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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá uplatněním personálního marketingu ve společnosti. 

Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se uplatnění marketingu v oblasti 

HR. V druhé, praktické části práce jsou provedeny analýzy současného stavu společnosti, které 

by měly napomoci ke zjištění problémových oblastí personálního marketingu v podniku. 

Analytická část je obohacena o názory zaměstnanců. Cílem této práce je zhodnocení současné 

situace personálního marketingu společnosti tak, aby došlo ke zlepšení personálního 

marketingu společnosti a ke zlepšení oblastí zjištěných jako problémové. 

Klíčová slova 

Lidské zdroje, personální marketing, získávání pracovníků, podniková komunikace, 

angažovanost zaměstnanců, adaptace zaměstnanců, zaměstnanci, řízení lidských zdrojů, image 

společnosti 

Abstract 

This master’s thesis deal with assertion personal marketing in company. Theoretical part of this 

work is focused on the knowledge of assertion of marketing in HR sphere. In the second, 

practical part of this master thesis analysis the current state of company, which should help 

in  the identification of problematic areas of personal marketing in the company. This analysis 

part of this work is enriched by the views of employees. The aim of this thesis is to evaluate 

the  current situation of the company’s personal marketing in order to improve the areas 

identified as problematic.  

Key words 

Human resources, personal marketing, recruitment, corporate communication, employee 

engagement, employee adaptation, employees, human resources management, company image 
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ÚVOD 

,,Součástí sociálního systému státu jsou opatření v oblasti zaměstnanosti, mzdového 

vývoje, celoživotního vzdělání, životního prostředí a sociálního zabezpečení. Jeho účelem 

je mimo jiné vytvoření souladu mezi potřebami lidí a fungováním tržního hospodářství. 

Řada těchto opatření nutně zasahuje do systému práce s lidmi v organizacích“ (Šlapák, 

2015, s. 5). 

Tato diplomová práce se zaměřuje na personální marketing. Jak je výše zmíněno, práce 

s lidmi v organizacích je důležitou součástí systému státu a personální marketing 

je  pojem, který pod práci s lidmi v organizacích řadíme. Personální marketing zahrnuje 

řadu oblastí od náboru zaměstnanců, přes prostředí společnosti, v němž lidé pracují 

až  po  komunikaci a vnímání značky.  

Lidé jsou hnacím motorem organizací, bez nichž by společnosti nemohly fungovat. Mít 

ty správné lidi na správných místech, kteří budou kvalitní a loajální ke společnosti 

je  klíčem k úspěchu společnosti. Personální marketing je tedy vše, co společnost dělá 

ve  vztahu k zaměstnancům, jak k budoucím, současným, tak bývalým. Důležitou součástí 

personálního marketingu je také, jak již bylo zmíněno výše, budování značky 

zaměstnavatele, která vzniká při nástupu prvního zaměstnance do společnosti, 

a  s níž  přicházíme do interakce už při podávání inzerátu nabídky práce. Postupně 

se  pak  tvoří image značky, která je založena na zkušenostech zaměstnanců, uchazečů 

a  dalších lidí, jenž přijdou do styku se společností.  

Diplomová práce se zabývá personálním marketingem ve velmi významné společnosti 

Pardubického kraje i celé České republiky, a to společností Iveco sídlící ve Vysokém 

Mýtě. Tato společnost má velmi podstatný vliv na zaměstnanost v oblasti, ve které sídlí. 

Společnost si uvědomuje důležitost svých zaměstnanců, a proto se neustále snaží 

zlepšovat v oblastech s nimi souvisejících.  

V první části práce budou popsány teoretické poznatky z oblasti personálního marketingu. 

Budou vysvětleny pojmy marketingový mix v personálním marketingu, lidský kapitál, 

personální strategie, získávání pracovníků, adaptace, kultura, komunikace ve společnosti 

a další. V navazující druhé části práce bude zjištěna a zanalyzována nynější situace 
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společnosti. V poslední třetí, návrhové části, pak budou navrhnuta řešení, která by měla 

vést ke zlepšení oblastí, které byly na základě šetření rozpoznány jako problémové.   
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Tato práce se bude zabývat personálním marketingem ve společnosti Iveco Czech 

Republic a.s., na žádost společnosti zaměří především na oblast technicko-hospodářských 

zaměstnanců. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení současné úrovně uplatnění 

personálního marketingu ve společnosti Iveco Czech Republic a.s.. Na základě tohoto 

zhodnocení poté navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stavu oblastí, které budou 

zjištěné jako problémové. Společnost zaměstnává velké množství zaměstnanců různých 

kategorií.  

Způsob,  jak dosáhnout výše uvedených cílů je také zpracování průzkumu mezi 

technicko-hospodářskými zaměstnanci, ze kterého by měl vyplynout stav personálního 

marketingu ve společnosti. Tedy jeho fungující oblasti a oblasti, kde je nutné provést 

změny a  zlepšení.  

V práci je využita metoda faktografické rešerše, na jejímž základě je zpracována 

teoretická část práce. V analytické části práce je využita metoda analýz interních 

dokumentů společnosti, analýz trhu práce, současného prostředí v rámci zaměstnanosti. 

Dále jsou zpracovány analýzy vnitřního a vnějšího okolí společnosti, je využita metoda 

7S a dotazníkové šetření.  

Významným podkladem práce je také již má zpracovaná bakalářská práce v rámci 

prvního stupně vysokoškolského studia. Práce byla zpracována taktéž pro společnost 

Iveco Czech Republic, a.s.. A zaměřovala se v rámci oblasti HR především na oblast 

odměňování, která s personálním marketingem taktéž souvisí.  

Na základě teoretické a analytické části práce jsou poté ve třetí části zpracované návrhy, 

které by měly vést ke zlepšení personálního marketingu společnosti a to tak, aby došlo 

ke  zlepšení oblastí zjištěných jako problémové.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Nejprve bude vysvětlen pojem marketing a marketingový mix pro lepší pochopení 

marketingu personálního, a poté budou dále uvedeny rozdíly klasického marketingu 

a  marketingu personálního. V další části bude podrobně rozpracovaná teorie marketingu 

personálního. Bude vysvětleno pojetí personální strategie, personálního plánování, 

lidského kapitálu, personálního auditu. Bude teoreticky popsáno získávání pracovníků, 

budoucnost HR, adaptace zaměstnanců. Zahrnuto je v teoretické části práce také téma 

motivace pracovníků a v neposlední řadě zde budou uvedeny teoretická pojetí kultury, 

komunikace identity a image společnosti. Na závěr budou z teoretického hlediska krátce 

popsány analýzy, které budou v diplomové práci zpracovány.   

1 Definice a marketingový mix klasického marketingu 
a  personálního marketingu 

1.1 Definice marketingu 

Snažení o objevení rovnováhy mezi zájmy zákazníků a podnikatelských subjektů 

je  základem marketingu. Klíčovým bodem marketingu je zákazník, jenž by měl být 

zahrnut do veškerých úvah a rozhodnutí (Zamazalová, 2010, str. 3). Podle Kotlera 

je  marketing definován jako: ,, společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své  potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů 

a hodnot.“ (Kotler, 2007, s. 39). Další z definic podle Havlíčka a Kašíka je: ,, Marketing 

je způsob/činnost, jak sladit to, co potřebuje a chce vnější svět s posláním, cíli a zdroji 

podniku/organizace“ (Kašík, 2012).  

1.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je technika, jenž slouží pro určení produktové strategie 

a  produktového portfolia společnosti. Tato technika napomáhá správnému určení 

portfolia produktů a jejich prodeje. Původní marketingový mix obsahuje 4P, v dnešní 

době však již existuje více variant tohoto mixu – 6P, 7P, 8P, 4C (Marketingový mix, 

2011-2016).  

 4 P – Produkt, Prodej, Propagace, Pozice 
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6 P – rozšířeno o People – lidé, Packaging (Obal) 

7 P – rozšířeno o Physical evidence (Fyzická evidence) 

8 P – rozšířeno o 7 předchozích o Product and Quality (Produktivita a kvalita) 

4 C – marketingový mix z pohledu zákazníka – Customer Solution (Co řeší zákazník), 

Costs (Náklady), Convenience (Dostupnost) a Communication (Komunikace) 

(Marketingový mix, 2011-2016). 

 

Obrázek č. 1 Marketingový mix (Zdroj: Vlastní zpracovaní dle: Marketingový mix 4P, ©2011-2016) 

Zamazalová rozděluje komunikační mix, který patří pod třetí P, tedy propagaci, do dvou 

skupin. První skupinu označuje jako komunikaci primární, do této kategorie jsou řazeny 

klasické specificky určené prostředky osobní a neosobní formy komunikace (reklama, 

podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing, …). Druhou skupinu označuje jako 

komunikaci sekundární, která zahrnuje všechny komunikační prostředky jiné 

než  specificky určené, tedy je to vše, co společnost dělá, ale i nedělá a působí 

tím  na  zákazníky. V této kategorii lze pro představu uvést kvalita produktu, jeho cena, 

obal, vystavení zboží a podobně (Zamazalová, 2010, s. 261) 
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1.3 Definice personálního marketingu 

Definice personálního marketingu je následující, „personální marketing je vše, 

co společnost dělá ve vztahu k zaměstnancům, ať již budoucím, současným 

nebo  bývalým“ (Menšík, 2017).  

„Personální marketing je řídící proces, který zabezpečuje získávání, udržení a rozvoj 

správných vnitřních zákazníků – zaměstnanců zaměstnavatele. Zabezpečuje tak vazbu 

jak  na vlastní organizaci, tak i její organizační strukturu“ (Šlapák, 2015, s. 20).  

,,Personální marketing představuje použití marketingových metod v personální oblasti“ 

(Měrtlová, 2014, s. 64). Jedná se o činnost s cílem udržet a zformovat pracovní sílu, 

jež  společnost potřebuje a tato pracovní síla tvoří dobrou pověst zaměstnavatele. 

Společnost umí zaujmout a upoutat veřejnost v zásluze zaměstnavatelské kvality 

společnosti a její dobré pověsti. Měrtlová do personálního marketingu dále zahrnuje platy 

a mzdy pracovníků, různé zaměstnanecké výhody, benefity, pracovní prostředí, kvalitu 

pracovního života, pracovní podmínky a podobně (Měrtlová, 2014, s. 64). 

Je to například styl interní komunikace, příjímací řízení, způsob vedení a odměňování, 

firemní akce, uvedení do zaměstnání a tak dále. Zde je nutné zmínit také employer 

branding, což v překladu znamená budování značky zaměstnavatele. V rámci tohoto 

pojmu je podstatné uvědomění, že každá společnost má svou značku zaměstnavatele, 

která vzniká s nástupem prvního zaměstnance, respektive s prvním inzerátem, 

ve  kterém společnost nabízí práci ve společnosti. Značku zaměstnavatele tvoříme 

prostřednictvím nástrojů personálního marketingu (Menšík, 2017). Budováním značky 

se  bude zabývat kapitola níže, zde v práci. 

1.4 Marketingový mix personálního marketingu 

V rámci prostředků personálního marketingu chápeme marketingový mix odlišným 

způsobem. V případě personálního marketingu společnost nenabízí hmatatelný výrobek, 

spíše může být uvedeno, že je nabízena specifická služba. Tuto službu využívají 

potencionální či současní zaměstnanci (Spielmann, 2017).  

Produktem zde rozumíme nabízenou pozici. Cena-protihodnota zde zastává pozici 

marketingové politiky, jenž podnik používá pro vyjádření hodnoty, na kterou si cení 
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pracovní pozice. Cenu platí zákazník, zde tedy uchazeč/zaměstnanec a jedná 

se  o  vzdělání, praxi, nadšení. Pod Place – distribuční politiku patří v personálním 

marketingu místo výkonu práce. Propagace znamená v personálním marketingu všechny 

kanály, které zajišťují komunikaci s cílovou skupinou. I zde už existují rozšíření, 

a  to  o  další 3P – people – lidé, proces-firemní procesy, které směřují k prodeji a užívání 

produktu a  Physical evidence (Spielmann, 2017).  

People – lidský faktor má vliv na komunikaci mezi zákazníkem a společností. 

Komunikace a  osobní působení je v personálním marketingu vnímano jako vliv 

na  rozhodnutí kandidáta nastoupit a setrvat v pozici, jež je mu nabízena. Proces 

zde  znamená pro proces náboru, ale  i adaptace nového zaměstnance do firemního 

prostředí. Physical evidence – fyzická evidence může být chápána jako zhmotnění naší 

abstraktní nabídky, v personálním marketingu to může být náborová brožura, vlastní 

pracovní prostředí či stánek na veletrhu a podobně (Spielmann, 2017).  

 

Obrázek č. 2 Marketingový mix personálního marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.5 Rozdíly mezi klasickým marketingem a marketingem 

personálním 

V následující tabulce jsou shrnuty přehledně rozdíly mezi marketingem klasickým 

a  personálním.  
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Tabulka č. 1 Rozdíl marketingu výrobků a služeb a personálního marketingu (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle: Stýblo, 2003, s. 18-26) 

Marketing výrobků a služeb Personální marketing 

Objekt zájmu mimo firmu: zákazník Objekt zájmu mimo společnost i uvnitř: 
současní a potencionální zaměstnanci 

Subjekt trhu: zákazníci, potenciální 
zákazníci, dodavatelé, partneři, 
konkurenční firmy aj. 

Subjekt trhu: studenti a absolventi škol, 
zaměstnanci společnosti, zaměstnanci jiných 
firem, uchazeči o práci aj. 

Objekt zájmu: výrobek, služba (nebo 
obojí) 

Objekt zájmu: potenciální a stávávající 
zaměstnanci 

Cíl: předvídání a uspokojování potřeb 
zákazníků, prostřednictvím prodeje 
výrobků nebo služeb přispět k 
podnikatelskému úspěchu společnosti 

Cíl: předvídání a uspokojování potřeb firmy, 
prostřednictvím lidí a jejich potenciálu přispět k 
podnikatelskému úspěchu společnosti 

 

2 Personální marketing 

V této kapitole bude personální marketing přiblížen a rozebrán rozsáhleji než výše.  

Získání a udržení zaměstnanců, jenž přinesou společnosti dosažení plánovaných výsledků 

je cílem personálního marketingu. I zde platí, že je nutné znát konkurenci a umět si zajistit 

v tomto boji ty nejlepší zaměstnance, uzavřít „efektivní obchod“. Personální marketing 

musí brát na zřetel, že nejen zaměstnanci a potenciální zaměstnanci se „prodávají“, 

ale  i  společnost se prodává jim (Šlapák, 2015, s. 20).  

Obsah personálního marketingu lze popsat takto:  

• vyhledávání vhodných zaměstnanců, 

• vzbuzení jejich pozornosti, 

• sjednání schůzky s nimi, 

• poznání jejich potřeb, 

• získávání zájmu o nástup, 

• nabídnutí pokrytí potřeb zájemců, 

• získání souhlasu zájemců s jejich nástupem do zaměstnání, 
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• příprava pro nástup nových zaměstnanců, 

• motivace existujících zaměstnanců, 

• péče o zaměstnance a jejich personální rozvoj (Šlapák, 2015, s. 20-21). 

Velmi podstatná je péče o stávající zaměstnance, jejich motivace, správná péče 

o  pracovní podmínky zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, dbát o sociální 

klima ve společnosti, mít nastavený správný systém odměňování, zaměstnaneckých 

výhod a systém rozvojového hodnocení, udržovat dobré vztahy s odbory 

(Šlapák,  2015,  s.21). 

2.1 Personální strategie  

Pojem strategie je chápán jako dlouhodobý plán, který je tvořen k dosažení určitého cíle 

či cílů (Strategie řízení lidských zdrojů, 2011-2016). Dle Zamazalové strategie stanovuje 

cesty, jak může být dosaženo poslání a cílů organizace a dále také určuje nezbytné 

činnosti a alokaci zdrojů, které jsou potřebné pro dosažení zamýšlených záměrů 

(Zamazalová, 2010, s. 21). 

V rámci personální strategie vycházíme z personální politiky a jedná se o dílčí strategii 

organizace. V rámci personální strategie jsou řešeny otázky týkající se potřeby 

zaměstnanců a problematika využívání pracovních sil a také hospodaření s nimi. V praxi 

personální strategie znamená stanovení základních směrů střednědobého personálního 

vývoje společnosti (optimální počet pracovních míst, počet zaměstnanců, způsob vedení 

zaměstnanců, společné hodnoty, způsob hodnocení a také motivování zaměstnanců) 

(Sakslová, 2013, s. 72). 

Personální politika společnosti vychází z její schválené personální strategie. Personální 

politika představuje principy, pravidla, zájmy a preference, a to v rámci oblasti lidských 

zdrojů, zastupuje zásady a opatření, jimiž se řídí management společnosti ve spojitosti 

se  zaměstnanci (Měrtlová, 2014).  

Personální strategii ovlivňují externí a interní vlivy. Externí vlivy jsou uvedeny 

na  obrázku níže. Podnik na ně může reagovat například náborem nezkušených lidí, 

jež  si  podnik vyškolí sám; zvýšením či snížením množství pracovníků, kteří 

pro  společnost pracují na celý a na částečná úvazek; pokud je to možné, tak přemístit 
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lokalitu společnosti tam, kde je trh pracovních sil lepší či například zlepšení podmínek 

a  vyjednávání s odbory a tak dále. Mezi interní vlivy, jenž ovlivňují personální strategii 

patří velikost organizace, profil a náplň práce podniku, struktura pracovníků 

(demografická, ekonomická, …), znalosti a dovednosti zaměstnanců a tak dále 

(Šlapák,  2015, s. 22).  

 

Obrázek č. 3 Externí vlivy na personální strategii (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šlapák, 2015, s. 22) 

Personální práce zvyšuje výkonnost, konkurenceschopnost a ekonomický úspěch 

podniku a dále má také přímý vliv na hospodářské výsledky (Měrtlová, 2014, s. 30).  

Přestože dle Branhama 75 % vedoucích pracovníků zařazuje udržení zaměstnanců mezi 

hlavní problém společností, pouze 15 % z těchto pracovníků zařazuje udržení svých 

pracovníků mezi strategické priority (Branham, 2004, s. 6).  

2.2 Personální plánování 

Plánování znamená určit cíle či cílové hodnoty a způsoby jejich dosažení (Personální 

plánování a strategie lidských zdrojů, 2011-2016). 

,,V personálním plánování je žádoucím cílovým stavem optimální struktura zaměstnanců 

organizace“ (Sakslová, 2013, s. 78). Optimum je zde chápáno jako potřeba počtu 

zaměstnanců se znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, které jsou organizací požadovány 

(Sakslová, 2013, s. 72).  
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Personální plánování pomáhá k udržení prosperity a konkurenceschopnosti organizace 

a  lze ho konkrétněji definovat tak, že se snaží o zajištění organizace nejen v současnosti, 

ale i budoucnosti z hlediska pracovních sil. A to tak, aby společnost měla pracovní sílu 

(Koubek, 2015, s. 93):  

• v nutném množství (kvantita), 

• s žádoucími znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), 

• s hledanými osobnostními charakteristikami, 

• optimálně motivované a s vytouženým poměrem o práci, 

• flexibilní a připravené na změny, 

• optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků společnosti, 

• v pravý čas a s patřičnými náklady (Koubek, 2015, s. 93).  

Podle Sakslové by se personální plánování mělo zabývat třemi hlavními oblastmi, 

jež  jsou plánování poptávky po pracovních silách, předvídání nabídky pracovních sil 

v  organizaci i mimo ni a zabezpečení potřebných zdrojů pracovních sil 

(Sakslová,  2013,  s. 72).  

2.3 Budoucnost HR  

Pracovník HR by měl být v budoucnosti schopný chápat trh a zároveň i své pracoviště 

a  dokázat efektivně pracovat na obou. Dále by měl být schopen zajistit rovnováhu mezi 

orientací na lidi a orientací na byznys, přičemž ani jeden extrém pro společnost není 

vhodný. Mezi další schopnosti HR pracovníka by měl patřit správný rozvoj nejen 

jednotlivců, ale také organizace jako celku. Tento pracovník totiž ví, že schopnosti 

jednotlivců mají velký dopad na úspěch společnosti, avšak stejně důležitý je způsob 

spolupráce lidí a kultury organizace (,,lidé kulturu vytvářejí a zároveň jsou ji utvářeni“ 

(Ulrich, 2014, s. 45)), která by měla mimo jiné podporovat spolupráci zaměstnanců. 

Pracovník HR by neměl chápat jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů nezávisle, 

ale  komplexně s dlouhodobým pohledem na věc. Měl by být schopen přijmout minulé 

principy a zároveň se ale přizpůsobit budoucím scénářům. V neposlední řadě HR 

neznamená pouze administrativní řízení lidských zdrojů, to v dnešní době dokážou 
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z velké části zvládnout počítače a nové technologie. HR by se mělo snažit o maximální 

úsporu času v rámci administrativní činnosti, v zásluze efektivní práce s počítači, 

a  pomocí těchto informací vykonávat strategičtější úkoly (Ulrich, 2014, s. 44-46)  

Tanmaye Vorema, úspěšný ředitel korporátní průmyslové společností přivádí na webu 

world economic fórum otázku změny organizačního uspořádání a také přemýšlení 

o  managementu, zda stále přetrvává v takové podobě, ve které byl definován 

již  v průmyslové éře. Dle Tanmaye Vorema již v moderní ekonomice není vhodný 

tradiční hierarchický systém řízení. Světová banka, která odhaduje globální pracovní sílu 

na 3,5 miliardy lidí, však opozičně tvrdí, že tradiční organizační struktura je stále nejlépe 

realizovatelnou a není možné, aby ve střednědobé perspektivě byla 

transformace  organizační struktury na strukturu bez vedení. Dnešní definice 

managmentu je, že management je proces jednání nebo ovládání věcí nebo lidí. V dnešní 

době se ovšem ovládání lidí jeví jako kontraproduktivní. Jak řekl Steve Jobs ,,nemá smysl 

najmout chytré lidi a pak jim říct, co mají dělat, najmeme chytré lidi, aby nám mohli říci, 

co mají dělat“. Jisté je, že v dnešní čtvrté průmyslové revoluci je většina práce, 

jež  potřebuje dohled outsourcována robotům, algoritmům. Druhým podstatným posunem 

je, že strategická tvorba plánu a jeho následné provádění již není velmi životaschopné, 

dnes je velmi důležitá adaptace na rychle se měnící prostředí (přeloženo z Chakhoyan, 

2018).  

 

Obrázek č. 4 Změny v moderní ekonomice (Zdroj: Chakhoyan, 2018) 
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2.4 Lidský kapitál 

„Lidský kapitál tvoří znalosti, dovednosti a schopnosti lidí pracujících v organizaci“ 

(Wright in Amstrong, 2015, str. 111). Lidským kapitálem lze také vyjádřit velkou 

část  tržní hodnoty společnosti (odhadováno přes 36 % celkových výnosů běžné 

organizace) (Amstrong, 2015, s. 111). Podle Mazoucha zní definice lidského kapitálu 

takto ,,Lidský kapitál jsou schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti 

a dovednosti uplatnit“ (Mazouch, 2011, s. 1).  

Lidský kapitál je součástí kapitálu intelektuálního, dále společenského a organizačního. 

Intelektuální kapitál ve společnosti představuje zásoby a toky znalostí, jež má k dispozici, 

společenský kapitál je chápán jako znalosti odvozené ze sítí vztahů ve společnosti i mimo 

ni a organizační kapitál je definován ve smyslu institucionalizovaných znalostí, jež jsou 

obsaženy v databázích, manuálech a podobně (Amstrong, 2015, s. 113).  

Teorie lidského kapitálu je nápomocná při vyjadřování vlivu lidí na podnikání a jakou 

hodnotu vytváří pro vlastníky. Lidský kapitál lze měřit například pomocí Indexu lidského 

kapitálu, do něhož vstupují čtyři oblasti, kde lze identifikovat tvorbu přírůstku hodnoty. 

První oblastí jsou celkové odměny a odpovědnost s 16,5 %, další oblastí je optimální 

komunikace se 7,1 %, další oblastí je dokonalé získávání a stabilizace se 7,9 % a poslední 

oblastí je vzdělaná, semknutá a přizpůsobivá pracovní síla 

s 9  %  (Amstrong,  2015,  s.  114). Mazouch dále uvádí, že je důležité pro úroveň lidského 

kapitálu nejen to, aby  pracovník disponoval znamenitou produktivní schopností, ale aby 

tyto schopnosti byl také schopný nadále rozvíjet a uplatnit je (Mazouch, 2011). 

2.5 Personální audit 

Pod pojmem personální audit lze chápat jednorázovou analýzu lidských zdrojů 

organizace (Personální audit, ©2011-2016). Šlapák ve své knize uvádí, že se jedná 

o  systematické studium, analýzu a vyhodnocení personální práce (Šlapák, 2015, str. 60). 

Personální audit by měl odpovědět na základní tři otázky – KDO z pracovníků se nejlépe 

hodí pro danou pracovní pozici, další z otázek je JAK je nastavený systém řízení lidí 

v organizaci a třetí otázkou je KOLIK PRACOVNÍKŮ je třeba mít v organizaci, 

aby  zvládli současný objem práce (Personální audit, ©2011-2016). Šlapák dále uvádí 

že  by  měl být zhodnocen nábor zaměstnanců prováděný uvnitř firmy nebo mimo 



	

	 24	

ni,  posouzen způsob jednání se zaměstnanci, posouzení používaných forem odměňování 

zaměstnanců a podobně (Šlapák, 2015, s. 60-61). 

2.6 Získávání pracovníků 

Jak již bylo výše zmíněno, při získávání zaměstnanců je důležité pravidlo, že nejen 

potenciální zaměstnanci se prodávají, ale taktéž společnost prodává jim. Je nutné 

propracované jednání, jež je vedeno s uchazeči o pracovní pozici ve společnosti. Dále 

je  nutné vědět, jak vzbudit pozornost kvalitních uchazečů, jak získat jejich zájem o nástup 

a jak uspokojit jejich potřeby a přání. I zde, stejně jako v obchodním marketingu 

je  potřebné znát konkurenci a vědět, co je konkurence schopná nabídnout. Závěrem 

by  mělo být uzavření obchodu, v personálním marketingu, tedy úspěšné podepsání 

pracovní smlouvy (Šlapák, 2015, s. 20).  

V zásluze informačních a komunikačních technologií se mění pracovní prostředí. Jsou 

kladeny vyšší nároky na vzdělanost pracovníků a nejen jich, ale na celou organizaci. 

Dochází ke změně lidské činnosti, jelikož je dostupný neomezený počet informací a jsou 

tvořeny mnohonásobné kontakty, které jsou s velkou rychlostí vzájemně propojené. Dále 

se také zlepšují pracovní procesy a je redukována dělba práce, což také klade větší důraz 

na intelektuální schopnosti pracovníků. Z celkového hlediska jsou kladeny vyšší 

požadavky na pracovníky a roste také strategický význam pracovníků s jejich 

schopnostmi, dovednostmi a zkušenostmi (Cimbálníková, 2013, s. 8).  

Cílem při získávání pracovníků je nalezení a najmutí kvalifikované pracovní síly neboli 

získat dostatečný počet uchazečů o pozice ve společnosti, tak abychom pracovní místo 

byli schopní zajistit v požadovaném čase a s danými náklady (Měrtlová, 2014, s. 49).  

Pracovníky na volné pozice lze získat buď ze zdrojů externích, nebo ze zdrojů interních, 

popřípadě kombinací. Interní zdroje představují stávající zaměstnanci společnosti. 

Externě lze získat pracovníky pomocí inzerátů ve sdělovacích prostředcích, ze škol, 

univerzit či úřadů práce, pomoci nám také můžou zprostředkovatelské agentury 

(Měrtlová, 2014, s. 49). 
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Dle Bělohlávka lze získat pracovníky z následujících zdrojů. 

• Z vlastních zdrojů – výhodou zde je, že současné pracovníky společnost zná, 

ví,  co od něho očekávat a dochází taktéž k motivaci zaměstnanců společnosti. 

Na  druhé straně je  často nutné vlastního člověka rekvalifikovat – člověk zvenčí 

by již mohl mít požadované zaškolení a také noví lidé nám do podniku mohou 

přinést nové přístupy. 

• Headhunting – v tomto případě dochází k získání pracovníků pomocí 

headhunterských společností, které mají často velký přehled o možných 

uchazečích (organizace by měli spolupracovat především s headhunterskými 

společnostmi, které dávají záruku za nevhodné uchazeče). 

• Odborné společnosti, odborné časopisy a sociální sítě – odborné společnosti 

mohou podniky využívat pro získávání specialistů, inzerce ve specializovaném 

časopise společnosti může přilákat vhodného uchazeče, který časopis odebírá 

či  koupí a o danou odbornost se zajímá. O sociálních sítích bude více uvedeno 

níže,  

• Ostatní média – toto využíváme především pro obsazování pracovních míst, 

kde  není předpokládáno soustavného profesního sebevzdělávání. Důraz je kladen 

na  zvolení vhodného zdroje.  Na Facebooku najdeme počítačově gramotné lidi, 

bulvární deníky budou číst lidé pravděpodobně nejvíce se hodící na pomocné 

profese. 

• Spolupráce se školami – zde se jedná o vzájemně velice výhodnou situaci, 

školám je umožněn přístup k praxi pomocí odborných praxí, projektů, stáží 

a  organizace mají přístup k využívání teoretických znalostí od pedagogů. 

Celostátním přístupem v Anglii jsou dokonce kariérní centra na vysokých 

školách, kde si studenti vyhledávají své budoucí zaměstnavatele a kariérní 

centrum ji po výběru pomáhá s dalším postupem. 

• Přímý nábor – jedná se o oslovení zaměstnanců společnosti při kterém 

je  zjišťováno, zda neznají ve svém okolí vhodného uchazeče o pracovní místo. 

Toto oslovení často přináší dobré výsledky, vystupuje zde mimo jiné aspekt toho, 
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že dobrý zaměstnanec nám do podniku nepřivede někoho, za koho by se poté 

následné musel stydět (Bělohlávek, 2016, s. 31 – 32).  

Roztřídění zdrojů autorem je občas poněkud matoucí, a to především nejasnost rozdílnosti 

zdrojů odborné společnosti, odborné časopisy a sociální sítě ve srovnání s kategorií 

ostatní média.  

Mezi způsoby náboru patří, jak již bylo uvedeno výše, i sociální sítě, jež jsou dnes velmi 

populární a oživují trh práce. Mezi velmi oblíbené se dnes řadí LinkedIn, Facebook 

či  Twitter. Zaměstnavatelé tu inzerují volná pracovní místa a taktéž tu hledají vhodné 

kandidáty. Společnost IBM provedla průzkum mezi 342 HR manažery různorodých 

společností v 70 zemích světa a z kritických organizačních otázek plyne, že až dvě třetiny 

dotázaných využívají sociální sítě při náborech, jak lze vidět na grafu níže. Společnost 

Trexima v roce 2014 provedla průzkum s názvem Výběr pracovníků a adaptační procesy 

ve firmách. Z tohoto průzkumu bylo zjištěno, že v České republice jsou sociální sítě spíše 

okrajovou záležitostí. Pro nábor dělníku je využívá 7 % organizací s více než 100 

pracovníky a 22 % z nich určilo sociální sítě mezi 3 nejefektivnější kanály pro nábor, 

pro  hledání specialistů, manažerů či technicko-hospodářských pracovníků využívá 

sociální sítě 27 % organizací a mezi 3 nejefektivnější kanály v této kategorii je zařadilo 

29 % personalistů (Horváthová, 2015, 301–302).  

 

Graf č. 1 Využívání sociálních sítí HR manažery (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Horváthová, 2015, s. 
301) 
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2.6.1 Agenturní zaměstnávání 

Řešením přechodné situace, kdy společnost potřebuje zajistit některé z úkolů dalšími 

pracovními silami je agenturní zaměstnávání (Chládková, 2012). Tito pracovníci by měli 

mít stejné pracovní podmínky, dle zákoníku práce, jako kmenoví zaměstnanci podniku. 

Měli by dostávat stejné benefity, měli by mít stejný rozsah dovolené, stejnou pracovní 

dobu, dobu přestávek a tak dále. Agenturní zaměstnanec je ve společnosti na dobu určitou 

a tato doba by měla být maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích. Zaměstnanci přijatí 

na  základně agenturních podmínek do společnosti přicházejí o životní a důchodové 

pojištění, příspěvky při pracovních jubileích, příspěvky na bydlení a další specifické 

příspěvky (Hájková, 2000–2018). Některé ze společností nemají jinou možnost 

a  agenturní zaměstnanci jsou pro ně nezbytností, bez nich by nebyli způsobilé splnit 

výkyvy zakázek. V případě přijímání agenturních zaměstnanců však společnost musí dbát 

na kontrolu srovnatelných podmínek s kmenovými zaměstnanci, dbát 

o  to,  aby  nedocházelo k negativním postojům ze strany kmenových zaměstnanců, zvolit 

správně agenturu, případně správný počet agentur, se kterými bude společnost 

spolupracovat a  tak dále (Bartovská, 2015-2018).  

2.6.2 Odchod kvalitních pracovníků 

Branham uvádí šest podstatných důvodů, proč kvalitní pracovníci odcházejí 

ze  společností. Prvním důvodem může být, že pracovník nevidí žádnou spojitost mezi 

svým výkonem a odměnou. Ve společnostech, kde zaměstnanci vědí, že budou oceněni 

na základě poměru ke svým výsledkům, jsou pracovníci motivovanější, energičtější 

a  sklon k odchodu ze zaměstnání je u nich nižší. Druhým důvodem bývá nepovšimnutí 

si příležitosti k růstu nebo postupu. Pokud se u zaměstnance projeví nespokojenost, 

uchýlí se k hledání práce jinde, pokud není srozuměn s možností příležitosti 

k růstu  ve  své organizaci. Třetím důvodem je, že zaměstnanec nehodnotí svou práci 

jako důležitou, popřípadě jeho přispění v rámci práce není rozpoznáno a oceňováno 

druhými. Je důležité, aby zaměstnanci na každé pozici věděli o svém přínosu společnosti 

a že přispění jejich práce je pro společnost důležité. Předposledním důvodem 

je,  že  pracovníci nedostanou příležitost k využití přirozeného talentu. Zde vystupuje 

aspekt složitosti výběru správného zaměstnance na správné pracovní místo. Pátým 

důvodem je nerealistický očekávání, či absence představy, co je možné očekávat. 
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Posledním důvodem je ztráta tolerance nepříjemného manažera nebo zdraví škodlivé 

pracovní prostředí (Branham, 2004, s. 15-17). 

2.7 Pracovní místo 

Tvorbu pracovních míst lze označit za zásadní činnost personálního oddělení a tvorba 

pracovních míst předchází vykonávání dalších personálních činností 

(Koubek,  2015,  s.  43). Pro společnosti je důležité nejen vědět, jakého člověka chtějí, 

ale velmi důležité je také potom aby došlo k výběru té správné osoby. Proto se provádí 

analýza pracovních míst (Bělohlávek, 2016, s. 22). V rámci tvorby pracovního místa 

dochází k určení přesných pracovních úkolů. Pracovní místa, která jsou seskupena 

do  základních organizačních struktur, musejí zajistit účinné uspokojení potřeb podniku 

a  také potřeb pracujících, kteří jsou na tato pracovní místa umístění. ,,Při analýze 

pracovních míst jde  o  proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování 

informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, 

podmínkách, za nichž se práce vykonává a dalších souvislostech pracovních míst“ 

(Koubek, 2015, s.  43). Popis pracovního místa je cíl této analýzy a analýza je také 

rozhodující pro tvorbu pracovních míst (design pracovního místa) a také změny profilu 

pracovního místa (Koubek, 2015, s.  43). Analýza pracovního místa nám stanovuje 

kompetence a jejich požadovanou úroveň (Bělohlávek, 2016, s. 22). 

Jsou dvě cesty při obsazování pracovních míst tak, aby došlo k souladu místa s člověkem. 

První cesta začíná tím, že jsou určeny kompetence pro pracovní místo a následně hledáme 

člověka, který by těmto kompetencím vyhovoval. Druhá možná cesta znamená nejdříve 

najít člověka, u kterého určíme jeho silné a slabé stránky a poté budeme uvažovat 

o  vhodném místě pro něho. Vždy je dobré nejprve oslovovat lidi z organizace, jelikož 

to  má pozitivní vliv na motivaci zaměstnanců (Bělohlávek, 2016, s. 13).  

Kompetence  

Kompetence v tomto kontextu znamená schopnost vykonávání nějaké činnosti, umění 

ji  vykonávat, disponovat znalostmi a dovednostmi v příslušné oblasti, být kvalifikovaný 

(Kubeš, 2004, s. 14)   
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Obrázek č. 5 Kompetence (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kubeš, 2014) 

V nejnižší úrovni jsou představeny nejhůře ovlivnitelné složky osobnosti. Hodnoty, 

postoje a motivy jsou důležité v rámci toho, že jedince vedou k úrovni výkonu. Střední 

úroveň získává člověk v rámci praxe a života a je lehce ovlivnitelná. Vědomosti, 

zkušenosti, know-how, inteligence, schopnosti a talent nám vytváří souhrnně dovednost. 

Vrchol pyramidy uvádí chování, které je jako jediné pozorovatelný projev chování 

(Cimbálníková, 2013, s. 56–57). Společnosti si stanovují vlastní systémy kompetencí 

s ohledem na hodnoty podniku a organizační kulturu (Bělohlávek, 2013, s. 15).  

Kompetentní, tedy se schopností splnit svěřené úkoly, je pracovník ve chvíli, kdy splňuje 

následující tři předpoklady. Prvním z předpokladů je vybavenost pracovníka 

nezbytnými vlastnostmi, schopnostmi, dovednostmi a dále také zkušenostmi. Druhým 

předpokladem je dostatečná motivovanost, pracovník vidí ve svém chování hodnoty 

a  je ochotný vynaložit energii na splnění úkolů. Posledním předpokladem je pracovní 

prostředí, které takovéto chování umožňuje (Dědina, 2005, s. 27).  

Aby byl náš zaměstnanec výkonný, musí být pracovně způsobilý. Spolu s pracovní 

způsobilostí je dále nutná správná motivovanost pracovníků (Šlapák, 2015, s. 8). 

Na  obrázku níže je uvedeno schéma pracovní výkonnosti.  
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Obrázek č. 6 Pracovní výkonnost (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šlapák, 2015, s. 8) 

2.8 Adaptace zaměstnanců 

Adaptace zaměstnanců je konečnou fází modelového postupu obsazování pracovních 

míst. Adaptace zahrnuje formální i neformální postupy, které se týkají informování, 

expertního zpracování a také sociálního začlenění. Formální adaptace je vedená 

zkušeným pracovníkem, neformální adaptace je vytvářena spontánně působením 

sociálního okolí (Šikýř, 2016, s. 115). Pokud celý proces adaptace pracovníka 

bude  úspěšný, zaměstnanec nalezne požadovaný vztah k práci a výkonnosti mnohem 

rychleji (Nástup a adaptace zaměstnance, 2011-2016). 

Adaptace zaměstnance je první funkce, která ovlivňuje zaměstnance při zahájení nové 

práce a patří mezi nejvíce stresující životní události. Společnosti oblast adaptace 

zaměstnanců často v rámci řízení lidských zdrojů podceňují, přitom v případě opuštění 

organizace zaměstnancem to pro podnik znamená velmi významné náklady (přeloženo 

ze Stacho, 2017). 

Informování pracovníka v adaptačním procesu znamená zabezpečení informací 

o  skutečné podstatě činnosti v organizaci. Jedná se o požadavky a podmínky výkonu 

práce, pracovní řád, informace o cílech organizace, odměňování, možnostech rozvoje 

a  podobně. Co nejrychleji vykonávat požadovanou práci a dosahovat žádaného výkonu 

pomáhá odborné zpracování, při kterém zkušený spolupracovník či manažer pomáhá 
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novému zaměstnanci si co nejrychleji zvyknout na nové podmínky. Sociální začlenění 

se  snaží o  pozitivní vztah nového pracovníka k práci, organizaci a odstranění pocitů 

nejistoty. Adaptační proces končí uplynutím dané doby, kterou určuje manažer. Často 

to  bývá uplynutí zkušební doby, jelikož zaměstnanec by po této době měl být schopný 

samostatného vykonávání určené práce a výkonu. Na konci  probíhá hodnocení 

adaptačního programu, při kterém manažer diskutuje se zaměstnancem o průběhu 

a  úspěšnosti procesu. Úspěšný adaptační proces pomáhá manažerům k úspěšnému řízení 

a vedení podřízených a k dosahování potřebných výkonů zaměstnanců 

(Šikýř,  2016,  s.  115-116). 

2.9 Spokojenost s prací, motivovanost, oddanost a angažovanost 

Pro proces vedení lidí je důležitá jejich motivovanost. Rozdíly mezi motivovaným 

pracovníkem a zaměstnancem bez motivace jsou v rámci pracovního výkonu značné. 

Důležité je také zmínit pojem stimulace. Stimulaci provádí zaměstnavatel. Stimulací 

motivuje své zaměstnance a je nutné dbát o to, aby stimulace a motivace pracovníka byly 

v souladu. V případě že stimulace není v souladu s potřebami, zaměstnanec není 

motivován (Šlapák, 2015, s. 62-64).  

 

Obrázek č. 7 Vazby stimulace a motivace (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šlapák, 2015, s. 62) 

I motivace má však svou mez. U motivace platí Yerkesův-Dodsonův zákon ,,obrácené 

U- křivky“. 
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Graf č.  2 Yerkesův – Dodsonův zákon ,,obrácené U křivky“ (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 
Horváthová, 2016, s. 24) 

Zaměstnance motivuje zejména pracovní jistota, výše platu a odměn, postup na vyšší 

pracovní pozici, pochvala za dobře vykonanou práci, pocit dosažení úspěchu, pocit 

sounáležitosti, smysluplnost práce, moc, respekt, pochvala za dobře vykonanou práci 

a  tak dále (Šlapák, 2015, s. 63).  

V současném globálním podnikatelském prostředí však již nestačí pouhá spokojenost 

zaměstnanců s prací. Z výzkumů vyplývá, že k tomu, aby zaměstnanci plnili požadované 

výkony, a to s odpovídající vazbou na plnění organizačních cílů, je nutné také vytváření 

podmínek a programů nejen ke spokojenosti a oddanosti zaměstnanců, ale také s cílem 

angažovat zaměstnance. Společnost Mercer popisuje ve studii o historickém vývoji 

úrovně přístupu zaměstnanců k výkonu jejich práce v čase přesunutí zaměření 

zaměstnavatelů od zaměstnanců, kteří jsou spokojeni se svou odměnou, pracovními 

podmínkami, a to až k pracovníkům, kteří jsou skutečně angažováni ve své práci a jsou 

ochotni vynaložit velké úsilí proto, aby společnost byla úspěšná (Horvátová, 2016, s. 31).  

Důležitost spojená s angažovaností se v poslední době zintenzivnila. Angažovanost 

v práci se týká lidí a jejich práce. Angažovaný je zaměstnanec ve chvíli, kdy pracuje 

se  zájmem, zaujetím, a dokonce nadšením na svém pracovním místě a je ochoten 

vynaložit své úsilí k dosahování úspěchů organizace. Je to někdo, kdo si je vědom 

podnikatelského kontextu a úzce spolupracuje s kolegy, aby zlepšil výkon v rámci práce 

a ve prospěch organizace. Podrobnější definici poskytl Dilys Robinson, hlavní výzkumný 

pracovník Institutu pro studium zaměstnanosti (IES), který definoval angažovanost 

zaměstnance jako představu zaměstnance, který (přeloženo z Amstrong, 2007, s. 12-146):  
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• je pozitivní v práci, 

• věří v organizaci a identifikuje se s ní, 

• aktivně pracuje na tom, aby se věci zlepšili, 

• zachází s ostatními s respektem a pomáhá jim efektivně pracovat, 

• zajímá se i o to, co přesahují jeho požadavky na práci, 

• zajímá se o vývoj svého oboru, 

• hledá a poskytuje příležitosti ke zlepšení organizační výkonnosti (přeloženo 

z  Amstrong, 2007, s. 12-146).  

 

Obrázek č. 8 Přístup pracovníků k výkonu práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Horvátová, 2016, str. 
32) 

Společnost Mercer’s vytvořila model angažovanosti Mercer’s Employee Engagement 

Model, ve kterém je definován vztah spokojenosti, motivace, oddanosti a angažovanosti, 

jenž  lze vidět níže (Horvátová, 2016, s. 32). 
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Obrázek č. 9 Mercer’s Employee Engagement Model (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mercer, 2012 in 
Horváthová, 2016 str. 32) 

Nástroje k dosažení a udržení angažovanosti pracovníků popisuje tabulka níže.  

Tabulka č. 2 Nástroje angažovanosti pracovníků (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Horváthová, 2016, str. 
35) 

Spokojený -> Motivovaný 

poskytování pracovních nástrojů, prostředků a vybavení, 
zlepšení pracovního prostředí, poskytování spravedlivé 

odměny (její úrovně a pochopení důvodů pro její změnu), 
uznání pracovního úsilí 

Motivovaný -> Oddaný 

stanovení spravedlivých výkonnostních cílů, komunikace 
jasných očekávání, pravidelné vyjasňování priorit 
a  poskytování zpětné vazby, poskytování podpory 

odstraňování překážek pro dosažení optimálního výkonu, 
rozpoznání a  spravedlivé odměňování výkonu, delegování 

práce, podpora rozvoje dovedností 
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Oddaný -> Angažovaný 

pomoc při budování dlouhodobé mysluplné kariéry, zajištění 
uznání a odměny za dlouhodobou oddanost, naslouchání 

pracovníkům, sdílení jejich poznatků a zkušeností, zajíštění 
spravedlnosti, konzistence a transparentnosti, rozvíjení 

porozumění dlouhodobé vizi a podnikatelským záměrům, 
podpora organizačních hodnot a jejich posílení 

prostřednictvím chování managementu 

Angražovaný (obhájce) 

sdílení pokroku a úspěchu organizace, provázání obchodních 
výsledků a rolí týmů i jednotlivců, podpora silného zaměření 
s  na zákazníka, sdílení pochopení potřeb zákazníka s týmem, 
podpora rozvoje a růstu prostřednictvím delegování, vytvoření 

komplexních kariérních plánů, podpora komunikace zdola 
nahoru, podpora inovací, rozpoznávání a spravedlivé 

odměňování výkonu 

2.10 Rozvoj zaměstnanců 

Každá společnost má odlišný systém přistupování ke vzdělávání svých zaměstnanců. 

Základem by měli být vzdělávací plány, zvláště ve velkých společnostech, kde je nutný 

systematický přístup k rozvoji zaměstnanců. Velké společnosti mívají vyčleněný rozpočet 

na vzdělávání zaměstnanců. Tento rozpočet musí být využit účelně a zdůvodnitelně. 

Je  nutné také přesvědčení o jejich potřebnosti a návratnosti (Evangelu, 2013, s. 7–8). 

Pracovník, který se podílí na vzdělávání zaměstnanců, by měl znát, a při sestavování 

plánu vzdělávání dbát, na sladěnost s plánem společnosti, podnikovou strategií, 

personální strategií, personální politikou. Měl by brát v úvahu identifikaci klíčových 

zaměstnanců, poznatky z adaptačních procesů, od povýšených pracovníků a informace 

získané z dotazníků a motivačních pohovorů (Evangelu, 2013, s. 70-71).  

3 Kultura, komunikace a image společnosti 

V následující kapitole budou vysvětleny pojmy týkající se kultury, komunikace, image, 

identity a designu společnosti, jež jsou nedílnou součástí ovlivňující zaměstnance 

společnosti i nové uchazeče o práci v podniku.  

Na následujícím obrázku je zobrazena vzájemnou propojenost jednotlivých pojmů.  
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Obrázek č. 10 Vzájemné vazby mezi jednotlivými prvky – identitou, image, kulturou, designem 
a  komunikací (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vysekalová, 2009, s. 21)  

Na obrázku výše lze vidět nejen propojitelnost vazeb, ale taktéž je nutno si uvědomit 

vzájemnou ovlivnitelnost jednotlivých prvků a přímou vazbu jednotlivých elementů. 

V systému nastávají v čase změny a je tedy nutné ho neustále analyzovat 

(Vysekalová,  2009, s. 21). Na obrázku níže poté vztah firemní značky, firemní identity 

a image firmy.  

 
Obrázek č. 11 Vztahy značky, identity a image společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Vysekalová, 2009, s. 22)  
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3.1 Kultura společnosti 

Podle Amstronga „kultura organizace zahrnuje hodnoty, normy, přesvědčení, postoje 

a  předpoklady. které nemusí být nijak vyjádřené, ale rozhodně určují způsob chování lidí 

i způsob vykonávané práce“ (Amstrong, 2015, s. 164). Normy v organizaci znamenají 

nepsaná pravidla chování, která mohou být vynucována reakcemi lidí ve společnosti. 

Hodnoty zde vystupují jako přesvědčení v rámci toho, co je nejlepší a dobré 

pro  společnost (Amstrong, 2015, s. 166). Podle Zamazalové firemní kultura znamená 

souhrn materiálních i nemateriálních hodnot a těmito hodnotami se společnost řídí. 

Příkladem by  mohlo být chování společnosti k zaměstnancům, zákazníkům 

a  také  chování a vztahy mezi nimi, dále prostředí společnosti, tradice a rituály, kodexy, 

ale  do  firemní kultury zahrnujeme i produkty, zisk či organizační strukturu (Zamazalová, 

2010, s. 260). Firemní kultura je součást firemní identity, respektive je jedním z jejích 

konceptů (Vysekalová, 2009, s. 19). Dle Vysekalové firemní kultura zahrnuje účinkování 

podniku a jeho pracovníků navenek; vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení, vzorce 

chování; celkové klima podniku, zvyklosti, ceremoniály; co je považováno za klady 

a  co  za zápory; hodnoty sdílené většinou pracovníků. Kultura podniku taktéž ovlivňuje 

proces výběru zaměstnaní, a to jak z pohledu společnosti, tak z pohledu uchazečů. Podnik 

je ovlivněn takovým způsobem podnikovou kulturou, že se pokouší vybrat lidi, kteří 

do  společnosti zapadnou. Uchazeči jsou ovlivněni tak, že hledají společnost, která bude 

sdílet jejich hodnoty, postoje a názory. Kultura společnosti může být významným 

prostředkem pracovní motivace a může ovlivňovat rozvoj a úspěšnost společnosti. 

Aby  byla kultura ve společnosti realizována správně, měly by být sladěny prvky 

koncepce 7S, sdílených hodnot (Strategie, Struktura, Spolupracovníci, Systémy, 

Schopnosti, Styl). V rámci podnikové kultury by se život ve společnosti měl řídit 

následujícími pravidly (Vysekalová, 2009, s. 67–71): 

• podnikový řád, 

• směrnice řízení společnosti (například podpisový řád), 

• směrnice pro pracovní oblékání, 

• zasedací pořádek při poradách, 

• pracovní doba a délka přestávek. 
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• kodex jednání zaměstnance (Vysekalová, 2009, s. 71). 

Pro lepší chápání podnikové kultury je uvedena tabulka níže.  

Tabulka č. 3 Determinanty podnikové kultury (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Vysekalová, 2009, s. 72) 

 

Identifikaci společnosti (Corporate identity) lze chápat jako filozofii či politiku podniku, 

jedná se o soubor idejí a specifických tradic, jež ji diferencují od jiných společností. Jedná 

se o ducha organizace, styl podniku, jeho historii, strategie, způsoby vedení, dále také 

v rámci tohoto pojmu lze hovořit o identifikaci zaměstnanců se  společností, její profilaci 

na trhu a vnímání veřejnosti (Zamazalová, 2010, s. 260). Kozel uvádí tři faktory firemní 

identity, jimiž jsou komunikace společnosti, chování a  její  obraz a za nejdůležitější 

prostředek pokládá ,,rozhodné a nerozporné chování všech členů firmy uvnitř i vně“ 

(Vysekalová, 2009, s. 19).  

3.2 Komunikace ve společnosti 

Komunikace společnosti pomáhá budovat dlouhodobou důvěru, image podniku, odlišnost 

od konkurence, identifikaci společnosti, loajálnost stakeholderů, silnou pozici na trh, 

vizuální a komunikační styl společnosti. Měla by být zahrnuta do strategických cílů 

podniku (Zamazalová, 2010, s. 259).  

Firemní komunikace (Corporate communication) by měla splňovat podmínku 

sladěnosti všech komunikačních aktivit společnosti, její komunikační politika by měla 

být jednotná. Podniková komunikace by měla být sladěna s identifikaci společnosti, 

vizuálním stylem, firemní image a firemní kulturou podniku (Zamazalová, 2010, s. 260). 

Jedná se o veškeré formy chování, kterými společnost o sobě něco sděluje, o veškeré 
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prostředky komunikace, které společnost využívá (Vysekalová, 2009, s. 63). Torrington 

zahrnuje do komunikace v organizaci řeč, proslovy, neverbální komunikaci, psanou 

formu komunikace, audiovizuální a elektronické prostředky (přeloženo z Torrington, 

2002, s. 99). Dále se zde může jednat také o vztahy k veřejnosti, podnikovou inzerci, 

vyjadřování postojů k různorodým otázkám veřejného zájmu, podobu vystupování 

vysoce postavených členů společnosti navenek a podobně. Komunikaci společnosti 

lze  rozdělit na interní a externí komunikaci. Důležitými elementy podnikové komunikace 

jsou  (Vysekalová, 2009, s. 63):  

• lidské vztahy (Human relation), které představují způsoby komunikace na trhu 

práce ( vně i uvnitř podniku), 

• vztahy s investory (Investor relation), zde se jedná především o podoby exaktně 

záměrné komunikace informací, které mají formu obchodních a výročních zpráv, 

informací pro akcionáře, publicistických materiálů v odborném a ekonomickém 

tisku, 

• interní komunikace (Employee communication), která se vztahuje k vnitřnímu 

informování zaměstnanců, 

• vládní komunikace (government relation) pod kterou si lze představit způsoby 

komunikace s vládními organizacemi, úřady, sférou vědy, výzkumu a školství 

(Vysekalová, 2009, s. 63). 

 Cíl podnikové komunikace je utvořit pozitivní vztahy cílových skupin se společností 

(Vysekalová, 2009, s. 63). Vzájemná úcta a uznání v rámci komunikace ve společnosti 

vytváří dobře fungující týmy a pracoviště (Bělohlávek, 2016, s. 14).  

Důležité je ve společnostech pochopení komunikačního systému a jazyka, 

jenž  jsou  specifické v každé kultuře. V podnicích je nutné tento jazyk a systém dobře 

znát a chápat ho tak, aby pracovníci byli schopni pochopit informace jím určené. 

Odlišnosti systému komunikace a jazyka lze pociťovat například při fúzi dvou 

společností, či při přípravě reklamy, kde zaleží na kulturách daných zemí 

a  pro  ně  využívaných specifických výrazů a prostředků. V této souvislosti je důležité 

zmínit, že zde se nejedná pouze o to, že člověk neumí nějaký jazyk, např. finsky, a tím 

pádem nerozumí, ale také o chápání kontextu, vnímání způsobu komunikace 
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a  interpretaci toho, co bylo sděleno. Existují zde dva systémy komunikace, a to systém 

explicitní a implicitní. Explicitní systém znamená přesné a srozumitelné vyjadřování, 

kde  není nutnost znát přesně kontext komunikace a  tento systém je charakteristický 

pro  Nory, Dány, Němce, Finy a podobně. Implicitní  systém je druhým extrémem, 

kde  je  kontext naopak velmi zásadní a bez jeho znalosti a známosti kulturního prostředí, 

je  pochopení  velmi obtížné. Posluchač a  mluvčí mají různé výklady informací 

a  až  kontext vytváří jejich správný význam. Tento systém je typický pro Japonce, Araby 

a  dále například pro  Latinoameričany (Zamazalová, 2010, s. 295). Dle Geroppa 

by  komunikace písemná i  ústní měla mít jasné vyjadřování tak, abychom eliminovali 

výskyt nedorozumění (Geropp, 2014, s. 109).  

3.3 Image společnosti 

Firemní image (Corporate Image), představující celkový dojem působení na veřejnost 

nebo obraz a souhrn představ o společnosti, je konsekvence působení firemní komunikace 

a jejích veškerých činností (Zamazalová, 2010, s. 260). ,,Image podniku či produktu 

je  vnějším odrazem jejich řízené identifikace i náhodných vlivů“ (Zamazalová, 2010, 

str.  260). Tvorba firemní image spadá pod jedny z nejvyšších cílů všech komunikačních 

aktivit společnosti. Správná image podniku pomáhá k důvěře, loajalitě a dlouhodobé 

pověsti (Zamazalová, 2010, s. 260).  

Značka vytváří identifikaci společnosti a tvoří z ní něco unikátního, jedinečného 

a  osobitého. Značka představuje v případě delšího fungování na trhu jisté dědictví 

a  promítá se zde také zkušenost zákazníků, zaměstnanců, okolí. Bylo by ji tedy možné 

vnímat jako jisté měřítko úspěšnosti společnosti. Značku tvoří dva prvky. Prvním z nich 

je verbální vyjádření a zde je základem jméno. Druhým prvkem je vyjádření grafické 

a  barevné, které je neoddělitelnou součástí značky. Značka dále využívá i dalších prvků, 

mezi něž lze zařadit logo, slogan, může to být nějaký představitel či melodie. Jméno 

značky by mělo dodržovat množství nároků, mezi něž patří například originálnost, snadná 

vyslovitelnost, zapamatovatelnost, nemělo by navozovat v cizím jazyce negativní 

asociace (Zamazalová, 2010, s. 169-170). V některých případech dokonce dáváme 

na  stejnou úroveň hodnotu značky a hodnotu společnosti, a to především proto, že značka 

je často rozhodujícím faktorem o koupi produktů zákazníkem. Příkladem společností, 

kde  má značka zásadní důležitost může být například Apple, Google a tak dále 
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(Managementmania, 2018). Kvalitní značka splňuje širokou škálu kritérií a měla by být 

kodifikována v manuálu vizuálního stylu (Tippman, 2007-2018). 

Aby společnost získala statut ,,výběrového zaměstnavatele“, bude pro ni nutné zavedení 

tradičních tržních principů. ,, Opatřování zaměstnanců ,,značkou kvality“ bylo popsáno 

jako proces vkládání pojmu a představy ,,být skvělým místem k práci“ do vědomí cílové 

skupiny uchazečů“ (Branham, 2004, s. 22). 

V marketingu využíváme pojmu značka. V české legislativě je však pod pojmem značka 

uváděna ochranná známka a značku můžeme ochranou známkou nazývat ve chvíli, 

kdy  je  značka řádně zapsaná do rejstříku obchodních známek (Zamazalová, 2010, s. 

173).  

Vizuální styl společnosti (Corporate Design) je výjimečný, nezaměnitelný a dlouhodobý 

obrazu společnosti, jímž má podnik vliv na veřejnost. Vizuální styl okamžitě odlišuje 

společnost od konkurence a mezi jeho charakteristiky patří nejen logo, barva, písmo, 

tiskoviny, ale taktéž sem patří architektura, interiéry, oblečení zaměstnanců, reklamní 

předměty a sponzoring akcí (Zamazalová, 2010, s. 260).  

3.3.1 Logo 

,,Logotyp (z řeckého logos – slovo, řeč, nauka, zákon, pojem, typos – výraz, znak) 

je  originálně graficky upravený název společnosti, který neobsahuje piktogram 

(obrázek). Ryze český ekvivalent k tomuto slovu neexistuje“ (Tippman, 2007-2018). 

,,Piktogram je obrazový symbol, který funguje buď samostatně, nebo doprovází 

textovou část loga. Někdy se v této souvislosti užívají i následující 

pojmy: symbol, emblém, ikona“ (Tippman, 2007-2018). 

,,Logo je grafické ztvárnění názvu organizace, společnosti, firmy nebo instituce 
obohacené o piktogram. Tento pojem odpovídá českému výrazu grafická značka“ 
(Tippman, 2007-2018). 
 
Značky společností lze dále členit do tří jiných kategorií. První je obrazové logo – značka 

společnosti. Tento typ podniků využívá piktogramy neboli obrazový – vizuální prvek. 

Druhou kategorií je typografické neboli textové logo. Zde se jedná o vlastní tvorbu písma. 

Poslední, třetí kategorií je typ značky kombinovaný, který jak již z názvu vyplývá 
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kombinuje dvě předchozí kategorie, a tedy využívá výhod obou předchozích kategorií. 

Na obrázku níže lze vidět srovnání všech tří kategorií. Dále máme značky dlouhodobé 

a  krátkodobé. U dlouhodobých neznáme, po jak dlouhou dobu bude logo využíváno, 

krátkodobé se využívají u různých akcí, výstav, veletrhů a podobně (Tippman, 2007-2018).  

 

Obrázek č. 12 Logo (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tippman, 2007 – 2018) 

Abychom docílili dostačujícího mediálního pokrytí, je nutná prezentace značky 

ve  velkém množství různých médií. Důvodem je přesycenost lidí reklamou. Je nutno také 

brát v potaz, že tržní segmenty se zmenšují a komunikace, například při uvádění nového 

výrobku na trh, přináší stále vyšší náklady (Kotler, 2005, s. 30). 

Pokud má naše značka vizi, pro podnik to může znamenat tři externí výhody (Taylor, 

2007, s. 10): 

• jasné sdělení značky, 

• soudržnost marketingového mixu, 

• pronikavost (Taylor, 2007, s. 10). 

 Na základě výzkumů bylo zjištěno, že marketingoví ředitelé hodnotí jasnou vizi v oblasti 

značky jako velmi efektivní nástroj (Taylor, 2007, s. 10).  

Zainteresovanost zaměstnanců na budování značky je velmi důležitá. Proto je nutné 

přijímání správných pracovníků, ke kterým se poté budeme chovat s úctou. Lidé budují 

značku ve společnostech, kterých si váží. V některých případech se pracovníci 

společnosti stávají dokonce ,,advokáty značky“ (Taylor, 2007, s. 140-147).  

Značku jako organizaci lze posuzovat na základě odlišných vlastností nežli atributy 

značky ve smyslu výrobku. Vlastnosti značky organizace mají dlouhodobější 
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charakter  –  je lehké napodobit výrobek, je těžké napodobit společnosti s její kulturou, 

lidmi hodnotami. Značka organizace také odolává déle konkurenci (Aker, 2003, s. 71).  

4 Analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti 

Informace, které nás obklopují z venkovního prostředí, ovlivňují chování uvnitř 

společnosti. Efektivní pracovníci HR si uvědomují externí podmínky a umí s nimi citlivě 

pracovat. Jsou si vědomi, že tyto informace mají velký vliv na budoucí směr společnosti, 

pro kterou pracují. Pokud si pracovníci HR utvoří systém, díky němuž pro ně bude možné 

externí podmínky utřídit, mohou se těchto podmínek přestat obávat a budou schopni 

je  předvídat (Ulrich, 2014, s. 35).  

Dle Ulricha, je účelné rozčlenění do šesti kategorií, tak aby se pracovníci HR nemuseli 

zbytečně zabývat poměrně rozsáhlým výčtem trendů a měli v tom systém, který mohou 

kontrolovat (Ulrich, 2014, s. 34-35).  

Účelné rozčlenění je dle Ulricha rozděleno do následujících kategorií:  

• společnost (styl života je ovlivněn rodinou, urbanizaci, etikou, náboženstvím, …), 

• technologie (nově vznikající technologie, transparentnost v informacích, …) 

• ekonomika (cykly v ekonomice), 

• politika (posuny v regulacích, důvěra vlády, …) 

• životní prostředí (přírodní zdroje, společenská zodpovědnost, ...), 

• demografie (porodnost, výše příjmů, vzdělání, …) (Ulrich, 2014, s. 34–35). 

Dle Zamazalové se v rámci vnitřního prostředí zaměřujeme na části, které ovlivňují 

kvalitu činnosti společnosti. Je zaměřena na zdroje společnosti – finanční, lidské, 

materiální a nemateriální, analýzu systému, firemní kultury, schopností, struktury 

v návaznosti na vliv změn a tak dále. V rámci vnější analýzy se zabýváme 

makroprostředím a mikroprostředím. Makroprostředí pomocí analýzy SLEPT (PESTEL), 

která je nápomocná k vytvoření návrhů a opatření, jak na faktory působící 

z makroprostředí reagovat. Mikroprostředí pro organizaci znamenají dodavatelé, 

zákazníci, konkurence, odběratelé (široká veřejnost). Jednotlivé faktory zde taktéž mají 
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vliv na činnost společnosti, v tomto případě jsou však snadněji ovlivnitelné 

(Zamazalová,  2010, s. 16). 

SLEPT (PESTLE) analýza se skládá z následujících faktorů:  

P – politické, což zde znamená existující i potenciální působení politických vlivů 

E – ekonomické – zde vystupuje ve spojení s působením a vlivem místní, národních 

a  světové ekonomiky 

S – sociální 

T – technologické, pod technologickými faktory vystupují stávající, nové a vyspělé 

technologie a jejich dopady na společnost 

L – legislativní 

E – ekologické faktory, znamenají otázky a řešení problematiky místní, národní a světové 

v rámci Životního prostředí (Pestle analýza, 2011-2016).  

 

Obrázek č. 13 Strategická analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle: ZAMAZALOVÁ, 2010, str. 16) 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil předpovídá vývoj konkurenční situace 

ve  zkoumaném odvětví. Jejím základem je odhadování možného chování subjektů 

a  objektů, které na daném trhu působí a dále rizicích, jenž hrozí společnosti z jejich strany 

(Analýza pěti sil 5F, 2011-2016). 
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Graf č.  3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle: KOZEL, 2006, str. 
30) 

Výborným nástrojem, kde zaznamenáváme výstupy analýz vnitřního a vnějšího prostředí 

je analýza SWOT. Analýza SWOT se skládá ze silných a slabých stránek, příležitostí 

a  hrozeb (Zamazalová, 2010, s. 17). 

SWOT analýza je nástrojem, jenž přehledně identifikuje silné a slabé stránky společnosti 

ve vztahu k příležitostem a hrozbám. SWOT analýza dává možnost komplexního 

vyhodnocení fungování organizace, dále také přispívá k nalezení problematické oblasti 

a  k objevení nových potenciálních možností pro rozvoj společnosti (Ipodnikatel, 2016). 

Postup analýzy je složen ze tří fází. První fází je sběr informací, dále následuje určení 

priorit řešení problémů a alternativ jejich řešení a poslední fází je shrnutí situace 

a  doporučení změn. Provedené analýzy by měly mít realistický aspekt a společnost 

by  se  neměla podceňovat ani přeceňovat. Dále by systém analýz měl být účelně 

koncipovaný a analýzy by měli být prováděné pravidelně. Na základě SWOT analýzy 

společnost získává podklady, z nichž lze určit konkurenční výhody a pozici na trhu a tyto 

informace pak dále vstupují do tvorby strategií a cílů (Zamazalová, 2010, s. 17).  

Tabulka č. 4 Swot analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zamazalová, 2010, str. 17) 
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. 

 

5 Marketingový výzkum 

Kvůli nákladům, které s sebou marketingový výzkum přináší, je nutné myslet 

zodpovědně a jednat tak, aby nedocházelo ke zbytečným chybám, které by ohrožovali 

prodražení celého procesu. Cílem výzkumu je vyplnit informační mezeru, kterou 

společnost má, a  díky tomu předcházet problémům. Proces marketingového výzkumu 

má dvě hlavní etapy, přestože každý z výzkumů je jedinečný, jelikož na něj vždy působí 

jiné faktory. První z etap je přípravná etapa, která zahrnuje kroky: definování problému, 

cíle -> orientační analýza situace -> plán výzkumného projektu. Na to navazuje realizační 

etapa: sběr údajů -> zpracování shromážděných údajů -> analýza údajů -> interpretace 

výsledků výzkumu -> závěrečná zpráva a její prezentace (Kozel, 2006, s. 70-71).  

5.1 Zdroje informací 

Informace by měly splňovat kritéria úplnosti, pravdivosti a relevance, srozumitelnosti, 

přesnosti a konzistence, objektivnosti, aktuálnosti a včasnosti, měly by mít odpovídající 

podrobnost, míru spolehlivosti, kontinuitu a příznivou cenu (Kozel, 2006, s. 62).  

Informace lze rozdělit podle různých kritérii a to podle závislosti (závislé na sobě, 

nezávislé na sobě), z hlediska času (stavové – shromážděny v jednom časovém okamžiku, 

tokové  sbírané opakovaně v daném časovém období), podle charakteru jevu 

(kvantitativní údaje – informace, které je možné přesně měřit, kvalitativní údaje – názory, 

motivy, spokojenost, oblíbenost), podle zdrojů (sekundární – oborové katalogy, databáze 

a primární, které zjišťujeme marketingovým výzkumem) (Kozel, 2006, s. 62 – 63).  
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ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Analytická část bude obsahovat popis vybrané společnosti a budou následovat analýzy, 

které nám  přiblíží vnější i vnitřní situaci ve společnosti. 

6 Popis vybrané společnosti 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o společnosti.  

Tabulka č. 5 Informace o společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Justice.cz, 2018) 

Název Iveco Czech Republic, a.s. 

IČO 481 71 131 

Sídlo Dobrovského 74, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

Obchodní zastoupení IBC - International Business Center, Praha 8, Pobřežní 3, 186 
00 Praha  

Právní forma akciová společnost 

Den zápisu 1. července 1993 

Základní kapitál 1 065 559 000 Kč 

Akcie 1 065 559 000 Ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 
Kč 

Počet zaměstnanců 2 253 (+ 1 006 agenturní zaměstnanci) 

Zisk (Čistý zisk - rok 2016 
v tis. Kč) 1 677 710 
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6.1 Statutární orgány společnosti 

Představenstvo  

předseda Sylvain, Christian Blaise ,člen představenstva Jean-Pierre, André Poncety, člen 

představenstva Kristof Breyne, člen představenstva Marco Chiarolini (Justice.cz, 2018) 

Dozorčí rada  

předseda Pierre Lahutte, člen Veronica Quercia, člen Federico Baglivo (Justice.cz, 2018) 

6.2 Předmět podnikání společnosti 

Zámečnictví, nástrojářství, projektová činnost ve výstavbě, opravy ostatních dopravních 

prostředků a pracovních strojů, výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona (Justice.cz, 2018). 

6.3 Obory činnosti společnosti 

Výroba motorových a přípojných vozidel, karoserií, velkoobchod a  maloobchod, výroba 

plastových a pryžových výrobků, mimoškolní výchova a vzdělání, pořádání kurzů, včetně 

lektorské činnosti, pronájem a půjčování věcí movitých, ubytovací služby, poradenská 

a  konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, poskytování software, 

poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a  související 

činnosti a webové portály, skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické 

činnosti v dopravě, silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými 

pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče (Justice.cz, 2018). 

6.4 Ekonomické činnosti dle CZ – NACE 

25730 – Výroba nástrojů a nářadí 

711 – Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 

222 – Výroba plastových výrobků 

772 – Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

620 – Činnosti v oblasti informačních technologií 
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55200 – Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 

45200 – Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

G – Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 

52 – Skladování a vedlejší činnost v dopravě 

7490 – Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti  

855 – Ostatní vzdělávání 

49393 – Nepravidelná pozemní osobní doprava  

Statistická právní forma – 121 – akciová společnost 

Institucionální sektor dle ESA2010 – 11003 – Nefinanční podniky pod zahraniční 

kontrolou (Registr ekonomických subjektů-informace o subjektu, 2013) 

6.5 Další údaje o společnosti 

Obchodní společnost Iveco, a.s., s více než 120letou tradicí, se specializuje na vývoj 

a  výrobu autobusů IVECO BUS a řadíme ji do automobilového průmyslu České 

republiky. Společnost se řadí mezi nejvýznamnější firmy České republiky a má velmi 

významné postavení v rámci zaměstnanosti v Pardubickém kraji. Společnost zaměstnává 

okolo 3100 zaměstnanců, a kromě toho také vytváří zhruba 1 700 pracovních míst u svých 

tuzemských dodavatelů (Iveco Bus, 2018). Společnost je  největší výrobce autobusů 

a  užitkových vozidel v ČR a osmým největším exportérem v České republice. Dále 

je  41.  největší firmou v České republice a 359. největší firmou ve střední Evropě 

(Interní  dokumenty společnosti Iveco a.s., 2017).  
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Obrázek	č.	14	Organizační struktura CNH Industrial (Zdroj: Prezentace Iveco 2017, 2017) 

Akciová společnost Iveco ve Vysokém Mýtě je součástí skupiny CNH Industrial N.V. 

Iveco Bus a její začlenění je možné vidět na obrázku výše. Do této skupiny patří 12 značek 

z oblasti zemědělských strojů, stavebních strojů, užitkových vozidel, pohonů a finančních 

služeb (Interní dokumenty společnosti Iveco, a.s., 2017). 

Společnost se zabývá navrhováním, výrobou a prodejem širokého sortimentu vozidel 

hromadné dopravy, které splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů. 

Ve Vysokém Mýtě se výroba zaměřuje hlavně na meziměstské a  turistické autobusy. 

Mezi hlavní exportní trhy Iveca řadíme Itálii, Francii, Německo a  dále Slovensko 

a  Norsko. Výrobní závod získal v roce 2013 bronzovou medaili Word Class 

Manufactoring (metodika řízení výrobních cyklů v souladu s těmi nejlepšími světovými 

standardy) (Interní dokumenty společnosti Iveco, a.s., 2017). 

 

Historie společnosti se datuje od roku 1895, kdy rodina Sodomkova založila dílnu 

na  výrobu kočárů. V roce 1925 byla zahájena výroba autobusových karoserií a  následně 

na to v roce 1928 se vyrobila první autobusová karoserie na podvozku ŠKODA 125. 

Kapacita tohoto vozu byla 14 cestujících. Od tohoto roku se vyráběly autobusy na základě 

individuálních požadavků zákazníků. V roce 1948 došlo ke  znárodnění a ke změně názvu 

společnosti ze Sodomkovy firmy na Karosa. V rámci privatizace 1.7. 1993 vznikla 

akciová společnost Karosa, která již v tomto roce zaměstnávala 1 706 lidí. Společnost se 
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tohoto roku také spojila se společností Renault V.I. a vznikl společný podnik těchto dvou 

společností. V roce 1999 získala 94 % akcií Karosy Irisbus holding, který se skládal 

z italské společnosti Iveco a francouzské Renault V.I. Roku 2007 zanikl název Karosa, 

a.s. a novým názvem společnosti se stal název Iveco Czech Republic, a.s., který měl 

oficiální znak delfína. V roce 2013 se oficiálním jménem značky stalo Iveco Bus 

a  v oficiálním vyjádření společnosti se píše: ,,Nová značka Iveco Bus posiluje identitu 

tohoto podnikání spolu s ostatními mezinárodními aktivitami společnosti. Podporuje tak 

ještě více rozvoj a vnímání celé produktové řady autobusů jako jednoznačnou součást 

Iveco, zejména na trzích jakými jsou Evropa, Jižní Amerika a Čína, kde má společnost 

důležité postavení“. V roce společnost oslavila své 120. výročí od založení Josefem 

Sodomkou (Iveco Bus, 2018).  

 

Vývoj loga společnosti  

    
1905    1928   1935   1938 

        
 1948   1960   1960   1995 

       
     1999              2007            2007   
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  2013 

 

Výše lze vidět vývoj loga od roku 1905 až po současnost. V této době již  společnost 

používá logotyp, v rozdílném zařazení textové logo. Dříve společnost využívala 

především piktogram či logo, v jiném zařazení obrazové či kombinované. 

Společnost neustále reaguje na zákaznické požadavky a zvyšování užitné a přidané 

hodnoty pro zákazníky, provozovatele a cestující veřejnost, a toto považuje za jeden 

z důvodů úspěchu společnosti. Za uplynulých deset let byla pozvednuta úroveň, kvalita, 

provozní spolehlivost výrobků a zároveň byly sníženy náklady na servis a údržbu výrobků 

(Karosář, 2017).  

Pomocí investic s využitím dotaci z Evropské unie nyní společnost dokončuje 

modernizaci závodu. Modernizace byla vyvolána snahou o zahájení výroby nových 

autobusů. Společnost byla úspěšná v žádosti o dotace z Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kde orgánem tohoto programu 

je  Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura Czechinvest (Karosář, 2017).  

Iveco se pravidelně účastní soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku, která je organizovaná 

Klubem zaměstnavatelů. Tato soutěž je na bázi tvrdých kritérií hodnocení podle 

mezinárodní metodiky PwC Sarantoga a mezi tato kritéria řadíme například míru 

interního povyšování a kariérního vývoje, celková míra odměňování vzhledem 

ke  vztaženým výnosům, počet hodin školení na zaměstnance, hodiny věnované 

komunitám, počet dní absence na  zaměstnance, míra dobrovolných odchodů. Společnost 

se v této soutěži v červnu 2017 umístila v regionálním kole na 3. místě (pravidelně 

se  společnost v tomto kole od roku 2004 umísťuje mezi třemi nejlepšími zaměstnavateli) 

a poprvé v historii soutěže se  společnost na celostátní úrovni umístila v kategorii 

do  5  000 zaměstnanců na 10. pozici. Pro společnost to znamená významné měřítko 

v oblastech ohledně zaměstnanců – hospodaření, odměňování, rozvoj zaměstnanců 

a  podobně. K dalším oceněním společnosti patří ocenění od ministra průmyslu a obchodu 

České republiky v roce 2014. Toto ocenění bylo uděleno za dlouholetou a aktivní 

spolupráci v programu průmyslu a středních škol. Společnost Iveco je nápomocná 
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při  zajišťování kvalifikovaných odborníků z řad mladých lidí, a to pro výkon povolání 

v technickém směru (Transport-logistika.cz, 2007-2018). 

6.6 Financování společnosti 

Společnost Iveco vykazuje kladná čísla, a dokonce má volné peněžní prostředky, které 

poskytuje své skupině, pod kterou patří v podobě půjček. Volné peněžní prostředky také 

využívá pro účely investic. Iveco tedy nemá žádné bankovní úvěry, a dokonce spravuje 

otevřené kreditní linky, jenž mají úlohu při vystavování bankovních záruk 

a  dokumentárních akreditivů pro účast například v tendrech. Následující tabulka níže 

zobrazuje finanční výsledky společnosti.  

Tabulka č. 1 Finanční stránka společnosti Iveco (Zpracováno dle Výroční zprávy společnosti, 2012 
– 2016, Prezentace Iveco, 2017) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 
Obrat (v tis. Kč) 11 094 389 13 348 036 14 561 117 17 145 000 17 229 374 

Celkové náklady (v tis. 
Kč) 11 286 910 13 554 870 15 107 005 20 667 849 19 369 712 

Celkové výnosy (v tis. 
Kč) 12 455 781 14 833 621 16 657 935 22 624 900 21 435 225 

Provozní zisk ( v tis. 
Kč) 1 169 685 1 493 044 1 634 282 1 989 075 2 168 243 

Zisk před zdanění 
(v  tis.  Kč výsledek 
hospodaření před 
zdaněním) 

1 168 871 1 278 751 1 540 930 1 957 051 2 065 513 

Čistý zisk (v tis. Kč) 950 899 1 041 034 1 235 220 1 658 810 1 677 710 
 

Je zřejmé, že čistý zisk společnosti má vzrůstající tendenci a v porovnání s roky 2012 

a  2016 se zvýšil zisk společnosti o 56, 68 %. Celkové náklady nám v porovnání 

roku  2012 a 2016 vzrostly o 58, 27 %. Celkové výnosy nám vzrostly v porovnání s roky 

2012 a 2016 o 64, 31 %. Společnost se stále rozvíjí, roste množství jejich zakázek 

a  každodenní počet vyrobených autobusů. Na grafu níže lze graficky vidět vývoj 

celkových výnosů, nákladů a výsledku hospodaření od roku 2012 do roku 2016.  
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Graf č. 4 Celkové náklady, celkové výnosy a výsledek hospodaření společnosti (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Výroční zprávy společnosti, 2012 – 2016) 
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7 Kritické analýzy a popisy nynější situace 

7.1 SLEPT analýza 

Tato analýza je technickou pomůckou sloužící ke strategické analýze okolního prostředí 

společnosti (Pestle, 2011-2016). Jak bylo uvedeno výše v této práci, pro pracovníky HR 

je nutné znát prostředí společnosti, jelikož kvalitní HR pracovník si uvědomuje, že externí 

podmínky ovlivňují i vnitřní chování společnosti.  

7.1.1 Sociální faktory 

Znalost demografických dat je klíčovým pilířem prognostických modelů. Celková 

populace země je klíčovou proměnou v poptávce spotřebitelů. Jejich znalost je důležitá 

také pro pochopení problémů od budoucích populačních trendů až po růst produktivity 

a  požadavků na vládní výdaje. Navíc se společnost nyní potýká s nedostatkem 

zaměstnanců a demografická data pro ni můžou být nyní i do budoucna důležitými 

ukazateli.  

Na grafu a v tabulce níže je vidět, že počet obyvatel neustále roste, avšak tempo růstu 

klesá. Do roku 2010 jsou v grafu data již potvrzená, následující roky do roku 2025 jsou 

data předpokládaná. 

	

Graf	č.		5	Počet obyvatel ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report – Q,1 2015) 

Tabulka č. 6 Počet obyvatel ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - Q1, 2015) 
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Graf č.  6 Počet obyvatel ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - Q1, 2015) 

Na grafu níže je zobrazen počet obyvatel ČR a dále také počet žen a můžu v zemi. 

Hodnoty počtu žen a můžu v republice jsou poměrně vyrovnané a nejsou zde  žádné velké 

výkyvy.  

V tabulce a grafu níže jsou zaznamenány počty aktivního obyvatelstva ČR a počet 

závislého obyvatelstva ČR a taktéž hodnoty již zjištěné spolu s hodnotami 

předpokládanými v budoucích letech. 

Tabulka č. 7 Aktivní / závislé obyvatelstvo (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - 
Q1 2015) 

 
 

1990 2000 2005 2010 2015f 2020f 2025f 
Počet obyvatel, total, '000 10,325 10,250 10,230 10,553 10,777 10,924 11,018
Počet obyvatel, % y-o-y na -0,200 0,200 0,600 0,300 0,200 0,100
Počet obyvatel, celkem, muži, '000 5,011 4,989 4,985 5,183 5,309 5,393 5,449
Počet obyvatel, celkem, ženy, '000 5,314 5,216 5,245 5,370 5,467 5,530 5,568

na = not available; f = BMI forecast. Source: World Bank, UN, BMI 

0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000

1990 2000 2005 2010 2015f	 2020f	 2025f	

Počet	obyvatel	ČR

Počet	obyvatel,	total,	'000	 Počet	obyvatel,	celkem,	muži,	'000	 Počet	obyvatel,	celkem,	ženy,	'000	

1990 2000 2005 2010 2015f 2020f 2025f 
Aktivní obyvatelstvo, celkem, '000 6,792 7,145 7,275 7,432 7,221 7,02 7,013
Aktivní obyvatelstvo, % z celkové populace 65,8 69,7 71,1 70,4 67 64,3 63,6
Závislé obyvatelstvo, celkem, '000 3,533 3,105 2,955 3,12 3,555 3,903 4,005
Závislé obyvatelstvo, % z celkového počtu lidí v aktivním věku 52 43,5 40,6 42 49,2 55,6 57,1
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Graf č.  7 Aktivní obyvatelstvo ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - Q1, 
2015) 

Tabulka a graf níže nám udává počet mladých lidí a počet lidí v penzi v České republice.  

Tabulka č. 8 Mladí a lidé v penzi ČR (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - Q1, 
2015) 

 
*mladí lidé – lidé mladší 18 let, co již mohou podle zákona pracovat 

* lidé v penzi – lidé, kteří již nemusí chodit do práce – mohou být v penzi, a přesto pracují 

 
Graf č.  8 Mladí a lidé v penzi (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Czech republic autos report - Q1, 2015) 

Tabulka níže ukazuje vzdělání osob v domácnostech v %.  
 
Tabulka č. 9 (Zdroj: vlastní zpracovaní dle: ČSÚ, 2017) 

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

1990 2000 2005 2010 2015f	 2020f	 2025f	

Aktivní	obyvatelstvo,	celkem,	'000	

1990 2000 2005 2010 2015f 2020f 2025f 
Mladí lidé, celkem, '000 2,221 1,686 1,512 1,497 1,659 1,774 1,747
Mladí lidé, % celkově k počtu lidí aktivního (pracovního) věku 32,7 23,6 20,8 20,2 23 25,3 24,9
Lidé v penzi, '000 1,312 1,418 1,442 1,622 1,896 2,128 2,258
Lidé v penzi, % celkově k počtu lidí aktivního (pracovního) věku 19,3 19,9 19,8 21,8 26,3 30,3 32,2

f = BMI forecast. Source: World Bank, UN, BMI 
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*Statistický proměnná - Udává počet hospodařících domácností. Hospodařící domácnost tvoří společně bydlící osoby, které uvedly, 
že společně hospodaří, tj. společně hradí hlavní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Do hospodařící domácnosti 
patří i děti, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají. 

Tabulka č. 10 Podíl nezaměstnaných osob (Zdroj: Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2017) 

Rok 
Podíl 

nezaměstnaných 
osob v ČR 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob v Pardubickém 
kraji 

2012 7,37% 7,03% 
2013 8,17% 7,45% 
2014 7,46% 6,22% 
2015 6,24% 5,14% 
2016 5,19% 4,04% 
2017 3,77% 2,83% 

*Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15 – 64 let ze 

všech obyvatel ve stejném věku (v %) 

Tabulka výše udává podíl nezaměstnaných osob v České republice a v Pardubickém kraji. 

Hodnoty mají ve sledovaném období spíše klesající tendenci, a to v celé České republice 

i v Pardubickém kraji, kromě let 2012 a 2013, kdy se hodnota naopak zvýšila. Klesající 

tendenci lze hodnotit kladně. Vyšší počet zaměstnaných osob vede k lepšímu rozvoji 

České republiky. Z hlediska společností však tato klesající tendence znamená větší boj 

o  uchazeče o zaměstnaní.  

Hlavními zákazníky společnosti jsou dopravní podniky a níže v grafu jsou viditelná data 

ze statistik sdružení dopravních podniků v ČR, která sdružují celkem 19 provozovatelů 

městské hromadné dopravy v největších městech ČR.  
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Graf č. 9 Dopravní výkonost v tis. vozových km (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výroční zpráva SDP 
2016, 2012) 

 
Graf č. 1 Investice do obnovy vozového parku MHD (Vlastní zpracování dle Výroční zpráva SDP 2016, 
©2012) 

 
Graf č. 2 Počet přepravených osob (Vlastní zpracování dle Výroční zpráva SDP 2016, 2012) 
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Z grafu vyplývá, že dopravní výkony mezi roky 2012 a 2013 výrazně klesly, avšak 

od  roku 2013 jsou pak poměrně ustálené. Z grafu investic do obnovy vozového parku 

je  vidět, že investice každým rokem vzrůstají. 

7.1.2 Legislativní faktory 

Pro společnost Iveco jsou důležité právní předpisy, ke kterým patří ústava, ústavní 

zákony, zákony, vyhlášky, nařízení vlády a všechny další normy dané země, ve které 

působí, tedy v České Republice. Pro společnost je důležitá oblast ohledně podnikání 

v rámci zákonů, nařízení atd. pro akciové společnosti a dále také pro automobilový 

průmysl. Společnost musí všechny dané právní předpisy respektovat a řídit se jimi.  

Mezi právní předpisy pro akciové společnosti v ČR bychom mohli zařadit především 

občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), zákon 

o  obchodních korporací (zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, 

v  platném znění), úprava akciové společnosti se nachází v ust. § 243 až § 551 ZOK, 

obecná ustanovení o obchodních korporacích v § 1 až § 94 ZOK, úprava korporací 

obsažená v § 118 až § 418 NOZ (právnické osoby), dále také § 514 až § 544 NOZ (cenné 

papíry), zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnostech a družstev. 

Společnost musí sledovat také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů a další.  

Společnost by měla také sledovat právní předpisy v oblasti automobilového průmyslu, 

a  to nejen v České republice, ale také v zemích, do kterých vyváží.  

Legislativní prostředí v České republice je charakteristické poměrně nízkou efektivností 

vymáhání práva a vysokou byrokracií.  

7.1.3 Ekonomické faktory 

Vývoj přidané hodnoty je pro společnost důležitý, protože se odráží v konečné ceně 

výrobků.  



	

	 61	

 

Graf č.  10 Vývoj daně z přidané hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Finance.cz, 2017) 

Na grafu výše vidíme vývoj přidané hodnoty od roku 1994 až po současné hodnoty, 

kdy  základní sazba DPH je nyní 21 %, první snížená sazba DPH je ve výši 15 % a druhá 

snížená sazba je 10 % (léky, knihy, nenahraditelná dětská výživa…).  

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců (ČSÚ, 2017). V říjnu roku 2017 byla tato hodnota 2,3 

%.  

Vývoj daně z příjmů právnických osob je pro společnost taktéž důležitým ukazatelem. 

Jedná se o část, kterou musí společnost odvést ze získaného zisku. Na grafu níže můžeme 

vidět, že od roku 2010 se tato sazba nezměnila a je ve výši 19 %.  

 

Graf č.  11 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Trading 
Economics, 2018) 
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Jelikož se společnost potýká s nedostatkem zaměstnanců, jsou pro ni data ohledně 

zaměstnanosti v ČR velmi podstatná.  

V grafu níže vidíme počet uchazečů a volných pracovních míst v České republice. 

 

 
Graf č.  12 Graf uchazečů a volných pracovních míst (Zdroj: Vlastní zpracovaní dle: Úřad práce ČR, 

2002-2017)  

Na grafu vidíme vývoj počtu uchazečů a počtu volných míst od ledna 2015 až po září 

2017. Vidíme, že počet uchazečů má klesající tendenci a naproti tomu počet volných míst 

má vzrůstající tendenci. Stoupá tedy počet volných pracovních míst a klesá počet 

uchazečů. Tento vývoj je příznivý pro uchazeče, nikoli však pro společnosti, 

jež  zaměstnance hledají.  
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Tabulka č. 11 Počet uchazečů a volných pracovních míst (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Úřad práce 
ČR, 2002-2017) 

 

Na grafu níže vidíme průměrné příjmy domácností za roky 2005-2016 v České republice.  

Tabulka č. 12 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a Průměrná hrubá měsíční mzda (Zdroj: 
Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2017 ) 

 

Tabuka č. 13  Hrubé peněžní příjmy a čisté peněžní příjmy rok 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 
ČSÚ, 2017) 

 

Období Uchazeči Volná místa Podíl nez. osob
led.15      556 191      62 257      7,7 %
úno.15      548 117      68 971      7,5 %
bře.15      525 315      76 050      7,2 %
dub.15      491 585      83 692      6,7 %
kvě.15      465 689      92 701      6,4 %
čvn.15      451 395      96 983      6,2 %
čvc.15      456 341      98 055      6,3 %
srp.15      450 666      103 768      6,2 %
zář.15      441 892      108 573      6,0 %
říj.15      430 432      107 324      5,9 %
lis.15      431 364      105 049      5,9 %

pro.15      453 118      102 545      6,2 %
led.16      467 403      107 779      6,4 %
úno.16      461 254      114 826      6,3 %
bře.16      443 109      117 335      6,1 %
dub.16      414 960      124 280      5,7 %
kvě.16      394 789      129 054      5,4 %
čvn.16      384 328      133 939      5,2 %
čvc.16      392 667      135 758      5,4 %
srp.16      388 474      139 268      5,3 %
zář.16      378 258      140 993      5,2 %
říj.16      366 244      139 063      5,0 %
lis.16      362 755      135 300      4,9 %

pro.16      381 373      132 496      5,2 %
led.17      389 416      135 536      5,3 %
úno.17      380 208      143 098      5,1 %
bře.17      356 112      150 917      4,8 %
dub.17      327 199      159 072      4,4 %
kvě.17      308 521      174 043      4,1 %
čvn.17      297 439      183 500      4,0 %
čvc.17      303 074      188 066      4,1 %
srp.17      296 826      199 273      4,0 %
zář.17      284 915      206 081      3,8 %
říj.17      271 173      209 866      3,6 %
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*Průměrné hrubé peněžní příjmy zahrnují příjmy ze závislé činnosti a z podnikání v hlavní i vedlejší činnosti, všechny druhy 
pravidelných i jednorázových sociálních příjmů přiznaných pro domácnosti jako celek i jejich jednotlivé členy a všechny další 
jednorázové a mimořádné peněžní příjmy (z kapitálového majetku, příležitostných pronájmů, životního a neživotního pojištění, 
dědictví, soutěží aj.). 
**Průměrné čisté peněžní příjmy domácností obsahují příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, sociální a ostatní. Rovnají se 
průměrným hrubým peněžním příjmům domácností očištěným od daně z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. 
 

Jelikož společnost vyváží velké množství své produkce do zemí evropské unie měla 

by  sledovat vývoj kurzu eura. Vývoj měny euro od roku 2015 je vidět na grafu níže. 

Společnost by dále měla také sledovat vývoj daní a celní unie.  

 

Graf č.  13 Vývoj kurzu euro/české koruny leden 2015 až říjen 2017 (Zdroj:Kurzy.cz, 2017) 

7.1.4 Politické faktory 

Politické klima země je velmi podstatným faktorem, které ovlivňuje motivaci začít 

podnikat a následně průběh samostatného podnikání. Politická situace nám určuje 

charakter podnikatelského prostředí. V České republice stěžují situaci podnikatelů 

například náhlé a nekoncepční změny právního prostředí. Míra otevřenosti ekonomiky 

země se změnila vstupem do EU, avšak je zde stále přítomná neschopnost prosazování 

a  obhajování zájmů českého podnikatelského sektoru v rámci institucí EU. Nedůvěru 

široké veřejnosti prohlubuje korupční chování politiků. Daňový systém je složitý 

a  netransparentní a jsou v něm časté změny, přesto je tento systém velmi podobný 

systémům velkého počtu vyspělých zemí.  
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7.1.5 Technické faktory 

Technické faktory jsou pro společnost důležité. Jeden z podstatných technologických 

faktorů je maximální využití informačních a telekomunikačních sítí. Podnik by měl 

sledovat trendy v rámci digitalizace státu. Jedním ze současných trendů je Průmysl 4.0. 

V rámci průmysl 4.0 se jedná o trend automatizace výroby a postupující digitalizace 

širokého spektra činností, někdy se hovoří dokonce o čtvrté průmyslové revoluci. 

Konkrétně v rámci automobilového průmyslu je nynější situace ohledně nových 

technologií velmi dynamická – hybridní vozidla, elektromobily, elektro-autobusy, samo-

řiditelná vozidla, vozidla šetrná k životnímu prostředí a podobně. Proto by měl podnik 

neustále sledovat aktuální situaci a reagovat flexibilně na změny v technologiích.  

7.1 Analýza oborového prostředí společnosti pomocí Porterovy 

analýzy pěti sil 

V této části práce je zpracována Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Následující 

analýza vychází z dokumentů společnosti, jejich webových stránek a dalších uvedený 

zdrojů. 

7.1.1 Postavení společnosti na trhu a stávající konkurence 

V této části bude uvedena pozice společnosti na trhu. 

Společnost má na českém trhu 43 % v rámci výroby autobusů, čímž potvrzuje pozici lídra 

na trhu. Během roku 2017 vzrostl tržní podíl na českém trhu o 17,8 % a je na prvním 

místě ve výrobě městských a meziměstských autobusů a minibusů (Interní dokumenty 

společnosti Iveco, a.s., 2017).  
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Obrázek č. 15 Tržní podíl společnosti Iveco v České republice (Zdroj: Prezentace společnosti Iveco 
2018, 2018) 

Tržní podíl společnosti Iveco je 18,5 % v zemích Evropské Unie.  

 

Obrázek č. 16 Tržní podíl společnosti Iveco (Zdroj: Prezentace společnosti 2017, 2017) 

Na grafu níže lze vidět vývoj v rámci počtu vyrobených autobusů od roku 2002 až po rok 

2017. Iveco je 1. největší český výrobce užitkových vozidel, 7. největší český exportér 

(dle Exportér roku), 41. největší česká společnost (dle Czech Top 100) a 491. největší 

středoevropská společnost (dle Deloitte) (Interní dokumenty společnosti Iveco, a.s., 

2017).  
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Graf č. 14 Výroba autobusů ve Vysokém Mýtě v letech 2012 – 2017 (Zdroj: Prezentace Iveco 2018, 
2018)  

8 % vyrobených autobusů je vyrobeno pro Českou republiku, zbývajících 92 % 

je  vyrobeno ve Vysokém Mýtě pro export.  

Na grafu níže je zobrazeno procentuální rozdělení exportu z Vysokého Mýta v roce 2017.  

 

Graf č.  15 Procentuálního rozdělení exportu z Vysokého Mýta (Zdroj: Prezentace Iveco 2018, 2018) 
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Tržní podíl v České republice týkající se prodeje – registrace autobusů byl v roce 2016 

25,2 % s 255 zaregistrovanými autobusy. Společnost v roce 2016 vykázala rekordní 

hodnoty v počtu 3 885 kompletních autobusů, a tím prolomila kapacitní limity výrobního 

závodu. Roční tržby společnosti dosáhly v roce 2016 hodnoty 17 339 mil. Kč, což oproti 

roku 2015 představovalo nárůst o 1 %. Provozní zisk společnosti byl za rok 2016 

2  168  mil. Kč. Zisk po zdanění za rok 2016 se zvýšil na úroveň 1678 mil. Kč v porovnání 

s rokem 2015, kdy byl 1 659 mil. Kč (Výroční zpráva společnosti, 2016) Z těchto 

ukazatelů je zřejmé, že společnost prosperuje. 

Společnost SOR je hlavním konkurentem společnosti Iveco v České republice.  

Na grafu níže vidíme, že společnost SOR tvoří na trhu podíl ve výši 6,97 %. 

Do  zbývajícího 1 % lze zařadit společnost Volvo, Mercedes-Benz, Scania Irizar, Man, 

Solaris, Renault. Ostatní společnosti mají na trh České republiky značně nízký vliv 

(AUTOSAB, 2013–2018). 

 

Graf č.  16 Podíly výrobců na produkci autobusů v České republice (Zdroj: Autosab, 2013 - 2018) 

Z grafu je dále zřejmé, že Iveco Bus má na trhu převládající sílu s většinový podíl v rámci 

celkové produkce autobusů v České republice.  

Společnost SOR svým zákazníkům nabízí autobusy pro městskou, meziměstskou 

a  dálkovou dopravu. Společnost nabízí také elektro-busy. Mezi její portfolio patří 

jak  moderní typy autobusu z modelových řad, tak možnost sestavení autobusu na základě 

individuálních přání zákazníků, tedy v nestandartním provedení. (SOR, 2018).  
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Strategií společnosti je ekonomická výhodnost výrobků pro uživatele a na tuto strategii 

je orientován vývoj a výroba autobusů SOR. Společnost se orientuje především 

na  tuzemský trh a trhy zemí Evropské unie a na země bývalého východního bloku. 

Společnost si veškerý vývoj a řešení konstrukcí vozidel provádí sama a autobusy vyrábí 

na základě nejnovějších technologií. Rok 2015 byl pro společnost velmi úspěšný, jelikož 

společnost vyrobila rekordní počet autobusů – 757 vozidel. Společnost SOR patří 

k významným zaměstnavatelům v regionu a v roce 2017 zaměstnávala 650 zaměstnanců 

(SOR, 2018).  

Jelikož společnost SOR, jak je vidět z grafu výše, má velmi nízký podíl v rámci celkové 

produkce výroby autobusů v České republice, společnost SOR pro Iveco není v tomto 

ohledu hrozbou. Úspěšnost společnosti jako zaměstnavatele by společnost 

již  monitorovat měla, jelikož počet zaměstnanců společnosti (650 zaměstnanců v roce 

2017) není v porovnání se zaměstnanci Iveca (kolem 2 000 zaměstnanců na přímý 

pracovní poměr se společností) tak rozdílný.  

V rámci prodeje autobusů na českém trhu společnost SOR konkurentem však 

již  je,  a  to  je patrné z grafu níže, kde společnost SOR měla v roce 2016 dokonce větší 

procento podílu v rámci prodeje svých autobusů na českém trhu s novými autobusy. 

Zde  by tedy měla společnost sledovat svého konkurenta a snažit se udělat maximum, 

aby  svou situaci na českém trhu s autobusy zlepšila. Z hlediska druhého je dobré uvážit, 

že  společnost Iveco většinu své produkce vyváží do zahraničí a má tedy i jiné trhy, 

kde  působí, nejen ten český.  
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Graf č.  17 Podíl tuzemských výrobců vozidel na českém trhu s autobusy (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle: Autosab, 2017)  

Na grafu výše lze vidět podíl Iveca na prodeji autobusů v České republice. Z toho 

vyplývá, že společnost by měla sledovat situaci v rámci konkurence na českém trhu.  

V tabulce níže lze vidět, že společnosti Iveco má ve sledovaných ukazatelích kromě 

průměrného měsíčního výdělku lepší hodnoty než společnost SOR. V těchto ukazatelích 

má Iveco více než dvojnásobně lepší hodnoty. Společnost Iveco by však měla, pokud 

to  bude možné, prozkoumat více oblast mezd tak, aby zaměstnanci Iveco neodcházeli 

do  společnosti SOR kvůli výši mezd.  

Tabulka č. 14 Srovnání vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Iveco a SOR (Zdroj: Vlastní 
zpracování dle: Výročních zpráv společnosti Iveco 2016 a společnosti SOR 2016) 

 
SOR IVECO 

Mzdová produktivita z tržeb (podíl tržeb v Kč na 
1Kč mzdových nákladů) 10, 223 19 541 

Mzdová rentabilita zisková (podíl HV v Kč na 1 
Kč mzdových nákladů) 0,6 1,9 

Podíl zisku na zaměstnance (v tis. Kč) 192 427 514 792 

Průměrný měsíční výdělek (v Kč/měsíc) 24 585 22 545 
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Podíl	prodeje	nových	autobusů	tuzemských	výrobců	vozidel	na	
českém	trhu	

Tuzemští	výrobci	celkem Iveco Sor Ostatní	tuzemští	výrobci	celkem
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Tabulka č. 15 Srovnání hodnoty ROA společnosti Iveco a SOR (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle:Výročních zpráv společnosti Iveco 2016 a společnosti SOR 2016) 

 
SOR IVECO 

ROA 10,60 % 13,70 % 
 

Ukazatel ROA je měřítkem výkonnosti společnosti, posuzujeme efektivitu společnosti 

z hlediska výnosnosti aktiv neboli ziskovost z investovaného kapitálu. Tento ukazatel 

výkonnosti je důležitý pro srovnání s konkurencí. Hodnoty ROA by se měly pohybovat 

nad 7 %, čím vyšší jsou tyto hodnoty, tím je společnost rentabilnější. 

Iveco i SOR mají zkoumanou hodnotu vyšší než 7 %, splňují tedy doporučenou hodnotu. 

Společnost Iveco je rentabilnější ve srovnání se společností SOR. 

7.1.2 Zákazník 

Charakter výrobků společnosti udává sílu zákazníka. Prodej výrobků často probíhá 

na  základě veřejných soutěží či mezinárodních tendrů. Finanční podmínky, technické 

a  bezpečnostní parametry tedy stanovuje sám zákazník, z toho tedy vyplývá, 

že  vyjednávací síla zákazníka je zde veliká.  

Dopravní společnosti řadíme mezi přední odběratele. Tyto společnosti poptávají zejména 

městské autobusy. Dalšími z předních odběratelů jsou přepravní společnosti, které 

se  zajímají hlavně o meziměstské autobusy a minibusy, cestovní kanceláře a malí 

přepravci, kteří si objednávají především autokary, turistické autobusy a minibusy. 

Společnost se také umístila na druhém místě v kategorii Nárůst exportu v letech 1993-

2016 mezi společnostmi s objemem vývozu nad 500 milionů korun ročně.  

V roce 2017 společnost eviduje přes 500 zákazníků a mezi nejvýznamnější patří 

Transdev, druhým nejvýznamnějším zákazníkem je OEBB Rakousko a třetím Astana 

Kazachstán. Na grafu a v tabulce níže lze vidět největší zákazníky společnosti.  
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Tabulka č. 16 Top zákazníci Iveca v roce 2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Prezentace Iveco 2018, 
2018) 

 

 

Graf č.  18 To zákazníci společnosti Iveco v roce 2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Prezentace Iveco 
2018, 2018) 

Nejvýznamnějším exportním trhem společnosti je Francie, roste podíl německého trhu 

a  Rakouska, společnost udržuje podíl na českém a slovenském trhu.  

Významnými zákazníky byli v České republice v roce 2017 například Arriva a společnost 

BusLine. Na Slovensku společnosti SAD Zvolen, SAD Žilina, SAD Trenčí, SAD 

Dunajská Streda, SAD Lučenec a Arriva (Iveco Bus, 2017).  

V lednu 2018 společnost získala rekordní kontrakt na 450 autobusů pro dopravce SOTRA 

z Abidžanu z Pobřeží slonoviny. Dopravce si objednal vozidla na zemní plyn, jež jsou 
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efektivním řešením z ekologického hlediska a reprezentují vyspělé a účinné řešení 

dopravy. Společnost touto smlouvou navíc potvrzuje své politické odhodlání rozšiřovat 

síť veřejné dopravy o vozy s minimálním dopadem na životní prostředí a chránit zdraví 

obyvatel (Iveco Bus, 2018).  

Na podzim v roce 2017 se společnosti podařilo podepsat rámcovou smlouvu 

se  společností BusLine na nákup 399 nových autobusů. Společnost BusLine provozuje 

meziměstskou a městskou dopravu, a je jedna z největších českých dopravních 

společností. Pro společnost Iveco je velmi významná tuzemská zakázka za  posledních 

několik let (Iveco Bus, 2018). 

Jelikož péče o zákazníka je ve společnosti na prvním místě, proto společnost provozuje 

pro zákazníky Bus Design centrum. Zde se zákazníci mohou podívat na vystavené makety 

částí autobusů a na technická řešení a interiérové prvky, jako jsou sedadla a čalounění. 

Zákazníkům jsou také k dispozici nákresy a vizualizace, zákazníci se mohou dotknout 

konkrétních materiálů a provedení a také si vyzkoušet jednotlivé prvky a upravit jejich 

rozmístění (Iveco Bus, 2018).  

Z uvedených informací vyplývá, že společnost s odběrateli problém nemá, což potvrzují 

vzrůstající zisky společnosti a také růst počtu vyrobených autobusů.  

7.1.3 Dodavatelé 

Dodavatelé se spojují do dodavatelských řetězců a v případě zakázek malých objemů 

nestojí se společností Iveco o dodavatelské vztahy. Evidence dodavatelů společnosti 

obsahuje přibližně 563 dodavatelů z 22 zemí. S těmito dodavateli je uzavřeno 

22  rozdílných part numberů (modelové označení originálního příslušenství), 

v rámcových smlouvách jich je potom 38 000. Mezi významné dodavatele řadíme 

například společnosti S SAB Europe OY, Ingersolt-Raud Equipment Manufactur. 

V rámci uzavřených smluv je společnost významným odběratelem (Interní dokumenty 

společnosti Iveco, 2017).  

Vyjednávací síla dodavatelů je zde, jak vyplývá z uvedených informací, hodnocena spíše 

nižší silou a jsou zde dlouhodobé kontrakty ve velkém množství. 
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7.1.4 Nová konkurence 

Hrozbou pro společnost z pohledu nové konkurence může být rostoucí síla čínských 

dodavatelů. Další hrozbou by mohl být prodej společnosti vlastníkem jiné značce 

ve  skupině či přeložení výrobního závodu z příčiny lepších technologií či reorganizace.  

V rámci českého trhu by hrozbou mohla být společnost Škoda transportation, která 

je  významným evropským výrobcem vozidel pro městskou a železniční dopravu. Tato 

společnost je jedničkou ve střední Evropě ve výrobě kolejových vozidel. Zde by se mohla 

naskytnou i možnost, že společnost začne postupně vyrábět autobusy. A další z hrozeb 

by mohla být společnost Solaris, jež je polskou společností, která by však mohla zaměřit 

do budoucna svůj zájem i na Českou republiku. 

Výrobu autobusů řadíme pod velmi rozvinutý automobilový průmysl České republiky. 

Na tomto trhu operuje velké množství značek a společností. Na českém trhu existuje 

společnost AutoSap, která se snaží z České republiky vytvořit nejlepší místo 

pro  automobilový průmysl. Posláním této společnosti je vytvoření podmínek, 

poskytování potřebných služeb, zastupování společných zájmů jejích členů s cílem 

konkurenceschopnosti automobilového průmyslu České republiky.  

Síla hrozby nové konkurence je hodnocena přibližně průměrně. 

7.1.5 Substituty 

Substituty mohou být letadla, lodní přeprava, automobily, tramvaje či metro. Dále 

bychom se vzrůstajícím trendem životního prostředí mohli do substitutu zařadit i jízdní 

kolo, popřípadě elektro-kolo. Využívání osobního automobilu s sebou přináší zvýšenou 

pohodlnost cestování a vyjádření určitého společenského statutu. Dnes, v rámci 

již  zmíněného trendu životního prostředí, přechází velké množství zemí 

na  elektromobily. Zde si lze představit nejen osobní automobil, který je substitutem 

výrobku společnosti Iveco, ale také prostředky hromadné dopravy, autobusů nevyjímaje, 

jenž na elektriku jezdí. V tomto kontextu by si klient, zajímající se o životní prostředí 

mohl zvolit společnost, která elektro-autobusy vyrábí či provozuje.  
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7.2 Metoda pro popis interního prostředí společnosti – 7 kritických 

faktorů organizace 

Popis interního prostředí společnosti bude zpracován pomocí metody  „7S“ podle 

McKinseyho, jenž je metodou, kde základem je 7 kritických faktorů organizace 

(Mc  Kinsey 7S, 2013). 

 

Obrázek č. 17 1 Metoda 7 „S“ (Zdroj: Vlastní zpracování dle: MCKINSEY 7S, 2013) 

7.2.1 Strategie 

Společnost se snaží být o krok před konkurencí v zásluze čtyř základních pilířů, které 

společnost dodržuje ve všem, co dělá. Tyto pilíře jsou:  

• udržitelný rozvoj, 

• technologie, 

• náklady na vlastnictví, 

• design. 
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Prvním z pilířů je udržitelný rozvoj. Klíčovou strategií je zde minimalizace negativního 

dopadu vozidel na životní prostředí. Společnost se proto snaží o vývoj inovativních 

řešení, které napomáhají snížení hluku a znečištění.  

Druhý pilíř technologie se snaží společnost plnit v zásluze efektivního řízení emisí HI-

SCR, jež nemění proces spalování. Tento systém řízení je konstrukčně snazší a současně 

účinnější než EGR+SCR a není zde nutnost velkého chladícího systému.  

Třetí pilíř jsou náklady na vlastnictví. Společnost se snaží o optimalizaci nákladů v době 

životnosti vozu. Iveco chce, aby zákazníci byli spokojení z dlouhodobého hlediska 

a  ušetřili. Společnost si uvědomuje závažnost kupních cenových nákladů na koupi 

autobusu, ale také si uvědomuje že touto cenou náklady na autobus pouze začínají.  

Posledním pilířem ve společnosti je design. Společnost se snaží o to, aby každá nová 

produktová řada přicházela s jednotným charakteristickým designem. Vedle atraktivního 

vzhledu chce Iveco, aby jejich výrobky měli snadnou výměnu komponentů.  

Z celkového hlediska je patrné, že společnost se snaží dané strategie opravdu dodržovat 

a řídit se jimi. Společnost se snaží o sdílení strategie napříč celou společností i celou 

skupinou CNH Industrial.  

Iveco se také dlouhodobě angažuje v projektech na ochranu životního prostředí a podporu 

potřebným a tím potvrzuje svou společenskou odpovědnost.  

7.2.2 Struktura 

V roce 2002 došlo ve společnosti k zásadní změně vlastnických práv. Vlastníkem 

společnosti se stalo Iveco France s 97,98 % a minoritním vlastníkům náleželo 2, 02 % 

podílu na základním kapitálu. V roce 2004 se stalo Iveco 100 % vlastníkem společnosti. 

Tato změna vyvolala významné ovlivnění interních procesů, došlo ke změně 

strategických cílů společnosti a došlo k rozšíření trhů. Změna jména obchodní společnosti 

pak byla závěrečným aktem procesu integrace společnosti do skupiny. Změna byla 

hodnocena jako velmi prospěšná. Společnost neustále navyšuje svou produkci a tržby, 

investuje do výrobních technologií, do pracovních podmínek, životního prostředí, rozvoje 

zaměstnanců a jejich mezinárodní mobility. Iveco má své výrobní závody a výzkumná 

centra na všech pěti kontinentech světa, zaměstnává v 16 zemích, ve 27 výrobních 

závodech 28 000 zaměstnanců. Vozidla, která vyrábí mají špičkovou technologii, která 
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je  vyvíjena v 6 výzkumných centrech. Společnost nabízí podporu v rámci poprodejních 

služeb ve všech geografických oblastech, kde jsou vozidla Iveco využívána (Interní 

dokumenty společnosti Iveco, a.s., 2017).  

V rámci skupiny CNH industrial je uplatňována maticová struktura. V maticové struktuře 

je běžné, že manažeři jsou požádáni, aby společně vedli a sdíleli své zdroje s dalšími 

vůdci v rámci organizace; což vyžaduje další dialog, aby získali širší pohled a zajistili 

optimální rozhodnutí. 

Možnost zjištění organizační struktury mají zaměstnanci prostřednictvím intranetu, 

či  jim  to může sdělit jejich vedoucí. Ve společnosti je uplatňována funkcionální 

organizační struktura a jako celek CNH má společnost divizionální organizační strukturu.  

 
Graf č.  19 Organizační struktura Iveco Czech Republic, a. s. (Zdroj: Prezentace Iveco, 2017) 

Obrázek výše zobrazuje organizační strukturu společnosti.  

7.2.3 Systémy řízení 

Společnost uplatňuje certifikovaný systém řízení dle norem ČSN ISO, přičemž příručka 

systému řízení je řízeným dokumentem. Iveco má certifikovaný systém BOZ a EMS 

a  funkční kontrolní systém pro zjišťování, zda je dodržován Etický kodex (zákon SOX). 

Náhlednout na řízení firemních procedur a politiky lze prostřednictvím intranetu 

společnosti.  

Firemní intranet, skupinový intranet samotné společnosti a dále také celé skupiny 

CNH (Industrial) využívá společnost pro informační toky. V roce 2015 došlo k nové 

organizace ICT CNH a lze pozorovat významné zaměření na integraci lokálních 
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informačních systému s centrálními systémy CNH. Společnost prostřednictvím systému 

CNH využívá v oblasti financí EDI komunikaci. Společnost také spolupracuje 

na  centrálně řízených projektech, které se týkají výroby. Pro oblast služeb a zařízení 

společnosti je využívána síť globální úrovně služeb standardizovaných pro celé EMEA 

(Holub, 2015). 

V posledních měsících společnost realizuje globální záměr na sjednocení aplikační 

údržby všech informačních systémů v jednotlivých závodech CNH Industrial. Vybraným 

dodavatelem je dodavatel Accenture (nově pojem AMS – application mainternance 

support). Tato služba bude zajišťovat řešení uživatelských ,,incidentů“ nebo ,,případných 

problémů“ a aplikační podporu programů předaných do produktivního užívání (Karosář, 

2017). 

Společnost se nepřetržitě snaží o zlepšování informačních toků a sjednocení 

a  unifikaci v rámci oblasti telekomunikačních služeb včetně mobilních telefonů. 

Společnost má seznam mobilních zařízení, které lze používat v korporátní síti CNH 

(Interní dokumenty společnosti, 2017).  

Iveco poskytuje svým zaměstnancům informace o novinkách, změnách a událostech, 

již  proběhlých či chystaných prostřednictvím měsíčníku Karosář a magazín Link, 

který má spojovat zaměstnance společnosti CNH Industrial.  

Společnost provozuje pro své zaměstnance anonymní službu Employee Life Assistant. 

Jedná se o asistenční službu, pomocí které zaměstnanci mohou využít možnosti možnost 

anonymně a  diskrétně řešit své problémy. Tuto službu lze využívat 24/7 a jedná 

se  především o  asistenci v oblasti psychologie, práva, financí, zdraví a zdravého 

životního stylu. Tento nástroj by měl maximalizovat výkonnost a stabilitu zaměstnance. 

Jedná se o celosvětově nejpopulárnější HR nástroj pro zaměstnavatele a celosvětově 

nejpopulárnější služba pro zaměstnance a jeho rodinu.  

Společnost si uvědomuje neustály prostor pro zlepšení v oblastech komunikace, sdílení 

a  předávání informací a snaží se o jejich zlepšení.  

Společnost využívá v rámci řízení procesů PLM systém – Performance and Leadership 

Management. Cílem tohoto systému je tvorba transparentní komunikace mezi 

manažery a zaměstnanci a jejich společné určení, jak přispět k podnikovým cílům.  
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Ve společnosti má systém následující tři fáze:  

§ fáze – PLM Objectives setting – v této etapě si pracovník určí návrh cílů na další 

rok (3-5 cílů), také si stanoví vzdělávací a rozvojová školení nutná ke splnění 

daných cílů a další představy rozvoje,  

§ fáze – PLM Objektiv validation – ve které je vybídnut nadřízený k potvrzení cílů, 

jenž si zaměstnanec určil, 

§ fáze – PLM Feedback to emloyees – v této etapě se zaměstnanec sám ohodnotí, 

jak se, vypořádal s úkoly a cíli, splnění úkolů posoudí vedoucí a následuje 

společná schůzka zaměstnance s vedoucím, kde společně diskutují nad posudkem 

a  eventuálně mluví o možnostech cílů na následující rok.  

Důležité hledisko v tomto systému je správné vymezení cílů, které by měly být měřitelné 

a dostatečně definované. Pro zlepšení chápání zaměstnanců, co a jak dělají 

a  kde  se  nacházejí jejich možnosti ke zlepšení, pomáhá zpětná vazba, která se koná 

v poslední etapě. 

PLM systém přispívá transparentnosti komunikace mezi manažery a  zaměstnanci. 

pomáhá k lepšímu stanovení přispění k podnikovým cílům a hodnotí vývoj zaměstnance 

a jeho plnění cílů.  

7.2.4 Styl řízení 

Společnost Iveco uplatňuje především styl demokratický a participační. Ve společnosti 

lze také nalézt prvky autoritativního stylu, a to především v oblasti lidských zdrojů. 

Stanovování cílů, odpovídání za ně a prezentace výsledků je v kompetencích vlastníků 

procesů. Pozitivně lze hodnotit uplatnění mezinárodního managementu ve společnosti, 

to  však s sebou přináší i negativa, která jsou především v jazykových bariérách.  

Společnost uplatňuje principy, které platí pro celou skupinu CNH indutrial a těmi jsou 

například:  

• aby mohla organizace dosáhnout svého plného potenciálu, vyžaduje, aby její 

členové převzali iniciativu a měli více zapojený přístup, přemýšleli nad rámec 

svých rolí, aby urychlili procesy a správně se soustředili na cíl, 
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• více angažovanosti znamená změnu od přijetí odpovědnosti k převzetí 

zodpovědnosti, aktivaci správných lidí a zdrojů,  

• v našem novém organizačním prostředí již není efektivní jednoduše spoléhat 

na  vertikální přístup, ve kterém je manažer jediným zdrojem vstupních informací 

pro  zaměstnance, ale spíše musí zaměstnanec zapojit ostatní, aby pochopili, 

co  je  pro firmu dobré, 

• vztahy jsou založeny na důvěře, a proto je důležité být spolehliví, otevření 

a  dodržovat to, co slibujeme našim kolegům, protože nemůžeme mít úspěch 

bez  sebe navzájem, 

• vypracování otázek s našimi vrstevníky může být vhodnější, než je okamžitě klást 

našim manažerům, tento přístup nám dovoluje dokázat naše vlastní schopnosti 

vedení a činit výsledky efektivnější, 

• v případě rozdílných názorů je nutné, aby se manažeři snažili o společné a správné 

řešení se zúčastněnými stranami a to tak, aby se co nejrychleji vyhnuli překážkám, 

• když manažeři správně sdílejí zdroje, využívají jedinečnou síť svých lidí 

k  odhalení klíčových synergií, které jsou relevantní a užitečné pro jejich pracovní 

cíle, 

• a tak dále (Interní dokumenty společnosti, 2017). 

Řízení lidských zdrojů ve společnosti 

Úkoly oddělení řízení lidských zdrojů ve společnosti jsou:  

• zajištění správného dodržování politiky řízení lidských zdrojů (ŘLZ) společnosti 

Iveco Czech Republic, a s. (dále jen společnosti) v souladu se strategií CNHi 

(dále  jen skupiny), normami a zákony, platnými v České republice, za organizaci, 

personální agendu, za oblast odměňování a benefitů, vzdělávání, školení, interní 

komunikaci, vztahy s odborovou organizací včetně organizace a vedení 

kolektivního vyjednávání, za ostrahu a ochranu firmy a související služby 

poskytované v oblasti ŘLZ, 

• přispívat ke zpracování firemních a obchodních plánů, sestavování rozpočtu 

v souladu s odpovědnostmi jednotlivých útvarů ŘLZ a zajistit jejich dodržení, 
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• zajistit jak v rámci množství, tak kvality adekvátnost řízení lidských zdrojů 

v souladu se strategií firmy i skupiny. V souladu s politikou a instrukcemi ŘLZ 

CNHi rozvíjet požadované klíčové kompetence v souvislosti s vývojem dané 

pozice, rozvíjet potenciál zaměstnanců všech kategorií a provádět pravidelné 

hodnocení zaměstnanců (Interní dokumenty společnosti Iveco, 2017).  

 

7.2.5 Spolupracovníci 

Zaměstnanci společnosti prokazují značnou odbornost, specializaci a kvalifikaci. 

Pro  stabilitu pracovníků jsou zde systémy motivace, plánování a rozvoje kariéry. Profesní 

růst a rozvoj zaměstnanců je podporován vzděláváním. Přestože si společnost uvědomuje 

důležitost svých specializovaných pracovníků, mnohdy je v důsledku rušení pracovních 

pozic ztrácí a tito pracovníci se již do společnosti nevrací.  

7.2.5.1 Zaměstnanci Iveca 

Zastoupení mužského a ženského pohlaví ve společnosti 

 

Graf č.  20 Podíl žen a můžu ve společnosti Iveco (Zdroj: Vlastní zpracování dle Prezentace Iveco 
2017, 2017) 

Zastoupení můžu, je většinové, jak je možné vyčíst z grafu výše. Důvodem většího počtu 

mužů ve společnosti je velké množství dělnických pozic, které jsou určena z velké části 

hlavně pro muže. 
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Věkové složení zaměstnanců společnosti  

Významným důvodem zkoumání věku zaměstnanců jsou různorodé požadavky a přání 

na mzdy, benefity a další zaměstnanecké výhody.  

Věkový průměr zaměstnanců společnosti je k 31.12.2016 41,3 let. U mužů je to věkový 

průměr 40,7 let a u žen 43,5 let. Graf níže ukazuje, že věkový průměr společnosti zůstává 

poměrně konstantní a ve srovnání s věkovým průměrem zaměstnanců, který se v České 

republice pohybuje okolo 41 let, je velmi podobný.  

Na grafu níže je vidět vývoj věkové struktury od roku 2012 až po rok 2016.  

 

Graf č.  21 Věkové průměry zaměstnanců společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv 
společnosti Iveco 2012 – 2016) 

Kvalifikační struktura zaměstnanců společnosti 

Kvalifikační struktura zaměstnanců je vidět na grafu níže.  
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Graf č.  22 Kvalifikační struktura zaměstnanců Iveco Czech Republic, a. s. (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Výročních zpráv společnosti Iveco 2012 – 2016) 

Na grafu je možné vidět, že podle nejnovějších dat za rok 2016 má vysokoškolské 

vzdělání zhruba 8,5 % zaměstnanců společnosti, okolo 32 % je množství lidí s maturitním 

vzděláním. Největší podíl zaujímají lidé vyučení 55 % a pouze 4 % mají lidé se vzděláním 

základním.  

V kvalifikační struktuře zaměstnanců nejsou v průběhu let viditelné podstatné rozdíly. 

Poměrně konstantní hodnoty lze přikládat i potřebnému vzdělání na jednotlivé pracovní 

pozice společnosti. Nejvíce pozic nabízí společnost dělnických, a to odpovídá největšímu 

procentuálnímu zaměstnanců s výučním listem.  

Vývoj počtu zaměstnanců 

Společnost zaměstnává k 31. 12. 2016 celkově 2 253 zaměstnanců. Oproti roku 2015 

došlo k navýšení, a to o 109 zaměstnanců. Navýšení zaměstnanců ve společnosti 

je  především z důvodu agenturních zaměstnanců, kterým byl nabídnutý přímý pracovní 

poměr ve společnosti. Procentuální pokles zaměstnanců v porovnání roku 2015 oproti 

roku 2016 je přibližně 1,5 %. Procentuální nárůst zaměstnanců v porovnání roku 2012 

oproti roku 2016 je zhruba 30 %.  

 

Následující graf ukazuje vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti v letech 2012- 2016.  
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Graf č.  23 Vývoj počtu celkových zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv 
společnosti Iveco 2012 – 2016) 

 

 
Graf č.  24 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti a agenturních zaměstnanců (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle Výročních zpráv společnosti Iveco 2012 – 2016) 

Mírný nárůst zaměstnanců společnosti a agenturních zaměstnanců lze přikládat 

k navyšování výroby autobusů a tím související nezbytnost většího počtu zaměstnanců 

k jejich vyrobení. V důsledku kladné finanční situace společnosti si společnost 

navyšování zaměstnanců může dovolit.  

Fluktuace zaměstnanců 

Míra fluktuace zaměstnanců ve společnosti byla v roce 2014 4,4 %. Celkově bylo 

ve  společnosti 92 ukončených pracovních poměrů. Nedobrovolných ze strany 
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zaměstnanců bylo 59 odchodů a dobrovolných, iniciovaných ze strany zaměstnanců bylo 

33. V roce 2015 byla míra fluktuace 3,5 %. Celkově společnost ukončila 69, z toho 

iniciovaných ze strany společnosti bylo 22 a iniciovaných ze strany zaměstnanců bylo 47. 

Za rok 2016 byla míra fluktuace 4,8 % a za rok 2017 byla míra fluktuace 6,3 %.  

Tabulka č. 17 Míra fluktuace ve společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty 
společnosti Iveco, 2018) 

Rok	 Míra	fluktuace	
2014	 4,40%	
2015	 3,50%	
2016	 4,80%	
2017	 6,30%	

Přestože míra fluktuace v porovnání roků 2014 a 2017 vzrostla, stále se pohybuje 

ve  zdravé míře fluktuace.  

Jako zdravá míra fluktuace je uváděna hodnota v rozmezí 5-7 % a průměrná míra 

fluktuace se v České republice pohybuje ve výši 15 % (Personalista, 2016). Společnost 

vzhledem k vykazovaným hodnotám tuto oblast nepovažuje za problémovou. Avšak 

i  v této oblasti dochází k neustálé kontrole a zjišťování důvodů dobrovolných odchodů 

zaměstnanců.  

Rozvoj zaměstnanců ve společnosti 

Společnost se snaží klást jednotlivé požadavky na témata a vzdělávání dle daných 

strategických cílů a zároveň výstupů celoročních hodnocení zaměstnanců a středního 

a  vyššího managementu, jenž se provádí ve shodě s hodnotícím programem skupiny 

,,Performance and Leadership“. Dle strategických plánu klade společnost důraz 

na  podpůrné aktivity organizace, komunikaci, trénink a rozvoj se zaměřením především 

na podporu integrity, týmové práce, na manažerské dovednosti klíčových zaměstnanců 

a  také na technické a odborné znalosti pracovníků veškerých odborných útvarů. 

Společnost zaměřuje své vzdělávací akce ve výrobním závodě na nepřetržité zlepšování 

výkonu zaměstnanců a snaží se o zamezení plýtvání a ztrát jakéhokoliv druhu zapojením 

zaměstnanců do programu zlepšování (Interní dokumenty společnosti Iveco, a.s., 2017).  

Společnost se také podílela v letech 2012 a 2013 na projektu ,,Autoadapt“, který byl 

financován z prostředků Evropské unie.  
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Klíčové indikátory školících aktivit tvoří v souladu s procesem WCM – World Class 

Manufacturing.  

V posledním sledovaném roce 2016 společnost vložila do vzdělání a rozvoje zaměstnanců 

celkem 5 533 988 Kč přímých nákladů. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 2 823 

zaměstnanců a v nejrůznějších formách bylo realizováno 31 505 školících hodin. 

Společnost i v roce 2016 udržela smír s odborovou organizací. Společnost se s odborovou 

organizací dohodla na kolektivní smlouvě ve všech jejích oblastech. A díky tomu došlo 

k ochránění pracovních míst a k udržení a rozvíjení zaměstnanosti ve společnosti.  

Tabulka č. 18 Vzdělávání zaměstnanců společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv 
společnosti Iveco 2012 – 2016) 

 Rok 
Náklady na 
vzdělání  (v 

Kč) 

Dotace z EU 
(Autoadapt)  (v  Kč) 

Zúčastněných 
zaměstnanců 
(počet osob) 

Počet 
školících 

hodin (počet 
hodin) 

2012 3 268 023 1 566 339 1 530 38 146 
2013 3 143 807 1 372 061 1 986 26 821 
2014 3 713 094   2 131 27 012 
2015 3 882 983   2 029 25 328 
2016 5 533 988  2 823 31 505 

 

Na grafu níže lze vidět vývoj nákladů na vzdělávání mezi lety 2012 až  2016 a na dalším 

z grafů poté počty zúčastněných osob taktéž pro roky 2012 – 2016. 

 

Graf č.  25 Náklady na vzdělání (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv společnosti Iveco 2012 
– 2016) 
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Na grafu je vidět, že náklady na vzdělávání zaměstnanců od společnosti se zvyšují, 

což  lze přikládat zvyšujícímu se počtu zaměstnanců pracujících pro společnost. V letech 

2012 a 2013 by měli být brány v úvahu dotace od Evropské unie, o něž byla částka 

nákladů v konečném součtu podstatně navýšena. Nejvyšší částka za sledované období 

je  v roce 2016.  

 

Graf č.  26 Počet zúčastěných osob vzdělávacích akcí (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv 
společnosti Iveco 2012 – 2016) 

Z grafu je patrné, že počty zaměstnanců, jenž se účastní vzdělávacích aktivit mají spíše 

vzrůstající tendenci. Tato vzrůstající tendence lze přikládat vzrůstajícím počtem 

zaměstnanců ve společnosti. V roce 2016 se dokonce velmi snížil rozdíl počtu 

zaměstnanců v porovnání s počtem zaměstnanců, kteří se účastní vzdělávání. Rozdíl 

těchto dvou porovnávaných veličin je pouze 15,5 %, tedy v roce 2016 se procesu 

vzdělávání účastnilo dokonce 84,5 procenta zaměstnanců společnosti. Toto by také 

odpovídalo vzrůstajícímu počtu nákladů společnosti na vzdělávání. Tento narůstající 

počet zaměstnanců, kteří se účastní vzdělávání a v posledním sledovaném roce velmi 

vysoký počet zaměstnanců účastnících se vzdělávání v porovnání s celkovým počtem 

zaměstnanců společnosti, lze hodnotit velmi příznivě.  
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7.2.6 Schopnosti 

Společnost uplatňuje systém vzdělávání podporující řízení znalostí. Tento systém 

taktéž ověřuje návratnost investic. Pozitivně lze hodnotit víceprofesnost kategorie dělníků 

a znalosti cizích jazyků vrcholového managementu. Negativně lze ve společnosti hodnotit 

jazykové bariéry liniových manažerů, mistrů a specialistů.  

7.2.7 Sdílené hodnoty 

Společnost se snaží o uplatňování a dodržování etického kodexu, snaží se o poctivost 

v podnikání a odmítavý přístup v rámci korupce a o morální jednání. Základní hodnoty 

a  etické zásady vytvářejí klíč k úspěchu.  

Jedna z nejdůležitějších hodnot společnosti je její dobrá pověst a společnost 

předpokládá podávání pracovních výkonů zaměstnanců v souladu s uvedenou hodnotou. 

Zaměstnanci mají možnost v etickém kodexu či dalších směrnicích, vyhledávat odpovědi 

na potenciálně obtížné otázky,. Je zde také uvedeno koho kontaktovat, v případě 

nezbytnosti pomoci nebo rady.  

7.3 Měsíční výdělek zaměstnanců a produktivita práce  

Z tabulky níže je patrný růst hodnot produktivity práce z přidané hodnoty i mzdové 

produktivity z tržeb. Tyto hodnoty jsou tedy hodnoceny kladně, jelikož je žádoucí jejich 

vzrůstající tendence. Mezi sledovanými roky 2012 a 2016 vzrostla hodnota produktivity 

práce z přidané hodnoty přibližně o necelých 30 %, mzdová produktivita z tržeb zhruba 

o 18 %.  

Tabulka č. 19 Produktivita práce (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv společnosti Iveco 
2012 – 2016) 

Rok 
 Produktivita práce z 

přidané hodnoty 
(v  tis.  Kč) 

Mzdový produktivita 
z tržeb (v  tis. Kč) 

2012 933 221 16 503 
2013 1 044 696 17 970 
2014 1 081 237 18 906 
2015 1 093 289 20 803 
2016 1 210 533 19 541 

V následující tabulce jsou vypočítány další ukazatelé. 
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Tabulka č. 20 Další finanční ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv společnosti 
Iveco 2012 – 2016) 

Rok 
Mzdová rentabilita zisková 

(v Kč na 1Kč mzdových 
nákladů) 

Podíl zisku na 
zaměstnance 

(v tis Kč) 

Průměrný měsíční 
výdělek zaměstnance 

(v Kč za 1 měsíc) 
2012 1,4 379 146 22 587 
2013 1,4 399 016 23 964 
2014 1,6 435 550 23 032 
2015 2 506 507 21 011 
2016 1,9 514 792 22 545 

 

Graf č.  27 Průměrný měsíční výdělek zaměstnance (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv 
společnosti Iveco 2012 – 2016) 

Ukazatel mzdové rentability udává, kolik Kč výsledku hospodaření připadá na 1 Kč 

mzdových nákladů. Pozitivní růst v časové řadě je například 0,3 – 0,5 – 0,8 Kč. Podíl 

zisku na zaměstnance pak udává podíl výsledku hospodaření na 1 zaměstnance 

a  průměrný výdělek udává částku, která v průměru připadá na měsíční mzdu 

1  zaměstnance společnosti.  

Mzdová rentabilita zisková od roku 2012 měla vzrůstající tendenci až po rok 2015, 

kdy  v porovnání s rokem 2016 klesla. Při porovnání roků 2012 a 2016 hodnota mzdové 

rentability vzrostla z 1,2 Kč na 1,9 Kč. Podíl na zisku zaměstnance vzrostl při porovnání 

roku 2012 a 2016 přibližně o 135 646 Kč, hodnota se zvýšila tedy o zhruba 36 %. 

Společnosti se tedy daří tento ukazatel zlepšovat. Kolísavé hodnoty vykazuje ukazatel 

průměrný měsíční výdělek zaměstnance. Mezi lety 2012 a 2013 tato hodnota vzrostla 

a  od roku 2013 do roku 2015 klesala a mezi roky 2015 a 2016 opět začala růst. 

Při  porovnání roku 2012 a 2016 je hodnota tohoto ukazatele téměř stejná. Možná příčina 
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kolísavosti hodnot je počet agenturních zaměstnanců, kteří pro společnost v jednotlivých 

letech pracují. Graficky můžeme vývoj průměrných měsíčních mezd ve společnosti vidět 

na grafu výše.  

Ukazatelé produktivity jsou důležité pro společnost vzhledem ke sledování, 

zda  společnost může dosahovat stanovených plánů. Ukazatelé mzdové rentability, podílu 

zisku na zaměstnance také společnosti mohou pomáhat při tvorbě hodnocení 

a  odměňování zaměstnanců.  

Tabulka č. 21 Mzdové náklady společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv společnosti 
Iveco 2012 – 2016) 

Rok Mzdové náklady 
(v  tis.  Kč) 

2012 679 764 
2013 750 276 
2014 783 828 
2015 825 721 
2016 881 687 

 
Graf č.  28 Mzdové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv společnosti Iveco 2012 – 

2016) 

Mzdové náklady společnosti mají vzrůstající tendenci, kterou lze odůvodnit zvyšujícím 

se počtem zaměstnanců. Mzdové náklady nám v období mezi roky 2012 a 2016 vzrostly 

téměř o 30 %. Tento nárůst odpovídá přesně nárůstu počtu zaměstnanců, který byl mezi 

roky 2012 a 2016 taktéž 30 %.  
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7.4 Odměňování ve společnosti 

U THP zaměstnanců, pro něž budou navrhnuty změny, podnik rozlišuje dvě skupiny. 

První skupinou jsou tarifní pracovníci a druhou skupinou jsou profesionálové. Tarifní 

pracovníci i profesionálové jsou hodnoceny pomocí PLM systému. První skupina 

pracovníků je odměňována bez vazby na PLM systém. Těmto pracovníkům 

je  přidělována mzda dle tarifu, pod který se řadí a mohou získat také doplňkovou mzdu. 

Druhá skupina získává odměnu za práci formou mimotarifní mzdy (= mzda sjednaná 

na  určité období, podle významnosti a důležitosti vykonávané práce) nebo mzdu 

sjednanou v manažerské smlouvě. Profesionálové jsou odměňováni ve vazbě na PLM 

systém.  

Společnost má tarify rozděleny na dolní hranici, střední hodnotu a horní hranici. Hodnoty 

tarifů se pohybují od 16 088 Kč až po 61 439 Kč, v roce 2019 to budou hodnoty 

od  17  458  Kč až po 65 029 Kč (Interní dokumenty Iveco, 2018). Pro porovnání průměrná 

hrubá měsíční mzda v České republice se pohybovala v roce 2016 ve výši 27 575 Kč 

(ČSÚ, 2017).  

Zaměstnanci ve společnosti Iveco (zde je důležité zmínit, že tuto složku získávají také 

tarifní pracovníci) mají možnost v nadtarifní složce mzdy získat doplňkovou mzdu. 

Funkce této doplňkové mzdy je motivace. Tato mzda je nenároková a možnost jejího 

přidělení je pouze vedoucím pracovníkem týmu. Ten ji může přidělit svým podřízeným 

zaměstnancům v každém výplatním období.  

Kritéria doplňkové mzdy jsou:  

• pracovní výkon zaměstnance 

• kvalita odvedené práce 

• plnění dílčích pracovních úkolů nad rámec běžně vykonávané práce 

• podíl zaměstnance na dosažení plánovaných pracovních cílů 

•  přínos zaměstnance v oblasti trvalého zlepšování pracovních činností postupů 

a  pracovního prostředí (Interní dokumenty společnosti Iveco, 2017).  

Vedoucí úseků mají možnost získání cílové odměny. Tuto odměnu mohou získat 

při  jednorázových pracovních úkolech. Tyto odměny a jejich výši povoluje a schvaluje 
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generální ředitel a jsou projednávány s Odborem mzdového řízení (Interní dokumenty 

společnosti, 2017). 

Benefity ve společnosti Iveco  

Společnost poskytuje všem svým pracovníkům (stejně tak tedy i zkoumaným technicko-

hospodářským zaměstnancům) tyto benefity:  

§ příspěvek na stravování, 

§ příspěvek na penzijní připojištění, 

§ příspěvek při narození dítěte, 

§ příspěvek na ozdravně – rekondiční program, sport a kulturu, 

§ roční motivační odměna za práci, 

§ odměna při odchodu do důchodu, 

§ odměna za pracovní pohotovost, 

§ odměna za pracovní výročí, 

§ program seniority, 

§ nadstandartní dovolená, 

§ den pro ženy (Interní dokumenty společnosti, 2017). 

Společnost také dbá na zdraví a dobrou kondici svých zaměstnanců, a to skrz 

zdravotně nezávadné pracovní a životní prostředí, poskytuje vitamínové balíčky, 

podporuje zdravý pitný režim a dvakrát ročně vydává šeky na ozdravně-rekondiční 

program zacílený na sport, kulturu a odpočinek (Iveco Bus, 2018). Zaměstnanci mají také 

nově možnost, v závodní jídelně společnosti, výběru zdravého jídla.  

7.5 Pracovní doba ve společnosti  

Pracovní doba je dohodnutá v kolektivní smlouvě společnosti a je stanovená 

na  7,5  hodiny. Práci přesčas zaměstnavatel stanovil na maximálně 8 hodin v jednotlivých 

týdnech a dále maximálně 150 hodin v kalendářním roce. Pracovní doba je rovnoměrně 

rozvržena v ranní, odpolední nebo noční směně. Společnost také povoluje 10minutovou 

přestávku na svačinu, kterou si zaměstnanci napracovávají na konci pracovní doby. 
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Zaměstnanec má možnosti dohodnutí kratší pracovní doby, pokud tomu nebrání žádné 

provozní důvody a zaměstnavatel má možnost dohodnutí se  se  zaměstnancem 

na  pracovní pohotovosti. Ve společnosti existuje i nepřetržitá pracovní doba trvající 

24  hodin po sedm dní v týdnu. V tomto případě se zaměstnanci střídají ve  směnách 

v rámci 24 hodin po sobě jdoucích (Interní dokumenty společnosti, 2017).  

Tabulka č. 22 Pracovní doba společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Interní dokumenty společnosti, 
2017) 

		 Pracovní doba Přestávka na jídlo/oddech (30 minut) 
ranní směna 06.00 - 14.10 10.45 – 12.15 hodin 
ranní směna 07.00 - 15.10 11.15 – 13.00 hodin 
odpolední směna 14.00 - 22.00 17.00 - 17.30 hodin 
noční směna 22.00 - 6.00 2.00 - 2.30 hodin 

 

7.6 Získávání pracovníků 

Ve společnosti funguje takzvaná ochrana pracovních míst. To znamená, že ve chvíli, 

kdy  jsou obsazována volná pracovní místa, zaměstnavatel má povinnost je nabídnout 

nejprve vlastním zaměstnancům. Zaměstnanci společnosti mají také možnost projevit 

zájem o  změnu svého stávajícího místa za jiné pracovní místo a vymezit i oblast 

pracovních činností, o než jeví zájem. Tento zájem mohou projevit v rámci ročních 

hodnotících pohovorů či osobně s příslušným zaměstnaneckým osobním oddělením. 

Pokud zaměstnanec splňuje požadavky na volné pracovní místo, je doporučen 

příslušnému vedoucímu a pozván k pohovoru (Interní dokumenty společnosti, 2017).  

Propagace nového pracovního místa probíhá přes následující kanály:  

• noviny – například lokální Orlický deník, 

• jobs.cz, 

• linkedin.com (největší síť profesionálů na světě), 

• webové stránky společnosti, 

• letáky do schránek, 

• den otevřených dveří společnosti Iveco pro veřejnost, 
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• propagace v prostředcích veřejné dopravy.  

Společnost propaguje pro své zaměstnance volná pracovní místa přes interní časopis 

společnosti Karosář a další interní systémy společnosti. 

Jobs.cz 

Jobs.cz je velmi populární webová stránka nabízející pracovní příležitosti v rámci celé 

České republiky. Iveco zde pravidelně nabízí své volné pozice. 

 

Obrázek č. 18 Jobs.cz – nabídka společnosti Iveco (Zdroj: Jobs.cz, 2018) 

Webové stránky společnosti 

Společnost má na svých webových stránkách sekci kariéra, kde pravidelně aktualizuje 

volná pracovní místa ve společnosti  
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Obrázek č. 19 Webové stránky společnosti – sekce kariéra (Zdroj: Iveco Bus, 2018) 

Společnost se snaží o spolupráci se studenty a školami. Nabízí pracovní příležitosti 

především absolventům technicky zaměřených škol a zručným odborníkům z oblasti 

automotive. Společnost také ocení zkušené konstruktéry, kteří se mohou podílet 

na  vývoji. Studenti se mohou zapojit formou brigád, stáží, či mohou ve spolupráci 

se  společností pracovat na diplomové či bakalářské práci.  

Leták do schránek a inzerce v interním časopise Karosář 

Na obrázku níže lze vidět propagaci volných pracovních míst ve společnosti přes interní 

časopis Karosář.  
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Obrázek č. 20 Inzerce nabídky práce v časopise Karosář (Zdroj: Karosář, 2018) 

Obrázek níže zobrazuje leták do schránek propagující volná pracovní místa 

ve  společnosti.  

 

Obrázek č. 21 Leták do schránek  

7.7 Adaptace 

Společnost má interní dokument, kterým se v procesu adaptace řídí. Adaptační program 

ve společnosti Iveco je definován jako ,,program pro adaptaci nových zaměstnanců v naší 

společnosti (příp. zaměstnanců stávajících, kteří mění pracovní pozici), který povede 
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k posílení péče o zaměstnance – zejména ve zkušební době a vytvoří předpoklady 

pro  jejich stabilizaci“ (Interní dokumenty společnosti Iveco, 2017). Společnost dále 

stanovuje jednotlivé role, kdo je organizačním garantem adaptačního programu, 

kdo  je  nadřízený adaptovaného zaměstnance a zodpovědný za přípravu a realizaci 

odborné části adaptačního programu pro nové zaměstnance, kdo připravuje organizačně 

zapojení nových zaměstnanců do adaptačního programu, kdo je nový zaměstnance – 

adaptovaný zaměstnanec (Interní dokumenty společnosti Iveco, 2017).  

Do adaptačního programu jsou zahrnuti všichni nově nastupující TH pracovníci 

(popřípadě TH zaměstnanci v rámci interních přesunů). Adaptační program 

má  za  cíl  posílení péče o zaměstnance ve zkušební době, vytvoření předpokladů 

pro  stabilizaci kvalitních zaměstnanců a eliminování nežádoucí fluktuace zaměstnanců. 

Záměrem adaptačního programu je pro zaměstnance hlavně (Interní dokumenty 

společnosti Iveco, 2017):  

• seznámit se s prací, pro kterou je přijat nebo je převeden do jiné pracovní pozice, 

včetně orientace v souvisejících činnostech (pracovní adaptace);  

• pochopit styl práce v organizaci;  

• seznámit se se vztahy na pracovišti (sociální adaptace);  

• napomoci pozitivnímu přijetí mezi kolegy na pracovišti;  

• přiblížit – poznat firemní kulturu a pochopit význam a smysl práce v kontextu celé 

organizace (adaptace na podnikovou kulturu);  

• získat detailní vysvětlení pracovních úkonů a činností v rámci oddělení (Interní 

dokumenty společnosti Iveco, 2017). 

7.8 Společenská odpovědnost společnosti 

Společnost se dlouhodobě angažuje v projektech na ochranu životního prostředí 

či  podporu potřebným. Pravidelně o tom informuje své zaměstnance prostřednictvím 

firemního časopisu Karosář. Novinky z této oblasti lze také nalézt na internetových 

stránkách společnosti.  
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Zaměstnanci společnosti se například zúčastnili v poslední době mezinárodního 

dne  dobrovolnictví Give and Gain, kdy se zapojili do úklidových prací v parku a mytí 

oken v Hamzově odborné léčebně v Luži, zapojili se do úklidu přírody v okolí řeky 

Ploučnice, uspořádali sportovní den pro děti z Dětského domova v Dubé. Společnost dále 

například darovala sponzorský dar na dovybavení nového zásahového vozu sdružení 

Hasičů Zámrsk. Společnost sponzoruje plavecký klub Vysoké Mýto, činnost Loutkové 

divadlo Srdíčko, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a podobně.  

7.9 Dotazníkové šetření ve společnosti  

V této kapitole je zpracováno dotazníkové šetření, které mělo za cíl napomoci 

zmonitorovat situace ve společnosti, a to v rámci personálního marketingu. Dotazníky 

byly vytvořeny dva. První z dotazníků byl určen pro stávající zaměstnance společnosti 

Iveco a druhý z nich pro nově přijaté zaměstnance (= zaměstnanci, kteří pracují 

pro  společnost méně než rok). Oba z dotazníků byly určeny pro technicko-hospodářské 

pracovníky, jelikož společnost se v první fázi chtěla zaměřit především na tuto kategorii 

zaměstnanců. Na pozici THP pracovníků pracuje 484 pracovníků a nově přijatých 

pracovníků v posledním roce bylo celkově 24 pracovníků.  

Mezi technicko-hospodářské pracovníky společnosti patří především konstruktéři, 

vedoucí útvarů a podobně, jsou to zaměstnanci zastávající hlavně duševní práci. Tito lidé 

jsou velmi důležitými zaměstnanci společnosti Iveco.  

Návratnost dotazníků byla v počtu 184 odpovědí u prvního dotazníku, přičemž se někteří 

zaměstnanci některých odpovědí na otázky zdrželo, ale i tak se počet pohyboval u každé 

otázky minimálně na 170 zaměstnancích a 8 odpovědí u dotazníku druhého, zde všech 

8  respondentů vyplnilo všechny otázky. Zaměstnanci v prvním případě odpovídali 

přes  interní systém společnosti, v němž byl dotazník vytvořen. V druhém případě bylo 

využito internetového online nástroje.  

 

Obrázek č. 22 Vzorec pro výpočet velikosti vzorku na určité hladině jistoty 

*N…..celkový počet zaměstnanců dotazníkového šetření 

  e…..je pravděpodobnost (např. s jistotou 95 % se e= 0,05) 
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Na základě výše uvedeného vzorce bylo vypočítáno, že první dotazník by měl mít při 

vyplnění 170 zaměstnanci přibližně 94 % vypovídací schopnost. Druhý dotazník by měl 

mít přibližně 72 % vypovídající jistotu, při vyplnění dotazníků 8 zaměstnanci.  

Z dotazníkového šetření by měla být patrná situace ve společnosti v rámci oblastí vnímání 

společnosti, vnitropodnikové komunikace, motivace, pracovního místa a prostředí 

a  adaptace. Společnost nechtěla zjišťovat situaci v oblasti odměňování, jelikož 

pro  tuto  oblast šetření již proběhla a společnost se snaží tuto oblast neustále zlepšovat. 

Cílem bylo také porovnání názorů určitých oblastí, především vnímání společnosti, 

zaměstnanci nově přijatými a zaměstnanci stálými.  

Při vyhodnocování dotazníků bude využita ve vybraných otázkách metoda 

NPS  –  Net  Promoted Score. Podle této metody se respondenti rozdělují na tři skupiny. 

První skupinou jsou kritici, kteří zvolí 1 – 6, druhou jsou neutrální, kteří zvolí 7 nebo 8 

a  poslední třetí skupinou jsou propagátoři, kteří zvolí 9 a 10. Celkové NPS 

je  pak  vypočítáno při odečtení procentuálního zastoupení propagátorů od procentuálního 

zastoupení kritiků s tím, že čím vyšší číslo, tím je ukazatel lepší (ukazatel může nabývat 

hodnot od -100 do 100 %) (Podnikatel, 2007 – 2018).  

 

Dle mého názoru je hodnocení přísné, avšak abychom si byli jistí spokojeností 

zaměstnanců, zvláště v oblasti vnímání společnosti, což souvisí s tím, že zaměstnanci 

budou naši společnost propagovat, doporučovat a pomáhat nám tedy s personálním 

marketingem společnosti navenek i uvnitř společnosti, shledávám tuto metodu hodnocení 
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v této diplomové práci za vyhovující. NPS je vyhodnocováno vždy v rámci jednotlivých 

otázek. 

Odpovědi na otázky jsou vyhodnocovány v procentech a výsledky jsou zaokrouhlovány 

na jedno desetinné místo, v zásluze toho jsou hodnoty přibližné.  

Dotazník pro zaměstnance společnosti Iveco Czech Republic, a.s.  
Základní údaje o respondentech 

Otázka č. 1 Jaké je Vaše pohlaví?  

Z grafu je patrné, že převážná většina respondentů byli muži – 78,8 %. Dotazník vyplnilo 

21,2 % žen. 

 

Graf č. 29 Rozložení respondentů dle pohlaví (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2 Jaké je Vaše místo bydliště? 

58,1 % respondentů má své bydliště přímo ve Vysokém Mýtě, 41,90 % má své bydliště 

jiné.  
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Graf č. 30 Bydliště zaměstnanců společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázky z oblasti vnímání společnosti 

Otázka č. 3 Víte, jakou barvu má logo společnosti? (Barvu prosím uveďte níže)  

(otevřená otázka) 

Převážná většina zaměstnanců zná své logo spolu s jeho barvou. Odpovědi modrá 

a  modro-bílá jsou rozhodně kladnými odpověďmi, tudíž 85,3 % respondentů své logo 

zná. 13,6 % řadí jako své logo společnosti i logo skupiny CNH Industrial. Tudíž zde není 

jasný přímý vztah pouze k jednomu logo. Toto je ale vzhledem k tomu, že společnost 

pod  tuto skupinu patří a logo CNH Industrial také využívá pochopitelné. Pouze 1,1 % 

uvedl, že logo společnosti nezná.  

 

 



	

	 102	

Graf č. 31 Znalost loga (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 4 Líbí se Vám logo společnosti Iveco?  

68,8 % zaměstnanců odpovědělo, že se jim logo líbí, což je pozitivní výsledek, 4,7 % 

dokonce zodpovědělo, že logo společnosti se jim rozhodně líbí. Téměř 11 % zaměstnanců 

se logo nelíbí a 15,3 % respondentů si není jistých a 0,6 % zodpovědělo, že se jim logo 

společnosti rozhodně nelíbí. Zde by bylo tedy možné považovat téměř 27 % odpovědí 

za  spíše negativní, což také nepředstavuje tak nízké procento.  

 

Graf č. 32 Spokojenost s logem společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 5 Jak vnímáte image společnosti Iveco jako zaměstnavatele?  

Pozitivně image společnosti vnímá 65,3 % a rozhodně pozitivně 10,6 %, což znamená, 

že lze považovat téměř 76 % odpovědí za kladné. Negativně vnímá společnost 8, 2 % 

zaměstnanců a 3, 6 % ji vnímá dokonce rozhodně negativně. 12, 53 % neví, jak vnímá 

image společnosti Iveco. Dohromady lze tedy považovat přibližně 24 % odpovědí jako 

ne příliš příznivých, jelikož odpovědi zaměstnanců, kteří si nejsou jistí image společnosti 

Iveco, dle mého názoru nelze považovat za pozitivní.  
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Graf č. 33 Image společnosti Iveco (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 6 Jste hrdí na to, že pracujete pro společnost Iveco?  

Pracovníci na otázku, zda jsou hrdí, že pracují pro společnost Iveco zodpověděli tak, 

že  rozhodně ano označilo 14,1 % pracovníků, 57,1 % ano, 11,2 % ne, 0,6 % rozhodně 

ne  a 17,1 % pracovníků neví. Spíše kladných odpovědí je dohromady zhruba 71,2 % 

a  spíše negativních odpovědí přibližně 29 %.  

 

Graf č. 34 Hrdost pracovníků na to, že pracují pro společnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 7 Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete. Označte 

na škále od 1 do 10, kdy 1 znamená zřídka kdy a 10 velmi často. 
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Graf č. 35 Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete? (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

Z grafu je patrné, že pokud použijeme NPS hodnocení, hodnotíme odpovědi zaměstnanců 

negativně. Zde NP skóre vychází záporně - 57,10 %. I bez použití NPS skoré lze však 

výsledky odpovědí na tuto otázku hodnotit spíše negativně. V rámci mírného hodnocení 

vychází, že 31,2 % lidí se svými přáteli o okolí společnosti nemluví (1-4 ohodnocení), 

36,5 % lidí je pasivních (5-6 ohodnocení) a 32,4 % o společnosti mluví.  

Otázka č. 8 Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete, spíše 

pozitivně, či spíše negativně? Přidělte číslo od 1 do 10, kdy 1 znamená rozhodně 

negativně a 10 rozhodně pozitivně?  
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Graf č. 36 Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete, spíše pozitivně, či 
spíše negativně? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zde -4NPS vychází – 36,7 %, tudíž zde lze odpovědi na otázku na základě hodnocení 

NPS hodnotit negativně. Podle mírnějšího hodnocení, kdy bychom za pozitivní odpovědi 

hodnotili i hodnoty 7, 8, 9 a 10 bylo by pozitivních odpovědí 49,8 % a negativních 

odpovědí, označili hodnoty 1, 2, 3, nebo 4 17,8 %, pasivních, kteří označili 5 či 6 32.6 %, 

ovšem pasivní spíše lze přikládat také k negativnímu hodnocení. Přesto by to již 

pro  společnost bylo hodnocením pozitivnějším.  

Otázka č. 9 Doporučil byste společnost svému okolí jako dobrého zaměstnavatele? 

Oznámkujte jako ve škole od 1 (určitě ano) do 10 (určitě ne). 

 

Graf č. 37 Doporučení společnosti jako dobrý zaměstnavatel (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podle NPS hodnocení respondentů není pro společnosti příznivé. Hodnota NPS u této 

otázky vychází na -59,1 %. Pokud bychom použili mírné hodnocení, negativních 

odpovědí by bylo zhruba 49 % (hodnocení 1-4). pozitivních 34,8 % (6-7) a pasivních 18,9 

% (5 a 6).  

Otázka č. 10 Kdybyste měli personifikovat společnost Iveco, jakou vlastnost by měla? 

Napište jednu nejpodstatnější. 

(otevřená otázka) 

V rámci této odpovědi se objevilo spousta kladných reakcí, avšak lidé odpovídali 

i  negativně. Mezi pozitivní personifikaci patřily výrazy jako například cílevědomá, 

dynamická, flexibilní, houževnatá, jistota, kvalita, perspektivní, pracovitá, prosperující, 
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rostoucí, rozvíjející se, serióznost, síla, spolehlivost, stabilita, stabilní a perspektivní, 

unikátní, úspěšná, v okolí největší, zajímavá, výrazná, výkonná, výborná, velká, jednička, 

leader na trhu, lidskost, síla, tradiční a podobně. Mezi negativní slova patřila slova jako 

například administrativní zahlcenost, anti motivační, autoritářská, byrokratická, chaos, 

nesmyslně šetřivá, nespravedlivě nadržující, neúcta, pokrytecká, neumí si vážit 

schopných zaměstnanců, ignorace, přetvářka, rozpolcenost, velký kolos, závislá 

na  matce, zkostnatělá, rozpolcenost a podobně.  

Otázka č. 11 Co je nejdůležitější pro Vás z pohledu zaměstnance od společnosti Iveco? 

Zaškrtněte 3 pro Vás nejdůležitější možnosti 

Pro 31,3 % zaměstnanců je velmi důležitá mzda, následuje s 19,6 % náplň práce, 

pro  18,3  % jsou důležití kolegové, 13,4 % považuje za důležité pracovní prostředí, 9,5  % 

poté benefity, 7,4 % označilo komunikaci ve společnosti a 0,6 % image společnosti.  

 

Graf č. 38 Důležitost z pohledu zaměstnance od společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 (oblast komunikace) 

Otázka č. 12 Znáte webové stránky Vaší společnosti?  

Převážná většina 82,3 % zná webové stránky společnosti, 17,7 % nezná.  
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Graf č. 39 Znalost webových stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 13 Jste spokojen s komunikací ve společnosti? 

1,2 % zaměstnanců je rozhodně spokojených, 39,1 % je spokojených s komunikací 

ve  společnosti. Dohromady tedy spokojených respondentů je zhruba 40,3 %. 

Nespokojených s komunikací je 42,6 % a rozhodně nespokojených 7,1 %.  

je  nespokojených respondentů 49,7 %. Zbývajících 10,1 %označilo odpověď nevím. 

Odpovědi na tuto otázku lze tedy hodnotit spíše negativně.   

 

Graf č. 40 Spokojenost s komunikací ve společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 14 Jaké jsou podle Vás nejvíce používané komunikační nástroje společnosti? 

Zaškrtněte 3 možnosti. 

Mezi nejvíce používané nástroje společnosti dle respondentů patří email, který označilo 

33,5 % lidí, dále následuje telefon s 28,3 %, porady získaly 12,8 %, 11,8 % osobní 

rozhovory, 6 % intranet, 3,8 % firemní časopis. 0,8 % respondentů označilo interní 

elektronický komunikační nástroj – Novinky, 0,6 % webové stránky a 0,2 % firemní akce. 
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Graf č. 41 Komunikační nástroje společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 15 Nacházíte problémy v komunikaci ve společnosti? 

Rozhodně ano, zodpovědělo 15,3 % respondentů, 56,5 % odpovědělo ano. Dohromady 

tedy problémy v komunikaci shledává zhruba 71,8 % respondentů. Odpověď ne označilo 

17,7 % a rozhodně ne 1,8 %. 8,82 % označilo odpověď nevím. Výsledek odpovědi velmi 

příznivý pro společnost není. 

 

Graf č. 42 Problémy v komunikaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 16 Pokud nacházíte problémy v komunikaci ve společnosti, je to především u: 

29,3 % shledává problémy v komunikaci ve společnosti u kolegů na jiném pracovišti, 

14,8 % u nadřízených, 23, 6 % u vrcholového vedení, 12 % nenachází problémy 

na  pracovišti a 10,3 % u kolegů na jejich pracovišti.  
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Graf č. 43 Problémy v komunikaci společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 17 Zajímá se management o problémy zaměstnanců? 

35,9 % zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník si myslí, že ano, 1,76 % odpovědělo 

rozhodně ano, 30, 6 % odpovědělo ne, 5, 9 % rozhodně ne a 25,9 % neví.  

 

Graf č. 44 Zájem managementu o problémy zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 18 Můžete očekávat pomoc a spolupráci od svých kolegů? 

70 % respondentů odpovědělo v této otázce ano, 23,5 % rozhodně ano, ne označilo 

jako  svou odpověď 2 % a rozhodně ne 1,2 %, nevím 3,5 %. Tuto otázku tedy lze hodnotit 

velice pozitivně. 
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Graf č. 45 Pomoc a spolupráce kolegů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 (oblast motivace) 

Otázka č.19 Jak velkou motivaci cítíte v rámci Vaší práce v této společnosti?  Přidělte 

číslo od 1 do 10, kde 1 znamená necítím se motivován a 10 znamená cítím se motivován. 

NPS bylo využito i při vyhodnocování této otázky a skóre zde vychází -45,34 %. Toto 

číslo pozitivní není. Mírnějším hodnocením by však výsledky byly přívětivější, 

a  to  především díky respondentům, kteří označili číslo 8. V tomto případě 

by  to  znamenalo, že pozitivních odpovědí by bylo 41,1 %, pasivních 28, 2 % 

a  negativních 30,6 %.  

 

Graf č. 46 Pocit motivace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 20 Ohodnoťte důležitost hmotné motivace (mzda, benefity), kdy 1 znamená 

velmi důležité a 10 nejméně důležité. 

Z odpovědí jasně vyplývá, že hmotná motivace je pro zaměstnance velmi důležitá. 

Hodnoty 1-4, zde dávají dohromady 88,4 %.  

 

Graf č. 47 Důležitost hmotné motivace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 21 Ohodnoťte důležitost nehmotné motivace (pochvala, dobré pracovní vztahy, 

možnost postupu v kariéře, školení), kdy 1 znamená velmi důležité a 10 nejméně důležité. 

Z grafu je patrné, že i nehmotná motivace je pro zaměstnance společnosti důležitá. 

Hodnoty1-4, zde dávají dohromady 78,6 %.  

 

Graf č. 48 Nehmotná motivace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 22 Co Vás nejvíce motivuje při vykonávání práce ve společnosti? 

(otevřená otázka) 

Mezi reakcemi zaměstnanců se objevily například odpovědi jako dobré vztahy 

na  pracovišti – velmi častá odpověď, dobrý výsledek a s tím spojené uznání, finanční 

ocenění, ,,mám dobrý pocit, když se povede nějaká složitá zakázka dotáhnout 

do  zdárného konce a nadřízení umí ocenit odvedenou práci“, ,,motivuje mě, když se daří 

dodržet plán výroby“, velmi často se v odpovědích objevovala mzda a benefity, 

dále  například smyslnost, prestižní zaměstnavatel, ocenění a pochvala byla také častou 

odpovědí, zajímavá práce, profesní růst, spokojený zákazník, tvůrčí činnost, úspěch, 

možnosti vycestovat, technické novinky, vidět jasný cíl, ,,každé odstranění zkostnatělých 

návyků a komunikačních struktur, které se podaří, viditelné výsledky bylo další velmi 

často se objevující odpovědí, bezva šéf, smysluplné zlepšování a podobně.  

Otázka č. 23 Co by Vás motivovalo k lepším výsledkům? 

Zaměstnanci uvedli na otázku, co by je motivovalo k lepším výsledkům, například nižší 

administrativa a pružnější rozhodování, flexibilní pracovní doba, peníze, kariérní růst, 

individuální ohodnocení, jasně komunikovat a definovat nejen cíle, ale i prostředky 

na cestě k nim, větší spolupráce mezi jednotlivými odděleními, jiné typy benefitů, klid 

na práci, lepší komunikace s vedením – objevilo se poměrně často jako odpověď, lepší 

komunikace a ochota jít druhému pomoci, ,,kdybychom měli vizi a táhli za jeden provaz 

a začali dělat pořádně WCM“, lepší pracovní prostředí, lidské jednání, lepší spolupráce 

mezi útvary, home office při hlídání dětí, pochvala, pracovní náplň, přístup nadřízených, 

zlepšení atmosféry ve společnosti. Zde se zřetelně často objevovala odpověď zvýšení 

mzdy, klidné prostředí na práci, lepší komunikace napříč odděleními, lepší komunikace 

s nadřízenými, potažmo přístup nadřízených i celkově komunikace ve společnosti 

a  pochvala.  

 (oblast pracovní místo a prostředí společnosti) 

Otázka č. 24 Jste spokojen s pracovním prostředím ve společnosti? 

Z grafu lze zjistit, že 64,9 % respondentů odpovědělo, zda jsou spokojeni s pracovním 

prostředím ano, 4,2 % rozhodně ano. 15,8 % odpovědělo, že spokojených s pracovním 

prostředím není, 4,9 % že rozhodně není a 10,3 % odpovědělo, že nevědí. Pozitivně tedy 
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odpovědělo 69,1 % zaměstnanců, kteří vyplnili dotazník, negativně 20,7 % a pasivně 

10,3. Tuto otázku tedy hodnotíme pozitivně, avšak je tu i značné procento zaměstnanců, 

kteří odpověděli pasivně, či jsou nespokojení.  

 

Graf č. 49 Spokojenost s pracovním prostředím (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 25 Jste spokojen s náplní Vaší práce? 

Většina respondentů je spokojená s náplní své práce, odpovědi rozhodně ano 13,3 % 

a  ano 72,3 %, dohromady dávají 85,6 %, což je velmi pozitivní výsledek. Negativně 

odpovědělo pouze 9,6 % - rozhodně ne 0,6 % a 9 % ne. Pasivně odpovědělo nevím 4,8 % 

lidí.  

 

Graf č. 50 Spokojenost s náplní práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sekce otázek podle The Gallup workplace audit (Gallup Q12 in HORVÁTHOVÁ, 
2016, s. 65-66) 
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V této sekci bude vyhodnocení doplněno o poznatky k vyhodnocení z knížky 

od  Horváthové dle The Gallup workplace audit.  

První otázka by měla zodpovědět celkovou spokojenost a další z nich by měli vysvětlit, 

proč jsou pracovníci spokojení, angažovaní a také proč se snaží ovlivnit výsledky 

organizace (Horváthová, 2016, s. 65-66).  

Otázka č. 26 Jste celkově spokojení v této společnosti? 

Otázka hodnotí respondentovu celkovou spokojenost s organizací. Tato otázka byla 

hodnocena velice pozitivně. Ano odpovědělo 69,9 % a rozhodně ano 6 %, tudíž 

dohromady je spokojených 75,9 %. Nevím odpovědělo 11,5 %. Ne odpovědělo 12,7 % 

a  rozhodně ne nezodpověděl nikdo.  

 

Graf č. 51 Celková spokojenost respondentů se společností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 27 Máte vše potřebné, abyste mohli vykonávat práci dobře? 

Pokud zaměstnanci nemají vše potřebné ke splnění jejich práce, může to pro ně  znamenat 

pracovní stres a zároveň stres v práci obvykle ve i k napětí v osobním životě. 59 % 

respondentů má vše potřebné k výkonu práce, odpovědělo ano a 5,4 % odpovědělo 

dokonce rozhodně ano. To je dohromady pozitivních odpovědí 64,4 %. Ne odpovědělo 

27,1 % a rozhodně ne 1,2 %, zde to tedy je 28,3 % negativních odpovědí. 7,2 % odpovědí 

bylo nevím.  
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Graf č. 52 Vše potřebné k výkonu práce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 28 Získal jste v posledním týdnu uznání nebo ocenění za dobrou práci? 

,,92 % českých pracovníků na tuto otázku nedovede odpovědět,, rozhodně ano“. Přitom 

upřímné uznání a pochvala je podmínkou dobrého pocitu z práce a také ke schopnosti 

učit se a soustředit. “ (Horváthová, 2016, str. 65).  

Rozhodně ano jako svou odpověď označilo 5,4 %. Ano odpovědělo 30,1 %. Ne jako svou 

odpověď na tuto otázku odpovědělo 49,4 %. Rozhodně ne 9,04 % a nevím 6,02. 

Dohromady tedy pozitivních odpovědí, odpovědí ano a rozhodně ano, bylo 35,5 % 

a  negativních odpovědí, ne a rozhodně ne, bylo 58,44 %. Pasivních odpovědí, odpovědí 

nevím, bylo již zmíněních 6,02 %. Z výsledků tedy vyplývá, že ani v této společnosti 

nebylo velké množství pracovníků, kteří by odpověděli rozhodně ano, a dokonce 

převažovalo více negativních odpovědí.  
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Graf č. 53 Uznání nebo ocenění za dobrou práci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 29 Máte pocit, že s Vámi nadřízený jedná jako s člověkem a pečuje o Vás? 

Všeobecně je známo, že důvodem opouštění organizací jsou nadřízení. Pracovníci 

by  měli mít ve společnosti pocit bezpečného pracoviště, pracoviště, kde dochází 

ke  sdílení informací, prostředí, kde dochází k podpoře a pomoci mezi spolupracovníky.  

Na tuto otázku odpovědělo 23,6 % rozhodně ano, 52,1 % ano. Rozhodně ne 3,6 % 

a  ne  10,9 %. Nevím označilo jako svou odpověď 9,7 % lidí. Dohromady je v této otázce 

75,7 % pozitivních odpovědí, negativních 14,6 %.  

 

Graf č. 54 Pocit jednání a péče jako s člověkem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 30 Povzbuzuje Vás nadřízený při osobním rozvoji? 
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,,Co se chtějí pracovníci naučit? Kam směřují? Jak jim v tom může jejich organizace, 

vedoucí, kolegové pomoci? Je potřeba pomáhat jednotlivcům ,,najít“ takové pracovní 

role, které odpovídají jejich silným stránkám, jedinečné kombinace jejich dovedností, 

znalostí, poznatků a talentu“ (Horváthová, 2016, str. 65).  

V této otázce rozhodně ano označilo 11,5 % lidí, 44,2 % ano, ne jako svou odpověď 

označilo 24,2 %, rozhodně ne 3,6 % a nevím 16,4 %. Procento pozitivních odpovědí 

převažuje a dohromady ano a rozhodně ano je 55,7 %, rozhodně ne a ne dohromady dává 

27,8 % a pasivních odpovědí nevím je již zmíněných 16,4 %.   

 

Graf č. 55Osobní rozvoj (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 31 Myslíte si, že Váš názor je v práci brán v úvahu? 

Vedoucí pracovníci by měli brát v úvahu postoje svých podřízených a také projevit zájem 

o jejich názory, popřípadě brát je v potaz i při tvorbě svých rozhodnutí. Prostor 

pro  vyjádření svých myšlenek by měl mít každý z pracovníků.  

Rozhodně ano odpovědělo 10,4 % zaměstnanců a 61 % odpovědělo ano. To je dohromady 

71,4 % pozitivních odpovědí. Ne odpovědělo 15,4 % a rozhodně ne 1,8 %, 

to  je  dohromady 17,2 % negativních odpovědí. Nevím odpovědělo 11,6 % respondentů.  
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Graf č. 56 Názory pracovníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 32 Poslání a cíle mé společnosti mi dávají pocit, že má práce je významná. 

Zaměstnanci by měli být srozuměni s vizí své společnosti a s jejími hlavními cíli a také 

by měli rozumět významu své role pro naplnění této vize a cílů.  

Rozhodně ano odpovědělo na tuto otázku 7,3 % respondentů, 53,1 % odpovědělo ano. 

Pozitivních odpovědí je dohromady 60,4 %. Rozhodně ne odpověděl 0,6 % a ne 24,4 %, 

což je dohromady 25 % negativních odpovědí. 14,6 % je odpovědí nevím, tedy pasivních.  

 

Graf č. 57 Poslání a cíle společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 33 Máte mezi kolegy dobré přátelé? 

Pokud pracovníci mají mezi kolegy kamarády, cítí se v práci dobře, jelikož jim důvěřují 

a sdílí s nimi hodnoty. Tito pracovníci se cítí v práci jistější při rozhodování popřípadě 

riskování a jsou produktivnější.  

Tato otázka dopadla velice dobře. Z výsledků průzkumu vyplývá, že většina zaměstnanců 

má mezi kolegy své přátele. Rozhodně ano odpovědělo 27,4 % a ano 61 %, 

což  je  dohromady 88,4 %. Rozhodně ne neoznačil jako svou odpověď nikdo 

a  ne  odpovědělo 6,7 % zaměstnanců. Nevím označilo jako svou odpověď 4,9 % 

respondentů.  

 

Graf č. 58 Dobří přátelé mezi kolegy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 34 Mluvil s Vámi někdo v posledních šesti měsících o Vašem pokroku (zpětná 

vazba od Vašich nadřízených o tom, „jak daleko jste se dostali“)? 

Řada výzkumů prokazuje důležitost zpětné vazby pro zvyšování výkonu pracovníků. 

Pro  zaměstnance je důležité znát, ,,jak daleko se dostali“. To jim pomáhá pracovat 

i  na  svých dalších pokrocích a v plánování jejich kariéry.  

Rozhodně ano zde odpovědělo 9,8 % pracovníků, ano 45,1 %. Dohromady rozhodně ano 

a ano zodpovědělo 54,9 % pracovníků. Rozhodně ne odpovědělo 10,4 % zaměstnanců 

a  ne 34,4 %, což je dohromady 44,8 % pracovníků. Z toho vyplývá, že v této oblasti 

by  bylo dobré provést jisté změny ve společnosti.  
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Graf č. 59 Pokroky pracovníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 35 V minulém roce jsem měl v práci příležitost učit se a růst. 

Pracovníkům nestačí chodit pouze do práce, je důležité, aby měli zaměstnanci pocit 

důležitosti a přispění jejich práce k profesnímu nebo osobnímu rozvoji. Společnosti 

by  měly nabízet svým zaměstnancům možnosti vzdělávání, úkoly, které zvyšují jejich 

odpovědnost, účast na speciálních projektech a úkolech a další aktivity tak, aby uspokojila 

jejich rozvojové potřeby (Hajzler, 2009 in Horváthová, 2016, s. 66). 

Rozhodně ano odpovědělo 11,6 % respondentů, ano 56,7 %. Dohromady pozitivních 

odpovědí bylo 68,3 %. Rozhodně ne odpovědělo 5,5 % a ne 26,2 %. Dohromady 

negativních odpovědí bylo 31,7 %.  
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Graf č. 60 Příležitost učit se a růst (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dotazník pro nově přijaté zaměstnance 

Otázka č. 1 Víte, jakou barvu má logo společnosti? (Barvu prosím uveďte níže)  

(otevřená otázka) 

5 zaměstnanců uvedlo, jako svou odpověď modrou, 1 zaměstnanec odpověděl odstín 

modro-šedé, jeho lze tedy taktéž zařadit pod modrou barvu, 1 zaměstnanec černou 

a  1  zaměstnanec červeno-černou. Z odpovědí tedy vyplývá, že i u nově přijatých 

zaměstnanců dochází k nejistotě, zda logo jejich společnosti je logo společnosti Iveco 

či  CNH industrial, což je ale i zde přirozené, jelikož logo CNH industrial je logo skupiny, 

pod kterou Iveco patří a zaměstnanci se s ním často setkávájí i ve spojitosti s logem Iveco.  
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Graf č. 61 Barva loga společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2 Líbí se Vám logo společnosti Iveco? 

63 % respondentů odpovědělo, že se jim logo společnosti líbí, 25 % odpovědělo rozhodně 

ano a 13 % odpovědělo ne. Rozhodně ne nebo nevím neodpověděl žádný z respondentů.  

 

Graf č. 62 Logo společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 3 Kdybyste měli personifikovat společnost Iveco, jakou vlastnost by měla, 

napište jednu nejpodstatnější.  

Respondenti odpovídali poměrně rozporuplně. Objevily se odpovědi 

jako  lidskost – hodnota člověka, prestižní společnost; stabilita; slovo závislost, kterou 

odpověděli dokonce tři zaměstnanci.  

Otázka č. 4 Jak vnímáte image společnosti Iveco jako zaměstnavatele? 

Rozhodně pozitivně odpovědělo 38 % respondentů, 50 % odpovědělo pozitivně, 13 % 

odpovědělo nevím a nikdo z respondentů neoznačil jako svou odpověď negativně 

či  rozhodně negativně.  
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Graf č. 63 Image společnosti Iveco (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 5 Co je pro Vás důležité u zaměstnavatele? Ohodnoťte u každého od 1 (neméně 

významné) do 10 (velmi významné).  

Na jednotlivých grafech je zobrazeno hodnocení jednotlivých věcí, důležitých 

u  zaměstnavatele. 50 % respondentů ohodnotilo důležitost mzdy hodnotou 10, 13 % 

hodnotou 9, 25 % hodnotou 8 a 13 % hodnotou 5. Prostředí ohodnotilo v rámci důležitosti 

taktéž 50 % hodnotou 10, 25 % poté ohodnotilo prostředí hodnotou 8 a 25 % hodnotou 7. 

Spolupracovníky ohodnotilo 50 % hodnotou 10, 38 % hodnotou 8 a 13 % hodnotou 3. 

Možnost kariérního postupu ohodnotilo 25 % respondentů hodnotou 10, 38 % hodnotou 

8, 25 % hodnotou 7 a 13 % hodnotou 3. Možnost sebe-rozvoje či sebevzdělání ohodnotilo 

50 % respondentů hodnotou 10, 25 % hodnotou 9, 13 % hodnotou 8 a 13 % hodnotou 3.  
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Graf č. 64 Soubor grafů co je pro Vás důležité u zaměstnavatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 6 Jak jste se o společnosti Iveco dozvěděli?  

62,5 % se dozvědělo o společnosti od přátel či rodiny, 37 % z internetových portálů.  

 

Graf č. 65 Jak jste se dozvěděli o společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 7 Jak hodnotíte Iveco jako zaměstnavatele? Ohodnoťte prosím od 1, kde 1 

znamená rozhodně negativně do 10, kde 10 znamená rozhodně pozitivně.  

Pokud použijeme NPS v této otázce vychází 0 %. V případě mírnějšího hodnocení by tato 

otázka vycházela pozitivněji, a to kladně 64 % (hodnoty 7-10) a pasivně 38 % (hodnoty 

5-6).  



	

	 125	

 

Graf č. 66 Hodnocení společnosti jako zaměstnavatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 8 Proč jste se ucházeli o místo právě ve společnosti Iveco (můžete označit i více 

odpovědí)  

Platové podmínky získaly 31,3 %, doporučení známých 6,3 %, blízké místo bydliště 

získalo 25 % a stabilní firma získalo 37,5 %.  

 

Graf č. 67 Důvod ucházení se o místo ve společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 9 Co je pro Vás důležité v průběhu zaškolování? U každého ohodnoťte 

od  1  (nedůležité) do 10 (velmi důležité) 

Respondenti přidělili prostředí společnosti následující hodnoty – hodnotu deset dalo 13 

% zaměstnanců, hodnotu 9 38 % zaměstnanců, 13 % označilo hodnotu 8, 25 % hodnotu 

7 a 13 % hodnotu 5. V rámci dostatečné komunikace ze strany školitele označilo 38 % 

respondentů hodnotu 10, 25 % respondentů hodnotu 9, 25 % zaměstnanců hodnotu 25 %, 

13 % zaměstnanců hodnotu 7. Kolektivu bylo přiděleno následující hodnocení – hodnotu 

10 označilo 25 % respondentů, 13 % označilo hodnotu 9, 25 % hodnotu 8 a 38 % 
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hodnotu  7. V rámci náplně práce hodnotu 10 označilo 38 % respondentů, 25 % hodnotu 

9 a 38 % hodnotu 8. Pomoc od kolegů získala následující hodnocení – 50 % respondentů 

přidělilo hodnotu 10, 13 % označilo hodnotu 9, 25 % respondentů označilo hodnotu 8 

a  13 % označilo hodnotu 5.  

  

  

    

Graf č. 68 Soubor grafů – důležité věci v průběhu zaškolování (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 10 Byl u Vás proces adaptace na profesi a pracovní prostředí úspěšný? 

Ohodnoťte prosím od 1, kde 1 znamená rozhodně ne do 10, kde 10 znamená rozhodně 

ano 

Kdybychom i v tomto případě využili extrémního hodnocení NPS, vycházela 

by  zde  hodnota NPS 50 %, což hodnotíme velmi pozitivně. Při mírného hodnocení 

by  se  dokonce dalo konstatovat, že u všech respondentů byl proces adaptace úspěšný.  

 

Graf č.  69 Úspěšnost procesu adaptace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 11 Jak jste byli přijati do kolektivu společnosti? Ohodnoťte prosím od 1, kde 1 

znamená rozhodně dobře do 10, kde 10 znamená rozhodně špatně 

V této otázce NPS vychází na 63 %, což je velmi pozitivní. V mírném hodnocení 

by  se  dalo říci, že všichni noví zaměstnanci byli přijati do kolektivu dobře.  

 

Graf č. 70 Přijetí do kolektivu společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 12 Setkali jste se v rámci procesu zaškolování s naschvály, nezájmem 

či  neochotou Vám pomoci ze strany Vašich spolupracovníků? Ohodnoťte prosím 

od  1,  kde 1 znamená rozhodně ne  do 10, kde 10 znamená rozhodně ano 
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I pro tuto otázku jsme uznala za vhodné využít NPS, které v této otázce vychází 75 %, 

což je rozhodně pozitivní číslo. Při mírném hodnocení vychází, že 88 % zaměstnanců 

se   s naschvály, nezájmem či neochotou nesetkali. 13 % pracovníků se setkalo.  

 

Graf č. 71 Setkání s naschvály, nezájmem a neochotou v procesu adapace 

Otázka č. 13 Zamýšleli jste v průběhu adaptačního procesu o změně pracovního místa, 

o  odchodu ze společnosti Iveco? Ohodnoťte prosím od 1, kde 1 znamená rozhodně 

ne  do  10, kde 10 znamená rozhodně ano.  

Při využití NPS, zde hodnota NPS vychází na 24 %. Při mírném hodnocení by pozitivních 

odpovědí bylo 75 %, 13 % odpovědí by bylo pasivních a 13 % negativních.  

 

Graf č. 72  Uvažování o změně pracovního místa v průběhu adaptace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 14 Doporučili byste Iveco, jakožto zaměstnavatele i svému okolí (rodina, 

přátele,….)? Ohodnoťte prosím od 1, kde 1 znamená rozhodně ano do 10, kde 10 znamená 

rozhodně ne. 
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NPS hodnota vychází v případě této otázky 13 %. Při mírném hodnocení by se dalo říci, 

že 76 % odpovědí by bylo kladných a 25 % odpovědí pasivních.  

 
Graf č. 73 Doporučení společnosti Iveco jako zaměstnavatele (Zdroj: Vlastní zpracování) 

7.10 Popis současného prostředí z hlediska zaměstnanců a 

společností v České republice 

V dnešní době moderního zaměstnávání lze nalézt velký problém na ,,nepoctivosti 

rozhovorů“ mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mnoho společností nabízí trvalé 

zaměstnaní, ale význam toho závazku je brán na lehkou váhu a taktéž zaměstnanci 

nemívají důvěru k těmto závazkům, které organizace slibují. Zde dochází ke ztrátě 

loajality zaměstnance, i když zaměstnanec při náboru svou loajalitu přislíbil a v případě 

lepší nabídky odchází do jiné společnosti. Manažeři se pak nacházejí uprostřed těchto 

klamných stanovisek, kteří ale často tento ,,jasný“ problém řešit nechtějí (HOFFMAN, 

2016).  

Názorem mladé generace je podle agentury Adecco, která dělala průzkum mezi mladými 

lidmi ve 48 zemích světa, že vedoucí pozice budou moci zastávat pouze takoví lidé, kteří 

budou schopni adaptace na změny, budou týmoví hráči se schopností efektivně 

komunikovat a také s ochotou přijímat názory ostatních spolupracovníků. Dále si myslí, 

že postup do vedoucích pozic jim umožní vysoký stupeň emoční inteligence 

a  odpovídající stupeň pracovních a životních zkušeností. Postup v kariéře přepokládají 

mladí lidé poměrně rychlý a tato informace může být pro personalisty cenná, jelikož 

pokud se očekávání nedostaví, může to být jeden z důvodů odchodu ze společnosti. Podle 

průzkumu je pokládána za pracovní úspěch příležitost podílení se na zlepšení celé 
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společnosti a finanční výsledky podniku, popřípadě osobní ohodnocení by dle jejich 

názoru nemělo být měřítkem úspěšnosti v zaměstnání (HR forum, 2018, 11/2017).  

Dle nejnovějších průzkumů společnosti Grafton Recruitment bylo zjištěno tvrzení 

o  poměrně vysokém procentu (68 % respondentů), kteří chtějí změnit své zaměstnání 

a  posunout se v kariéře. 23 % by rádo změnilo svou práci do jednoho měsíce, 45 % pak 

do půl roku. Dále bylo zjištěno, že benefity společnosti nemají přílišný vliv na zvážení 

nabídek práce. Mezi nejdůležitější hlediska se řadí mzda, vzdálenost bydliště od místa 

výkonu práce a typ smlouvy. Průzkum také zkoumal motivaci a demotivaci zaměstnanců. 

Za nejlepší motivaci čeští zaměstnanci považují výši mzdy, kolegy a smysluplnou náplň 

práce. Za demotivující faktory považují kolegy, vedení společnosti a nízkou mzdu. 

Značně podstatným faktorem spokojenosti zaměstnanců se stávají mezilidské vztahy 

na  pracovišti, tedy přátelská firemní kultura se společnostem může velmi vyplatit (HR 

forum, 2018, 11/2017).  

Značka společnosti, zde především značka zaměstnavatele by měla být především 

autentická. Nejlépe je, když společnost doporučují lidé, kteří v ní pracují. Veškerá práce 

ohledně přípravy kampaní k tomuto tématu by mělo dělat HR oddělení společnosti, 

jelikož agentury povětšinou poskytují prvoplánové věci, které nejsou schopny vystihnout 

společnost (HR forum, 2018, 11/2017).  

Onboarding (= adaptační proces) zastává zásadní roli v moderním HR. Důležitost 

adaptačního procesu ve společnosti je zřejmá. Trendem je snaha o zkrácení času 

onboardingu na minimum a zároveň co nejkratší dosáhnutí plné produktivity. Dalším 

trendem je, že společnosti stále více využívají aplikace, jež napomáhají novým 

zaměstnancům projít počáteční dny v novém pracovním prostředím. Trend je také 

zakládání školicích center především ve společnostech, kde přijímají větší počet 

pracovníků na stejné pozice. Tato školící centra umožňují snižovat náklady na zácvik, 

současně pomáhají pracovníkům poznat se navzájem a vytvořit si mezi sebou vazby. D8le 

mezi těmito pracovníky dochází ke sdílení nových dovedností. V rámci onboardingu 

by  mělo také docházet k přijetí hodnot společností, způsobu komunikace a celé kultury 

společnosti (HR forum, 2018, 09/2017). 

Během posledních deseti let se z internetu stal významný náborový kanál. Přes internet 

je možné cílit na konkrétní skupiny a lidi. ,,Dnešní klienti i možní kandidáti stále častěji 
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hledají informace online, tvoří si názor na brand firmy prostřednictvím své vlastní rešerše 

na sociálních sítích případně reference jiných zaměstnanců. Proto je budování online 

historie velmi důležité“ (HR forum, 2018, číslo 09). Pokud se společnosti podaří o sobě 

na internetu šířit dobré informace a předložit je zájemcům, tak často taková společnost 

získává konkurenční výhodu.  

Společnost PwC zjistila, že 65 % lidí, kteří jsou z vyspělých ekonomik světa (Německo, 

USA, Indie, Velká Británie, Čína), chtějí pracovat pro společnosti se silným 

společenským vědomím. Stabilní součást firemního brandu, jenž napomáhá vytvářet 

hrdost zaměstnanců na svou společnost a navyšuje šance udržení si špičkových talentů, 

je být v harmonii s životním prostředím. Ekologické plány společností jsou čím dál tím 

větším motivačním faktorem a přispívají k pocitu spokojenosti s prací (HR forum, 2018, 

05/2017)  

Lidé dnes často odcházejí ze společností z důvodu dlouhodobé absence zájmu manažera 

o ně. Pokud společnost se svými zaměstnanci nebude mluvit a nebude se o ně zajímat, 

zaměstnanci společnost opustí. Opravdovou revolucí v HR představuje krok, 

kdy  společnost oddělení hodnocení od mzdové politiky a bonusy již nebudou přímo 

podřízené tomu, jak hodnocení dopadne. Efektem by měla být otevřená rozmluva 

s manažerem o potenciálech daného člověka a jeho příležitostech na jiném místě (HR 

forum, 2018, 07/2017). 

Kreativita a inovace by měly být uplatňovány i ve mzdových systémech. Finanční 

odměna dnes není, jak prokázalo mnoho studií, v konečném výsledku tím, 

co  by  zvyšovalo motivovanost a výkon. V dnešní době zaměstnanci očekávají adekvátní 

plat v souvislosti s jejich zkušenostmi, výkonem a situací na trhu a současně očekávají 

péči a pozornost podniku o lidi a pomoc v situacích, které jsou pro ně nelehké (HR forum, 

2018, 12/2017) 

Do budoucna by mělo pracovních sil ubývat. Důvodem je odchod početně silných ročníků 

do penze a mnohem méně početné nastupující generace. V Česku je nyní nezaměstnanost 

3,6 % a v říjnu roku 2017 bylo nezaměstnaných nejmenší počet za  posledních dvacet let. 

Na úřadu práce bylo evidováno 271 000 lidí bez práce a 210 000 volných pracovních 

míst, což znamená, že v České republice byla plná zaměstnanost. Společnosti se tedy 

začaly poptávat po pracovní síle ze zahraničí, jelikož v České republice ji není možné 
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získat. Podle studie Ministerstva práce 4.0 je předpokládán zánik přibližně desetiny 

pracovních míst (zhruba 408 000 postů). Přibližně u 35 % by mohlo dojít ke změně náplně 

práce (zhruba 1,4 milion pozic. Úřad vlády však udává, že na pět ohrožených pozic 

by  mohly připadnout dvě nové. Ale ani robotizace pravděpodobně nevyřeší nedostatek 

pracovních sil (HR forum, 2018, 12/2017). 

Dále nastávají změny v performance managementu (= řízení výkonu), kde se začínají 

ztrácet samotní lidé. Hodnocení jednou za půl roku či rok je velmi formalistické 

a  má  již  spíše negativní vliv, uvádí Veronika Horáková ze společnosti AirBank 

v magazínu HR forum. Tento přístup totiž často vedl k nepodařeným věcem či často 

rozmluvě pouze o  době 2-3 měsíce zpětně a účastníci odcházeli s pocitem neúspěchu. 

Trendem je dnes dělat věci flexibilně, jelikož trendy se dnes mění denně či týdně 

a  je  nutné mít jiné tempo, něž dříve (HR forum, 2018, 12/2017).  

Významným slovem se v dnešní době stává takzvaná sociální advokacie. Podle studie 

až 33 % lidí věří doporučením od společnosti a až 90 % lidí je schopno uvěřit osobním 

referencím. Přes sociální advokacii lze využít potenciálu jednotlivých členů týmu, kteří 

budou šířit obsah na sociálních médiích. Dopad doporučení samotného zaměstnance 

společnosti je mnohem vyšší ve srovnání s tím, když sdělení prezentuje oficiálně 

společnost. Zaměstnanci tak mohou napomáhat svými aktivitami na sociálních sítích 

(stejný dopad má i komunikace na interních sociálních sítích) značce. Významný dopad 

je  na oblast recruitmentu. Pozitivní efekt samozřejmě přináší sociální advokacie, která 

je  šířená z vlastního přesvědčení a vlastní vůle (HR forum, 2018, 03/2017).  

Podpora zdraví zaměstnanců pozitivně ovlivňuje jejich produktivitu a přináší společnosti 

konkurenční výhodu. Ze studií vyplývá, že ztráty v zásluze nemocnosti zaměstnanců 

se  dají podstatně eliminovat v případě, kdy zaměstnavatelé podporují zdravý přístup 

k životu u svých zaměstnanců. Zároveň pokud společnosti budují své firemní kultury 

na  základě zdravého životního stylu, mají lépe se cítící a  spokojenější zaměstnance (HR 

forum, 2018, 03/2017).  
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7.11 Swot analýza 

V následující části budou identifikovány silné a slabé stránky ve vztahu k příležitostem 

a  hrozbám pomocí analýzy SWOT.  

 
Obrázek č. 23 Grafické znázornění Swot analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné a slabé stránky jsou vnitřní analýzou organizace. Hrozby a příležitosti analýzou 

vnějších vlivů.  

Podkladem pro tuto analýzu jsou předchozí zkoumané oblasti a analýzy včetně 

dotazníkového šetření.   

U silných stránek a příležitostí je použita kladná stupnice od 1 do 5 s tím, že 5 znamená 

nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší spokojenost. U slabých stránek a hrozeb je použita 

záporná stupnice od -1 (nejnižší spokojenost) až -5 (nejvyšší spokojenost).  

Součet vah v dané kategorii je roven 1 a čím vyšší číslo (např. 0,89), tím větší je  důležitost 

položky v dané kategorii a naopak.  

7.11.1 Silné stránky 

V rámci silných stránek jsou určeny vnitřní síly společnosti. Níže jsou uvedeny vnitřní 

síly společnosti Iveco.  
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Tabulka č. 23 Silné stránky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné	stránky	 Váha	 Současný	
stav	

Stabilní	zaměstnavatel	 0,03	 5	
Rostoucí	zisk	 0,02	 5	

Image	společnosti	Iveco	 0,04	 3	

3.	místo	v	soutěži	zaměstnavatel	roku	2016	v	regionálním	
kole		 0,03	 4	

10.	místo	v	soutěži	zaměstnavatel	roku	2016	na	celostátní	
úrovni	 0,03	 4	

PLM	systém	(tvorba	transparentní	komunikace	mezi	
manažery	a	zaměstnanci)	 0,07	 3	

Vzrůstající	počet	zaměstnanců	zúčastněných	se	vzdělávání	 0,06	 4	

Zvyšující	se	investice	do	rozvoje	zaměstnanců	 0,05	 3	

Společenská	odpovědnost	společnosti		 0,03	 2	

41.	největší	česká	společnost	 0,02	 3	

Lídr	na	českém	trhu	ve	výrobě	městských	a	meziměstkých	
autobusů	 0,02	 5	

Znalost	loga	zaměstnanců	společnosti	 0,06	 4	

Pomoc	a	spolupráce	mezi	kolegy	ve	společnosti	 0,08	 5	

Spokojenost	zamětsnanců	s	pracovním	prostředím	 0,07	 3	

Spokojenost	zaměstnanců	s	náplní	jejich	práce	 0,07	 5	

Celková	spokojenost	zaměstnanců	se	společností	 0,08	 4	

Zaměstnanci	mají	mezi	kolegy	dobré	přátele	 0,08	 5	

Úspěšné	procesy	adaptace	nových	zaměstnanců	 0,08	 4	

Názory	pracovníků	jsou	ve	společnosti	brány	v	úvahu	 0,05	 4	

Nízká	fluktuace	zaměstnanců	 0,03	 5	

Součet	 4,02	
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7.11.2 Slabé stránky 

Slabé stránky určují vnitřní slabiny podniku. Níže jsou uvedeny slabé stránky společnosti 

Iveco. 

Tabulka č. 24 Slabé stránky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé	stránky		 Váha	 Současný	
stav	

Téměř	stejná	hodnota	průměrného	měsíčního	výdělku	
zaměstnanců	jako	v	roce	2012	(přestože	VH	společnosti		
vzrůstá)	

0,05	 -3	

Nedostatek	kvalifikovaných	pracovníků	 0,05	 -3	

Stálí	zaměstnanci	nemluví	s	okolím	o	své	společnosti		(NPS	-
57,1	%)	 0,12	 -4	

Stálí	zaměstnanci	mluví	o	své	společnosti	spíše	negativně	
(NPS	-36,7	%)	 0,12	 -4	

Stálí	zaměstnanci	nedoporučují	společnost	jako	dobrého	
zaměstnavatele	(NPS		-	59,1	%)	 0,15	 -5	

Problémy	v	komunikaci	ve	společnosti,	celková	
nespokojenost	zaměstnanců	s	komunikací	ve	společnosti		 0,15	 -3	

Problémy	v	komunikace	s	nadřízenými	a	v	komunikaci	napříč	
odděleními	 0,15	 -4	

Nízký	pocit	motivace	zaměstnanců	(NPS	-45,3	%)	 0,11	 -4	

Chybí	dostatečné	uznání	a	pochvaly	zaměstnanců	společnosti	 0,1	 -3	

Součet	 -3,8	

 

7.11.3 Příležitosti 

Potenciální vnější příležitosti jsou ve Swot analýze označovány jako příležitosti. Níže 

jsou vyjmenovány příležitosti pro společnost Iveco. 
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Tabulka č. 25 Příležitosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti	 Váha	 Současný	
stav	

Nástroje	personálního	marketingu,	které	oblast	HR	nabízí	 0,14	 4	

Možnosti	v	budování	online	historií	společností	(brand	
společnosti)	 0,1	 3	

Možnosti	zavedení	facebookových	stránek,	instagramu	pro	
propagaci	volných	pracovních	míst	 0,1	 3	

Nové	trendy	v	rámci	adaptace	zaměstnanců	ve	
společnostech	 0,1	 3	

Budování	firemní	kultury	na	základě	zdravého	životního	stylu	 0,1	 3	

Zlepšování	značky	společnosti	pomocí	společenského	vědomí	
společnosti	(ekologické	plány	)	 0,1	 3	

Větší	flexibilnost	činností	společností	 0,08	 2	

,,Sociální	advokacie"	 0,14	 3	

Zlepšení	oblasti	plánování	pracovních	sil		 0,08	 3	

Digitalizace	státu	a	průmysl	4.0	v	České	republice	i	ve	světě	 0,06	 3	

Součet	 3,06	

 

7.11.4 Hrozby 

Hrozbami jsou označována rizika pro společnost, která je nutno řídit a předcházet jim. 

Níže jsou vyjmenovány hrozby pro společnost Iveco.  
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Tabulka č. 26 Hrozby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozby	 Váha	 Současný	
stav	

Vzrůstající počet volných pracovních míst v České Republice 0,07	 -3	

Změna české legislativy  0,07	 -1	

Odchod zaměstnanců ke konkurenci 0,2	 -3	

Pokles uchazečů na 1 pracovní místo 0,12	 -5	

Klesající počet aktivního obyvatelstva 0,12	 -4	

Větší flexibilnost činností společností 0,1	 -1	

Digitalizace státu a průmysl 4.0 – dynamické prostředí, 0,08	 -2	

Růst společnosti SOR jako značka zaměstnavatele 0,09	 -2	

Vzrůstající počet konkurentů  jakožto zaměstnavatelů 0,15	 -3	

Součet	 -2,85	

Celkové hodnocení 

	 Pozitivní	 Negativní	
	 Silné	stránky	 Slabé	stránky	

Interní	prostředí	 4,02	 -3,8	
	 Příležitosti	 Hrozby	

Externí	prostředí	 3,06	 -2,85	

Interní prostředí  0,22 

Externí prostředí  0,26 

Celkem   0,48 

V interním prostředí převažují silné stránky nad stránkami slabými a ve vnějším prostředí 

převažují příležitosti nad hrozbami. Převaha v interním prostředí ani v externím prostředí 

není příliš velká, přesto je bilance SWOT analýzy příznivá.  
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8 Závěr analytické části práce 

8.1 Závěr SLEPT analýzy 

SLEPT analýza nám zmapovala vnější okolí společnosti. Byly zjištěny důležité poznatky. 

Ze sociálních faktorů bylo například zjištěno, že podle prognóz by mělo tempo růstu 

obyvatel klesat a počet aktivních obyvatel by měl také klesat. Tyto poznatky by mohly 

být pro společnost důležitými ukazateli proto, aby se připravila na budoucnost a již nyní 

provedla patřičná opatření. S HR oddělením také významně souvisí i legislativní faktory. 

Pro HR oddělení je nutností sledovat zákoník práce a jeho změny a dále také další právní 

předpisy, které mohou ovlivnit zaměstnance a celou společnost – například i změna 

zákona o obchodních korporacích může mít velký dopad na zaměstnance společnosti. 

I  ekonomické faktory mohou mít velký dopad na zaměstnance, pokud se například 

zvedne sazba DPH či daň z příjmů, odrazí se to ve finanční stránce podniku a může 

to  mít  až dopad na mzdy zaměstnanců. Nyní sazba DPH a daň z příjmů spíše klesají. 

Dalším zjištěnými údaji je například to, že počet uchazečů o volná pracovní místa klesá, 

a naopak volná pracovní místa rostou. SLEPT analýzou byly tedy zjištěny důležité 

informace, které by společnost měla brát v úvahu.  

8.2 Závěr Porterovy analýzy pěti sil  

Pro společnost je důležité znát vývoj konkurenční situace v odvětví. I tato situace 

se  odráží na situaci podniku v oblasti HR. Pokud bude silná konkurence v odvětví, může 

docházet k tomu, že podnik bude ztrácet zakázky a tím dojde k tomu, že nebude mít práci 

pro své zaměstnance a bude propouštět. Konkurence se může také snažit o získání 

odborníků z určité společnosti do své společnosti a podobně. Z Porterovy analýzy bylo 

zjištěno, že společnost nyní zaujímá velmi vysoký podíl na českém trhu, je dokonce 

lídrem trhu, na kterém působí. Výroba autobusů neustále roste, tudíž společnost potřebuje 

stále více zaměstnanců. Společnost by měla sledovat a monitorovat situaci konkurenční 

společnosti SOR, a to i z toho důvodu, aby se společnost SOR nesnažila získat odborníky 

z řad zaměstnanců společnosti Iveco. V rámci oblasti zákazníků si společnost nyní stojí 

velmi dobře a má dostatek zakázek. Společnost má velké množství dodavatelů 
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a  z hlediska nové konkurence či substitutů by situaci měla neustále monitorovat, jelikož 

jisté hrozby zde  mohou být a společnost by se je měla snažit maximálně eliminovat.  

8.3 Závěr metody 7 S 

V zásluze metody 7 S byly zjištěny informace týkající se oblasti strategií, které společnost 

zastává a snaží se jimi řídit, byla zjištěna struktura společnosti, systémy řízení. Oblast 

systémy řízení byla zpracována podrobněji. Bylo detailněji zjištěno, jaké komunikační 

nástroje a kanály společnost využívá, jak probíhá komunikace ve společnosti a byl popsán 

systém PLS, který společnost využívá. Byl zjištěn styl řízení, který společnost uplatňuje 

a politika řízení lidských zdrojů. V kapitole spolupracovníci byla podrobněji popsána 

situace Byly zjištěny informace ohledně zaměstnanců společnosti, a nakonec v poslední 

části byl popis hodnot, jež by měly zaměstnanci sdílet.  

8.4 Závěr dotazníkového šetření 

Závěr oblasti vnímání společnosti 

První otázka se týkala oblasti loga společnosti. Bylo zjištěno, že většina zaměstnanců zná 

logo své společnosti a menšinová část zaměstnanců neví, zda se ztotožnit s logem 

společnosti Iveco či celé skupiny CNH industrial. Logo společnosti se většině 

zaměstnanců líbí. Image společnosti je většinou zaměstnanců také vnímána pozitivně, 

na  druhou stranu je tu taktéž určité procento lidí, kteří image společnosti kladně 

nevnímají. Většina zaměstnanců je  hrdá na to, že pro společnost Iveco pracuje. Tato část 

otázek dopadla pro společnost z celkového hlediska pozitivně, jelikož zhruba 

2/3  zaměstnanců odpovídali kladně a zhruba pouhá 1/3 negativně či pasivně. Otázky 

hodnocené pomocí hodnocení NPS v rámci šíření pověsti o společnosti, vnímání značky 

nedopadly nejlépe, skóre zde je v záporných hodnotách. Zaměstnanci se svými přáteli 

a  okolím o společnosti, ve které pracují příliš nemluví a když o společnosti mluví, 

je  to  spíše negativně, respektive rozhodně zde nepřevažuje pozitivní mluva o společnosti. 

Respondenti ani nedoporučují společnost jako dobrého zaměstnavatele. V rámci těchto 

otázek by bylo tedy dobré udělat opatření a zlepšit do budoucna jejich hodnocení. 

V otevřené otázce personifikace-vlastnost společnosti Iveco zaměstnanci uváděli různé 

odpovědi. Některé z nich byly negativní, některé pozitivní. Z toho lze tedy usoudit, 
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že  i  zde by bylo dobré zlepšit vnímání společnosti Iveco u zaměstnanců. Zaměstnanci 

uvedli že je pro ně od společnosti z pohledu zaměstnance nejdůležitější mzda, poté náplň 

práce, dále pak kolegové a  pracovní prostředí, méně než 10 % procent pak získaly 

benefity a dále komunikace ve  společnosti a image společnosti.  

Závěr oblasti komunikace ve společnosti 

Společnost přes své webové stránky publikuje spoustu novinek ,,ze světa organizace“, 

o  jejich úspěších, zaměstnancích, zakázkách a podobně, proto je dobré, že většina 

zaměstnanců zná webové stránky své společnosti. Horší hodnocení je v rámci 

spokojenosti s komunikací ve společnosti, jelikož zde téměř polovina zaměstnanců 

je  nespokojených. Mezi nejpoužívanější nástroje společnosti respondenti zařadili email 

a  telefon, to je následováno poradami a osobními rozhovory. Méně než 10 % poté získal 

intranet, firemní časopis, nástěnky a méně než 1 % získal interní komunikační nástroj 

Novinky a webové stránky. Více než polovina respondentů nachází problémy 

v komunikaci ve společnosti. Společnost by tedy rozhodně v této oblasti měla provést 

jistá opatření, jelikož téměř 72 % zaměstnanců shledávajících problém v komunikaci 

je  již alarmující číslo. Problémy v komunikaci jsou podle průzkumu především v oblasti 

kolegů na jiných pracovištích, v komunikaci s vrcholovým vedením a nadřízenými. Jisté 

procento získaly i problémy u kolegů na jejich pracovišti. V otázce, zda se management 

zajímá o problémy zaměstnanců je také značné procento, které odpovědělo, 

že  se  management zaměstnanců o problémy nezajímá, přestože je zde i nemalé procento 

respondentů, jenž si odpověděli, že management se o problémy zaměstnanců zajímá, 

společnost by i zde měla zvážit možné změny. Velmi pozitivní hodnocení je v rámci 

oblasti pomoci a spolupráce kolegů, kde většina zaměstnanců odpověděla kladně, 

a  to  tak, že mohou od svých kolegů očekávat pomoc a spolupráci.  

Závěr oblasti motivace 

Při hodnocení oblasti motivace a využití NPS nedopadlo hodnocení příliš dobře, v rámci 

mírnějšího využití hodnocení už o něco lépe. Přesto bych společnosti doporučovala 

zamyšlení se nad touto oblastí. Hmotná motivace je pro zaměstnance velmi důležitá, 

ale  taktéž nehmotný motivace je pro zaměstnance velmi podstatná. V otevřené otázce, 

co zaměstnance nejvíce motivuje při vykonávání práce ve společnosti se objevil nespočet 

různých odpovědí. Velmi často se ale objevovala v odpovědi mzda a benefity, pochvala 
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a ocenění, viditelné výsledky. V rámci otázky, co by zaměstnance motivovalo k lepším 

výsledkům se mezi časté odpovědi zařadil klid na práci, zlepšení chování nadřízených 

a  celkové atmosféry ve společnosti a velmi častou odpovědí, přestože v první oblasti 

ji  zaměstnanci jako důležitou příliš nepovažovali, dopadla komunikace, a to celková 

komunikace, ale nejen také, ale také komunikace mezi odděleními a s nadřízenými. 

Zde  tedy opět narážíme na problémy v oblasti komunikace, stejně jako v oblasti předešlé.  

Závěr oblasti pracovní místo a prostředí společnosti  

Většina zaměstnanců je spokojených s pracovním prostředím ve společnosti, ovšem 

i  zde  je určité procento negativních či pasivních odpovědí. Velmi pozitivně dopadla 

otázka ohledně náplně práce respondentů, jelikož většina je s náplní své práce spokojená. 

I další otázka ohledně celkové spokojenosti ve společnosti dopadla velice pozitivně. 

V otázce ohledně věcí potřebných k vykonávání práce odpověděla většina pozitivně, 

avšak je zde značné procento, které odpovědělo, že vše dostatečné nemají či nevědí, 

zda  mají. Otázka ohledně uznání a ocenění za dobrou práci v posledním týdnu nedopadla 

nejlépe, více než polovina respondentů označila jako svou odpověď ne nebo rozhodně ne. 

Z průzkumu dále  vyplývá, že většina zaměstnanců si myslí, že o ně nadřízený pečuje 

jako o člověka. V rámci povzbuzování nadřízených při osobním rozvoji bylo zjištěno, 

že  více než polovina respondentů si myslí, že nadřízený je povzbuzuje, ale přesto 

je  zde  značné procento, kteří označili odpověď negativní či pasivní. Pozitivně 

je  hodnocena otázka ohledně názoru pracovníků. Většina si myslí, že jejich názor je brán 

v úvahu. Více než polovina respondentů má pocit významnosti jejich práce v rámci 

oblasti poslání a cílů jejich společnosti. Jisté nemalé procento si však není jisto 

či  odpovědělo negativně. Z průzkumu dále vyplývá, že respondenti mají v práci své 

přátele. Většina pracovníků odpověděla kladně i při hodnocení otázky, zda s nimi někdo 

mluvil v posledních šesti měsících o jejich pokroku, avšak i v hodnocení této otázky 

je  nezanedbatelné procento, které odpovědělo negativně. Proto by bylo dobré v této 

oblasti zavést změny. Příležitost učit se a růst měla v minulém roce více než polovina 

respondentů, zhruba 1/3 možnost neměla.  

Hodnocení od nově přijatých zaměstnanců 

Stejně jako stávající zaměstnanci, většina těchto nově přijatých zaměstnanců, odpověděla 

správně a zná tedy logo své společnosti. I zde došlo k tomu, že někteří respondenti 
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nevěděli, zda jako logo své společnosti mají považovat logo Iveca či logo CNG Indutrial. 

Ohledně toho, zda se jim libí logo společnosti jde výsledky srovnat se stálými 

zaměstnanci a většině respondentů tohoto dotazníků se logo líbí. Srovnatelné výsledky 

lze považovat i v personifikaci společnosti. I zde respondenti odpověděli jak pozitivní, 

tak negativní personifikace. Nově přijatí zaměstnanci ohodnotili důležitost mzdy, 

prostředí, spolupracovníků, možnosti kariérního postupu a možnosti sebe-rozvoje 

a  sebe- vzdělání poměrně na podobné úrovni. Přičemž u mzdy, prostředí se neobjevilo 

žádné negativní ohodnocení. U dalších třech zmíněných zde bylo ve 13 % označeno 

i  nízká hodnota 3. Většina nově přijatých zaměstnanců se o společnosti dozvěděla 

od  přátel či rodiny, což je zajímavý poznatek vzhledem k výsledkům šetření mezi stálými 

zaměstnanci, kde vyšlo, že o společnosti nemluví a nedoporučují ji. Zbylí respondenti 

se  o společnosti dozvěděli z internetových portálů. Oproti stálým zaměstnancům, noví 

zaměstnanci ohodnotili Iveco jako zaměstnavatele pozitivněji. Respondenti uvedli, 

že  se  ucházeli o místo ve společnosti Iveco především díky stabilitě společnosti a dále 

platovým podmínkám. Určité procento zvolilo, že je pro ně důležitá blízkost jejich 

bydliště a velmi malé procento označilo jako důvod doporučení od známých, 

což  by  korespondovalo s výsledky šetření u stálých zaměstnanců, kteří ve velmi velkém 

procentu uvedli, že Iveco jako dobrého zaměstnavatele nedoporučují. V rámci procesu 

adaptace jsou všechny uvedené možné odpovědi pro nové zaměstnance důležité. Mezi 

nejdůležitější byla označena náplň práce následovaná dostatečnou komunikací ze strany 

školitele, dále kolektiv, poté prostředí společnosti a pomoc od kolegů. Většina 

respondentů dále uvedla, že u nich byl proces adaptace úspěšný, což hodnotíme velice 

pozitivně. Pozitivní hodnocení získalo i přijetí nových zaměstnanců do kolektivu 

společnosti. V těchto dvou otázkách vycházela velmi dobrá i hodnota NPS. Nižší hodnota 

NPS již vyšla v otázce, zda nově přijatí zaměstnanci přemýšleli o změně pracovního místa 

v průběhu zaškolování, avšak i zde je z celkového hlediska hodnocení otázky pozitivní. 

Oproti stálým zaměstnancům vyšla otázka ohledně doporučení Iveca jako zaměstnavatele 

pozitivněji. Hodnota NPS je zde poměrně nízká, stále však v kladné hodnotě 

a  při  mírném hodnocení lze říci, že nově přijatí zaměstnanci Iveco jako zaměstnavatele 

svému okolí doporučují, zde je rozdíl oproti stálým zaměstnancům, kteří Iveco 

jako  dobrého zaměstnavatele nedoporučují.  
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8.5 Závěr SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy byly zjištěny silné a slabé stránky společnosti v rámci vnitřního 

prostředí společnosti a příležitosti a hrozby v rámci vnějšího prostředí. Celkově SWOT 

analýza vyšla pro společnost pozitivně, převažují silné stránky ve vnitřním prostředí 

i  příležitosti ve vnějším prostředí, i když převaha není příliš velká ani v jedné oblasti. 

Proto by se společnost měla pokusit o eliminaci slabých stránek ve vnitřním prostředí 

a  taktéž eliminaci hrozeb ve vnějším prostředí.  

8.6 Závěr celé analytické části práce 

V analytické části byly provedeny analýzy a popisy vnitřního a vnějšího prostředí 

společnosti, které ukázaly situaci společnosti z mnoha úhlů a oblastí. Byly využity 

analýzy SLEPT, Porterova analýza pěti sil, metoda 7S. Bylo provedeno dotazníkové 

šetření v rámci stálých zaměstnanců i v rámci nově přijatých zaměstnanců, které velmi 

napomohlo k přiblížení situace personálního marketingu ve společnosti. Popis současné 

situace zaměstnanců a společnosti, by měl napomoci k zjištění především nových trendů 

a možností, které by společnost mohla využít tak, aby zvýšila spokojenost stávajících 

zaměstnanců a značku společnosti, především jako dobrého zaměstnavatele.  

Společnost prosperuje, má dostatek zákazníků, neustále zvyšuje výrobu autobusů 

a  přijímá nové zaměstnance. Má velmi dobré postavení na trhu, a to i v oblasti trhu práce 

jako zaměstnavatel. Společnost je důležitým zaměstnavatelem v Pardubickém kraji, 

i  v celé České republice a své postavení dobrého zaměstnavatele se snaží každým rokem 

obhajovat v soutěži Sodexo, kde se jako Zaměstnavatel roku umísťuje již od roku 2004 

na prvních třech příčkách v Pardubickém kraji. V roce 2016 dokonce získala 10. místo 

na  celostátní úrovni jako Zaměstnavatel roku do 5 000 zaměstnanců. Toto společnosti 

velmi napomáhá v budování její značky jakožto dobrého zaměstnavatele. Z provedeného 

dotazníkového šetření však pomocí NPS hodnocení vyplynulo, že stálí zaměstnanci Iveco 

jako dobrého zaměstnavatele nedoporučují. Zde je tedy nutné provést opatření a změny. 

Z provedených průzkumů mezi technicko-hospodářskými pracovníky společnosti, 

kterých by se měli navrhované změny týkat především, byly dále zjištěny oblasti, 

ve  kterých jsou zaměstnanci se společností spokojeni, ale byly zjištěny i další oblasti, 

kde je nutné, aby společnost provedla opatření a změny. Těmito oblastmi se bude zabývat 
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návrhová část a pokusí se navrhnout zlepšení, které by mělo vést ke zlepšení 

problémových oblastí. 
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NÁVRHOVÁ ČÁST PRÁCE 

Zaměstnanci jsou klíčovým zdrojem pro společnost a je nutné zajistit, aby společnost 

měla dostatek kvalifikovaných pracovníků. To společnost může zajistit dostatečnou 

spokojeností stávajících zaměstnanců a dále dostatečným počtem uchazečů o volná 

pracovní místa ve společnosti. Tato část práce se bude zabývat navržením změn 

v oblastech personálního marketingu, které byly zjištěny jako problémové z provedených 

popisů a analýz situace společnosti.  

Především z dotazníkového šetření vyplynuly jisté oblasti, ve kterých je nutné provést 

změny proto, aby mohl kvalitně fungovat personální marketing společnosti. Především 

je  nutné řešit nynější situaci v oblastech značky společnosti jako dobrého 

zaměstnavatele a šíření pověsti o společnosti. Velké nedostatky byly zjištěny v oblasti 

interní komunikace, dále by bylo dobré provést jistá opatření i v oblasti motivace 

zaměstnanců a v oblasti uznávání a oceňování zaměstnanců za jejich práci. Společnost 

by ráda zlepšila i oblast adaptace zaměstnanců a získala nové uchazeče o práci 

ve  společnosti, proto budou navrhnuty změny i pro tuto oblast. Naopak nebudou 

vytvořeny návrhy pro oblast odměňování, především v rámci mezd a benefitů. 

Z dotazníkového šetření byly sice vyvozeny závěry, že zaměstnanci by ocenili zvýšení 

mezd. Společnost se však touto oblastí již zabývá a snaží se o patřičné změny a opatření, 

které by vedly k větší spokojenosti zaměstnanců.   

Pokud by byly zlepšeny oblasti interní komunikace, motivace a oblast uznávání 

a  oceňování zaměstnanců, mělo by to vést k větší spokojenosti zaměstnanců 

a  ti  by  se  tak  mohli stát propagátory, v nejlepším případě by mohli dělat i sociální 

advokacii svému zaměstnavateli, tedy doporučovat společnost jako dobrého 

zaměstnavatele a šířit o něm pozitivní informace. Tím by společnost měla získat nové 

uchazeče o práci. 

Dalším důležitým poznatkem je, že z nynější situace na trhu práce vyplývá nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, jež společnosti žádají. Klesá počet uchazečů o práci 

a  vzrůstá počet volných pracovních míst. V rámci předpokládaných budoucích hodnot 

by počet aktivního obyvatelstva v České republice měl i nadále klesat. Z toho vyplývá, 

že nynější problém společnosti v rámci nedostatku pracovníků, by se mohl ještě dále 

prohlubovat.  
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Navrhované změny by měly vést k vyššímu počtu loajálních zaměstnanců, kteří nebudou 

z podniku odcházet a zároveň mohou přilákat nové uchazeče o práci ve společnosti 

a  zlepšit povědomí o společnosti jakožto dobrého zaměstnavatele. Zaměstnanci jsou 

jedním z existenčních zdrojů společnosti a nedostatek zaměstnanců může vést až k zániku 

společnosti, jak je vyobrazeno na diagramu níže v práci.  

Řešení, která budou navrhnuta v této části práce se pokusí alespoň o částečnou eliminaci 

slabých stránek, které byly zjištěny pomocí SWOT analýzy:  

• stálí zaměstnanci nemluví s okolím o své společnosti (NPS -57,1 %), 

• stálí zaměstnanci mluví o své společnosti spíše negativně (NPS -36,7 %), 

• stálí zaměstnanci nedoporučují společnost jako dobrého zaměstnavatele (NPS - 

59,1 %), 

• problémy v komunikaci ve společnosti, celková nespokojenost zaměstnanců 

s  komunikací ve společnosti, 

• problémy v komunikace s nadřízenými a v komunikaci napříč odděleními, 

• nízký pocit motivace zaměstnanců (NPS -45,3 %), 

• chybí dostatečné uznání a pochvaly zaměstnanců společnosti. 

Na následujícím diagramu vlivů můžeme vidět, že lidské zdroje jsou pro společnost 

klíčové a jejich nedostatek by mohl vést v konečném a nejhorším důsledku až k zániku 

společnosti. 
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Graf č. 74 Diagram vlivů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud by společnost neměla dostatek pracovníků, mohlo by docházet ke snižování 

produktivity společnosti, což by mohlo vést k pozdnímu plnění zakázek, potažmo 

ke  ztrátě zákazníků. Ztráta zákazníků by pro společnost znamenala snížení počtu 

zakázek, což by pravděpodobně znamenalo snížení tržeb. Tržby by se mohly v určité 

chvíli snížit natolik, že by společnost zanikla. 

Důležité je upozornit, že v rámci změn dělají společnosti častou chybu v tom, 

že  se  zaměřují na technickou stránku věci a opomíjí lidskou faktor věci. 

Ve  společnostech pak dochází ke skryté rezistenci u skupin či jednotlivých pracovníků 

ke změně, což může vést k ohrožení realizace změny. Proto by si společnost měla určit 

agenta změny, buď z externího prostředí či interního prostředí. Tento pracovník se stará 

o minimalizaci odporu proti zavedení změny, tedy o její přijetí a tím podpoření úspěšnosti 

změny ve společnosti (MANAGEMENTCONSULTING, 2017). Měl by být určen také 

vedoucí projektu, který zodpovídá za úspěšnost projektu.  

9 Návrhy 

V této podkapitole budou uvedeny jednotlivé návrhy. 

9.1 SAP SucessFactors aplikace 

Společnosti bych doporučila zavedení SAP Sucess Factors aplikaci. Jedná se o komplexní 

a uživatelsky intuitivní nástroj, který komunikuje v češtině a odpovídá legislativě včetně 
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GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento program by měl výrazně 

usnadnit práci HR oddělení. Měl by napomoci s hledáním nových zaměstnanců, 

náborovým a zaškolovacím procesem a se správou stávajících zaměstnanců. Software 

je  vyvinut lidmi pro lidi. V zásluze toho funguje přirozená spolupráce mezi člověkem 

a  strojem, tedy počítačem nebo mobilním zařízením (HR Forum, 2018, 09/2017).  

Dle výzkumného reportu The Forrest Wave je SAP SuccessFactors dlouhodobě 

celosvětový lídr v řízení výkonu zaměstnanců. Úspěchy nástroje lze potvrdit například 

společností Edgewell Personal Care a Terumo. Těmto společnostem řešení pomohlo 

zlepšit komunikaci a práci se zaměstnanci, dosáhnout finančních úspor a obchodních cílů 

(SAP, 2017).   

SAP SucessFactors provozuje na celém světě více než 25 milionů uživatelů a 4 500 

zákazníků ve 37 jazykových mutacích a 60 průmyslových odvětvích (Sophia Solution, 

2016).  

SAP SucessFactors pokrývá všechny důležité nástroje a služby pro řízení talentu 

a  pro  strategické rozhodování v oblasti lidského kapitálu, zajišťuje efektivní plnění 

firemní strategie, dynamický rozvoj společnosti a efektivní odměňování zaměstnanců. 

Nástroj zahrnuje 10  oblastí. Nástroj může sloužit buď jako primární HR systém nebo 

ho  lze  aplikovat na  stávající systém a použít jen vybrané moduly, které společnost 

vyžaduje. Poskytování modulů je online. Nástroj obsahuje tyto oblasti modulů 

(Sophia  Solution, 2016):  

• Employee Central-zaměstnanecká centrála, 

• Performance and Goals – stanovení cílů a jejich hodnocení, tento modul staví 

výkonnost zaměstnanců do středu procesu a lidé znají směr, mají stále zpětnou 

vazbu a vědí, jak mohou dosáhnout nejlepších výsledků (Sabris, 2016), 

• Succession and Development – plánování nástupnictví a rozvoj, modul napomáhá 

k identifikování a rozvíjení talentů s cílem zlepšení organizační síly a dosažení 

obchodních cílů (Sabris, 2016), 

• Recruiting – nábor zaměstnanců – pomůže společnosti k nalezení, zaujmutí 

a  zaměstnání kvalitní pracovní síly (Sophia Solution, 2016), 
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• Onboarding – začlenění a zapracování zaměstnance, tento modul je nápomocný 

při  efektivním zapojování nových zaměstnanců do společnosti a pomáhá 

je  proměnit na zapracovanou produktivní sílu (Sabris, 2016), 

• Compensation – odměňování (Sophia Solution, 2016), 

• Learning management systém – řízení vzdělávání, tento modul pomáhá 

při  zlepšování dovedností lidí, rozvoji vůdčích osobností, dále je nápomocný 

při  snižování rizik plynoucích z nedodržení pravidel a předpisů, při zapojování 

lidí do nových činností (Sabris, 2016),  

• Payroll – mzdy, 

• JAM–vnitrofiremní sociální síť, 

• Reporting (Sophia Solution, 2016).  

Společnosti bych doporučila kontaktovat IT konzultační společnost Sophia Solutions 

s.r.o., která se snaží pomoci svým zákazníkům v rámci rozvoje společnosti, pomocí 

využití IT technologií, zaměřených na podporu řízení a rozhodování, efektivním 

způsobem. Společnost na trhu působí již od roku 2002. Organizace dokonce v roce 2016 

získala ocenění SAP MEE Partner Excellence Award 2016 v oblasti cloudových řešení 

pro řízení lidského kapitálu v technologii SAP SuccessFactors. Společnost má ve svém 

portfóliu řadu významných zákazníků jako například Českou spořitelnu, ČSOB, Lindt, 

Vodafone, Tesco, Czech Airlines a další (Sophia Solution, 2016).  

Jelikož zavedení celého nástroje je finančně i časově náročné, doporučila 

bych  společnosti začít s moduly, které jsou pro ni nyní nejpodstatnější. Poté bych 

pokračovala, po  zavedení a zjištění, že nástroj společnosti vyhovuje, s dalšími moduly.  

Společnosti bych tedy v prvotní fázi doporučila objednání modulů z oblastí Performance 

and Goals – stanovení cílů a jejich hodnocení, onboarding – nástup nových zaměstnanců, 

JAM – vnitropodniková sociální síť. Jelikož tyto tři moduly by prozatím mohly napomoci 

ke zlepšení oblastí interní komunikace, motivace, ocenění a uznání a  také v oblasti 

adaptace.  
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Pro popis oblastí a modulů bylo čerpáno ze stránek Sophia Solution, 2016 tedy ze stránek 

společnosti, která je společnosti Iveco doporučena v rámci zavedení nástroje SAP 

SucessFactors. 

9.1.1 Oblast Performance and Goals – stanovení cílů a jejich hodnocení 

Veškeří zaměstnanci ve společnosti by měli být zahrnuti do oblasti cílů a hodnocení. 

Tento modul obsahuje stanovování cílů a sledování jejich plnění a umožňuje 

pracovníkům pochopit smysl jejich činnosti, dovoluje transparentní vyhodnocení 

a  tvorbu významných podkladů pro odměňování. Tato oblast obsahuje moduly:  

• cíle, 

• hodnocení, 

• 360°, 

• kalibrace, 

• continous performance management (Sophia Solutions, 2016). 

Modul cíle (Goal Management) 

Jedná se o systém, který umožňuje nastavení cílů, jejich hodnocení a kompletní propagaci 

firemní strategie do celé společnosti. Přes funkci stanovení cílů je umožněno měnit 

stanovené cíle a směřování společnosti, je tedy možné během velmi krátké doby 

distribuovat k veškerým zaměstnancům nové strategické cíle. Díky tomu zaměstnanci 

znají strategii celé společnosti. Navíc modul umožňuje provázanost s hodnocením 

zaměstnanců. kteří díky tomu mohou získávat efektivní zpětnou vazbu. Zhodnocení 

plnění cílů a kompetencí pracovníků je nápomocné k dosahování lepších výsledků 

a  zdokonalení výkonu podniku. Mezi podstatné vlastnosti modulu patří vizualizace 

propojení dílčích cílů a celofiremní strategie, kaskádování strategických cílů 

k jednotlivým zaměstnancům, použití pohotových řešení umožňuje knihovna s více než 

500 SMART cíli. Manažeři mají možnost delegování úkolů a jejich jednotlivých dílčích 

částí a získávají přehled o  jednotlivcích, odděleních i celé společnosti. Správa cílů 

umožňuje kontrolu, zda je plněn strategický plán a cíle jsou tak specifické, měřitelné 

a  lehce spravovatelné.  
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Obrázek č. 24 Modul Cíle (Zdroj: Sophia Solutions, 2016) 

Protože, jak již bylo napsáno v analytické části práce, lidé ze společností často odcházejí 

z důvodu absence zájmu manažera o ně, shledávám tento modul velmi podstatným.  

Modul hodnocení 

Tento modul usnadňuje proces hodnocení zaměstnanců, umožňuje manažerům získat 

jasné a zřetelné informace o hodnocených zaměstnancích a je podkladem pro vytvoření 

objektivního výsledku hodnotícího procesu. Manažerům je v zásluze toho také ušetřen 

čas, který mohou mít na jiné aktivity. Modul umožňuje stanovování výkonových cílů, 

rozvojové cíle, které mají návaznost na vzdělávání, kompetence jednotlivých pracovních 

pozic, celofiremní kompetence a lze v něm spustit jakýkoliv dotazník pro vybranou 

skupinu uživatelů. Mezi důležité vlastnosti patří například nastavení hodnocení dle potřeb 

společnosti pro splňování rozdílných požadavků jednotlivých oddělení. Model 

dále  zajišťuje konzistentnost a férovost napříč odděleními, jelikož umožňuje hodnocení 

a stav plnění cílů celých týmů a oddělení.  
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Obrázek č. 25 Modul Hodnocení (Zdroj: Sophia Solutions, 2016) 

Modul 360° 

Tento modul umožňuje hodnocení 360°, tedy zjišťování výkonnosti a chování 

zaměstnance ze všech stran, které může probíhat anonymně a lze ho zahrnout do procesu 

hodnocení či může být uplatňováno samostatně mimo tento proces. Hodnocení 

lze  provádět ve formě procentuálního zastoupení jednotlivých hodnotících stran, kterými 

mohou být například externí zákazníci, kolegové, podřízení, nadřízení, manažeři 

a  tak  dále.  

Modul Kalibrace 

Modul napomáhá k lepšímu zařazení zaměstnanců a přináší objektivitu v hodnocení, 

v odměnách a také při rozhodování o nástupnictví. 

Continous Performance management modul 

Tento modul je vyvinut pro dnešní potřebu dynamického hodnocení, jelikož hodnocení 

jednou za půl roku či za rok již není dostačující a společnosti bych doporučovala v této 

oblasti zlepšení a zkrácení intervalů hodnocení zaměstnanců, jejich výkonů a doporučila 

bych častěji komunikovat celkovou práci zaměstnance ve společnosti. Tento modul 

umožňuje rychlou akci na operativní úrovni, kombinuje přínosy procesu hodnocení 

a  práce se zaměstnancem v rámci operativní úrovně řízení výkonu. A to vše je umožněno 

v prostředí mobilních aplikací.  
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Obrázek č. 26 Mobilní aplikace modul Continous Performance and management (Zdroj: Sophia 
Solution, 2016)  

9.1.2 Oblastl JAM – vnitropodniková sociální síť 

Tato oblast obsahuje pouze modul s názvem JAM. Modul je určen pro vnitropodnikovou 

sociální síť, která sjednocuje dohromady osoby, data, obsahy a procesy, umožňuje sdílení 

informací, projektů, materiálů, zodpovídání dotazů, sdílení zkušeností či lze vytvořit 

diskusní skupinu a podobně. Tento modul podporuje neformální vzdělávání, sociální 

začlenění nových zaměstnanců, rychlý rozvoj pracovníků a v případě kdy je využíván 

jako doplněk formálního vzdělávání, podporuje angažovanost zaměstnanců, mentoring 

a  racionalizaci HR procesů. JAM tedy umožňuje:  

• ,,sdílení videí a dokumentů, 

• anotace k těmto dokumentům, 

• vytváření skupin, 

• online diskutování, 

• kontakt se specialisty a odborníky, pokud jsou ve skupině,  

• vytváření blogů, 

• poskytování podpory rozhodovacích procesů, 

• integrace s kalendářem“(Sophia Solution, 2016) . 
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Obrázek č. 27 JAM modul vnitropodnikové sociální sítě (Zdroj: Sophia Solution, 2016) 

Vnitropodniková sociální síť by mohla napomoci mimo jiné se sociální advokacií 

společnosti. 

9.1.3 Modul Onboarding – nástup nových zaměstnanců 

Jak již bylo zmíněno výše v této práci, proces adaptace nového zaměstnance 

je  pro  úspěšné začlenění pracovníka do společnosti klíčový a podstatný i proto, abychom 

získali spokojeného a loajálního zaměstnance. Dnešním trendem je proces adaptace 

zkracovat. Společnost by navíc uvítala v této oblasti jisté změny. Ke všemu výše 

zmíněnému by  společnosti mohl být nápomocný modul nástupu nových zaměstnanců. 

Tento modul také zjednodušuje proces odchodu či přechodu zaměstnance na jiné 

pracovní místo. Modul umožňuje například to, že ještě před svým nástupem 

má  zaměstnanec již možnost přístup do systému, zaměstnanec může vyplnit vstupní 

dokumenty a dodat všechny potřebné doklady, zaměstnanci mohou být přiřazována 

vstupní školení, lze mu  naplánovat schůzky, všechny pracovní prostředky mu mohou 

být  přiděleny nebo o ně může zažádat sám.  

Vybrané oblasti a jejích moduly by měly vést ke zlepšení oblastí ve společnosti 

v  rámci komunikace, uznání a hodnocení zaměstnanců a motivace. Díky těmto 

modulům by měli zaměstnanci být více spjati s cíli organizace, mělo by docházet k lepší 

komunikaci, k lepšímu chápání hodnocení a náplní práce ve vazbě na plnění cílů 

společnosti a mělo by docházet k efektivní zpětné vazbě pro podřízené. Společnosti bych 

tedy doporučovala zavedení všech uvedených modulů. Zároveň by toto řešení mělo 
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pomoci eliminovat slabou oblast v rámci značky zaměstnavatele, jelikož při vyřešení 

problémů komunikace, uznání a hodnocení by měla stoupnout spokojenost zaměstnanců, 

jejich angažovanost, a to by mohlo vést k tomu, že zaměstnanci budou společnost, 

ve  které pracují, doporučovat dále.  

9.2 Nástroj Circuit 

Dalším návrhem je nástroj Circuit. Tento software obsahuje vše, co týmy potřebují 

komunikovat v jediné aplikaci. Jedná se o hlasová volání, video, sdílení obrazovek, chat 

a sdílení souborů. Spolupráce je díky tomuto programu jednoduchá (přeloženo z Circuit, 

2016).  

Aplikace funguje na libovolných zařízeních, na mobilních zařízeních a tabletech, 

a  zaměstnanci s ním mohou pracovat a komunikovat nejen přímo ve společnosti, ale také 

při home office, pracovních cestách a podobně, přičemž zaměstnanec vidí, 

zda  jsou  kolegové přítomni v práci-online, či nejsou (přeloženo z Circuit, 2016). 

Tento nástroj je možné aplikovat bez jakýchkoliv instalací a jediné co je potřeba 

je  webový prohlížeč (Chrome, Internet Exlorer nebo Firefox, Iphone®, Ipad® 

nebo  Androit TM), nebo ho lze aplikovat do již existujících komunikačních systému 

ve  společnosti. Lze ho také propojit s využíváním dalších aplikací (přeloženo z Circuit, 

2016). 

 

Obrázek č. 28 aplikace Circuit (Zdroj: Circuit, 2016) 
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Circuit umožňuje interaktivitu virtuální spolupráce. Přes tento nástroj je možné vytvářet 

virtuální komunity a podporovat tak spolupráci, interakcí, sdílení názorů a nápadů. 

Nástroj umožňuje uložení obsahu a historie, proto lze ke komunikovaným informacím 

přistupovat i později a pomocí výkonného a kontextového vyhledávání snadno veškerý 

obsah zpětně nalézt (přeloženo z Circuit, 2016). 

Nástroj lze objednat na stránkách www.circuit.com. Nástroj je cloudovou službou, 

a  je  zaručeno, že data v aplikaci jsou privátní a chráněná.  

Řešení by mělo vést ke zlepšení oblasti komunikace ve společnosti. Také by to mohlo 

zlepšit oblast motivace. Odpovědí na otázku, co by zaměstnance motivovalo k lepším 

výsledkům, totiž bylo právě zlepšení komunikace.  

9.3 Info TV 

Dalším návrhem, který by měl být nápomocný ke zlepšení komunikace ve společnosti 

je  Info Tv. Jedná se o ideální komunikační nástroj, který by měl vést ke zlepšení interní 

komunikace ve společnosti. Umístění televize záleží na společnosti. Za vhodné oblasti 

jsou doporučovány kuchyňky či odpočinkové nebo relaxační zóny. Aby byla Info TV 

efektivně využívána, je velmi podstatné sdílení kvalitního obsahu.  

 

Obrázek č. 29 Info TV (Zdroj: AV Media, 2018) 

Informace může publikovat vedení společnosti, jednotlivá oddělení či konkrétní 

pracovníci společnosti. Obsluhování tohoto komunikačního systému je navíc velmi 
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jednoduché a uživatelé si vystačí se znalostmi Microsoft Office nástrojů 

nebo  se zkušenostmi s vkládáním článků na intranet (AV Media, 2018).  

Jako společnost, která by mohla implementovat systém pro Info TV bych doporučovala 

společnost AV media. Tato společnost má pobočku i v Pardubicích. Společnost využívá 

pro Info TV systém nizozemské společnosti Adtraxion Systems, která má ve vývoji 

systému pro Info TV více než desetiletou tradici. Jedná se o rychlé a dostupné řešení, 

které je již ověřeno klienty po celém světě. Přes tento systém má správce aktuální přehled 

o tom, jaký obsah je přehráván a kdykoliv je možno obsah změnit, či ho poslat pouze 

na  vybrané obrazovky (AV Media, 2018).  

 

Obrázek č. 30 Info TV (Zdroj: AV Media, 2018)  

Společnost AV media doporučuje televize značek NEC. Jak je uvedeno na stránkách 

společnosti NEC, ,,NEC je synonymem bezpečné investice zajištěné mimořádně 

kvalitními komponenty a obohacené o vysokou provozní bezpečnost“. Do portfolia 

společnosti NEC patří řada významných zákazníků, jimiž jsou například IKEA 

či  Schiphol Airport. Společnosti Iveco bych doporučovala produktovou řadu Entry-Level 

displeje. Tyto displeje jsou určeny pro profesionální spotřebitele. Tyto displeje mají 

prezentační panel provozovaný samostatně prostřednictvím integrovaného přehrávače 

médií, který se spouští automaticky a mají integrovanou funkci automatického startu 

(NEC, 2018).  

Společnosti bych doporučovala umístění Info TV do kuchyněk, 

na  recepci  –  kde  ji  lze  využívat i pro zákazníky a dále například do frekventovaných 

chodeb v oblastí kopírek a  podobně.  

Tento návrh by měl zlepšit oblast komunikace, potažmo motivace.  
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9.4 Sportovní den  

Sportovní den je dalším z návrhů. Tato akce by měla pomoci ke zlepšení komunikace 

ve  společnosti, jelikož by se mělo jednat o akci zaměstnanců napříč odděleními a celou 

společností. Navíc by tato akce mohla podpořit zaměstnance ve zdravém životním stylu 

a společnosti, které budují firemní kultury na základě zdravého životního stylu, jak bylo 

uvedeno výše v této práci, mají lépe se cítící a spokojenější zaměstnance, kteří jsou navíc 

produktivnější. Firemní kulturu založenou na zdravém životním stylu mohou ocenit 

i  uchazeči o zaměstnání ve společnosti. Z analýz vyplývá, že společnost se již toto snaží 

do své kultury implementovat, tudíž tento návrh by mohl být dalším krokem 

ke  zdokonalení kultury zdravého životního stylu. 

Sportovní den by se měl konat jednou za rok, kdy by bylo nutné volno vyhlášené 

generálním ředitelem. Plán tohoto dne by měl být navrhnut samotnými zaměstnanci. 

Každý rok by organizaci tohoto dne mohlo mít na starosti jiné oddělení či více oddělení 

naráz, která by spolu musela navzájem spolupracovat a komunikovat, což by mohlo vést 

ke zlepšení komunikace napříč odděleními a samotná akce by také měla vést ke sblížení 

zaměstnanců navzájem. Organizaci by bylo možné domlouvat například přes výše 

navrhovanou interní sociální síť JAM. 

Zaměstnanci by například mohli mít sportovní dopoledne zavedené tak, že by bylo možné 

se nahlásit na různé aktivity jako je basketball, fotbal, posilovna, jóga, cyklistika 

a  podobně a odpoledne by se všichni zaměstnanci mohli sejít u společného programu 

a  občerstvení.  

V případě že by společnost nechtěla nechat organizaci na zaměstnancích, je možné oslovit 

agentury, jež takové dny pořádají. Příkladem může být společnost Multisport, která 

zajišťuje dny zdraví a sportu pro společnosti. Multisport zajistí akci kompletně, včetně 

sportovního vybavení, podpory komunikace zaměstnanců a fotodokumentace akce. 

V zásluze tohoto návrhu by mohlo dojít ke zlepšení oblasti komunikace. Dále by to také 

mohlo přispět v šíření značky Iveco jako dobrého zaměstnavatele. Vědomí toho, 

že  společnost dbá o zdraví a dobrou kondici svých zaměstnanců, by mohlo vést 

k podpoření nových uchazečů o zaměstnaní ve společnosti Iveco.  
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9.5 Angažovanost zaměstnanců 

Tento návrh je spíše doporučením pro leadership společnosti. V článku v Hospodářských 

novinách od Callier je uvedené, že kultura organizací v dnešním světě prochází krizí 

a  výsledkem toho je, že pracovníci se v zaměstnání neangažují. Podle generálního 

ředitele globální analytické a poradenské společnosti Gallup Jim Clifton, mají lídři 

společností osvojené provozní prvky řízení podniků, avšak angažovanost zaměstnanců 

nezvládají. V 21. století má zaměstnanecká angažovanost velmi podstatný význam 

a  je klíčem k úspěchu společností. Podle průzkumu časopisu Harvard Business Review 

bylo zjištěno, že 550 vrcholových manažerů považuje angažovanost zaměstnanců 

za  obchodní prioritu. Dále bylo zjištěno, že vysoce angažovaná pracovní síla na velmi 

konkurenčních trzích talentovaných pracovníků, velmi podstatným způsobem 

snižuje náklady na jejich nábor a retenci. Podle výzkumu společnosti McKinsey bylo 

zjištěno, že ve společnostech s angažovanými zaměstnanci je dosahováno trojnásobných 

zisků oproti společnostem s nižší angažovaností pracovníků (Callier, 1996-2018).  

V článku dále uvádí Pavel Řehák následující: „je velký rozdíl mezi tím, kdy firma stojí 

na  lidech – angažovaných lidech – a jejich zájmu, a tím, kdy se ředitel snaží podřízené 

k zájmu přesvědčit nebo přinutit“ a dále uvádí důležitost následující otázky pro lídry 

společností: „Jste angažováni i vy sami, nebo se jen mechanicky snažíte uplatňovat 

nějaká cvičení? Je to opravdu vaše cesta? Teprve až si toto vyjasníte, přijde vše ostatní“ 

(Řehák in Callier, 1996–2018). 

Mykola Melnyk dále v článku uvádí své názory k tématu angažovanosti a tvrdí: 

„Angažovaní nadšení lidé navíc podle Melnyka čerpají energie z problémů, protože 

jsou  od přírody zaměřeni na řešení a jsou odolní proti neúspěchu. Právě tento postoj 

je  v organizaci nakažlivý. Jedná se o cosi mocného, co je poháněno zevnitř, a proto 

je  pro lídry tak důležité, aby vytvářeli a podporovali prostředí, které nejen vyvolává tuto 

"nákazu", ale také umožňuje lidem "infikovat" smyslem pro angažovanost ostatní“ 

(Melnyk in Callier, 1996–2018). 

Z přihlédnutím na výše uvedené v rámci návrhu angažovanosti zaměstnanců, 

bych  doporučila vedoucím pracovníkům společnosti, zamyslet se nad angažovaností 

zaměstnanců v jejich společnosti. Pokud budou zaměstnanci ve společnosti angažovaní, 
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postarají se o sociální advokacii zaměstnavatele, o šíření jeho dobrého jména a zároveň 

společnost získá stálé, loajální a spokojené zaměstnance.  

9.6 Instagram jako náborový prostředek 

Dnešním trendem je vyhledávání nových možností náboru, jelikož tradiční kanály 

již  nestačí.  

Instagram je dnes velmi významnou sociální sítí. Proto se návrh ohledně náborového 

prostředků týká právě Instagramu.  

Instagram dosahuje téměř stejného počtu uživatelů jako LinkedIn. Z hlediska marketingu 

lze hodnotit i čas trávený na sociálních sítích. Zde se již časy velmi liší. Na Instagramu 

tráví lidé průměrně 25 minut denně a na LinkedIn je to méně než minuta denně. Výše 

v analytické části práce již byla zmíněna důležitost budování online historie společnosti, 

jelikož dnešní uchazeči o práci ve společnosti hledají informace online a tvoří si názor 

na  značku společnosti prostřednictvím své vlastní rešerše či jiných zaměstnanců. Pokud 

má společnost schopnost se dobře „prodat“ a předložit uchazečům informace o sobě, 

získává tím konkurenční výhodu. Společnostem je doporučována online viditelnost. Dnes 

je  „nutné budovat vztah s lidmi nejenom v průběhu kampaně, ale před událostí 

i  po  ní,  kdy je možné remarkovat“ (HF forum, 2018, 09/2017).  

Podniku bych tedy doporučila propagaci společnosti přes sociální síť Instagram, který má 

již více než 200 milionů uživatelů po celém světě a mnoho organizací 

ho  již  jako  marketingový nástroj využívá. Počet uživatelů Instagramu se navíc stále 

rozrůstá. Pro pomoc s propagací a plánováním příspěvků bych doporučovala nástroj 

Buffer.com.  

Buffer je jednoduchý způsob plánování, sledování a zesílení instagramového marketingu. 

Nástroj umožňuje automatické publikování a naplánování jednotlivých snímků. 

Lze  v něm také nastavit připomenutí pro posílání videí a příspěvků pro více obrázků 

ve  vybraných časech. Nástroj navíc umožňuje provádět analýzu a umožňuje rychle určit, 

které typy obsahu jsou pro sledující naší stránky nejlepší (Buffer, 2018).  

Tento marketingový prostředek by mohl společnosti pomoci v náboru zaměstnanců 

a  mohl by užitečný v budování vztahů stálých zaměstnanců se společností. Tento nástroj 
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by také mohl být nápomocný s šířením povědomí o značce společnosti Iveco a společnost 

by tak mohla budovat svou „online viditelnost“.  

9.7 Náborový workshop 

Dnešním trendem je vyhledávání nových možností náboru, jelikož tradiční kanály 

již  nestačí. Jedna z možných inovací je náborový workshop, který bych společnosti Iveco 

doporučila.  

Během takového workshopu mají uchazeči možnost projít si zázemí společnosti, 

seznámit se s tím, jak společnost opravdu funguje a žije, seznámí se s produkty 

společnosti. V průběhu dne tak mají možnosti seznámení se i s firemní kulturou a získat 

odpovědi na své otázky. Pokud je workshop úspěšný, může dojít až k tomu, že  na  konci 

dne máme termín nástupu nového zaměstnance. Vzniká zde totiž větší pravděpodobnost, 

že člověka získáme, jelikož o takový workshop se nejspíše budou zajímat lidé, kteří 

již  o  společnost a práci v ní jeví zájem (HR Forum, 2018, 03/2017).   

Proto společnosti navrhuji v rámci zlepšení náboru a propagace společnosti jako 

zaměstnavatele, pořádat workshopy. Workshop dokáže v jeden okamžik získat i větší 

počet pracovníků.  

Propagaci workshopu bych společnosti doporučila přes tradičně využívané kanály 

pro  propagaci nového pracovního místa. Informaci o konání workshopu bych inzerovala 

na  webových stránkách společnosti, využila bych již využívaných novin, portálu jobs.cz. 

Dále bych rozeslala letáčky do schránek a blízkých škol. Samotnou organizaci workshopu 

by pak mělo mít na starosti personální oddělení.  

Náborové workshopy bych společnosti doporučila provádět jednou za půl roku. 

Tedy  jednou v období leden–červen a podruhé v období červenec–prosinec, 

nebo  dle  potřeb společnosti.  

Tento návrh by mohl společnosti zajistit nové uchazeče o práci a opět šířit povědomí 

o  značce společnosti Iveco, a napomoci tak personálnímu marketingu společnosti.  
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9.8 Finanční zhodnocení návrhů 

Níže budou uvedeny přibližné náklady navrhovaných řešení. Uvedené ceny jsou pouze 

orientační.  

9.8.1 SAP Sucess Factors 

Tento návrhu bohužel není možné finančně zhodnotit. Jedná se o velmi individuální 

řešení šitá „na míru“ společnostem a navrhovaná společnost Sophia Solutions 

neposkytuje veřejně informace o svých cenách.  

9.8.2 Circuit 

Circuit nabízí tři balíčky. Prvním z nich je balíček Team–tým, druhý balíček 

Proffesional–profesionální a třetí je balíček Entrprise–Podnik. Společnosti 

bych  doporučila balíček Entrprise, který stojí 14,95 €, tedy zhruba 380 Kč měsíčně 

pro  jednoho uživatele. Řešení je navrhováno pro THP, kterých společnost zaměstnává 

484, tudíž v případě, že by tuto aplikaci využívalo všech 484 technicko-hospodářských 

zaměstnanců, společnost by toto řešení měsíčně stálo 185 400 Kč (Circuit, 2016). Roční 

náklad by tedy byl ve výši  přibližně 2 300 000 Kč.  

9.8.3 Info Tv 

Průměrná cena 50“ LFD panelu s přehrávačem digitálního obsahu a SW pro správu 

a  distribuci obsahu se pohybuje kolem 46 000 Kč. Vstupní školení poté kolem 6 000 Kč, 

dle rozsahu. Další část nákladů je v instalaci, která je závislá od místa a typu instalace, 

použitého zavěšení, držáku, připravené infrastruktury atp. Pokud by společnost zakoupila 

zhruba 10 takovýchto displejů, náklad pro společnost by byl ve výši 460 000 Kč. Celkový 

náklad by se mohl tedy pohybovat okolo 466 000 Kč (Plátek, 2018).  

9.8.4 Sportovní den 

V rámci finančního zhodnocení sportovního dne není vyčíslení nákladů jednoduché. 

Pokud si zaměstnanci budou organizovat a plánovat akci sami, záleží na individuálních 

požadavcích pro jednotlivé akce. Pro tento účel finančního zhodnocení bude využito 

orientačních nákladů na jednodenní teambulding, kdy náklady na jednodenní 
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teambulding stojí zhruba okolo 70 000 Kč pro 50-60 účastníků (Podnikatel.cz, 2018). 

Pro  společnost Iveco, která zaměstnává 484 TH pracovníků, pro než jsou navrhovaná 

řešení určena, by tak orientační náklady sportovního dne mohly být 70 000 Kč x 9, 

tedy  630 000 Kč. 

9.8.5 Angažovanost zaměstnanců 

Tento návrh nemá přímé finanční náklady.  

9.8.6 Instagram jako náborový prostředek 

Instagram jako marketingový kanál společnosti nepřináší náklady. Navrhované použití 

nástroje Buffer již ano. Společnost Buffer nabízí různé balíčky. Já bych společnosti 

doporučovala prozatím balíček Small team nebo agency, který vychází na $99 měsíčně, 

tedy zhruba 2 100 Kč měsíčně. To je tedy zhruba 25 000 Kč ročně.  

9.8.7 Náborový workshop 

Zde by se jednalo o finanční náklad inzerce v prvotní fázi. Jobs.cz je stálým inzertním 

kanálem společnosti, tudíž náklady na tento kanál by se neměly pro společnost zvýšit. 

Dalším stálým kanálem jsou noviny, tudíž ani zde by se náklad nemusel pro společnost 

zvýšit. Kanál webové stránky společnosti vlastní společnost, tudíž náklady by se ani v této 

oblasti neměly zvýšit. Inzerce letáčku však již náklady přináší, a to především v tisku 

těchto letáčků, jelikož je předpokládáno, že grafiku si společnost zpracuje sama. 

V případě tisku 10 000 ks letáčků by společnost zaplatila za jednostranný tisk 

za  kus  0,57  Kč, pokud by jim tisk zajistila společnost letáky4u.cz a společnost, která 

zajišťuje digitální tisk do 1–3 pracovních dnů a ofsetový tisk do 4–5 pracovních dnů. Tisk 

10 000 letáčků by tak vyšel přibližně na 5 700 Kč pro jeden náborový workshop. Pro dva 

workshopy by to tedy ročně bylo 11 400 Kč. Dalším nákladem pro společnost jsou 

pak  náklady na zaměstnance, kteří budou workshop organizovat, avšak organizace 

workshopu by měla probíhat v běžnou pracovní dobu zaměstnanců a další náklady 

dle  vymyšleného programu a podobně.  
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Tabulka č. 27 Orientační finanční náklady na navrhovaná řešení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh	 Roční	náklady		
SAP	Sucess	Factor	 	-	
Nástroj	Circuit	 2	000	000	Kč	
Info	TV	 	466	000	Kč	
Sportovní	den	 	630	000	Kč	
Instagram	jako	náborový	prostředek	 25	000	Kč	
Náborový	workshop	 11	000	Kč	
Celkem	za	rok	(přibližně)	 3	132	000	Kč	

Ve finančním zhodnocení návrhů chybí zhodnocení SAP SuccessFactors. Tyto informace 

jsem se pokusila zjistit, cenové informace k těmto návrhům však není možné zveřejnit.  

Tyto náklady představují nárůst celkových nákladů společnosti přibližně o 0,02 % 

(z částky 19 369 712 000 Kč na částku 19 372 844 000 Kč).  

9.9 Harmonogram změn 

V následující kapitole bude nastíněn možný časový harmonogram navrhovaných změn.  

9.9.1 SAP SucessFactors aplikace 

Níže bude přiblížena časová náročnost jednotlivých modulů.  

Oblast Performance and Goals – stanovení cílů a jejich hodnocení 

V rámci časové náročnosti lze tyto moduly implementovat v maximálních zobecněních, 

kdy jsou už přednastaveny. To je možné v případě, kdy zákazníci nepožadují specifické 

úpravy. Takové řešení může být v řádu týdnů k dispozici. Já bych však společnosti 

doporučovala implementaci ,,na míru“, dle specifických požadavků, aby byla zajištěna 

opravdu správná funkce a fungování nástroje, tak aby nástroj společnosti přinášel užitek 

a byl efektivní.  

Oblast JAM – vnitropodniková sociální síť 

Tento modul má velmi rychlou implementaci, a to v zásluze toho, že k nastavení 

je  zde  velice malé množství nástrojů a obsahovou stránku již tvoří zaměstnanci sami.  

Modul Onboarding – nástup nových zaměstnanců 
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Oblast onboardingu je specifická a společnost zatím nenabízí kompletní balíček. 

Společnost pro tuto oblast nabízí integrační mechanismy se systémem SAP ERP, které 

by měly být nápomocné v rychlejší implementaci tohoto řešení.  

Tento návrh je časově náročný. Zavedení tohoto nástroje není jednoduché a je zde nutné 

schválení návrhu vedením společnosti. Schválení projektu je i finanče náročné, proto 

by  mohlo trvat. Začátek zavedení tohoto nástroje je tedy navrhován na prosinec roku 

2018. Modul vnitropodnikové sociální sítě by mohl být zaveden o něco dříve, 

a  to  již  v září roku 2018.  

9.9.2 Nástroj Circuit 

Zavedení této aplikace záleží na rychlosti a možnostech IT oddělení společnosti 

a  požadavcích společnosti Iveco. Samotné zavedení by však nemělo trvat déle 

než  pár  dnů, popřípadě týdnů. Předtím je však nutné schválení tohoto návrhu vedením 

společnosti. Proto bych navrhovala toto řešení zavést od října roku 2018.  

9.9.3 Info TV 

Implementace tohoto řešení by neměla trvat déle než několik týdnů. Vše se odvíjí 

od  rychlosti schválení řešení. Poté je nutné kontaktovat společnost AV media, zavést 

software a nakoupit displeje. Opět je nutné, aby návrh schválilo vedení společnosti, 

jelikož náklady na toto řešení nejsou zanedbatelné. Implementace tohoto řešení 

je  tedy  navrhována na listopad roku 2018.  

9.9.4 Sportovní den  

Samozřejmostí je projednání a schválení návrhu vedením společnosti a povolení 

sportovního dne generálním ředitelem. Zahájení implementaci řešení 

bych  pak  navrhovala na leden příštího roku, tedy roku 2019, jelikož pokud by organizaci 

akce měli na starosti zaměstnanci, je nutné i jim dát určitý čas pro naplánování. Navíc 

sportovní den by se pravděpodobně konal spíše v jarních či letních měsících, a proto 

se  domnívám, že bez organizace akce agenturou, není možné zvládnout sportovní den 

ještě v tomto roce.  
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9.9.5 Angažovanost zaměstnanců 

Tento návrh lze implementovat ihned v rámci zamyšlení se vedoucích pracovníků 

nad  angažovaností jejich zaměstnanců. Aplikace tohoto procesu se jeví jako dlouhodobá, 

jelikož je nutné ji implementovat napříč organizací a do firemní kultury. Nelze tedy 

stanovit přesný časový harmonogram tohoto návrhu, ani  jeho  zahájení.  

9.9.6 Instagram jako náborový prostředek 

Návrh musí být především projednán a schválen vedením společnosti. Samotné zavedení 

instagramové stránky není časově náročnou záležitostí, stejně jako zakoupení nástroje 

Buffer a následně jeho používání. Proto by bylo možné zahájení tohoto návrhu již v srpnu 

2018.  

9.9.7 Náborový workshop  

Náborový workshop musí projít projednáním a schválením vedení společnosti. Dále 

je  nutné připravit inzerci workshopu a vymyslet a schválit program workshopu. Tento 

návrh bych tedy realizovala nejdříve od druhého navrhovaného období červenec–

prosinec. V prvním roce zavedení náborového workshopu by toto řešení bylo možné 

realizovat v říjnu roku 2018. 

 

Graf č. 75 Harmonogram zahájení jednotlivých návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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10 Analýza rizik 

10.1 Identifikace rizik 

Změny s sebou přináší možná rizika. Rizika, která budou uvedena v této části práce 

vycházejí z vytvořených analýz výše v této práci.  

Možná rizika jsou: 

- zbytečné vynaložení peněžních prostředků,  

- nedodržení časového harmonogramu, 

- klesající počet aktivního obyvatelstva, 

- odlišný výsledek od očekávání, 

- přechod zaměstnanců ke konkurenci, 

- nevhodná volba návrhů pro zlepšení jednotlivých oblastí,  

- nedosažení plánovaných přínosů, 

- příchod konkurenční společnosti na trh. 

Tabulka č. 28 Potencionální rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

10.2 Ohodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik je vypracována klasifikační stupnic níže v tabulce. Pomocí této 

klasifikační stupnice je přidělována rizikům váha. Váha je určena na základě 

pravděpodobnosti rizika a míry dopadu na úspěch, respektive celkovou rizikovost. 

Klasifikační stupnice má hodnoty od 1 do 5, kde číslo 1 značí nejmenší a 5 nejvyšší 

možnou pravděpodobnost výskytu či velikost dopadu na plánovanou změnu.  
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Tabulka č. 29 Klasifikační stupnice pro hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Závažnost rizik je posuzována podle tří níže stanovených kategorií, kdy hodnota rizika 

je  v rozmezí:  

- běžné riziko (1-5) – je přijatelné, pouze se monitoruje, 

- závažné riziko (6–13) – je třeba zvýšené pozornosti, plánuje se protiopatření, 

- kritické riziko (14–25) – ohrožení projektu, vyžaduje náležité řešení. 

Tabulka č. 30 Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnota Pravděpodobnost	(P) Dopad	(D) Hodnota
1 velmi	nepravděpodobné bezvýznamné 1
2 výjimečně	možné málo	významné 2
3 běžně	možné významné	 3
4 velmi	pravděpodobné velmi	významné 4
5 bezmála	jisté kritické 5
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10.3 Mapa rizik 

 
Obrázek č. 31 Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

10.4 Opatření ke snížení rizik 

Abychom eliminovali zaznamenaná rizika, musíme určit vhodná opatření. Po vytvoření 

vhodného opatření provedeme nové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu a velikost 

dopadů. Vypočítány tak budou nové hodnoty rizik.  

Tabulka č. 31 Navržená opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf č. 76 Pavučinový graf (Zdroj: Vlastní zpracování ) 

Na pavučinovém grafu výše je zřetelně vidět, že při zavedení protiopatření, se nám 

hodnota rizika ve srovnání s hodnotou rizika bez protiopatření, snížila.  

Náklady spojené s realizací protiopatření zahrnují rezervy na pokrytí případného 

neúspěchu změn. Mohlo by to tedy být převážně určité procento z kalkulovaných nákladů 

na navrhovaná řešení.  

11 Závěr návrhové části 

V návrhové části byla představen řešení, která by měla vést ke zlepšení problémových 

oblastí. Společnosti bylo navrhnuto řešení pomocí SAP SucessFactors, nástroj Circuit, 

Info Tv, dále Sportovní den, Instagram jako náborový prostředek a náborový workshop. 

Návrhy byly popsány, finančně zhodnoceny a byl navrhnut časový harmonogram v rámci 

zahájení jednotlivých návrhů. V závěru této kapitoly byla provedena analýza rizik.  

Přínosy navrhovaných řešení  

Navrhovaná řešení by měla zlepšit oblast personálního marketingu společnosti, 

především oblasti zjištěné jako problémové, což byl cíl této diplomové práce. Návrhy 

by  měly vést ke zlepšení problémových oblastí a pomoci s budováním brandingu – 

značky společnosti jako zaměstnavatele.  
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Pokud bude mít společnost loajální a angažované zaměstnance, podniku se může zvýšit 

produktivita práce a organizace může dosáhnout vyšších zisků. Kvalitní značka 

společnosti jako zaměstnavatele pak může vést ke snížení nákladů na získávání 

pracovníků.  

Navrhovaná řešení byla bez určitých návrhů (uvedeno výše) vyčíslena na zhruba 

3  132  000 Kč. Celkové náklady společnosti byly v roce 2016 19 369 712 000 Kč. 

Náklady tedy představují navýšení celkových nákladů přibližně o 0,02 %.  

Zjištění úspěšnosti navrhovaných řešení 

Společnosti bych doporučovala po zavedení všech změn a roční zkušební době 

zkontrolovat, zda navrhovaná řešení přispěla ke zlepšení oblastí, které byly zjištěny jako 

problémové, a pro něž byla navrhnuta uvedená řešení. Doporučovala bych společnosti 

zopakovat dotazníkové šetření v oblastech, které vyšly problémově. Budoucí dotazník 

by  měl tedy určitě zjistit, zda se zlepšila oblast interní komunikace ve společnosti, 

zda  se  zlepšila motivace zaměstnanců, popřípadě jejich angažovanost, zda zaměstnanci 

mluví o  své společnosti a pozitivně a zda doporučují Iveco jako zaměstnavatele. 

Výsledky bych poté porovnala s výsledky šetření, které byly provedeny v rámci 

zpracování dotazníkového šetření pro účely této diplomové práce. Při zjišťování 

úspešnosti zavedených návrhů bych ve vybraných otázkách doporučovala opět využít 

NPS skóre a komparovat hodnoty, které byly zjištěny nyní s hodnotami, které vyjdou 

v budoucnu, při kontrole úspěšnosti návrhů. Hodnoty NPS by se měly zlepšit. V otázkách, 

kde nebylo využito NPS skóre bych sledovala pouze, zda se zlepšilo procento pozitivních 

odpovědí. Společnosti bych dále doporučila po roční zkušební době navrhovaných řešení 

zjistit, zda se nezvýšil počet uchazečů o pracovní místa ve společnosti. Společnost 

by  mohla porovnat evidenci počtu uchazečů nyní opět s počty uchazečů, které budou 

v budoucnu při kontrole úspěšnosti navrhovaných řešení.  

  



	

	 172	

ZÁVĚR 

Základem každé společnosti jsou spokojení a loajální zaměstnanci, kteří nám zároveň 

zajistí šíření dobrého jména značky společnosti jakožto zaměstnavatele. V případě, 

že  se  společnosti dokonce podaří své zaměstnance angažovat, získává tím společnost 

velkou konkurenční výhodu. Navíc takovýto zaměstnanci odvádí kvalitní práci a jsou 

ochotni do své práce vkládat i „vlastní kapitál“. To vše poté vede ke spokojenosti 

společnosti i zaměstnanců.  

V teoretické části této práce byly uvedeny teoretické poznatky z oblasti personálního 

marketingu. V následující analytické části pak byly využity teoretické poznatky z první 

části práce. Byla provedena analýza vnějšího prostředí PESTLE, která nám přiblížila 

situaci v okolí společnosti. Následovala Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

a  metoda 7S. Dále byly zanalyzovány další vybrané oblasti v rámci personálního 

marketingu společnosti a bylo provedeno dotazníkové šetření, které zmonitorovalo 

nynější situaci vybraných oblastí personálního marketingu společnosti. Poslední analýzou 

této části byla analýza SWOT, ze které vyplynuly silné a slabé stránky společnosti, 

příležitosti a hrozby externího prostředí společnosti. V návrhové části práce pak byla 

navrhnuta řešení, která by měla vést ke zlepšení vybraných oblastí personálního 

marketingu společnosti.  

Oblasti zjištěné jako problémové byly především komunikace ve společnosti, 

a  to  ať  už  celková komunikace či komunikace s nadřízenými či komunikace napříč 

okolím; nedostatečné uznání a pochvaly zaměstnanců společnosti; nízký pocit motivace 

zaměstnanců a v neposlední řadě bylo zjištěno, že zaměstnanci nešíří značku společnosti 

Iveco jako dobrého zaměstnavatele. 

Personální marketing ve společnosti bych hodnotila jako oblast, kterou se společnost 

zabývá, avšak jsou zde patrné jisté nedostatky. Společnost se snaží uplatňovat interní 

personální marketing i externí personální marketing. V rámci interního personálního 

marketingu je velký prostor pro zlepšení především v oblasti komunikace, uznávání 

a  pochval zaměstnanců a také v oblasti motivace. V rámci externího personálního 

marketingu vidím velký nedostatek a prostor pro zlepšení v oblasti jména značky Iveco 

jako dobrého zaměstnavatele a sociální advokaci společnosti. Nynější situaci v podniku 

tedy hodnotím jako dobrou, avšak jsou zde výrazné nedostatky a společnost by se touto 
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oblastí měla neustále zabývat a zlepšovat ji, pokud chce do budoucna zajistit tuto oblast 

kvalitní a konkurenceschopnou.  

Navrhovaná řešení by společnost mohla zvážit a pokusit se je aplikovat v praxi. Uvedení 

navrhovaného do praxe by mělo vést ke zlepšení oblastí, které byly zjištěny jako 

problémové a zajistit tak celkové zlepšení oblasti personálního marketingu společnosti.  
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Příloha č. 1 Dotazník pro zaměstnance společnosti Iveco Czech Republic, 
a.s. 	

 
Dobrý den, jsem studentkou ekonomiky podniku ve druhém ročníku navazujícího 
magisterského studia na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Pravidelně absolvuji své 
odborné praxe ve společnosti Iveco, a to na oddělení ředitelství lidských zdrojů. 
Tématem mé diplomové práce je Uplatnění personálního marketingu ve společnosti. 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění jednoduchého dotazníku, který by mohl být 
nápomocný Vašemu zaměstnavateli s pochopením Vašeho vnímání společnosti Iveco a 
zároveň Vaší spokojenosti se společností, ve které pracujete. Dotazník je zcela 
anonymní a jeho výsledky budou po zpracování sdíleny s Vámi a využity k interním 
potřebám zaměstnavatele.  
 
Předem děkuji za čas věnovaný otázkám v dotazníku. 
 

1. Jaké je Vaše pohlaví?   
 

a) muž 
b) žena 

 
2. Jaké je Vaše místo bydliště?  

 
a) Vysoké Mýto 
b) jiné bydliště – napište vlastní odpověď 

 
 

3. Víte, jakou barvu má logo společnosti? (barvu prosím uveďte níže)  
  
…………………………. 
 

4. Líbí se Vám logo společnosti Iveco?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 

 
5. Jak vnímáte image společnosti Iveco jako zaměstnavatele?  

 
a) rozhodně pozitivně 
b) pozitivně 
c) negativně 
d) rozhodně negativně 
e) nevím 
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6. Jste hrdí na to, že pracujete pro společnost Iveco?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 

 
 

7. Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete, přidělte 
číslo od 1 do 10, kdy 1 znamená zřídka kdy a 10 velmi často.   

 

zřídka kdy   velmi často 
 

8. Mluvíte se svými přáteli a okolím o společnosti ve které pracujete, spíše 
pozitivně, či spíše negativně? Přidělte číslo od 1 do 10, kdy 1 znamená 
rozhodně negativně a 10 rozhodně pozitivně 

 
 
 

rozhodně negativně   rozhodně 
pozitivně 
 

9. Doporučil byste společnost svému okolí jako dobrého zaměstnavatele? 
Oznámkujte jako ve škole od 1 (určitě ano) do 10 (určitě ne):  

 
  

 
 

10. Kdybyste měli personifikovat společnost Iveco, jakou vlastnost by měla, 
napište jednu nejpodstatnější:  

 
………………………………. 
 

11. Co je nejdůležitější pro Vás z pohledu zaměstnance od společnosti Iveco? 
Zaškrtněte tři pro Vás nejdůležitější:  

 
• Mzda 
• Benefity 
• Pracovní prostředí 
• Kolegové 
• Náplň práce 
• Komunikace ve společnosti 
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• Image společnosti 
 

12. Znáte webové stránky Vaší společnosti?  
 

a) ano 
b) ne 

 
 

13. Jste spokojen s komunikací ve společnosti?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
14. Jaké jsou podle Vás nejvíce a nejméně používané komunikační nástroje 

společnosti? Zaškrtněte 3 podle Vás nejpoužívanější 
 

• telefon  
• email  
• firemní časopis  
• osobní rozhovory  
• porady  
• nástěnky  
• firemní akce  
• intranet 
• webové stránky  
• interní elektronický komunikační nástroj-Novinky 

 

15. Nacházíte problémy v komunikaci ve společnosti?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
Pokud jste odpověděli a), b) případně e), prosím pokračujte na následující dvě 
podotázky, pokud c),d) pokračujete na otázku č.x 
 

16. Pokud nacházíte problémy v komunikaci ve společnosti, je to především u:  
 

a) vrchního vedení 
b) nadřízených 
c) kolegů na mém pracovišti 
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d) kolegů na jiném pracovišti 
 
 

17. Zajímá se management o problémy zaměstnanců?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
 

18. Můžete očekávat pomoc a spolupráci od svých kolegů?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
19. Jak velkou motivaci cítíte v rámci Vaší práce v této společnosti?  Přidělte 
číslo od 1 do 10, kde 1 znamená cítím se motivován a 10   

 

 
 

20. Ohodnoťte, důležitost hmotné motivace, kde 1 je nejv 
 

hmotná (například peníze) 

 

 
 
21. Ohodnoťte, prosím, jako ve škole od 1 (je pro mě tato motivace velmi 

důležitá) do 10 (tato motivace pro mě není tak důležitá):  
 

nehmotná (například pochvala) 

 

 
 

22. Co Vás nejvíce motivuje při vykonávání práce ve společnosti?   
……………………… 



	

	 V	

 
23. Co by Vás motivovalo k lepším výsledkům?   

………………………. 

 
24. Jste spokojen s pracovním prostředí ve společnosti?  

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
25. Jste spokojen s náplní Vaší práce?  

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
(The Gallup workplace audit (Gallup Q12 in HORVÁTHOVÁ, str. 65-66)) 
 

26. Jste celkově spokojení v této společnosti?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
27. Máte vše potřebné, abyste mohli vykonávat práci dobře?  

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
 

28. Získal jste v posledním týdnu uznání nebo ocenění za dobrou práci? 
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 
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29. Máte pocit, že s Vámi nadřízený jedná jako s člověkem a pečuje o Vás? 
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
30. Povzbuzuje Vás někdo v práci při rozvoji? / Povzbuzuje Vás nadřízený při 

osobním rozvoji?  
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nejsem si jistý 

 
31. Myslíte si, že Váš názor je v práci brán v úvahu?  

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 

 
32. Poslání a cíle mé společnosti mi dávají pocit, že má práce je významná. 

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 

 
33. Máte mezi kolegy dobré přátele?  

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
e) nevím 

 
34. Mluvil s Vámi někdo v posledních šesti měsících o Vašem pokroku (zpětná 

vazba od Vašich nadřízených o tom, „jak daleko jste se dostali“)? 
 

a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 
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35. V minulém roce jsem měl v práci příležitost učit se a růst. 

 
a) rozhodně ano 
b) ano 
c) ne 
d) rozhodně ne 

 
Děkuji za Váš čas. 
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Příloha č. 2 Dotazník pro nově přijaté zaměstnance 
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Příloha č. 3 Použité vzorce  

Podíl zisku na zaměstnance 
 
 
 

  
   

 
Mzdová rentabilita zisková  

 
 
 

 
 
 
Mzdová produktivita z tržeb 
 
 
 

 
 
 
Produktivita práce 
 
 
 

  
   
 
 
 
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance 
 
 
 

  
   
 
 
Rentabilita aktiv - ROA 
 
 
 

  

 

Vzorec pro výpočet velikosti vzorku na určité hladině jistoty 
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