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Personalistika Personalistika -- definicedefinice

�� souhrn souhrn ččinnostinnostíí, kter, kteréé vedou k dosavedou k dosažženeníí
optimoptimáálnlníího stavu, poho stavu, poččtu i kvalifikace tu i kvalifikace 
pracovnpracovnííkkůů na pracovina pracovišštiti

�� obor, který se zamobor, který se zaměřěřuje na uje na zzíískskáávváánníí
kvalitnkvalitníích lidch lidíí pro podnik, prpro podnik, prááci s nimi a ci s nimi a 
motivaci motivaci čči stanoveni stanoveníí optimoptimáálnlníích ch 
mzdových postupmzdových postupůů

�� velmi se podobvelmi se podobáá managementumanagementu



ÚÚkoly personalistikykoly personalistiky

1.1. výbvýběěr nových pracovnr nových pracovnííkkůů –– zzíískat co skat co 
nejvnejvííce ce informacinformacíí o zo záájemcijemci o mo míísto, sto, 
vyhodnotit jeho vyhodnotit jeho znalosti a zkuznalosti a zkuššenostienosti, , 
porovnatporovnat s ostatns ostatníími zammi zaměěstnancistnanci

technikytechniky::
�� ppřředvýbedvýběěrr na zna záákladkladěě žživotopisuivotopisu
�� pohovorpohovor
�� testytesty
�� reference (= doporureference (= doporuččeneníí zamzaměěstnance z stnance z 

jiných zdrojjiných zdrojůů))



U specifických povolU specifických povoláánníí (nap(napřř. policie) . policie) ––
daldalšíší technikytechniky::

�� psychologickpsychologickéé testytesty
�� grafologický rozbor pgrafologický rozbor píísma atd.sma atd.

2.2. hodnocenhodnoceníí pracovnpracovnííkkůů –– hodnotit a hodnotit a 
motivovat, analyzovat jejich motivovat, analyzovat jejich 
výkonnostvýkonnost

„„RozhodovacRozhodovacíí analýzaanalýza““ = jednotliv= jednotlivéé
vlastnosti a schopnosti pracujvlastnosti a schopnosti pracujííccíích ch 
jsou rozebrjsou rozebráány a vyhodnoceny v ny a vyhodnoceny v 
tabulcetabulce



nejmnejméénněě bodbodůů -->> nejninejnižžšíší mnomnožžstvstvíí pozitivnpozitivníích ch 
vlastnostvlastnostíí v porovnv porovnáánníí s ostatns ostatníími, jsou mi, jsou 
nejmnejméénněě výkonnvýkonníí, bývaj, bývajíí propupropuššttěěnini

-->> ostatnostatníí pracovnpracovnííci zci zíískskáávajvajíí zpzpěětnou vazbu o tnou vazbu o 
svsvéé prpráácici

�� HodnocenHodnoceníí je dje důůleležžititéé pro pro zvýzvýššeneníí motivacemotivace a a 
pompomááhháá řřeeššit pracovnit pracovníí problprobléémy my čči ujasnit si i ujasnit si 
ccííle mezi jednotlivými zamle mezi jednotlivými zaměěstnanci. stnanci. 

�� SystSystéém hodnocenm hodnoceníí -- ttřři kategoriei kategorie::
a)a) výkonvýkon
b)b) odmodměěnana
c)c) motivacemotivace



Outsourcing Outsourcing -- definicedefinice
�� vyuvyužžíívváánníí sluslužžeb externeb externíí firmy napfirmy napřřííklad pro klad pro 

vedenvedeníí úúččetnictvetnictvíí, spr, spráávu majetku, stravovacvu majetku, stravovacíí
sluslužžby apod. Pby apod. Přřii outsoucinguoutsoucingu je bje běžěžnnéé ppřřesunutesunutíí
vevešškerkeréé zodpovzodpověědnosti za funkdnosti za funkččnostnost
outsourcingovanoutsourcingovanéé sluslužžby na externby na externíí firmu tuto firmu tuto 
sluslužžbu provbu prováádděějjííccíí

�� povapovažžuje se za obchodnuje se za obchodníí rozhodnutrozhodnutíí, kter, kteréé mmáá
vvéést ke snst ke sníížženeníí nnáákladkladůů a (nebo) k zama (nebo) k zaměřěřeneníí se se 
na dna důůleležžititěějjšíší úúkoly v rkoly v ráámci výrobnmci výrobníího procesu ho procesu 
souvisejsouvisejííccíí s konkurenceschopnosts konkurenceschopnostíí

�� outsourcingoutsourcing xx offshoringoffshoring



Historie Historie outsourcinguoutsourcingu

�� out out (=vn(=vněějjšíší) ) ++ source source (=zdroj) (=zdroj) ��
uskuteuskutečňčňovováánníí ččinnostinnostíí pomocpomocíí vnvněějjšíších ch 
zdrojzdrojůů

�� provozuje se od 70.let 20.stol.provozuje se od 70.let 20.stol.
�� 80.l80.lééta ta –– sousouččáást podnikových processt podnikových procesůů pro pro 

vybranvybranéé oblasti firem Kodak, Xerox, GM oblasti firem Kodak, Xerox, GM 
apod.apod.

�� ČČR R –– dlouhdlouháá tradice v poskytovtradice v poskytováánníí
outsourcinguoutsourcingu



Co lze Co lze outsourcovatoutsourcovat??
� IT –– doddodáávka a pravidelnvka a pravidelnáá obnova obnova 

hardwaru, sluhardwaru, služžby v oblasti sprby v oblasti spráávy vy 
popočč.s.sííttěě, spr, sprááva va webu webu a prezentaca prezentacíí

�� daldalšíší oblastioblasti::
1)1) úúdrdržžba komunikacba komunikacíí
2)2) stravovstravováánníí
3)3) personpersonáálnlníí zzááleležžitostiitosti
4)4) marketingmarketing
5)5) obchodobchod
6)6) logistikalogistika
7)7) úúččetnictvetnictvíí
8)8) vvěěda a výzkumda a výzkum



Situace ve svSituace ve svěěttěě

ManPowerManPower
�� jedna z pjedna z přřednedníích svch svěětových spoletových společčnostnostíí v oblasti v oblasti 

personpersonáálnlníích sluch služžebeb
�� zalozaložžena 1948 v USA (ena 1948 v USA (WisconsinWisconsin;; ElmerElmer Winter a Winter a Aaron Aaron 

ScheinfeldScheinfeld))
�� 1. kancel1. kanceláářř v Evropv Evropěě –– 1956, VB1956, VB

�� CelosvCelosvěětovtováá ssííťť = 4 400 kancel= 4 400 kanceláářříí v v 73 zem73 zemííchch
�� denndenněě zamzaměěstnstnáá 30 000 nových pracovn30 000 nových pracovnííkkůů
�� celosvcelosvěětovtověě 400 000 klient400 000 klientůů

�� nejvnejvěěttšíší trhy:trhy: Francie, VB, USAFrancie, VB, USA

�� výnosvýnos: 17,6 : 17,6 mldmld. USD (2006), 86% mimo USA. USD (2006), 86% mimo USA



SvSvěětovtováá ssííťť pobopoboččekek



ČČR R -- ManPowerManPower
�� na trhu prna trhu prááce od r. 1991ce od r. 1991
�� ČČRR = = 17 pobo17 poboččekek

�� 4 000 p4 000 přřididěělených zamlených zaměěstnancstnancůů
ke klientke klientůům kam kažždý mdý měěssííc c 

�� v r. 2005 v r. 2005 –– nanaššla prla prááci pro 11 000 lidci pro 11 000 lidíí
�� v r. 2006, dv r. 2006, dííky svky svéé ssííti 17 poboti 17 pobočček, naek, naššelel

ManpowerManpower pro 600 klientpro 600 klientůů ttéémměřěř 12 000 nových 12 000 nových 
spolupracovnspolupracovnííkkůů

�� ČČinnostiinnosti: hled: hledáánníí nových zamnových zaměěstnancstnancůů, , šškolenkoleníí,,
outsourcingoutsourcing,, poradentsvporadentsvíí



ADECCO ADECCO 

�� personpersonáálnlníí agentura, kteragentura, kteráá zaujzaujíímmáá ppřřednedníí
postavenpostaveníí na svna svěětovtovéém trhu m trhu se se sluslužžbbami v oblasti ami v oblasti 
řříízenzeníí lidských zdrojlidských zdrojůů

�� zalozaložžena 1996 spojenena 1996 spojeníím agentur m agentur Adia Adia 
((ŠŠvýcarsko) a výcarsko) a Ecco Ecco (Francie)(Francie)

�� ppřřes 7 000es 7 000 pobopobočček a ek a 3737 000 vlastn000 vlastníích ch 
zamzaměěstnancstnancůů v v 660 zem0 zemíích svch svěětata

�� SpoleSpoleččnost je registrovnost je registrováána ve na ve ŠŠvýcarsku výcarsku (hlavn(hlavníí
centrcentráála)la)



ADECCOADECCO

�� ddennenněě umumííststíí u svých klientu svých klientůů 600 000 600 000 
uchazeuchazečůčů na celna celéém svm svěěttěě

�� klklííččovovéé trhytrhy: Francie, USA, Japonsko, : Francie, USA, Japonsko, 
ItItáálie, Nlie, Něěmeckomecko

�� zaklzakláádajdajííccíí ččlen Asociace len Asociace pposkytovateloskytovatelůů
personpersonáálnlníích sluch služžebeb



ČČR R -- AdeccoAdecco
�� nna trhu v a trhu v ČČeskeskéé republice prepublice půůsobsobíí od roku 1992od roku 1992
�� v r. 2007 v r. 2007 -- 24 pobo24 poboččekek a ona on--sitesite pracovipracoviššťť u klientu klientůů v v ČČR a R a 

na Slovensku, kde mna Slovensku, kde máá AdeccoAdecco ČČeskeskáá republika organizarepublika organizaččnníí
slosložžkuku

�� centrcentráála v Prazela v Praze ++ daldalšíší 3 pra3 pražžskskéé pobopoboččkyky



GraftonGrafton RecruitmentRecruitment

�� zalozaložžen v ren v r.. 1982 1982 
�� patpatřříí k pk přřednedníím dodavatelm dodavatelůům personm personáálnlníího ho 

poradenstvporadenstvíí
�� svsvěětovtověě nejroznejrozšíšířřeneněějjšíší personpersonáálnlníí skupina skupina 

irskirskéého pho půůvoduvodu

�� jednjednaa z z nejvnejvěěttšíších nezch nezáávislých evropských vislých evropských 
firemfirem, kter, kteráá vyhledvyhledáávváá zamzaměěstnance napstnance napřřííčč
vvššech sektorech sektorůů a pracovna pracovníích pozicch pozic

�� 76 pobo76 poboččekek vvee 20 zem20 zemíích svch svěětata

�� svsvěětt: Polsko, Rusko, Irsko, Ma: Polsko, Rusko, Irsko, Maďďarsko, arsko, 
Slovensko, Litva, Rumunsko, VelkSlovensko, Litva, Rumunsko, Velkáá BritBritáánie, nie, 
Chile, StChile, Střřednedníí Východ a AfrikaVýchod a Afrika



ČČR R –– Grafton RecruitmentGrafton Recruitment

�� zalozaložžena 1994 ena 1994 –– Kenneth Belshaw Kenneth Belshaw (irský (irský 
podnikatel)podnikatel)

�� PrahaPraha ––>> genergeneráálnlníí řředitelstveditelstvíí pro stpro střřednedníí
a východna východníí EvropuEvropu

�� 7 pobo7 poboččekek
�� ČČRR: Praha (: Praha (++ Grafton TechnologiesGrafton Technologies), Brno, ), Brno, 

Ostrava, Hradec KrOstrava, Hradec Kráálovlovéé, Jihlava, , Jihlava, ČČeskeskéé
BudBuděějovicejovice



HaysHays
�� vvůůddččíí globglobáálnlníí spolespoleččnost v oboru znost v oboru zíískskáávváánníí specialistspecialistůů a a 

sluslužžeb lidských zdrojeb lidských zdrojůů
�� oboryobory: bankovnictv: bankovnictvíí, farmacie, hotelnictv, farmacie, hotelnictvíí, stavebnictv, stavebnictvíí atd.atd.
�� GlobGlobáálnlníí pokrytpokrytíí: v: vííce nece nežž 300 pobo300 pobočček ve 20 zemek ve 20 zemíích svch svěětata
�� CentrCentráálala: VB : VB –– LondýnLondýn

�� 40 000 p40 000 přřididěělených zamlených zaměěstnancstnancůů roroččnněě

�� PoboPoboččkyky: : 
Evropa (230 VB)Evropa (230 VB)
AustrAustráálie a Nový Zlie a Nový Zéélandland
BlBlíízký Východ (Spojenzký Východ (Spojenéé arabskarabskéé emiremirááty)ty)
ČČíína (na (HongHong Kong)Kong)

CentrCentráálnlníí a východna východníí EvropaEvropa



HaysHays CzechCzech RepublicRepublic

�� ZaloZaložžena 1998ena 1998
�� profesionprofesionáálnlníí sluslužžby vby v oboru dodoboru dodáávváánníí zamzaměěstnancstnancůů a a 

vyhledvyhledáávváánníí vedoucvedoucíích pracovnch pracovnííkkůů obchodnobchodníím i m i 
prprůůmyslovým spolemyslovým společčnostem nostem 

�� dlouhodobdlouhodobéé obchodnobchodníí vztahy svztahy s ppřřednedníími akciovými mi akciovými 
spolespoleččnostmi dnostmi dííky znalosti mky znalosti míístnstníího trhu, pho trhu, pééčče o klienty a e o klienty a 
ddůůraz na raz na šškolenkoleníí a kvalitu a kvalitu 

�� dcedceřřininéé spolespoleččnostinosti: : 
1.1. HaysHays Finance & Finance & AccountingAccounting -- nejvnejvěěttšíší konzultakonzultaččnníí firmou firmou 

zabývajzabývajííccíí se nse nááborem odbornborem odbornííkkůů ve Velkve Velkéé BritBritáánii  nii  
2.2. HaysHays BankingBanking
3.3. HaysHays ConstructionConstruction & & PropertyProperty ((HaysHays stavebnictvstavebnictvíí & & 

reality) reality) 
4.4. HaysHays executiveexecutive, , HaysHays EngineeringEngineering, , HaysHays ITIT, , HaysHays OfficeOffice

SupportSupport (administrativa), (administrativa), HaysHays pharmateuticpharmateutic, , HaysHays SalesSales
& Marketing& Marketing ((HaysHays prodej & marketing)prodej & marketing)



HeadHuntersHeadHunters

�� vlastnvlastněěna soukromou konzultana soukromou konzultaččnníí firmou firmou 
BerkanaBerkana InternationalInternational, , IncInc..

�� nabnabíízzíí prprááci od r. 1995ci od r. 1995

�� pobopoboččkyky: USA, Kanada, Velk: USA, Kanada, Velkáá BritBritáánienie
�� ve vve vššech stech stáátech, provincitech, provinciíích i ch i ččáástech VBstech VB

�� KlientiKlienti: nap: napřř. . AmericanAmerican airlinesairlines, Samsung , Samsung 
electronicelectronic systsystéém, m, QualityQuality MedicalMedical
ServicesServices, , Inc Inc 



�� USAUSA

�� KanadaKanada

�� VelkVelkáá BritBritáánienie



??HeadHuntersHeadHunters5.5.

2020HaysHays4.4.

2020Grafton Grafton 
RecruitmentRecruitment

3.3.

6060AdeccoAdecco2.2.

7373ManPowerManPower1.1.

POPOČČET ZEMET ZEMÍÍAGENTURAAGENTURA



Situace v Situace v ČČRR

AdvantageAdvantage consultingconsulting

�� ČČinnostinnost: výb: výběěr kvalifikovaných odbornr kvalifikovaných odbornííkkůů, nalezen, nalezeníí
spolehlivých dospolehlivých doččasných pracovnasných pracovníích sil, vzdch sil, vzděělláávváánníí a rozvoj a rozvoj 
zamzaměěstnancstnancůů , grantov, grantovéé programy EUprogramy EU

�� PoboPoboččkyky: Praha, Brno, Ostrava: Praha, Brno, Ostrava

�� RecruitmentRecruitment: person: personáálnlníí poradenstvporadenstvíí, výb, výběěry, testovry, testováánníí aažž
po doporupo doporuččeneníí uchazeuchazečůčů

�� systsystéém m TryTry & & HireHire ((„„vyzkouvyzkouššej a zamej a zaměěstnejstnej““) ) 

�� GrantovGrantovéé programy EUprogramy EU –– aažž 65% p65% přřííspspěěvek z Evropskvek z Evropskéého ho 
socisociáálnlníího fonduho fondu



InfosysInfosys TechnologiesTechnologies

�� obobřříí outsourcingovoutsourcingováá firmafirma
�� Indický softwarový gigantIndický softwarový gigant
�� centrcentráála firmyla firmy InfosysInfosys v v BBééngalngalúúruru v v jihoindickjihoindickéémm

ststááttěě KarnKarnáátaka taka 
�� ururččuje, navrhuje a doduje, navrhuje a dodáávváá IT IT řřeeššeneníí, kter, kteráá

pompomááhajhajíí nejznnejznáámměějjšíším spolem společčnostem svnostem svěěta ta 

�� v Brnv Brněě ppůůsobsobíí od r.2004od r.2004
�� 400 pracovn400 pracovníích mch míístst
�� sluslužžby ve 20 svby ve 20 svěětových jazyctových jazycíích (vch (vččetnetněě

francfranc.,.,ššpanpaněěll.,n.,něěmmččiny)iny)



�� ZZáákaznkazníícici: automobilov: automobilovéé a výrobna výrobníí spolespoleččnosti, nosti, 
banky, pojibanky, pojiššťťovny, podniky pracujovny, podniky pracujííccíí na na 
kapitkapitáálovlovéém trhum trhu

�� NabNabíízzíí zzáákaznkaznííkkůům z celm z celéé Evropy Evropy outsourcingoutsourcing
vnitropodnikových sluvnitropodnikových služžeb i specializovaneb i specializovanéé
informainformaččnníí technologie technologie 

�� BrnBrněěnsknskáá kancelkanceláářř slousloužžíí klientklientůům z m z Evropy, Evropy, 
ststřřednedníího Východu a Afrikyho Východu a Afriky

�� PoboPoboččkyky: : SwindonSwindon (VB), N(VB), Něěmecko, Mauritius ...mecko, Mauritius ...

�� ppřřes 66 000 zames 66 000 zaměěstnancstnancůů ve vve vííce nece nežž 35 35 
pobopoboččkkááchch po celpo celéém svm svěěttěě



PersonalPersonal ConsultConsult

�� Od roku 1994 na Od roku 1994 na ččeskeskéém trhum trhu
�� CCííl:l:
1.1. hledhledáánníí nových zamnových zaměěstnancstnancůů pro firmy pro firmy 

(výb(výběěrovrováá řříízenzeníí))
2.2. zabezpezabezpeččit dalit dalšíší personpersonáálnlníí popožžadavky (napadavky (napřř. . 

šškolenkoleníí zamzaměěstnancstnancůů, person, personáálnlníí audit audit 
spolespoleččnosti, psychologicknosti, psychologickéé sluslužžby) by) 

ŠŠkolenkoleníí -- trtrééninky, seminninky, semináářře, e, workshopyworkshopy
-- ccííl:l: zkvalitnzkvalitněěnníí komunikace a pkomunikace a přřenosu enosu 

informacinformacíí ve firmve firměě, start a vysok, start a vysokáá efektivnost efektivnost 
týmových týmových ččinnostinnostíí, optimalizace vztah, optimalizace vztahůů na na 
pracovipracoviššttíích i mezioborovch i mezioborověě, vysok, vysokáá schopnost schopnost 
soustsoustřředit se na predit se na prááci atd.ci atd.



�� RegionyRegiony: Kr: Kráálovehradecký, Pardubický a lovehradecký, Pardubický a 
Liberecký krajLiberecký kraj

�� NabNabíídky prdky prááce se vce se vššak objevujak objevujíí i z dali z dalšíších ch 
krajkrajůů. . 

�� ZprostZprostřředkovedkováánníí prprááce i pro cizince (ze ce i pro cizince (ze 
zemzemíí EU) EU) –– pouze v pouze v ČČRR

�� KrKréédodo = = „„profesionalita, osobnprofesionalita, osobníí ppřříístup a stup a 
diskrdiskréétntníí jednjednáánníí vvššem zem zúúččastnastněěným ným 
stranstranáámm““



�� AdeccoAdecco

�� rozlorozložženeníí
personpersonáálnlníích ch 
agentur po celagentur po celéé
ČČRR

�� ManMan PowerPower
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