mimo Brno, Janáčkova akademie muzických umění. K umístění letáků 

bych doporučil fakulty prvních čtyřech uvedených škol.

věk počet %
16-19 45 15,68
19-25 205 71,43
25-35 26 9,06
> 35 11 3,83

Celkem 287

typ školy počet %
MZLU 41 19,16
VUT 33 15,42
MU 67 31,31
SŠ 57 26,64

VOŠ 8 3,74
JAMU 2 0,93

VŠmimoBrno 6 2,80
Celkem 214 100,00
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3.4.5  Info o práci 1

Na grafu vidíme, jaký zdroj informací o práci, uvedli uchazeči v dotazníku jako 

primární. Lidé se nejčastěji dozvídají o práci z internetu. Internetová inzerce se 

umisťuje na servery nabízející práci ( jobs.cz, prace.cz)

3.4.6  Info o práci 2

Na grafu vidíme, jaký zdroj informací o práci, uvedli uchazeči v dotazníku jako 

sekundární. Lidé se nejčastěji dozvídají o práci od známých. 

Zdroj počet %
internet 170 59,23
nástěnka 49 17,07

známí 56 19,51
Mladá fronta 3 1,05
metropolis 4 1,39
úřad práce 0 0,00
Špalíček 5 1,74

jiné 0 0,00
Celkem 287 100,00

Zdroj počet %
internet 69 28,16
nástěnka 41 16,73

známí 74 30,20
MF 28 11,43

metropolis 9 3,67
ÚP 9 3,67

Špalíček 11 4,49
jiné 4 1,63

Celkem 245 100,00
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3.4.7  Návštěvnost kin

Z hlediska umístění reklamy a roznosu letáků graf ukazuje nejvhodnější kina Špalíček a 

Olympia. 

Název kina počet %
Olympia 57 32,76
Špalíček 91 52,30

Art 14 8,05
Scala 8 4,60

Magnet 4 2,30
Celkem 174 100,00
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3.5  Dotazník 2

Druhý dotazník (viz. Příloha 2) byl předkládán zaměstnancům na pozicích operátorů 

telemarketingu. Vyplnilo ho celkem 145 zaměstnanců v období od 1.2.2007 do 

10.4.2007. Dotazník jsem vytvořil za účelem zjištění profilu zaměstnanců a jejich 

spokojenosti se zaměstnáním.

3.5.1  Pohlaví 

3.5.2  Věk

pohlaví počet %
muž 44 30,34%
žena 99 68,28%

neuvedeno 2 1,38%
Celkem 145 100,00%

věk počet %
16-19 let 15 10,34%
19-25 let 111 76,55%
25-35 let 11 7,59%

více 7 4,83%
neuvedeno 1 0,69%

Celkem 145 100,00%
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3.5.3  Činnost

3.5.4  Kritérium pro výběr brigády

Jako rozhodující kritériem pro výběr brigády uvádějí operátoři časovou flexibilitu před 

finančními podmínkami.

Kriterium počet %
finanční podmínky 55 38%

odborná praxe 9 6%
flexibilita 65 45%

nenáročnost 6 4%
jiné (prostředí,kolektiv,lokalita) 10 7%

Celkem 145 100%

činnost počet %
VŠ 99 68,28%
SŠ 21 14,48%

nezaměstnaný 8 5,52%
MD 6 4,14%

zaměstnaný 9 6,21%
neuvedeno 2 1,38%

Celkem 145 100,00%
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3.5.5  Preferovaná délka brigády

Z tohoto grafu vidíme, že preferovaná doba zaměstnání je déle než jeden rok. Bohužel 

ze statistik zaměstnanců vyplívá, že tuto dobu překročí necelých 10 % zaměstnaných.

Délka brigády počet %
1-2 měsíce 5 4%
3-4 měsíce 17 12%
5-6 měsíců 15 11%

6 měs. -1 rok 30 22%
déle 72 52%

Celkem 139 100%
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3.5.6  Zajímavost práce ve firmě – nejvyšší priorita

Nejzajímavějším faktorem je pro zaměstnance flexibilita pracovních směn s 80%.

Priorita 1 počet %
flexibilita směn 116 80,00%

kolektiv 7 4,83%
náplň práce 4 2,76%

finance 8 5,52%
vedení 2 1,38%

prac.prostředí 4 2,76%
firemní party 4 2,76%

Celkem 145 100,00%
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3.5.7  Zajímavost práce ve firmě – priorita 2

Jako druhý nejzajímavější faktor volili zaměstnanci kolektiv a finanční ohodnocení.

Priorita 2 počet %
flexibilita směn 9 6,38%

kolektiv 45 31,91%
náplň práce 6 4,26%

finance 44 31,21%
vedení 12 8,51%

prac.prostř. 22 15,60%
firemní party 2 1,42%

soutěže 1 0,71%
Celkem 141 100,00%
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3.5.8  Spokojenost s výdělkem

Více než jedna třetina dotázaných zaměstnanců je spokojena na 80% se svoji mzdou.

Známka počet %
1 15 10,34%
2 50 34,48%
3 40 27,59%
4 14 9,66%
5 7 4,83%

nelze hodnotit 19 13,10%

Celkem 145 100,00%
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3.5.9  Hodnocení systému odměňování

Hodnocení počet %
jednoduchý a srozumitelný 45 31%
neorientuji se 39 27%
složitý 25 17%
nesrozumitelný 12 8%
neřeším to 24 17%

Celkem 145 100,00%
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3.5.10  Názor na výkonnostní a fixní složky mzdy

Více než polovina současných zaměstnanců by si přála, aby firma kladla větší důraz na 

fixní složku mzdy.

Poměr složek mzdy počet %
zachovat 37 25,52%
větší důraz na fixní složku 77 53,10%
větší důraz na výkonnostní složku 10 6,90%
nevím 17 11,72%
neuvedeno 4 2,76%

Celkem 145 100,00%
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3.5.11  Poznámky a doporučení operátorů

Poznámky počet %
Hlučnost 17 48,57%
Špatné hygien.podm. 2 5,71%
Automat na tyčinky,bagety 2 5,71%
Malý výdělek 3 8,57%
špatné PC 3 8,57%
Syst.odměňování -
úspěšnost/dovoláno/výše 8 22,86%
Celkem 35 100,00%
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3.6  Náklady na nábor operátorů

Společnost vynakládá nemalé finanční prostředy spojené s náborem operátorů. Ty se 

dají rozdělit do třech skupin :

 Průměrné mzdové roční náklady personalistů náboru operátorů

Ve společnosti se o nábor zaměstnanců starají tři pracovníci s hlavním pracovním 

poměrem a jeden brigádník, pracující na dohodu o pracovní činnosti. Průměrné 

mzdové náklady, vzniklé společnosti za jeden rok na jednoho zaměstnance 

s hlavním pracovním poměrem činí 240 000 Kč. Průměrné roční mzdové náklady na 

brigádníka činí  120 000 Kč. Celkové náklady na mzdy personalistů náboru činí : 

3* 240 000 Kč + 120 000 Kč = 840 000 Kč

 Průměrné roční náklady na běžný provoz

Kancelářské potřeby 50 000 Kč
(papíry, tonery, šanony, diáře, psací potřeby…)

náklady spojené s administrativou 20 000 Kč

informační technologie 50 000 Kč
(údržba pc, aktualizace software)

Celkem 120 000 Kč
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 Průměrné roční náklady na upoutání uchazečů o zaměstnání

náklady jsem rozdělil do skupin podle druhu reklamy

PERIODICKÉ AKCE
roznos letáků po Vysokých,Středních školách 50 000

roznos letáků po barech, klubech 4000
OZO - prémie za zisk nového 
operátora 40 000

Friends - prémie za kontakt 100 000

celkem periodické akce 194 000

REKLAMA V MÉDIÍCH
internet 18 000

Rádio  120 000

Tisk  46 000

celkem média 184 000

PROMO KAMPANĚ
promoakce 39 000

MATERIÁL  
Grafické práce 5000

Tisk letáků 45 000

celkem materiál 50000

REZERVA 10 000

Celková kalkulace 477 000

Mzdové náklady a náklady na reklamu vycházejí z kalkulace firmy pro rok 2006.

Náklady na nábor jednoho operátora podle „původu”

Když podělíme součet částek vynaložených na reklamu,  mzdy personalistů a běžný 

provoz, s počtem operátorů, dostaneme průměrné náklady na přijetí jednoho operátora.

477 000 + 840 000 + 120 000

1477
=  973 Kč
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4  Vlastní návrhy řešení
Jak už jsem se zmínil v úvodu praktické části, rozdělím řešení problému fluktuace 

zaměstnanců na pozicích operátorů telemarketingu do dvou částí. Primárním řešením je 

nalezení způsobu udržení zaměstnanců ve společnosti. Sekundárním řešením pak nábor 

dostatku pracovních sil, které by nahrazovaly odcházející pracovníky. Návrhy budou 

uváděny nezávisle na sobě.

4.1 Primární řešení – udržení zaměstnanců ve společnosti

Vypracované statistiky z roku 2006 uvádějí míru fluktuace 63%. Tato hodnota je velmí 

vysoká, ale u společností pohybujících se na trhu telemarketingu nijak neobvyklá.

Prvním návrhem pro zlepšení situace bude upravení současného mzdového systému.

Předpokládaným cílem je snížit fluktuaci z 63% na 50%, tedy o 13%.

4.1.1  Upravení mzdového systému

Současně používaný mzdový model je popsán v kapitole firemní strategie pro udržení 

zaměstnanců. Tento systém je ve firmě „ zaběhlý”. Má své tvůrce a zastánce ve vedení 

společnosti, takže větší reforma nepřicházela v úvahu. Snažil jsem se tedy o dotvoření 

systému odměňování.

Stěžejní informace k vytvoření úpravy jsem získal analýzou statistik zaměstnanců a 

dotazníku č.2.  Z  nichž vyplívá že :

 82% zaměstnanců na pozicích operátorů jsou studenti vysokých a středních škol 

ve věku od 16-25 let. Studenti bývají velmi nestálými zaměstnanci. Často mění 

práci. Většinou si brigádami vydělávají na svůj volný čas.
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 Časová flexibilita je přednější než finanční odměna. 45% dotázaných 

upřednosnilo časovou flexibilu před výší finanční odměny. Tento fakt je 

ovlivněn předchozím údajem o zastoupení studentů na této pracovní pozici.

 85% z dotázaných preferuje brigádu na dobu delší než 5 měsíců. Avšak 

statistika zaměstnanců ukazuje, že každý druhý operátor opustí zaměstnání 

během prvního měsíce. 

 Zajímavostí práce je u operátorů primárně volba směn s 80%. Finance jako 

zajímavost zvolilo pouze 5,5% dotázaných. Pomocí upravení mzdového 

systému, by se měla zajímavost finančního hodnocení zlepšit. 

 Více než polovina (53%) současných zaměstnanců je pro větší důraz na fixní 

složku mzdy.

 44% dotázaných je se svým výdělkem spokojeno na 80% a více. Po upravení

mzdového systému by se měl zvednout počet spokojených zaměstnanců. Což 

bude pozitivně ovlivňovat míru fluktuace.

Tyto informace jsem vyhodnotil a dospěl k závěru nutnosti úpravy fixní složky mzdy.

Díky této úpravě dostanou zaměstnanci příležitost k zvýšení svého fixního ohodnocení.

Popis úpravy

Každému operátorovi bude přidělen bodový účet. Za každou korunu, kterou operátor 

obdrží ve formě výkonnostní prémie, bude operátorovi připsán na bodový účet jeden 

bod. Po dosažení určitého počtu bodů, bude operátorovi zvýšen hodinový základ mzdy 

o 5 Kč. Zvýšení mzdy bude platné od následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 

proběhlo překročení bodové hranice. Horní hranice základu mzdy bude limitována 70

Kč/hod.
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Výhody : 

 jednoduchost zavedení systému – současný mzdový systém je zachován, touto 

úpravou je pouze dotvořen.

 operátoři budou více motivování k práci

 operátoři budou mít možnost mzdového růstu. Rychlost růstu bude zcela v jejich 

rukou 

 vetší upoutání uchazečů o zaměstnání

Nevýhody : 

 Složitost kompletního mzdového systému – může se stát, že dojde 

k nepochopení mzdového systému. Tím pádem ke vzniku nedůvěry k firmě.

 Zvýšení mzdových nákladů

Bodové hranice : 

 2000 bodů

 4000 bodů

 8000 bodů

 15000 bodů
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Příklad průměrného nárůstu mzdy u operátora na první rok

Základ mzdy u nastupujících operátorů je 50-60 Kč. Jeho výše se určuje podle 

předchozí praxe. Průměrný operátor odpracuje 50 hodin měsíčně. Průměrná 

výkonnostní prémie činní 15Kč/hod. Průměrný počet přidělovaných bodů měsíčně na 

jednoho zaměstnance je 750.  Přidělované body budou rozděleny do čtyř pásem. 

Hranice pásem jsou určeny tak, aby byly ze začátku operátorovi snáze dostupné.

POD ZMZH CZM VP BÚ

leden 50 50 2500 15 750
únor 50 50 2500 15 1500
březen 50 50 2500 15 2250
duben 50 55 2750 15 3000
květen 50 55 2750 15 3750
červen 50 55 2750 15 4500
červenec 50 60 3000 15 5250
srpen 50 60 3000 15 6000
září 50 60 3000 15 6750
říjen 50 60 3000 15 7500
listopad 50 60 3000 15 8250
prosinec 50 65 3250 15 9000

POD počet odpracovaných hodin
ZMZH základní mzda za hodinu
CZM celkový základ mzdy
VP výkonnostní prémie
BÚ bodový účet
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Kalkulace průměrných nákladů pro první rok úpravy mzdového systému

PPO PM SZP NO NC

leden 546 0 0 0 0
únor 472 0 0 0 0
březen 407 0 0 0 0
duben 329 250 87,5 337,5 111037,5
květen 207 250 87,5 337,5 69862,5
červen 129 250 87,5 337,5 43537,5
červenec 71 500 175 675 47925
srpen 55 500 175 675 37125
září 46 500 175 675 31050
říjen 46 500 175 675 31050
listopad 46 500 175 675 31050

prosinec 46 750 262,5 1012,5 46575

celkem 449212,5

PPO počet pracujících operátorů s nárokem na zvýšení základu mzdy
- určený podle délky pracovního poměru ze statistik zaměstnanců
a z předchozí tabulky o průměrném nárůstu mzdy

PM přidaná mzda za měsíc na jednoho operátora
- vychází z předchozí tabulky o průměrném nárůstu mzdy

SZP sociální a zdravotní pojištění z přidané mzdy na jednoho operátora
- odvod zaměstnavatelem 
35%

NO náklady přidané mzdy na jednoho operátora

NC měsíční celkové náklady přidané mzdy všech operátorů
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Společnosti by v prvním roce měli vzniknout náklady spojené se změnou mzdového 

systému ve výši 449213 Kč. Doporučil bych rezervu 10 000 Kč pro první tři měsíce pro 

případ rychlejšího překročení bodové hranice, u nejlépe hodnocených operátorů.

Celkové předpokládané náklady činí 459213 Kč.

Je třeba si uvědomit, že částky jsou pouze orientační. Nikdy nejde dopředu přesně 

odhadnout počty a délky pracovních poměrů u operátorů. Částky vychází ze statistik 

zaměstnanců za rok 2006 a z výpočtu růstu mzdy průměrného operátora.

Dopady zavedení úpravy mzdového systému

Cílem úspěšné realizaci změny systému je snížení fluktuace na 50% ročně. 

finanční dopady snížení fluktuace z 63% na 50% :   

 Společnost podle výpočtu z kapitoly Náklady na nábor operátorů, stojí nábor 

jenoho operátora 973 Kč. Snížením fluktuace by počet zaměstnanců, kteří 

rozvážou pracovní poměr měl klesnout z 931 na 739. Ve společnosti by tím 

pádem zůstávalo o 192 zaměstnaců více, než je tomu v současnosti. Tento údaj 

povede k ušetření nákladů  (po prvním roce)  ve výši 192 * 973Kč = 186816 Kč.

 Udžení takového počtu zaměstnanců  bude znamenat úbytek práce pro 

personalisty náborů. Dalším dopadem by bylo snížení počtu personalistů. Ze tří 

pracovníků na hlavní pracovní poměr a jednoho brigádníka, by zůstali dva 

pracovníci na hlavní pracovní poměr. Toto opatření povede ke snížení 

mzdových nákladů o 240 000 +120 000 = 360 000 Kč za rok

Ostatní dopady :

 Díky delším pracovním poměrům, budou mít zaměstnanci více zkušeností

 Větší stálost kolektivu

Společnosti se po zavedení systému a při plánovaném průběhu sníží náklady spojené 

s náborem operátorů o 360 000 + 186816 = 546816 Kč.
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Porovnáním nákladů na první rok úpravy mzdového systému a ušetřených 

nákladů, které systém přiníší dostaneme částku 546816 – 459213 = 87603 Kč.



75

4.1.2  Zavedení sportovních akcí pro zaměstnance

Společnost Mediaservis s.r.o. nemá jednoznačně určený benefitní program. O vydání 

benefitů rozhoduje vedení společnosti. Vedení rozhodne kdy a co zaměstnanci jako 

benefit dostanou. Většinou se udělování benefitů odvíjí od úspěšnosti operátorů. 

Rozdávají se pak různé slevové kupóny a lístky na kulturní akce.

Mým druhým návrhem pro udržení zaměstnanců je zavedení pravidelných sportovních 

akcí na které se bude moci přihlásit jakýkoli zaměstnanec společnost. Sportovní akce 

jsem zvolil kvůli vysokému počtu lidí ve věku od 16-25 let v řadách zaměstnanců.

Mladí lidé mají většinou sport rádi.

Cílem tohoto opatření je snížit fluktuaci zaměstnanců o 3%, tzn. z 63% na 60% a zlepšit 

zaměstnanecké vztahy.

Popis zavedení :

Společnost bude každý měsíc v roce pořádat jednodenní sportovní akci. Veškeré 

náklady spojené s pronájmem hřišť hradí firma. Druhy akcí budou rozděleny podle 

ročních období. V létě a na jaře bude společnost pořádat tenisové a beachvolejbalové 

dny, zimě bude patřit lední hokej, squash a badmington.

Organizace :

Na každou sportovní akci bude předem určen počet minimálního a maximálního počtu 

účastníků. Zájemci se budou moci přihlástit na danou akci vždy čtrnáct dní předem u 

pověřeného personalisty. Přičemž bude rozhodovat pořadí přihlášených.
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Roční plán akcí :

akce min. účast max. účast pronájem
leden squash 24 48 4 hodiny 3kurty
únor badmington(dvouhra,čtyřhra) 16 32 4 hodiny 2 kurty
březen tenis (dvouhra,čtyřhra) 24 96 6 hodin 4 kurty
duben beachvolejbal 32 64 4 hodiny 2 kurty
květen tenis 24 96 6 hodin 4 kurty
červen beachvolejbal 32 64 4 hodiny 2 kurty
červenec tenis 24 96 6 hodin 4 kurty
srpen beachvolejbal 32 64 4 hodiny 2 kurty
září lední hokej 20 40 2 hodiny
říjen squash 24 48 4 hodiny 3kurty
listopad badmington 16 32 4 hodiny 2 kurty
prosinec lední hokej 20 40 2 hodiny

Kalkulace nákladů :

akce MK DP N1 NC
tenis Lužánky 10:00 - 16:00 2400 7200
beachvolejbal Bartošova čtvrť 14:00 - 18:00 1200 3600
squash Selská 66 12:00 - 16:00 1080 2160
badmington Štouračova 1a 17:00 - 21:00 1840 3680
lední hokej krasohala Rondo 21:00 - 23:00 2500 5000

21640

MK místo konání sportovní akce

DP doba pronájmu hřišť, vždy v sobotu

N1 náklady na jednu určitou sportovní akci v Kč

NC roční náklady na určitou akci v Kč

Roční náklady na sportovní akce činí 21640 Kč. Částku můžeme považovat za 

konečnou, protože náklady na administrativu jsou v tomto případě minimální.
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Dopady zavedení sportovních akcí :

Finanční dopady :

 Při úspěšné aplikaci programu sportovních akcí, by se podle předpokladů měla 

fluktuace snížit po prvním roce z 63% na 60 %, tzn. o 3%. Snížením fluktuace 

by počet zaměstnanců, kteří rozvážou pracovní poměr, měl klesnout z 931 na 

887. Ve společnosti by tím pádem zůstávalo o 44 zaměstnaců více, než je tomu 

v současnosti. Tento údaj povede k ušetření nákladů  (po prvním roce)  ve výši 

44 * 973Kč = 42812 Kč.

Ostatní dopady :

 Zlepšení zaměstnaneckých vztahů

 Sblížení s vedením firmy

Porovnáním nákladů na první rok aplikace programu sportovních akcí a 

ušetřených nákladů, které systém přináší, díky snížení fluktuace, dostaneme 

částku 42812 – 21640 = 21172 Kč.
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4.2 Sekundární řešení – nábor pracovních sil

Druhotným způsobem řešení fluktuace v mé práci je nábor dostatku pracovních sil na 

pozici operátorů telemarketingu. Kvůli potřebě velkého počtu operátorů a jejich 63% 

fluktuaci pořádá společnost každodenní výběrová řízení. Každý týden se jich zůčastní 

zhruba sto uchazečů o zaměstnání. Základem pro upoutání pozornosti tolika 

potencionálních zaměstnanců je dobré zvládnutí personálního marketingu. Společnost 

se snaží upoutat uchazeče různými způsoby. Mým návrhem bude uvedení 

nejefektivnějších způsobů, které firma používá. Vyhodnocení bude probíhat podle 

druhu „zdroje uchazeče”. Dále pak podle toho, jak dlouho daní uchazeči  v zaměstnání 

vydrželi.

Podkladem pro toto řešení budou statistiky efektivnosti náborů a dotazník č.1.

Pro lepší přehled vytvořím tabulku s výtahem nejdůležitějších informací z výše 

uvedených podkladů. Údaje v tabulce jsou za čtvrté čtvrtletí roku 2006.

zdroj způsob náboru operátorů

počet op počet operátorů, kteří byli daným způsobem osloveni

fluktuace míra fluktuce v %, příslušící danému způsobu náboru

PKO počet operátorů, kteří ukončili během prvního měsíce pracovní poměr

náklady náklady spojené z daným způsobem náboru za čtvrtletí

zdroj počet op fluktuace PKO náklady
Internet 201 41 57 4500
Friends 159 40,25 46 40 000
Letáky 42 43 15 12 500
Reaktivace 33 24 6 5000
PromoAkce 16 62 7 9750
Rádio 3 100 2 30 000



79

4.2.1  Doporučené způsoby získání zaměstnance

Zde uvedu, jaké způsoby a druhy reklam bych pro získávání zaměstnanců firmě 

doporučil. 

Internetová reklama

Nejefektivnějším nástrojem ze současně používaných,  je inzerce pracovních pozic na 

internetových portálech prace.cz, jobs.cz. Jako zdroj informací o práci uvedlo 201 

operátorů právě tyto dvě internetové stránky. Na tento druh reklamy přitom společnost 

vynakládá nejméňě finančních prostředků. Čtvrtletní náklady se pohybují kolem částky 

4500 Kč. Přitom inzerce pro brigádníky je zcela zadarmo, platí se pouze inzerce pro 

hlavní pracovní poměry. Společnosti bych doporučil reklamu pracovních pozic i na 

jiných serverech, např. nabidky-prace.cz, dobraprace.cz, kariera.cz, hledampraci.cz,     

e-brigady.cz.

Interní firemní systém Friends

Druhým nejefektivnějším nástrojem je firemní systém Friends. Tento způsob přivedl do 

firmy 159 operátorů během čtvrtletí. Systém je poměrně finančně nákladný,za čtvrtletí 

na něj firmy vynaloží průměrně 30 - 40 000 Kč, ale nezbytný pro zaplnění potřebných 

pracovních míst. Kladem je jednoduchost, operátor dá kontakt personalistovi,ten na 

kontakt zavolá a vyžádá si zaslání životopisu. Systém Friends společnosti doporučuji i 

nadále.

Roznos letáků

Roznos letáků probíhá po nástěnkách fakult vysokých škol a nástěnkách středních škol.

Studenti tvoří přes 80% operátorů. Jsou tedy pro firmu stěžejní skupinou 

potencionálních zaměstnanců. Ohlas 42 uchazečů za čtvrtletí z tohoto zdroje zůstává 

pro firmu za očekáváním, nicméně vynaložené náklady 12 500 Kč jsou přijatelné.

Fluktuace zaměstnanců u výše uvedených třech způsobů je vyrovnaná. V průměru 

dosahuje 42 %.
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Reaktivace

Systém reaktivace spočívá v oslovení bývalých zaměstnanců. Nevýhodou systému je 

malý zájem o znovunastoupení do práce. Výhodou je nízká fluktuace zaměstnanců

(24%) , kteří se rozhodnou k opětovnému nástupu na pracovní pozici a minimální 

náklady (5000 za čtvrtletí ) na realizaci. Bývalí zaměstnanci jsou oslovování přes e-mail 

nebo telefon. Firmě doporučuji zvýšit intenzitu oslovování bývalých zaměstnanců.

4.2.2  Nedoporučené způsoby získání zaměstnance

Zde uvedu, jaké způsoby a druhy reklam bych pro získávání zaměstnanců firmě 

doporučil zrušit.

Promo akce

Společnost pořádá promo akce pro nábory zaměstnanců v klubech a v kinech. Ohlasy o 

zaměstnání jsou však velmi malé. 16 uchazečů získaných tímto způsobem je 

nedostačující.  Mezi velké nevýhody patří poměrně složitá příprava, náklady neúměrné 

počtu získaných uchazečů (9750 Kč) a v neposlední řadě fluktuace 62%.

Pořádání promo akcí doporučuji zrušit.

Reklama v rádiu

Reklamou v rádiu byli za čtvrtletí oslovení tři budoucí zaměstnanci, kteří navíc během 

prvních dvou měsíců rozvázali pracovní poměr. Tento počet oslovených a 100% 

fluktuace vypovídá o zbytečnosti systému. Navíc firma vynakládá čtvrtletní náklady, na 

tento druh reklamy, ve výši 30 000 Kč. Reklama v rádiu je z hlediska náborů nových 

pracovníků nešťastná volba, doporučil bych její zrušení.

Výše uvedené dva způsoby jsou z hlediska náborů velmi neefektivní. Je ale možné, že 

je společnost využívá pro jiný účel.Například pro zviditelnění společnosti.
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Závěr

Společnost se pohybuje na trhu, ke kterému fluktuace zaměstnanců neodmyslitelně 

patří. Pro vysokou fluktuaci hovoří náročnost práce, většinové zastoupení studentů na 

pracovních pozicích a malé finanční ohodnocení. Svými návrhy jsem se snažil snížit 

míru fluktuace na přijatelnou hranici. Za daných předpokladů přinese úspěšná realizace 

návrhů snížení míry fluktuace a úsporu nákladů. 

Společnost v současné době zvažuje použití některého z mých návrhů.
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Seznam příloh

Příloha 1……………………………………………………….dotazník č. 1

Příloha 2……………………………………………………….dotazník č. 2



Děkujeme Vám, že jste se dostavili na výběrové řízení na pozici Operátor/ka
telemarketingu.Z důvodu zefektivnění procesu výběrového řízení Vás prosíme
o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní.

Profil
Pohlaví: Věk: Skupina:
a) muž a) 15 - 19 let a) student VŠ - uveďte školu i fakultu :
b) žena b) 20 - 25 let b) student SŠ - uveďte školu : 

c) 26 - 35 let c) nezaměstnaný
e) více jak 35 let d) na mateřské dovolené

e) zaměstnaný
f) důchodce
g)student - jazyková škola

DOTAZNÍK

1) Odkud jste se dozvěděli o práci v Mediaservisu?
    zaškrtněte prosím 1 možnost

a) internet  d) školní intranet h) rádio Kiss Hády
b) nástěnka ve škole e) leták na ulici i) MF dnes
c) doporučení známého f) úřad práce j) leták v klubu, hospodě …

k) citylight, plakáty

2) Kde jinde jste se setkali s nabídkou práce jako Operátor telemarketingu
   v Mediaservisu? Zaškrtněte prosím všechny zdroje, se kterými jste se setkali

a) internet  d) školní intranet g) rádio  Evropa 2
b) nástěnka ve škole e) leták na ulici h)  rádio Kiss Hády
c) doporučení známého f) úřad práce i) MF dnes

3) Jak často chodíte do kina ? Uveďte kontkrétně do jakého kina chodíte nejčastěji.

a)1 týdně a častěji c) 1 měsíčně
b) 1 za 14 dní d) méně často

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili nad vyplněním dotazníku.

g) rádio  Evropa 2
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3) Jak často chodíte do kina ? Uveďte kontkrétně do jakého kina chodíte nejčastěji.

a)1 týdně a častěji c) 1 měsíčně
b) 1 za 14 dní d) méně často

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili nad vyplněním dotazníku.

g) rádio  Evropa 2
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