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1 ÚVOD 

Současná společnost je typická neustálým rozvojem a dramatickými změnami. Tyto 

změny nás obklopuji nejen v soukromých životech, ale především v podnikatelském prostředí. 

Být úspěšným podnikatelským subjektem se stává stále těžším cílem všech zainteresovaných 

stran na konkurenčním poli. Návodem jak uspět v turbulentní společnosti již není pouze 

maximalizovat zisk a nabízet nejlepší produkty na trhu, ale zabezpečit kvalitní lidské zdroje 

a zajistit další možnosti jejich vzdělávání a rozvoje.  

Pokud má být úspěšná organizace, musí být výkonní i všichni její zaměstnanci. 

Neznamená to mít jen schopné lidi ve vrcholovém managementu, ale na všech stupních řízení 

včetně nejnižších pozic.   

Významným nástrojem konkurenceschopnosti jsou lidské zdroje. Je tedy důležité 

k nim přistupovat strategicky a dlouhodobě je i plánovat. Střední a velké firmy zřizují k těmto 

účelům personální oddělení či útvary. Jejich náplní je vykonávat personální práce a zajišťovat 

chod společnosti. Personální práce obsahují řadu nástrojů a metod, pomocí kterých 

společnosti získávají pracovníky, rozvíjí jejich schopnosti, vzdělávají je a v neposlední řadě 

se je snaží udržet, aby neodešli ke konkurenci. Mezi úkoly personalistů na poli rozvoje 

lidských zdrojů patří mimo jiné zdokonalování znalostí a rozvoj dovedností zaměstnanců, 

umožnění postupu v pracovní kariéře a vytváření plánů osobního rozvoje. Důležitou součástí 

je i způsob motivace zaměstnanců. Pro některé pracovníky je povzbudivá vidina vysokého 

platu pro ostatní zase vnitřní uspokojení z dobře odvedené práce. 

Cílem diplomové práce je analyzovat přístup k rozvoji lidských zdrojů v akciové 

společnosti Precheza. Snažit se vymezit slabá místa a nedostatky v této problematice 

a navrhnout zlepšení či optimální řešení. Prozkoumat přístup k rozvoji lidských zdrojů 

z různých úhlů a pohledů. Zaměřit se na oblasti, jež souvisí s rozvojem lidských zdrojů. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první teoretické části je 

rozebrána charakteristika rozvoje lidských zdrojů se zaměřením na vzdělávání, motivaci, 

odměňování. Důležitou roli v této oblasti hraje i hodnocení zaměstnanců, je tedy nezbytnou 

součástí teoretické části. V další části je charakterizována společnost Precheza a. s. jako 

východisko pro zpracování části praktické. Následující část je věnována samotné analýze 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů s dílčími kapitolami zaměřenými na vzdělávání, odměňování 

a zaměstnanecké výhody, získávání pracovníků.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE LIDSKÝCH 

ZDROJŮ 

Na úvod je třeba zmínit obecné vymezení rozvoje. Rozvoj znamená dosažení žádoucí 

pozitivní změny, které je dosahováno pomocí učení a rozvojových aktivit. Tedy rozvoj je 

podmnožinou učení.  Učení je procesem vědomým i nevědomým. Současná situace na trhu 

práce si přímo žádá pracovníky, kteří jsou ochotni se neustále vzdělávat a zdokonalovat své 

dosavadní znalosti a dovednosti. Učení a vzdělávání může zvyšovat výkon jednotlivých 

pracovníků. Je tedy potřebné, aby organizace tomuto tématu přikláněla řádnou pozornost. 

Protože výkon celé organizace se odráží ve velké míře ve znalostech, schopnostech 

a dovednostech jednotlivých pracovníků.  

Lidské zdroje lze definovat z několika pohledů. V následujících odstavcích je uvedeno 

několik definic od různých autorů. Každý autor pohlíží na lidské zdroje z jiného úhlu, ale 

v podstatě se shodují, že lidské zdroje jsou nejcennějším faktorem v organizaci. 

Podle Armstronga (1999) jsou lidé považování za aktivní, nejdynamičtější, 

nejpružnější a nejpřizpůsobivější podnikový faktor, který je schopen aktivovat další zdroje 

podnikání a dynamizovat celkové organizační dění. 

Lidské zdroje se vyznačují určitou úrovní svého lidského potenciálu. Mateciuc (2011) 

uvádí, že lidským potenciálem organizace nejsou jen samotní lidé, které má organizace 

k dispozici, ale právě jejich osobnostní vlastnosti, talent a jejich kompetence či odbornost. 

Tedy jejich přístup k pracovním povinnostem a úkolům, cílům, kterých chtějí dosáhnout 

a jsou schopni zvládnout. 

Jedním z hlavních faktorů úspěšnosti firem jsou lidé (zaměstnanci, manažeři, 

personál). Podle Bláhy, Mateciuce a Kaňákové (2005) v současné době už lidé nejsou 

pokládáni za pouhou pracovní sílu, ale čím dál více se stávají nepostradatelným klíčovým 

faktorem úspěšných firem. O zaměstnancích se uvažuje také jako o lidském, intelektuálním 

a sociálním kapitálu, popřípadě lidském či sociálním potenciálu organizace. Pokud organizace 

přikládají lidským zdrojům dostatečnou pozornost a vynaloží odpovídající organizační úsilí, 

může od zaměstnanců očekávat vyšší loajalitu, lepší pracovní výsledky a samostatnost 

při plnění tvůrčích úkolů. Zpravidla tyto organizace dosahují vyšších zisků a získávají lepší 

postavení na konkurenčním trhu. 
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Lidské zdroje představují jeden z kritických faktorů úspěšnosti firem.  Kritické faktory 

známé pod označením 7S byly publikovány v 80. letech 20. století skupinou amerických 

specialistů. Podle této koncepce je třeba věnovat zvýšenou pozornost u sedmi hlavních 

faktorů: strategy (strategie), structure (struktura organizace), systems (systémy), staff 

(personál), skills (dovednosti a způsobilosti), shared value (sdílené hodnoty) a style (styl 

řízení). První tři S jsou považovány za „tvrdé faktory“, ostatní čtyři S za „měkké faktory“ 

řízení. Všechny měkké faktory jsou propojeny s lidskými zdroji a lidským potenciálem firem.  

Úspěch podniku zajišťují velkou mírou lidé se svými znalostmi, zkušenostmi, 

dovednostmi a osobnostními vlastnostmi. Podle Lejskové (2006) jsou nositelem pružnosti 

a kreativity v organizaci. Člověk je brán nejen jako pracovní síla, nositel pracovního výkonu, 

ale i jako osobnost, která má řadu dimenzí a komplexně tvoří požadovanou kvalitu jednotlivce 

i celku. Kvalitní a výkonní lidé umožňují přispívat k plnění cílů v konkurenčním prostředí. 

Taková struktura lidských zdrojů znamená pohlížet na člověka jako na nositele výkonu 

a současně přispívat k utváření a rozvoji jeho osobnosti.  

 2.1 Řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů Armstrong (2007) definuje jako strategický a logicky 

uspořádaný přístup k řízení nejdůležitějších prvků organizace, tj. lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří svým individuálním i kolektivním úsilím přispívají k dosahování cílů 

organizace. Hlavním cílem řízení lidských zdrojů je tedy především zabezpečit, aby 

organizace byla schopna prostřednictvím lidí plnit své cíle.  

Koubek (2007) ve své knize uvádí, že řízení lidských zdrojů je zaměřeno na neustálý 

rozvoj pracovních schopností lidských zdrojů. Úkolem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby 

organizace byla výkonná a aby se tento výkon stále zlepšoval. Pro splnění tohoto úkolu je 

potřebné zajistit neustále zlepšování využití všech zdrojů (materiálních zdrojů, informačních 

zdrojů, finančních zdrojů a lidských zdrojů), kterými organizace disponuje. 

Jako hlavní úkoly řízení lidských zdrojů lze označit zlepšení kvality pracovního 

života, zvýšení produktivity, zvýšení spokojenosti pracovníků, zvýšení připravenosti 

na změny a zlepšení rozvoje pracovníků jako jedinců i kolektivů. 

K naplnění výše uvedených úkolů se řízení lidských zdrojů zaměřuje na následující 

aktivity: vzdělávání a rozvoj pracovníků, organizační rozvoj, formování personálu organizace, 

vytváření pracovních úkolů, pracovních míst a organizačních struktur, zabezpečování 
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personálního výzkumu a funkčnosti personálního informačního systému, plánování lidských 

zdrojů, odměňování a zaměstnanecké výhody a v neposlední řadě vztahy na pracovišti.  

Rozvoj lidských zdrojů 

Současná společnost je plná změn a neustále rostou požadavky na samotné 

zaměstnance. Je tedy důležité průběžně se vzdělávat a rozvíjet své dovednosti. Lidé se musí 

umět přizpůsobovat změnám. Vzdělávání a formování pracovních schopností se v moderní 

společnosti stává celoživotním procesem. Podle Koubka (2007) úspěšnost jakékoliv 

organizace je dána flexibilitou a připraveností na změny. Flexibilitu organizace vytvářejí 

flexibilní pracovníci, kteří jsou nejen na tuto změnu připraveni, ale také ji akceptují 

a podporují. Nejdůležitějším úkolem personální práce se tak stává péče o formování 

pracovních schopností pracovníků. Nestačí již tradiční způsoby vzdělávání zaměstnanců 

(zácvik, přeškolování), ale především jde o rozvojové aktivity zaměřené na formování většího 

rozsahu znalostí a dovedností, než obsahuje momentální pracovní pozice. Jde také 

o formování osobnosti pracovníků a jejich hodnotových orientací, přizpůsobování se kultuře 

organizace. Za nejdůležitější důvody pro rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Koubek (2007, str. 

253) ve své knize uvádí: 

• stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže znalosti 

a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají, 

• proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu zboží a služeb je výraznější, což 

si vynucuje pružnou reakci organizací a pružnost jejich pracovníků, 

• častěji se mění technika a technologie v organizacích, 

• častější jsou organizační změny a lidé je tedy častěji musejí zvládat, 

• výraznější orientace na kvalitu výrobků a služeb a na službu zákazníkovi, 

• zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí reagovat, 

• mění se organizace práce, povaha práce i způsoby řízení (prohlubování a rozšiřování 

práce, delegování a posilování pravomocí, plošší organizační struktury), 

• rozvoj informačních technologií a jejich používání v organizacích, 

• globalizace a internacionalizace hospodářských aktivit a z toho vyplývající nezbytnost 

pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí, 
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• nutnost snižování nákladů a lepšího využití technických zařízení a technologií, 

• změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního života se projevují 

ve zvýšené potřebě lidí se vzdělávat, 

• péče o vzdělávání a rozvoj pracovníků spoluvytváří dobrou zaměstnavatelskou pověst 

organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci pracovníků. 

Strategický rozvoj lidských zdrojů a cíle 

Strategický rozvoj lidských zdrojů vyplývá z vize o schopnostech, dovednostech 

a potenciálu lidí, který probíhá v souladu se strategickým plánem daného podniku. 

Představuje dlouhodobý pohled na to, jak politika a praxe rozvoje lidských zdrojů může 

přispět k naplnění podnikových strategií.  

Lidský kapitál je důležitý pro získání konkurenční výhody. Organizace tedy musí mít 

k dispozici správnou kvalitu lidí, aby mohla uspokojovat své současné a budoucí potřeby. 

Toho dosáhne vytvářením dlouhodobého a komplexního rámce pro rozvíjení lidí. 

Jako konkrétní cíle strategického rozvoje lidských zdrojů lze uvést rozvoj 

intelektuálního kapitálu a zdokonalování a prohlubování individuálního, týmového 

i celopodnikového učení, a také vytváření kultury vzdělávání. Strategický rozvoj lidských 

zdrojů je podnikově a podnikatelsky orientovaný, ale i přesto musí brát v úvahu individuální 

potřeby a postoje. (Armstrong, 2007) 

2.2 Vzdělávání zaměstnanců 

 Vzdělávání zaměstnanců v organizaci utváří soubor cílených plánovaných kroků 

a činností, které se podle Dvořákové (2007) zaměřují na získávání znalostí, dovedností a také 

jsou orientovány k osvojení si žádoucího pracovního jednání jednotlivými pracovníky 

organizace. Těmito činnostmi dochází k prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

zvyšování pracovního výkonu jednotlivců i produktivity celé organizace.  

Plamínek (2010) ve své knize uvádí, že vzdělávání je záměrně organizované učení, 

které je výsledkem vědomého úsilí vzdělavatele. Učení může probíhat na úrovni vědomí 

i nevědomí. Kvalitní vzdělávací programy zahrnují obě tyto složky. Pod vrstvou vědomého 

učení – např. při hledání řešení daného problému, se často skrývá i nevědomá vrstva, která 

vytváří a rozvíjí určité tendence, jež vedou ke vzniku návyků. To může vyvolat přemýšlení 
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v souvislostech (při řešení zmíněného problému) či pohled na daný problém z jiného úhlu. 

Důležitou roli hraje vzdělávání při vrůstání do osobnosti vzdělávané osoby. Ambice v rámci 

vzdělávání spočívají v předání znalostí, ve vzniku dovedností či v upevnění návyků. 

Nevědomé učení má většinou formu napodobování. Vzorem může být učitel, tedy lektor, 

trenér či konzultant a jeho přístup k učení. Lidé mají ve zvyku napodobovat aktivitu, způsob 

komunikace jiných lidí, které považují za úspěšné nebo jinak významné. Proto je velmi 

důležité, jak učitel vystupuje. Jeho chování je pod nevědomou kontrolou účastníků a stává se 

tak předmětem napodobování. Účastníci od svých lektorů přejímají nejen znalosti 

a dovednosti, ale také jejich postoje.  

Mezi klíčové úkoly firemního vzdělávání podle Bartoňkové (2010) patří zajišťování 

podélné a příčné flexibility. Podélná flexibilita znamená přizpůsobování pracovních 

schopností v závislosti na měnící se požadavky pracovního místa. Často je spojená se změnou 

technologie či legislativy. Příčná flexibilita znamená zvyšování flexibility a kompetentnosti 

pracovníků tak, aby zvládali dovednosti potřebné k vykonávání dalších pracovních míst. 

Tímto způsobem dochází k rozšiřování pracovních schopností. V praxi je s příčnou 

flexibilitou často provázán kariérový plán nebo změny v organizační struktuře firmy. 

2.2.1 Metody vzdělávání 

Existuje několik metod vzdělávání zaměstnanců. Armstrong (2007) uvádí, že 

pro výběr správné metody vzdělávání je třeba vycházet z konkrétních potřeb a stylu 

vzdělávání vzdělávající se osoby. Pro zajištění lepších výsledků vzdělávání je vhodné použít 

více metod. Podle Koubka (2007) metody vzdělávání můžeme rozdělit do dvou velkých 

skupin: 

• metody „on the job“, 

• metody „off the job“. 

Metody „on the job“, tedy metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu 

práce jsou využívány při vykonávání běžných pracovních úkolů. Zejména jsou využívány 

pro pracovníky s nižším kvalifikačním pracovním zařazením, např. dělnické pozice. 

Společným rysem této skupiny je možnost individuálního přístupu vzhledem 

ke vzdělávanému zaměstnanci. Do této skupiny metod můžeme zařadit instruktáž při výkonu 

práce, coaching, mentoring a counselling, asistování, pověření úkolem, rotaci práce 

a pracovní porady. 
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Nejčastěji používanou metodou je instruktáž při výkonu práce. Jedná se 

o nejjednodušší způsob zaučení nového zaměstnance, kdy nadřízený nebo jiný zkušený 

pracovník předvádí pracovní postupy a úkony. Učící se zaměstnanec tyto postupy napodobuje 

a osvojuje si je při plnění svých vlastních úkolů.  

Další metody zaměřené na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců jsou coaching, 

mentoring a counselling. Dle Dvořákové (2007) jde o proces, při kterém odborný školitel 

dohlíží na soustavné osvojování znalostí, schopností a dovedností zaměstnance, který je 

potřebuje pro svůj osobní a odborný rozvoj, a které mu přispívají k lepšímu zvládnutí 

pracovních úkolů. V případě mentoringu si zaměstnanec svého učitele – mentora vybírá sám. 

Jejich vztah je méně formální než u coachingu a obsah vzdělávání je více zaměřen 

na rozšiřování potenciálu zaměstnance. Školitel se může stát i rádcem mimo pracovní 

aktivity. Nevýhodou je, že výběr mentora může být nevhodný. Mentor by měl být zkušený 

odborník a osobnost, což nezkušený pracovník nemůže při výběru rozpoznat. U counsellingu 

jde spíše o vzájemné konzultování a ovlivňování mezi zaměstnancem a školitelem. Stírají se 

zde vztahy nadřízenosti s podřízeností.  

Jako často používanou metodu pro formování pracovních schopností pracovníků 

Koubek (2007) uvádí asistování. Školený pracovník je přidělen ke zkušenému zaměstnanci 

a pomáhá mu při plnění jeho úkolů. Postupně se od něj učí pracovním úkonům a podílí se 

na jeho práci čím dál větší mírou a samostatněji. Jakmile získá zaměstnanec více zkušeností je 

schopen práci vykonávat zcela sám. Výhodou této metody je důraz na praktickou stránku 

vzdělávání.  

Závěrečnou fází metody předcházející je pověření úkolem. Využívá se spíše 

při formování pracovních schopností řídících pracovníků. Metoda vychovává k samostatnému 

rozhodování a řešení úkolů tvůrčím způsobem. Učící se pracovník je svým nadřízeným 

pověřen dokončit zadaný úkol, přičemž má příslušné pravomoce. Jeho práce je průběžně 

sledována.  

Další metodou ve výčtu je rotace práce.  Jedná se o způsob rozšiřování zkušeností 

pracovníků tím, že postupně zastávají funkce na různých pracovních pozicích a v různých 

pracovních útvarech organizace. Pracovníci během této rotace mezi jednotlivými útvary 

přechází podle stanoveného plánu. Na každém stanovišti jsou určitou dobu, během které 

získávají zkušenosti a dovednosti o dané práci. Vše se odehrává podle předem vymezeného 

plánu za dohledu nadřízené osoby. Rotace má dvě formy. První z nich je horizontální rotace 
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práce, která představuje střídání pracovních míst na stejné úrovni řízení. U druhé formy je 

typické přemisťování zaměstnance na jiný stupeň řízení a nazývá se vertikální rotace. 

(Dvořáková, 2007) Výhodou této metody je, že pracovník zjistí, jak fungují všechna 

pracoviště, a koordinace mezi různými pracovišti může zajistit zvýšení týmového ducha. 

Naopak nevýhodou je náročnost na organizaci a rizika selhání spojená s častým střídáním 

pozic. Také nemusí být využit talent a potenciál jednotlivých pracovníků. (Dubrin, 2010) 

Vzdělávání na pracovišti může probíhat i prostřednictvím pracovních porad.  Jedná 

se o metodu, při které dochází k přenosu informací, prezentaci různých názorů ohledně 

daného pracovního útvaru či celé společnosti. Pracovní porady zvyšují informovanost všech 

pracovníků a vytváří pocit sounáležitosti zaměstnanců k organizaci. Pracovní porady jsou 

skupinovou metodou. 

Metody „off the job“ jsou používané ke vzdělávání mimo pracoviště (ať už 

v organizaci nebo mimo ni) jsou většinou realizovány formou školení. V podstatě jde 

o metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. Mezi tyto metody patří 

přednáška, demonstrování, simulace, hraní rolí, assement centre a outdoorové programy. 

První metodou v této skupině je přednáška, popř. přednáška s diskuzí (seminář). 

Přednáška je obvykle zaměřena na zprostředkování faktických informací či teoretických 

znalostí. Výhodou je rychlost přenosu informací. Naopak nevýhodou je jednosměrnost toku 

informací, které jsou pasivně přijímány účastníky absolvované přednášky. 

Konkrétní praktické vyučování neboli demonstrování je zprostředkovávání znalostí 

a dovedností názorným způsobem ve vývojových pracovištích, výukových dílnách či jiných 

prostorech pro předvádění postupů na pracovních zařízeních.  

Utváření modelové situace - simulace je metoda zjednodušená oproti realitě, tak aby 

byla zvládnutelná pro učící se osoby. Účastnící jsou povinni dodržovat předem stanovený 

scénář, během kterého musí splnit v daném čase řadu na sebe navazujících rozhodnutí. 

Metoda je praktikována zejména v situacích, kdy je výcvik v reálných podmínkách 

nebezpečný či finančně náročný. Tato metoda je však velmi účinná pro rozvoj komunikačních 

a rozhodovacích schopností. 

Metoda více orientovaná na rozvoj a procvičování praktických schopností člověka se 

nazývá hraní rolí (manažerské hry). Účastnící hrají určité role podle scénáře a poznávají tak 

různé podoby mezilidských vztahů a střetů. Scénář má otevřený konec, aby účastníci nalézali 
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vlastní způsob řešení situací. Metoda je užívána především u vedoucích pracovníků 

a manažerů. Je určena k osvojení si sociálních dovedností a určitých sociálních rolí. Také je 

velmi účinná pro učení se samostatnosti a sebeovládání. Naopak je velmi náročná na přípravu 

a organizaci. (Dvořáková, 2007) 

Další metodu realizovanou mimo pracoviště představují assessment centra (též tzv. 

diagnosticko – výcvikové programy). Jsou využívána nejen u vzdělávání zaměstnanců, ale 

také při hodnocení či výběru pracovníků. Jedná se o jednu z nejnákladnějších metod jak 

z hlediska přípravy, tak i realizace. Proto je doporučována pro výběr a vzdělávání manažerů 

či jiných specialistů. (Tomšík, Duda, 2011) Účastníci plní řadu úkolů, které mají podobu 

každodenních problémů manažerů ve stanovených intervalech. Jejich výkon a chování je 

sledováno. Komplexním způsobem si osvojují manažerské dovednosti, jednání s lidmi, práci 

s časem a zvládání stresu. Úkoly jsou vybírány pomocí počítače a jejich frekvence se mění, 

čímž vytváří různou míru stresu. (Koubek, 2007) Po skončení dílčích fází vzdělávacího 

programu jsou účastníci konfrontováni se svými výsledky a optimálním řešením. Na závěr 

postupně probíhají hodnotící rozhovory s více hodnotiteli, jež je sledovali. (Dvořáková, 2007) 

Protipólem převažujících metod a trendů ve vzdělávání jsou outdoorové programy. 

Podle Hroníka (2007) jsou populární a považovány za opak pracovního zatížení nebo jako 

forma odreagování. Odehrávají se v jiném prostředí než ostatní metody a emoce se v nich 

projevují koncentrovanějším způsobem. Typické prostředí pro outdoorové programy je nejen 

příroda, ale také vše ostatní, co se vymyká pracovnímu prostředí či učebně. Při vytváření 

outdoorových programů je nutné zajistit novost a určitou míru rizika. Mnoho outdoorových 

kulis je již u manažerů známých. Proto je potřeba se při designování těchto programů zabývat 

tím, nakolik jsou nové pro účastníky.  

 

Obr. 2.1 Pole pro outdoorové programy, (Hroník, 2007, str. 207) 
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Podle obr. 2.1 cílem není, aby měl outdoorový program atributy putování po sopkách 

Kamčatky, avšak musí zajistit míru rizika. Novost je zde také zaručena. Cílem také není 

vytvořit bezpečný program typu hraní piškvorek na trávě.  

Jako skupinovou metodu mimo pracoviště lze označit brainstorming. Wilson (2013) 

ve své knize uvádí, že brainstorming slouží k tvorbě nápadů, zvyšování tvůrčí účinnosti 

či hledá řešení problémů na daná témata. Cílem brainstormingu není kvalita generovaných 

nápadů, ale jejich kvantita. Během této metody nejsou nápady kritizovány implicitně 

(neverbální projevy) ani explicitně (např. slovním vyjádřením). Nové myšlenky jsou 

podporovány, používají se metafory a zlepšují se existující nápady. 

Novější metoda, která může být realizována mimo pracoviště je e-learning. 

Podle Průchy a Vetešky (2012) se jedná o vzdělávací proces, který využívá k tvorbě 

a distribuci informační a komunikační technologie. Je to výuka, která probíhá na základě 

výpočetní techniky a připojení k internetu. Využívání e-learningu v posledních letech vzrůstá. 

Koubek (2007) ve své knize uvádí, že prostřednictvím počítačů je vzdělávaným umožněno 

velké spektrum informací, grafů, obrázků, nabízejí se jim různé metody ověřování              

znalostí – testy, cvičení, které jim poskytují zpětnou vazbu o osvojených znalostech a 

dovednostech. E-leraning lze použít k individuálnímu i kolektivnímu vzdělávání. Tato metoda 

umožňuje vzdělávání velmi názornou a někdy také zábavnou formou. Z hlediska organizace 

je velmi oblíbená a časově efektivní, neboť vzdělávání lze přenést mimo pracovní dobu do 

volného času pracovníků.  

2.2.2 Vzdělávací cyklus 

Jako nejefektivnější vzdělávání pracovníků Koubek (2007) uvádí kvalitně řízené 

systematické vzdělávání. Toto systematické vzdělání lze definovat jako pravidelně se 

opakující cyklus, který vychází ze zásad politiky vzdělávání a řídí se podle vytvořených 

institucionálních a organizačních předpokladů vzdělávání.  

V rámci systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců má nezastupitelný 

význam identifikace potřeb vzdělávání, stanovení jeho cílů a na závěr vyhodnocování 

účinnosti celého programu a použitých metod. Mnoho autorů uvádí čtyři základní fáze 

vzdělávání. Jednotlivými fázemi jmenovitě jsou: identifikace potřeby, plánování 

a rozpočtování, realizace a závěrečné vyhodnocování celého procesu.  
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Obr. 2.2 Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců, 

(Vodák, Kuchařčíková, 2011, str. 84) 

Identifikace potřeby vzdělávání  

Je prvním krokem systematického vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Určení potřeby 

vzdělávání vychází z celé řady oblastí. Jedná se např. o sledování kvality výrobků a služeb, 

stability zaměstnanců na pracovištích, využívání fondu pracovní doby. (Dvořáková, 2007) 

Tato fáze spočívá ve shromáždění informací o současném stavu schopností, znalostí 

pracovníků, o produktivitě jednotlivců, týmů i celého podniku. Zjištěné údaje se následně 

porovnávají a analyzují s požadovanými hodnotami. Výsledkem analýzy je zjištění mezery 

výkonnosti, kterou je potřeba eliminovat se zaměřením na takové, které lze odstranit 

vzděláváním. Na obrázku č. 2.3 je znázorněna výkonnostní mezera, tedy rozdíl 

mezi standardní (vyžadovanou, plánovanou) výkonností a současnou (reálnou) výkonností. 

(Vodák, Kuchařčíková, 2011) 

 

Obr. 2.3 Znázornění mezery ve výkonnosti, (Vodák, Kuchařčíková, 2011, str. 86) 

Dle Koubka (2007) identifikace potřeby vzdělávání představuje velmi náročný 

problém, už z toho důvodu, že vzdělání a kvalifikace jsou obtížně měřitelnou vlastností 

člověka. Velmi těžko se stanovují kvalifikační požadavky na jednotlivá pracovní místa, 
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obtížně se stanovuje a měří soulad mezi pracovními schopnostmi pracovníka a požadavky 

na výkon dané pracovní pozice. Z těchto důvodů je fáze identifikace potřeb organizace 

v oblasti kvalifikace a vzdělávání založena na odhadech a přibližných postupech.  

 Plánování a rozpočtování vzdělávání 

Druhým krokem vzdělávacího cyklu je plánování vzdělávání, ve kterém se porovnává 

zjištěná potřeba vzdělávání s možností organizace vzniklou potřebu pokrýt. Dle Dvořákové 

(2007) by měl plán vzdělávacího programu odpovědět na soubor následujících otázek „8W“. 

• WHAT CONTENT?   Co má být cílem a obsahem programu? 

• WHAT TO?    Kdo by měl být vzděláván? 

• WHICH WAY?   Jaké budou nejvhodnější metody? 

• WHO DELIVERS?   Kým bude program zabezpečen a řízen? 

• WHEN AND HOW LONG?  Jaký je časový horizont vzdělávacího programu? 

• WHERE?    Kde se bude vzdělávání odehrávat? 

• WHAT PRICE?   Jaký bude rozpočet plánovaného vzdělávání? 

• WHAT EFFECTIVE?  Jak budeme zjišťovat účinnost programu? 

Vodák a Kuchařčíková (2011) ve své knize uvádějí, že proces tvorby plánů se skládá 

ze tří na sebe navazujících fází. První přípravná fáze obsahuje stanovení cílů vzdělávacího 

programu, specifikaci potřeb a analýzu účastníků. U vytváření dlouhodobých plánů jsou 

stanovovány i dílčí cíle podle jednotlivých tematických oblastí. Cíle slouží jako měřítko 

dosahovaných výsledků. Jednotlivé cíle lze rozdělit na cíle specifikace požadovaného 

výsledného chování, standardy, kterých je třeba dosáhnout a cíle, jež se týkají podmínek 

projektu. 

Ve druhé realizační fázi se stanovují vhodné techniky vzdělávání a rozvoje. Vyvíjí 

a zpracovávají se jednotlivé etapy vzdělávacího projektu a dochází k realizaci ve formě úkolů 

a stanovení pořadí témat. Na začátku této fáze jsou stanoveny vhodné techniky pro vzdělávání 

a rozvoj zaměstnanců. Při volbě technik je nutné brát v úvahu lidský faktor z hlediska 

intelektuálních schopností, zohlednit počet účastníků, priority podniku, možné obavy 

účastníků a potřeby vzájemné spolupráce mezi účastníkem a lektorem.  

Poslední částí tvorby procesu vzdělávání je fáze zdokonalování, ve které se průběžně 

hodnotí jednotlivé etapy vzdělávacího programu vzhledem ke stanoveným cílům. Pomocí 

vhodných technik a hodnotících modelů se v závěrečné fázi hledají možnosti zlepšení celého 
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vzdělávacího procesu, podrobně jsou rozebírány přínosy vzdělávacího projektu. Důležitou 

procedurou v závěrečné fázi je rovněž prověření informovanosti účastníků o akci, úrovně 

organizačního zajištění včetně ubytování, stravování, ekonomické nákladovosti a vhodnosti 

vybraných lektorů. Této fáze by se měli zúčastnit zejména organizátoři, účastníci, lektoři 

a manažeři, jejichž pracovníci absolvovali vzdělávání.  

Samostatnou kapitolou je financování vzdělávacích aktivit. Podle Dvořákové (2007) 

je vytvoření rozpočtu součástí plánu, která nevychází z potřeby rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců, ale naopak z priorit organizační strategie a strategie lidských zdrojů. Nejčastěji 

se používá rozpočet jednoroční či rozpočet s kratším časovým horizontem. Rozpočet by měl 

zahrnovat následující tři složky: 

• fixní složku, zabezpečující dlouhodobé vzdělávací programy, které se vztahují 

ke střednědobým a dlouhodobým cílům a pro potřeby organizace, 

• variabilní složku, zajišťující operativní vzdělávací programy zaměřené 

na krátkodobější organizační potřeby a rozvojové aktivity, 

• rezervní složku, která by pokryla úplně nebo alespoň z části náhlé nebo neplánované 

potřeby vzdělávání. 

S financováním souvisí zjištění efektivity firemního vzdělávání. Dle Brázdové (2007) 

je nutné hledat nástroje, jak změřit efektivitu vzdělávání či jiných personálních procesů, aby 

se manažeři ujistili, zda příslušné finanční prostředky byly investovány účelně. 

Realizace vzdělávání 

Jakmile jsou předešlé přípravné fáze a plánovací aktivity dokončeny, je možné začít se 

samotnou realizací vzdělávacích aktivit. Realizace vzdělávání je složena z několika 

nezbytných prvků, kterými jsou cíle, program, motivace, metody, účastníci a lektoři. 

Pro snadnější objasnění této fáze jsou jednotlivé prvky vyobrazeny na následujícím obrázku. 

Jednotlivé kroky budou stručné rozebrány kromě oblasti metod, které byly vysvětleny již 

v kapitole (2.2.1). 
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Obr. 2.4 Prvky procesu realizace vzdělávání, 

 (Vodák, Kuchařčíková, 2011, str. 99) 

Na začátku celého koloběhu jsou určeny cíle, které vycházejí ze samotné potřeby 

vzdělávání. V praxi je nutné rozlišovat mezi cílem a záměrem. Záměr vyjadřuje, co chce 

lektor v dané lekci účastníky naučit, a proč je probíráno dané téma. Cíle nám v podstatě říkají, 

co budou schopni pracovníci po absolvování kurzu dělat. Při stanovování cílů je nutné 

nepřecenit schopnosti účastníků, aby nedošlo kvůli kratšímu časovému období a většímu 

zatížení pracovníka spíše ke škodě než k užitku. Jednoduše řečeno, cíle se týkají účastníků 

naopak záměry lektora.  

Následujícím prvkem je program, který je samozřejmě přizpůsoben konkrétní 

vzdělávací akci a obsahuje časový harmonogram, obsah (témata), použité metody a pomůcky. 

Pro zajištění plynulého a bezproblémového průběhu programu je nutné zajistit možnost 

účastníkům vyjadřovat se ke všem částem programu, projevovat své názory jednotlivě 

či ve skupinách. Správně přizpůsobený program vede k efektivnímu vzdělávání. 

Dalším důležitým prvkem vzdělávacího procesu je motivace pracovníků k učení 

a zvyšování vlastního potenciálu. Motivace k učení je ochota zdokonalit znalosti, dovednosti 

a schopnosti a velkou mírou ovlivňuje efektivitu vzdělávání. Jako příklad motivačních faktorů 

lze uvést zlepšení postavení v týmu, udržení pracovního místa, vyšší platové ohodnocení, 

možnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příležitostech a řada dalších faktorů. 

Pokud je motivace ke vzdělávání a rozvoji vysoká, zajišťuje u zaměstnanců vysokou míru 

transformace výstupů vzdělávání do kvality i kvantity produktivity podniku. 
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Klíčovým prvkem podnikového vzdělávání jsou účastníci, pro které jsou vzdělávací 

aktivity určeny. Každý účastník má jiný styl učení, někdo upřednostňuje praktická cvičení, 

jiní využijí abstraktní metody či diskuze. Každý účastník má jinou motivační připravenost ke 

vzdělávání, což je dáno emocionálním rozpoložením, kulturním a  vzdělanostním zázemím. 

Všechny tyto faktory mají podstatný vliv na samotný přístup k učení.  

Konečně posledním prvkem fáze realizace jsou lektoři, kteří musí splňovat řadu 

specifických znalostí a dovedností. Významným předpokladem úspěšného vzdělávání jsou 

osobnostní dispozice lektorů. Dobrý lektor si musí umět zajistit respekt a důvěru klientů, musí 

být schopen zachovat odstup ve vypjatých a konfliktních situacích, v neposlední řadě musí 

sloužit potřebám účastníků. Také je jeho prácí podněcovat tvořivou a pozitivní atmosféru 

k učení a respektovat individualitu každého účastníka. (Vodák, Kuchařčíková, 2011) 

Vyhodnocování vzdělávání 

Velmi významným krokem v procesu vzdělávání je vyhodnocování absolvovaného 

vzdělávání. Tento krok je nezbytný k posouzení účinnosti vzdělávacích aktivit. 

Podle Armstronga (2007) je vyhodnocování vzdělávání porovnávání cílů (žádoucí chování) 

s výsledky (výsledné chování) a odpovídající na otázku do jaké míry splnilo vzdělávání svůj 

účel.  

Správné posouzení efektů vzdělávání je značně ovlivněno zvolenými kritérii 

vyhodnocování. Pro zvýšení objektivity a přesnosti tohoto procesu je nutné zvolit větší počet 

kritérií. V zásadě je možné kritéria vyhodnocování rozdělit na dvě základní skupiny: vnitřní 

a vnější kritéria. 

1. Vnitřní kritéria, která souvisí s obsahem vzdělávacího programu. Může se jednat 

například o reakce účastníků (jejich vlastní hodnocení průběhu školení). Kritérium však 

nepostihuje kvalitu dovedností ani změny v pracovním chování, a proto nemusí být jeho 

výběr vždy nejvhodnější. 

2. Vnější kritéria se vztahují ke konečnému cíli celého vzdělávacího procesu. Měří 

některé aspekty výkonu (např. hodnota výkonu, změna objemu prodeje, změna v nákladech). 

S vnějšími kritérii souvisejí dva druhy problémů. Obtížně se zjišťuje, zda změny ve výkonu 

způsobilo právě vzdělávání a těžko se měří ve stejných kvantifikovatelných jednotkách jako 

náklady.  
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Vyhodnocovat vzdělávání může celá řada subjektů. Zpravidla se této fáze účastní 

personální oddělení ve spolupráci s některým klíčovým subjektem. Subjektem vyhodnocování 

může být vrcholový management (signalizující, že vyhodnocování je třeba brát opravdu 

vážně), ostatní manažeři (mají ústřední úlohu při vyhodnocování a jejich funkční pozice 

nejlépe zajišťuje propojení vzdělávacích a podnikových cílů). Dále se zapojují 

do vyhodnocování i samotní účastníci prostřednictvím formulářů zpětné vazby, akčních plánů 

a testů. Někdy jsou povoláni externí odborníci (provádějící expertízy a poskytující tak 

odlišnou pomoc) nebo také interní a externí zákazníci, poskytující neocenitelný pohled na to, 

jestli vzdělávání opravdu pomohlo dosáhnout jimi vytyčených cílů.  

V procesu vyhodnocování vzdělávání lze uplatnit několik modelů. Nejčastěji jsou 

modely složeny ze 4 až 5 na sebe navazujících kroků (úrovní). Kirkpatrick (Folwarczná, 

2010) doporučuje 4 úrovně vyhodnocování (reakce, hodnocení poznatků, hodnocení chování 

a hodnocení výsledků). Vodák a Kuchařčíková (2011) ve své knize uvádějí pětiúrovňový 

aplikační model vyhodnocování. Na obr. 2.5 je schéma zachycující jednotlivé úrovně. 

Na rozdíl od jiných modelů poukazuje i na možnost vyhodnocování vlivu vzdělávání na 

sdílenou podnikovou kulturu, případně na její změny. Je vhodné si uvědomit, že vzdělávání 

vyvolává reakce, které vedou k učení a zároveň ke změně pracovních návyků, což v důsledku 

vede ke změnám při dosahování cílů, a také ke změně chování lidí v organizaci i navenek.   

 

Obr. 2.5 Znázornění modelu vyhodnocování, 

 (Vodák, Kuchařčíková, 2011, str. 140) 

Na první úrovni vyhodnocování změny reakcí jsou zjišťovány informace o postojích 

účastníků k učení. Jedná se o názory osob o tom, co se naučili, o zážitcích ze vzdělávání, 
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a také o poznatcích, které účastníci zaznamenali během vzdělávacích aktivit (tedy co si myslí 

o užitečnosti programu, jaké mají názory na lektory a probíraná témata, co jim v programu 

chybělo a naopak co by příště vypustili). Pokud je reakce účastníků na zkušenosti 

ze vzdělávání pozitivní, je velice pravděpodobné, že tyto zkušenosti a vědomosti budou 

využity v praxi.  

Úroveň druhá vyhodnocování nárůstu vědomostí měří efektivitu procesu učení 

při přenosu znalostí a dovedností na účastníka. Jedná se o zjišťování, čemu se účastníci 

vzdělávání naučili, jaké nabyli dovednosti a zkušenosti. Není ovšem hodnoceno, zda nově 

naučené zvyšuje jejich výkonnost. K usnadnění vyhodnocování je nutné znát výchozí úroveň 

znalostí a dovedností účastníků, protože právě získávání těchto vědomostí a dovedností je 

hodnoceno. Aby bylo vyhodnocení na této úrovni efektivní, je vhodné zajistit jasný 

jednoduchý hodnotící systém. Nejvhodnější nástroje jsou dotazníky, strukturované rozhovory, 

písemné, praktické či sebehodnotící testy před vzdělávacími aktivitami a po jejich ukončení. 

Třetí úroveň vyhodnocování pracovní výkonnosti jednotlivců, jak už název 

napovídá, sleduje dopady učícího se procesu na výkonnost jednotlivce v jeho práci. Jde 

o porovnání toho, co se účastnící naučili v rozvojových programech, a toho co opravdu 

využívají a uplatňují ve své práci. Tato úroveň je první, která hodnotí skutečnou změnu stavu 

pracovní výkonnosti vyvolanou vzdělávacími aktivitami, protože pouhá spokojenost 

účastníků se vzdělávacím programem či nárůst dovedností a vědomostí nemusí znamenat, že 

opravdu budou aplikovány v praxi. 

Čtvrtá úroveň vyhodnocování dopadu na výkonnost podniku se zabývá dopadem 

vzdělávací aktivity na efektivitu podniku, a zda jde o nákladově efektivní akci. Pomocí 

nejrůznějších metod jsou získávány informace a sledují se ukazatele týkající se např. velikosti 

podnikového výstupu, spokojenosti zákazníků, zmetkovitosti, konfliktů, produktivity či délky 

času nutného k zavedení změn v podniku. Nejde ani tak o změnu chování, jako spíše o to, co 

dobrého tato změna přinesla týmu, oddělení či celému podniku. Důležitou roli hraje fakt, že 

management porozuměl významu nákladů a přínosů vzdělávání pro rozvoj zaměstnanců.  

Poslední pátou úrovní je vyhodnocování změn v kultuře podniku. Aktivity v oblasti 

vzdělávání pracovníků mají významný dopad na kulturu podniku.  Kulturu lze definovat jako 

soubor hodnot, přesvědčení a norem, jež nejsou písemně formulovány. Kultura také formuje 

chování lidí a ovlivňuje způsob výkonu jejich práce. Vzdělávání často přispívá k posílení 

kultury tím, že průběžné umožňuje zdůrazňovat současné a požadované hodnoty, kultivovat 
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dovednosti manažerů v oblasti komunikace, vedení, hodnocení a motivace zaměstnanců, 

orientace na zákazníka a zvládání krizových situací. Na této úrovni jde o dosažení změn 

ve výkonu a o změny v oblasti kultury jednání zaměstnanců či celých oddělení vůči interním 

i externím zákazníkům. Jedná se o fixaci a rozvíjení hodnot, na nichž podnik stojí. (Vodák, 

Kuchařčíková, 2011) 

Při vyhodnocování se nabízí otázka, zda prostředky vynaložené na vzdělávání, byly 

využity efektivně a přispěly k očekávanému přínosu. Efektivní vzdělávání zvyšuje možnost 

uplatnění pracovníka. Při vyhodnocování je nutné sledovat rozdíl mezi vstupem a výstupem 

vzdělávání. Pokud takové údaje nelze zjistit, musí být zajištěny údaje vhodné 

pro benchmarkingové srovnání. Vyhodnocovat prostředky vložené do vzdělávání, lze pomocí 

následujícího vzorce. 

ROI =  
ří 	 	 ě á á í	 č 	–	 á 	 	 ě á á í č

á 	 	 ě á á í	 č
 

Mezi náklady na vzdělávání můžeme zařadit přímé osobní náklady na účastníka 

a lektory, náklady spojené s ubytováním, náklady spojené s analýzou vzdělávacích potřeb, 

pronájem prostor, režijní a ostatní administrativní náklady spojené s realizovaným 

vzdělávacím programem. Jako přínosy vzdělávání lze označit lepší využití potenciálu 

zaměstnanců, zvýšení výkonnosti pracovníků či spokojenosti zákazníků, snížení fluktuace. 

Na první pohled je zřejmé, že přínosy ze vzdělávání jsou složitěji identifikovatelné 

než náklady. Častým problémem manažerů je právě tyto přínosy nalézt a kvantifikovat. 

(Adamec, 2012) 

2.5 Motivace k práci  

Podle Plamínka (2010) je motivace nenásilné vytvoření pozitivního přístupu 

k nějakému výkonu či typu chování. Slovem motivace se obvykle označuje nejen proces, ale 

i výsledek, tedy skutečnost, že se něco děje (působení jedné osoby na druhou) či něco existuje 

(konkrétně zmíněný pozitivní přístup). 

Motivace je charakteristická uváděním jiných lidí do pohybu ve směru, který si vytyčí 

samotná organizace a který je za účelem dosažení nějakého výsledku. Dle Armstronga (2007) 

Lidé jsou motivování, když očekávají, že jejich chování a práce povede k dosažení 

stanoveného cíle a k odměně, která uspokojí jejich potřeby.  
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Jako motivační síly (motivy) bývají označovány především potřeby, zájmy, postoje, 

hodnoty a ideály. Často k optimálnímu výkonu vede přiměřená motivace. Zdroje pracovního 

jednání vycházejí buď z vnitřní motivace člověka (potřeby, hodnoty, zájmy) nebo z vnějších 

vlivů (stimulů, tj. podnětech působících na vnitřní motivaci). Pracovní motivace je závislá 

zejména na situačních proměnných, např. na charakteru úkolu, na úrovni mezilidských vztahů 

v pracovní skupině, na osobnosti nadřízeného a jeho stylu vedení. (Kociánová, 2010) 

Hlavním zdrojem motivace jsou potřeby, tedy prožívané neuvědomované nedostatky 

něčeho, které mají pro vnímaného člověka subjektivní význam. Potřebami se zabýval již 

Abraham Maslow ve své teorii motivace, která byla poprvé zveřejněna v díle Motivation 

and Personality v roce 1954. Potřeby dle této teorie jsou hierarchicky uspořádány 

od základních fyziologických potřeb, až po nejvyšší, potřebu seberealizace. Potřeby ve své 

teorii rozděluje podle hierarchie na fyziologické potřeby, potřeby jistoty a bezpečí, sociální 

potřeby, potřeby uznání a potřeby seberealizace. 

Mezi další zdroje motivace lze zařadit návyky, zájmy, ideály a hodnoty. Návyky lze 

charakterizovat jako naučené vzorce chování, které zajišťují stereotypní chování v podobných 

situacích a jsou vykonávány pravidelně. Zájmy jsou trvalejšího charakteru a soustřeďují se 

na určitou oblast předmětů či jevů. Dalším zdrojem motivace ve výčtu jsou ideály. Tedy 

konkrétní názorové představy něčeho žádoucího, co pro jednotlivce představuje významný cíl 

jeho snažení a je kladně hodnoceno. (Brodský, 2009) Významnou roli mezi zdroji motivace 

hraje také hodnotová orientace člověka. Hodnota je subjektivním významem, který jedinec 

přikládá určitým událostem, objektům, situacím nebo činnostem v souladu s vlastními zájmy 

a potřebami. 

Podle Urbana (2013) účinná motivace vychází z vytvoření tři důležitých vztahů. Jde 

o vztah mezi výkonem pracovníka a jeho hodnocením, mezi výsledkem hodnocení a jeho 

odměnou, a mezi tím, jakou formu odměny zaměstnanec dostává a jaká je pro něj opravdu 

motivující. Jsou-li tyto vztahy silné, organizace velmi pravděpodobně nebude mít problémy 

s motivací svých zaměstnanců.  

Existují dva typy pracovní motivace, a to vnitřní a vnější. Kociánová (2010) uvádí, že 

vnitřní motivační faktory, týkající se kvality pracovního života jsou součástí jedince a nikoliv 

mu vnucené vnějšími vlivy, mají hlubší a dlouhodobější účinek. Naopak vnější motivátory 

nemusejí nutně působit dlouhodobě, ale mohou mít bezprostřední a výrazný účinek. 
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• Vnitřní motivace – faktory, které vycházejí zevnitř, respektive jsou vnitřním 

uspokojením (odpovědnost, autonomie, zajímavá práce, možnost rozvíjet schopnosti, 

příležitosti k funkčnímu postupu, atd.).   

• Vnější motivace je vzájemným vnějším působením, cílevědomým ovlivňováním 

vnitřní motivace (odměny – zvýšení platu, povýšení, pochvala či naopak tresty). V této 

souvislosti se hovoří o stimulaci, která působí na psychiku z vnějšku a jejím úkolem je 

změna motivace.  

Podle rozdělení motivace jsou také rozlišovány i tzv. vnitřní a vnější odměny. 

Většina odborníků přiřazuje finanční odměny jednoznačně mezi vnější motivy. Jiní uvažují, 

že i finanční prostředky lze zařadit do vnitřních motivů. Finanční odměna může uspokojovat 

potřebu postavení a sebeúcty, protože je často spojována s potřebou úspěšného výkonu 

a moci.  

Všechny organizace usilují o to, aby jejich zaměstnanci byli výkonní. K dosažení 

tohoto cíle je nutné věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům motivování, a to 

za pomocí stimulů, odměn, vedení lidí, a podmínek pracovního prostředí, ve kterých 

vykonávají pracovní úkoly. Cílem managementu je rozvíjet motivační programy a vytvářet 

příjemné pracovní prostředí, ve kterém pracovníci dosáhnou těch nejlepších výsledků. 

Profesní kariéra a osobní rozvoj 

Zaměstnanci dbají také na svou kariéru a osobní rozvoj. Profesní kariéře je třeba 

věnovat velkou pozornost. Je chápána jako pracovní průběh povolání, kterými jedinec 

v životě prochází. Může být chápana i jako rozvojová posloupnost získávání nových 

pracovních zkušeností za dané období života. Rozvoj kariéry má dvě složky. První je 

plánování kariéry a druhá je dána úsilím podniku, které umožňuje pracovníkům růst společně 

s jejich potenciálem – management kariéry. Žádoucí situace pro člověka i podnik je, že 

pracovník se svými potřebami a možnostmi se realizuje v souladu s možnostmi a potřebami 

firmy. (Bělohlávek, 2001) V zájmu podniků je pečovat o osobní rozvoj všech pracovníků, 

který se odehrává ve dvou rovinách. První z nich je rozvoj pracovní způsobilosti, jež je 

podmíněn dispozicemi člověka, vlivem okolí pracovního prostředí, osobní motivací a zájmu 

o sebezdokonalení a možnostmi nabízenými pro realizaci tohoto rozvoje. Druhá rovina se 

odehrává na prahu rozvoje postojů a identifikace s podnikem. U této roviny se jedná o vliv 

celkového stylu řízení v podniku a závisí na podnikové kultuře.  
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Plány osobního rozvoje vychází z konfrontace potřeb a možností pracovníka. Váchal 

a Vochozka (2013) ve své knize uvádí, že řízení osobního rozvoje a formování profesní 

kariéry jsou významnou a složitou personální činností. Nicméně v dnešní době nezbytnou 

činností úspěšných podniků. Pokud je firmy zanedbávají, vede to nejen k nespokojenosti 

zaměstnanců, ale i jejich odchodu a rezignaci na další rozvojové aktivity. 

2.6 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

Podle Koubka (2007) v moderním řízení lidských zdrojů odměňování neznamená 

pouze peněžní odměny (mzda, plat), které poskytují organizace pracovníkům za vykonávanou 

práci. Dnešní moderní pojetí odměňování je poněkud širší. Zahrnuje povýšení, formální 

uznání, pochvaly a také zaměstnanecké výhody (zpravidla nepeněžní) poskytované organizací 

zaměstnancům nezávisle na jejich pracovních výkonech. Odměny mohou zahrnovat věci, 

které nejsou na první pohled samozřejmé např. vybavení kanceláře, přidělení určitého stroje 

či zařízení, zařazení na určité pracoviště. Některé organizace považují za odměnu 

i vzdělávání, které nabízejí svým zaměstnancům.  

Podle Bláhy, Mateiciuce a Kaňákové (2005) se pojem odměna používá pro označení 

systémů odměňování a má motivovat k velkému pracovnímu přínosu a úsilí zaměstnanců. 

Systém odměňování musí vycházet ze strategie firmy, vzájemně propojené politiky 

odměňování a praktických postupů při odměňování zaměstnanců. Většina manažerů se 

shoduje, že otázka platového ohodnocení není jediným důvodem k udržení zaměstnance 

ve firmě. Jsou upřednostňovány i jiné hodnoty, např. dobré mezilidské vztahy, dostatek 

volného času, možnost vykonávat zajímavou práci a kariérní růst. 

Hlavním problémem odměňování pracovníků je vytvoření přiměřeného, spravedlivého 

a motivujícího systému odměňování ve firmě. Podle Koubka (2007) není jen systém 

odměňování nástrojem kompenzace pracovníků za odvedenou činnost, ale musí plnit řadu 

funkcí: 

• přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o práci, 

• stabilizovat pracovníky, jež firma potřebuje, 

• odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, tedy za všechno, 

co do firmy přinášejí, 

• odměňovat dle významu a náročnosti práce, 
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• být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami, 

• sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a vůbec schopností pracovníků, 

• zajistit, aby náklady práce mohly být kontrolovány s ohledem na ostatní náklady 

a ohledem na příjmy firmy. 

Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy) 

a zaměstnaneckých výhod, tvořící dohromady celkovou odměnu. Jak již bylo zmíněno, 

zahrnuje i nepeněžní odměny, typu uznání, osobní růst a v některých případech i procesy 

řízení pracovního výkonu. (Armstrong, 2007) 

Mzdový systém 

Organizace si mzdový systém vytváří samostatně, musí však dodržet pokyny právní 

úpravy.  Mzdový systém musí být srozumitelný, transparentní a jednoduchý. Dále musí být 

spravedlivý, tzn. musí být objektivním způsobem určeny mzdové rozdíly. Poslední 

charakteristikou mzdového systému je efektivnost (produktivita práce by měla růst rychleji 

než mzdy). Mzdový systém se skládá z tarifní soustavy a mzdových forem. 

Tarifní soustava zahrnuje firemní kvalifikační katalog, stupnici mzdových tarifů 

a příplatky. Hodnota práce, která udává míru složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je 

vyjádřena tarifním stupněm. K zařazení do tarifních stupňů slouží firemní kvalifikační 

katalog. Tarifní stupeň je oceněn mzdovým tarifem, tedy sazbou v korunách za hodinu 

či měsíc. Podle tarifních stupňů je tvořena stupnice, která diferencuje mzdy podle rozdílů 

mezi pracemi, posiluje spravedlivost odměňování, a také stimuluje ke zvyšování 

či prohlubování kvalifikace a zájem o povýšení. Většinou se používají tarifní stupnice 

s pevnými mzdovými tarify nebo mzdové tarify s rozpětím. V prvním případě je zaměstnanci 

podle druhu vykonávané práce přiznán tarifní stupeň, který je oceněn pevným mzdovým 

tarifem. Stupnice se mzdovými tarify s rozpětím se skládají ze stupňů, z nichž každý stupeň 

má mzdové tarify uspořádané od nejnižší částky po nejvyšší. Toto široké rozpětí umožňuje 

diferenciaci podle skutečného výkonu zaměstnance. Vedoucí zohledňují individuální rozdíly 

ve výkonu zaměstnanců vzhledem ke konkrétnímu tarifu ze stanoveného rozpětí. (Dvořáková, 

2007) 

Hlavním úkolem mzdové formy je podle Lejskové (2006) ocenit výsledky práce 

zaměstnance, jeho výkon a pracovní chování. Jejich dalším úkolem je stimulovat ke zlepšení 
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individuálního skupinového i firemního výkonu. K zajištění správné stimulace, je nutný 

správný výběr mzdové formy nebo její kombinace. Nejčastěji využívané formy mezd jsou: 

časová mzda, úkolová mzda, podílová mzda, smíšená a smluvní mzda. K tomu se využívají 

doplňkové formy mezd, např. osobní ohodnocení, odměny, prémie, podíly na hospodářském 

výsledku.  

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody Šikýř (2012) definoval jako dodatečná peněžitá plnění nebo 

plnění peněžité hodnoty, která poskytuje zaměstnancům zaměstnavatel v souvislosti 

se zaměstnáním. Zaměstnanecké výhody se dělí podle různých kritérií. Dle Koubka (2007) lze 

výhody rozdělit do tří skupin: 

•  sociální povahy (pojištění, půjčky, dovolená, sport, rekreace, kultura, apod.), 

•  související s prací (stravování a nápoje, doprava, ubytování, vzdělávání), 

• spojené s postavením v organizaci (služební automobil, podnikový byt, mobilní 

telefon, notebook, nadstandardní vybavení kanceláře). 

Poskytování zaměstnaneckých výhod lze sjednat v kolektivní smlouvě, pracovní 

smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem. Systém poskytování benefitů může být plošný či 

volitelný. Při využívání plošného systému mohou všichni zaměstnanci využívat všechny 

dostupné výhody. Volitelný systém často nazývaný kafetéria systém, umožňuje jednotlivým 

pracovníkům využívat zaměstnanecké výhody podle individuálních potřeb a preferencí. 

 Podle pravidelného průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy ČR 

(Moderní řízení 8/2013) se top zaměstnaneckých benefitů příliš nemění. Patří k nim mobilní 

telefon, stravenky a vzdělávání. V současné době nabízejí firmy v průměru 10 benefitů. 

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace je pro firmy klíčovým faktorem. Vykazuje největší 

dynamiku růstu a mnoho firem je neustále rozšiřuje. Vedle stálých výhod společnosti nabízejí 

svým zaměstnancům i méně tradiční benefity. Podle průzkumu vzrostla nabídka příspěvků 

např. na kulturu. 

Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit opravdový výkon 

zaměstnanců a také je stimulovat k vykonávání sjednané práce a dosahování vytyčených cílů 

prostřednictvím peněžitých i nepeněžitých forem. Odměňování zaměstnanců upravuje 

zákoník práce a prováděcí právní předpisy. 
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2.7 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení pracovníků je důležitou činností v oblasti řízení lidských zdrojů. Poskytuje 

organizaci celkový přehled o výkonech, jednání a pracovních dovednostech jednotlivých 

zaměstnanců. Na druhou stranu hodnocení poskytuje pracovníkům zpětnou vazbu k jejich 

působení v organizaci. Cílem hodnocení je zajistit lepší výkon pracovníků a získat potřebné 

informace pro jejich další rozvoj a vzdělávání. Často se v organizacích využívá systém 

hodnocení pracovníků, který je provázaný s vzděláváním, osobním rozvojem a s řízením 

jejich kariéry. 

Podle Šikýře (2012) je hodnocení zaměstnanců nástrojem řízení pracovního výkonu. 

V průběhu vykonávání sjednané práce a při plnění strategických cílů organizace umožňuje 

manažerům kontrolovat, podněcovat a usměrňovat zaměstnance. Podstatou hodnocení 

zaměstnanců je průběžně získávat a poskytovat informace o skutečném pracovním výkonu 

pracovníků za účelem jejich řízení a vedení k vykonávání sjednané práce. 

Hodnocení pracovníků je dle Kociánové (2010) možné realizovat průběžně, 

příležitostně či v rámci systematického hodnocení. Průběžné hodnocení, označované jako 

neformální je zaměřeno na bezprostřední pracovní výkon a zajišťuje zpětnou vazbu 

od nadřízeného. Příležitostní hodnocení je vyvolané okamžitou potřebou (např. hodnocení 

po skončení adaptace pracovníka). Poslední systematické hodnocení, označované jako 

formální je uskutečňováno pravidelně, vždy za určité stanovené období (nejčastěji ročně 

či půlročně). Pracovníci jsou hodnoceni dle stanovených kritérií, proto je označováno 

za standardizované hodnocení.  

Práci zaměstnanců lze zlepšit pomocí správné zpětné vazby. Mnoho pracovníků si 

neuvědomuje nedostatky ve své práci. Domnívají se, že stanovené úkoly vykonávají správně 

nebo lépe než ostatní.  Je tedy nutné, aby nadřízení pracovníci poukázali na tyto nedostatky, 

které mají v poskytování zpětné vazby tři podoby. Nedostatečná zpětná vazba (nadřízení 

pracovníci nevěnují práci spolupracovníků dostatečnou pozornost), opožděná (nepravidelné 

hodnocení zaměstnanců) a nevhodně formulovaná zpětná vazba. (Urban, 2013) 

V systematickém hodnocení pracovníků hrají nepostradatelnou úlohu v procesu 

hodnocení osoby, jež dané situace hodnotí. Hodnotiteli mohou být vedoucí pracovníci, 

bezprostřední nadřízení. Dalšími hodnotiteli mohou být spolupracovníci a podřízení, kteří 

hodnotí vždy anonymně.  Dále mohou hodnotit i skupiny lidí (např. hodnocení v assessment 
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centrech). V neposlední řadě se mohou ohodnotit pracovníci sami, tedy odborně nazývané 

sebehodnocení pracovníka. 

Metody hodnocení pracovníků 

Metody hodnocení zaměstnanců pomáhají sledovat a zaznamenávat plnění 

stanovených standardů a cílů pracovního výkonu a jednání. Snaha nalézt optimální způsob 

hodnocení vedla k vytvoření mnoha metod.  Podle Dvořákové (2012) lze uplatnit hodnotící 

metody podle toho, zda jsou orientovány na minulost, tedy posuzují vykonanou práci nebo 

zda jsou orientovány na budoucnost a identifikují rozvojový potenciál pracovníků.  

K hodnotícím metodám dle Hospodářové (2008) patří např. metody orientované 

na výsledky, metoda kritických případů, hodnocení pomocí stupnice, 360° zpětná vazba, 

sebehodnocení a volný popis. 

Metody orientované na výsledky jsou založeny na principech „řízení podle cílů“ 

(management by objectives – MBO).  Metoda vychází z měření předem stanovených cílů 

nebo klíčových oblastí, které uzavírá pracovník se svým nadřízeným. Dále je stanoven plán, 

jak a kdy budou cíle plněny a kritéria hodnocení. Klíčovým prvkem je zapojení lidí již 

ve stádiu stanovování cílů, aby do nich mohli od samotného počátku zasahovat. Tato metoda 

je použitelná pouze u práce, která je měřitelná a kvantifikovatelná. Lewis, Goodman, Fandt, 

Michlitsch (2006) označují MBO jako rozvoj individuálních plánů jednotlivých členů 

organizace. Programy MBO poskytují základ pro integrovaný a orientovaný přístup 

k plánování. Manažeři zjišťují činnosti jednotlivců v pracovní skupině a zkoumají příspěvek 

k dosažení celkových cílů. Jedná se o celopodnikovou koordinaci práce a pracovního úsilí. 

Nezbytná je komunikace mezi zaměstnanci a manažery, která často napomáhá k vybudování 

pevnějších vztahů. Zaměstnanci získají větší pochopení pro organizaci, protože jsou nucení 

plánovat své činnosti v souladu s organizačními cíli.  

Nedostatky metody minulé řeší metoda kritických případů. Metoda vyžaduje, aby 

hodnotící pracovník rozpoznal tři až čtyři kritické složky práce. Hodnocení výkonu je 

založeno na tom, jak jsou plněny s nimi související úkoly. Nevýhodou této metody je 

identifikace kritických složek, protože je to složitý proces, který vyžaduje zkušeného 

manažera a delší čas na důkladné pozorování. 

Hodnocení pomocí stupnice je charakteristické hodnocením výkonu a chování 

pracovníka podle předem stanovené stupnice. Toto hodnocení provádí manažer na základě 
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porovnávání pracovního výkonu podle řady relativně standardních ukazatelů výkonů 

či jednotlivých rysů osobnosti. Nejčastěji se hodnotící stupnice používají společně 

s metodami orientovanými na výsledky, jež posuzují výkon se souborem cílů. V takových 

případech jsou hodnotící stupnice využívány k zjištění míry úspěšnosti pracovníků 

při dosahování cílů. (Hospodářová, 2008) 

Mezi novější metody hodnocení pracovníků patří 360° zpětná vazba. Dle Dvořákové 

(2012) se jedná o variantu více zdrojového hodnocení pracovníka. Pracovní výkon hodnotí 

nejen nadřízený, ale také spolupracovníci na stejné úrovni a podřízení. K hodnocení mohou 

být využiti i vnitřní zákazníci, kteří přicházejí do pracovního styku se subjektem hodnocení. 

Metoda přináší řadu výhod, především zvyšuje kvalitu podkladů pro hodnocení, protože je 

pracovník hodnocen z více stran. Spolupracovníci lépe vystihnou pracovní výkon a jednání 

než nadřízený a hodnocení podřízených přináší cennější poznatky o způsobu řízení a zadávání 

pracovních úkolů. Na druhou stranu sebou nese i nevýhody. Jednou z hlavních nevýhod je, že 

tato metoda přináší nové nároky a nelehké problémy, které je nutno řešit před zavedením 

samotné metody. Zejména je náročná na administrativu, protože se musí připravit 

specifikovaná kritéria hodnocení pro jednotlivé skupiny hodnotitelů. Tento problém lze řešit 

pomocí vhodného softwaru, který je přímo k těmto účelům vyvinut. 

 

Obr. 2.6 Systém 360° zpětné vazby, (Dvořáková, 2012, str. 279) 

Další metodou hodnocení pracovníků je sebehodnocení. Pracovník hodnotí sám sebe 

a jeho pohled je konfrontován s úsudkem jiného hodnotitele. Sebehodnocení se používá 

hlavně jako efektivní nástroj zaměřený na seberozvoj a osobní růst. Často bývá mírnější 

než hodnocení od nadřízeného a také může být zkresleno svou jednostranností. 
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Metoda hodnocení, která nemá žádnou předepsanou strukturu, označuje Hospodářová 

(2008) jako volný popis. Jedná se o hodnocení výkonu pracovníka, které sepisuje hodnotitel 

formou vyprávění. Metoda je užitečná jako způsob povzbuzení otevřené diskuse a dialogu 

mezi hodnotitelem a hodnoceným.  

Kromě výše vymezených metod, existuje celá řada dalších. Dvořáková (2012) ve své 

knize uvádí metodu srovnání se standardním pracovním výkonem, testování a pozorování 

pracovního výkonu, hodnotící dotazník, metoda BARS, hodnotitelské zprávy, srovnání 

pracovníků.   
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Výrobní program společnosti 

Výrobní program je orientován zejména na výrobu anorganických pigmentů 

a chemikálií vzniklých jako meziprodukty při hlavní výrobě. Jejich prodej představuje cca 

80 % celkového obratu společnosti. Na obratu společnosti se dále podílejí železité pigmenty 

(12 %), kyselina sírová (2 %) a ostatní chemikálie. Precheza exportuje více než 85 % vlastní 

produkce do zahraničí. Polovina výrobků směřuje do západní Evropy a zbytek do severní 

a střední Ameriky, Asie a východní Evropy.  

Nejvýznamnějším výrobkem je titanová běloba PRETIOX®. Tohoto anorganického 

pigmentu se ve světě prodává zhruba 5 mil. tun ročně. Jedná se o univerzální bílý pigment, 

který se používá v průmyslu nátěrových a plastických hmot, papírenském, kožedělném 

a gumárenském průmyslu, v potravinářství, kosmetice a dalších odvětvích. Má vysokou 

kryvost a vyjasňovací schopnost. Další důležitou položkou ve výrobě je výroba železitých 

pigmentů FEPREN®. Je to netoxický, ve vodě nerozspustný pigment ve formě prášku, 

granulí nebo v tekuté formě. Používá se pro pigmentaci nátěrových hmot, plastů skla, 

keramiky a dalších. Nejvíce užívaný je ve stavebnictví, při výrobě betonové a pálené krytiny, 

cihel a dlaždic. Mezi ostatní produkty Prechezy patří HEPTASAL (síran železnatý), 

používaný jako chemikálie pro čistění odpadních vod, kyselina sírová technická a kyselina 

sírová akumulátorová a další chemikálie. 

Ochrana životního prostředí 

Ochrana životného prostředí má ve společnosti dlouholetou tradici. Od roku 1990 bylo 

v oblasti životního prostředí investováno více než 800 mil. Kč. Při výrobě a dalších 

činnostech společnost dodržuje všechny zákonné limity i podmínky integrovaného propojení.  

Precheza se účástní celosvětové aktivity Responsible Care – odpovědná péče 

podnikání v chemii zaměřená na zvyšování ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

všech činností spojených s podnikáním společnosti. Za pozitivní výsledky dosažené při plnění 

záměrů a cílů tohoto dobrovolného programu, získala v roce 2012 již po sedmé osvědční 

Responsible Care, které vydává Svaz chemického průmyslu ČR. Společnost má právo užívat 

jejich logo, které je na obr. 3.2.  
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Obr. 3.2 Logo Responsible Care, (interní zdroj) 

Vztahy s veřejností 

Precheza je jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem 

technologického know-how. Aktivně působí ve svazu chemického průmyslu ČR, 

Hospodářské komoře a je také členem Asociace výrobců titanové běloby. Společnost pravdivě 

informuje veřejnost o svém vlivu na životní prostředí a o realizaci programu komplexní 

ochrany životního prostředí. Včasně projednává své investiční záměry s veřenoprávními 

orgány. Seznamuje veřejnost s výrobním programem a významem ekologického 

managementu. Sponzorské a propagační aktivity jsou zaměřovány zejména na vybrané 

zájmové skupiny (především mládež) s cílem propagovat a vysvětlovat úlohu chemického 

průmyslu nejen v každodenním životě, ale i v budování vyspělé ekonomiky. 

Organizační struktura společnosti 

Grafické znázornění organizační struktury společnosti Precheza a. s. je součástí 

přílohy č. 1. V čele společnosti stojí generální ředitel. Činnosti vykonávané ve firmě jsou dále 

členěny do úseků. Personální útvar jako hlavní předmět zájmu této diplomové práce je 

na stejné úrovni jako komerční, technický, výrobní a ekonomický útvar. Každý z těchto pěti 

vyjmenovaných útvarů má v čele svého odborného ředitele a všechny útvary jsou přímo 

podřízeny generálnímu řediteli.  Z členění společnosti je zřejmé, že personální činnosti tvoří 

podstatnou a nezastupitelnou roli a jsou stejně důležitou součástí společnosti jako ostatní 

útvary. 
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4 ANALÝZA PŘÍSTUPU ORGANIZACE K ROZVOJI 

LIDSKÝCH ZDROJŮ  

Čtvrtá kapitola diplomové práce byla vytvořena na základě studia a rozboru 

dokumentů, které společnost poskytla za tímto účelem. Za stěžejní dokumenty byly vybrány 

kolektivní smlouva za rok 2013, etický kodex, pracovní řád a vybrané části z interní směrnice 

společnosti Precheza a. s. Významnou roli při vytváření této části plnil rozhovor 

s personalistkou společnosti. Úvod kapitoly zachycuje personální útvar společnosti, strukturu 

lidských zdrojů, dále specifikaci předmětu analýzy a použité metody při zpracovávání této 

části práce. V kapitole je postupně analyzována mzdová oblast, systém odměňování 

s poskytovanými zaměstnaneckými benefity, vzdělávací proces, aktivity spojené 

se zvyšováním úrovně lidského potenciálu a postup získávání a výběru zaměstnanců.  

Personální útvar společnosti 

Obsah práce zaměstnanců personálního oddělení je velmi rozmanitý. Personalisté se 

zabývají  zejména níže vymezeným činnostem: 

• získávání a výběr nebo  pracovní přeřazení zaměstnanců, 

• vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

• odměňování a motivace zaměstnanců, 

• zajištění personálního chodu společnosti, 

• zpracovávání a metodika mezd, 

• péče o pracovníky. 

Na personálním oddělení pracuje celkem 8 zaměstnanců. Struktura oddělení včetně 

názvů jednotlivých pozic je graficky vymezena na následující straně, viz. obr. 4.1. V čele 

personálního oddělení stojí personální ředitel. V jeho kompetenci je schvalování 

a financování personálních záležitostí, dohlíží a odpovídá za celkový chod personálních prací 

ve společnosti. Zajišťuje koordinaci jednotlivých pracovníků tohoto útvaru tak, aby byly 

efektivně vykonávány všechny činnosti spadající do personální oblasti.  

Dalším členem je specialista na vzdělávání a SAP. Je přímo podřízen personálnímu 

řediteli. Mezi jeho činnosti spadá zajišťování specifického vzdělávání, které souvisí 
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s profesním a osobním rozvojem. Tedy plánování a příprava vzdělávání, vyhledávání 

externích školitelů, zajištování kurzů, evidence záznamů ohledně vzdělávání. Dalším přímo 

podřízeným členem ředitelovi je pozice personalista. Zajišťuje nábor pracovníků a všechny 

ostatní činnosti s tím spojené. Dále do jejich pracovních úkolů patří marketingové 

a propagační aktivity společnosti, spolupráce se středními a vysokými školami (zajišťování  

praxí stáží nebo organizování exkurzí). 

Pod pozici personalista patří zbývajících 5 členů oddělení. Metodik mezd a mzdová 

účetní zpracovávají mzdy, evidují docházku pracovníků, dovolenou, pracovní neschopnost, 

atd. Na stejné úrovni pracuje i personální specialista, který jednak vyhotovuje zlepšovací 

návrhy a dále zabezpečuje administrativu spojenou s personálním útvarem. Neobvyklým 

členem personálního oddělení je správce vozového parku. Náplň jeho práce je vedení 

a administrativa spojená s automobily. Posledním členem personálního útvaru je referent 

personálu a mzdy. Podílí se na přípravě vzdělávacích aktivit ve formě povinných školení, 

dále zajišťuje lékaršké prohlídky a jejich evidenci 

   

Obr. 4.1 Struktura personálního útvaru společnosti Precheza a. s., (vlastní zpracování) 

Společnost Precheza a. s. používá ke zpracovávání informací a údajů kompletní 

informační systém SAP, který je rozdělen na několik modulů. Každý útvar ve společnosti má 

vlastní modul, který se odvíjí od charakteristiky práce, např. se jedná o modul účetní, 

personalistika, nákup, prodej, výroba, atd. Tyto moduly se dále dělí podle pracovní náplně 

jednotlivých oddělení. Všechny moduly jsou vzájemně propojeny. Personální oddělení 

využívá personální model, který je označován SAP – HR. Celkově lze SAP charakterizovat 

jako informační systém, který pojímá celou řadu procesů přes zpracování personálních údajů 

až k oblasti výroby a potřebných zakázek. Program slouží i jako nástroj kontroly. 
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Lidské zdroje 

Ve společnosti pracuje celkem 618 zaměstnanců. Z toho 412 pracovníků zastává 

manuální práci na dělnických pozicích, zbylých 206 pracovníků se řadí 

k technickohospodářským pozicem. Pokud se jedná o strukturu žen a mužů, převládají 

zaměstnanci s mužským zastoupením, a to v počtu 511 pracovníků, oproti ženám s celkovým 

počtem 107. Počet zaměstnanců je v posledních pěti letech konstantní, z důvodu trvalé 

výroby. Precheza vyrábí podle stanovených zakázek a nemusí tak nabírat více lidí. Na druhou 

stranu nejsou ani zřejmé důvody k náhlému propouštění zaměstnanců. Na obr. 4.2 je grafické 

vyjádření struktury zaměstnanců společnosti Precheza a. s. podle pracovního zařazení 

a zároveň i podle pohlaví. 

 

Obr. 4.2 Struktura lidských zdrojů v Precheze a. s., (vlastní zpracování) 

4. 1 Předmět a postup analýzy 

Hlavním cílem analýzy bylo zjistit, jak společnost Precheza a. s. přistupuje k rozvoji 

lidských zdrojů. Výzkumná otázka zněla: „Které faktory společnost uplatňuje při rozvoji 

svých lidských zdrojů a jak přispívá k jejich motivaci“. Analýza byla provedena 

prostřednictvím strukturovaného rozhovoru s personalistkou společnosti, studiem dokumentů 

poskytnutých společností a provedením SWOT analýzy. Bohužel nemohl být proveden 

výzkum pomocí dotazníkového šetření určeného pro zaměstnance společnosti, jako ověření 

zpětné vazby ze strany zaměstnanců. Analýza tak nabízí pohled pouze z jedné strany, a to 

ze strany zaměstnavatele prostřednictvím informací od personalistky. I když personální 

oddělení tvoří kontaktní bod mezi dvěma stranami, a to mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. 
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Na druhou stranu společnost nemá dobré zkušenosti z výzkumů metodou dotazníků. Často se 

ve společnosti stává, že zaměstnanci dotazník vyplní jen z povinnosti a neuvědomují si 

podstatu věci, také je nízká návratnost.  

Rozhovor s personalistkou společnosti 

Rozhovor s personalistkou společnosti byl uskutečněn ve dvou fázích. První rozhovor 

byl zaměřený na obecné informace o společnosti. Personalistka objasnila chod personálního 

oddělení, informace týkající se počtu zaměstnanců, historie společnosti aj. Druhý 

strukturovaný rozhovor byl více specifický. Jeho obsah byl zaměřen na vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů ve společnosti Precheza a. s. Rozhovor obsahoval 8 otázek, týkajících se 

vzdělávání, motivace, hodnocení zaměstnanců, atd. Průběh strukturovaného rozhovoru je 

zaznamenán v kapitole 4.7.  

Dokumenty poskytnuté organizací 

Pracovní řád organizace je platný od 01. 04. 2012, byl aktualizovaný po čtyřech 

letech z roku 2008. Vychází podle § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Je složen 

z devíti částí, které obsahují všeobecná ustanovení, povinnosti vyplývající z pracovního 

poměru, vznik a zánik pracovního poměru, mzdu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

pracovní dobu, odpovědnost za způsobenou škodu, stížnosti zaměstnanců a poslední částí jsou 

závěrečná ustanovení.   

Etický kodex nabyl účinnosti od 01. 09. 2011 bez žádných změn do současnosti. 

Etický kodex je uplatňován v celém holdingu Agrofert, do kterého Precheza a. s. patří.  Kodex 

je sestaven z šesti částí: základní požadavky na etické chování a zásady firemní kultury, vztah 

k obchodním partnerům a třetím subjektům, zamezení konfliktu zájmů, zacházení 

s informacemi, mlčenlivost, stížnosti a podněty.  

Kolektivní smlouva s platností na období od 01. 01. 2013 – 31. 01. 2013. Jedná se 

o smlouvu uzavřenou mezi základní organizací odborového svazu ECHO a společností 

Precheza a. s. Dle § 25 zákoníku práce se práva a povinnosti vztahují na všechny zaměstnance 

pracující v hlavním pracovním poměru. Kolektivní smlouva se skládá z devíti částí, 

mezi které patří předmět smlouvy, společné závazky smluvních stran, pracovně právní 

nároky, mzdy, péče o pracovníky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vytváření podmínek 

pro efektivní zaměstnanost, vztahy zaměstnavatele a odborové organizace a poslední 
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závěrečná ustanovení. Kolektivní smlouva obsahuje také dvě přílohy, pracovní dobu 

a mzdová pravidla. 

Analýza SWOT 

Další metoda použitá při analýze přístupu společnosti k rozvoji lidských zdrojů 

ve zkoumané organizaci byla analýza SWOT. Průcha a Veteška (2012) uvádějí ve své knize, 

že správně provedená analýza udává manažerům celkový obraz o vnitřním fungování firmy 

a o vlivech vnějšího prostředí. Metoda je založená na identifikaci silných a slabých stránek, 

na rozpoznání příležitostí a hrozeb. V oblasti řízení lidských zdrojů lze na silné a slabé 

stránky přihlížet jako na analýzu současnosti,  z příležitostí a hrozeb lze analyzovat další 

možný vývoj. Písmena, jež tvoří název této analýzy, jsou odvozena z anglických slov: 

• Strenghts – silné stránky, 

• Weaknesses – slabé stránky, 

• Opportunities – příležitosti, 

• Threats – hrozby. 

4.2 Mzdová oblast 

Odměňování zaměstnanců tvoří významnou část personální politiky nejen 

pro zaměstnavatele, ale také z velké části pro zaměstnance. Odměňování je ve společnosti 

považováno za jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace a nástroj, kterým se ovlivňuje 

pracovní výkonnost zaměstnanců. Pokud jde o systém odměňování, musí být nastaven tak, 

aby vyhovoval potřebám a možnostem organizace i zaměstnanců. Musí být vytvořen podle 

platné pracovněprávní legislativy (dodržování minimální mzdy, dnů dovolené, atd.). Dále 

musí být spravedlivý a atraktivní pro stávající i potencionální pracovníky. 

Před vymezením pojmů ohledně mzdové oblasti, je nutné definovat pracovní dobu 

zaměstnanců. Společnost Precheza využívá následující pracovní režimy uplatňované 

ve třísměnném provozu. Jedná se o jednosměnná pracoviště, kde se pracuje každý pracovní 

den, délka směny činní 7,5 hodin (rozvržení směny je 6:00 - 14:00 hod.), a jednosměnná 

pracoviště se stejným rozvržením a délkou směn, avšak s provozem 7 dní v týdnu.  Dále jsou 

dvousměnná pracoviště taktéž po 7,5 hodinách denně (rozvržení směn je 6:00 – 14:00 hod.,  

14:00 - 22:00 hod.). Na dvousměnných pracovištích se pracuje nepřetržitě 7 dní v týdnu. 



39 
 

Posledním pracovním režimem jsou třísměnná nepřetržitá pracoviště, která se dělí na dva 

systémy. V prvním případě se jedná o klasický třísměnný provoz 7,5 hodin denně, přitom 

rozvržení směn je 6:00 – 14:00 hod., 14:00 – 22:00 hod. a 22:00- 6:00 hod. Ve druhém 

případě se jedná o třísměnná nepřetržitá pracoviště s rozdílnou úpravou pracovní doby 

v průběhu týdne, a to od pondělí do čtvrtka 7,5 hodin denně s rozvržením směn jako 

u předcházejícího, a pracovní doba od pátku do neděle 11,5 hodin denně, při rozvržení směn 

od 6:00 – 18:00 a od 18:00 – 6:00 hod. 

Zaměstnancům přísluší za vykonanou práci mzda. Základní práva a povinnosti 

při poskytování mzdy jsou upraveny podle zákoníku práce. Pro mzdové účely si společnost 

Precheza vymezila dva okruhy zaměstnanců. První okruh tvoří zaměstnanci s hodinovou 

či měsíční tarifní mzdou, druhou mzdovou oblastí jsou zaměstnanci s individuální měsíční 

mzdou, která představuje manažerskou nebo smluvní mzdu. 

Tarifní mzda 

Základní mzda tarifních zaměstnanců je dána příslušnou částkou ve mzdovém výměru 

v rámci odpovídajícího tarifního stupně. Společnost uplatňuje 12 tarifních stupňů s rozpětím. 

Zařazení zaměstnanců do jednotlivých stupňů je dáno podle platného katalogu 

zaměstnavatele. Ve společnosti je využíváno hodinových tarifů ve stanoveném rozpětí 

od 60,40 Kč/hod. do 266,80 Kč/hod. Rozpětí měsíčních tarifů pro jednotlivé stupně se 

pohybuje od 9 700 Kč až do 43 550 Kč.  

Mzdové příplatky 

Mezi mzdové příplatky dané zákoníkem práce, které Precheza stanovila ve své 

kolektivní smlouvě, patří práce přes čas, práce ve svátek, noční práce, práce ve ztíženém 

pracovní prostředí, práce v sobotu a neděli, příplatek za vedení a odměna za pracovní 

pohotovost.  

• Příplatek ke mzdě za práci v noci činí 14,50 Kč/hod. za noční směnu 

podle harmonogramu směn a za nařízenou práci v noci mimo běžný harmonogram.  

• Dalším příplatkem je příplatek za vykonávanou práci o sobotách a nedělích 

ve stanové výši opět 14,50 Kč/hod. nebo 10 % průměrného výdělku, přičemž vždy je 

uplatněna výše, která je pro zaměstnance výhodnější.  
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• Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí činí 6 Kč za každou 

hodinu strávenou ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí. Výše příplatku je vztažena 

samozřejmě na předpoklad skutečně odpracovaných hodin v tomto prostředí. 

Podmínky a seznam prací jsou uvedeny v příslušené organizační směrnici akciové 

společnosti.  

• Příplatek za vedení čety je vyplácen po 2 Kč za každou hodinu vedení čety 

s minimálním počtem 5 zaměstnanců včetně. Podmínkou vyplácení je stanovení 

vnitřního předpisu, který bude zahrnovat popis činností vedoucího této čety a který 

vypracuje vedoucí příslušného střediska.  

• Za práci přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda, zvýšena za každou hodinu 

práce o 25 % průměrného výdělku.  Za práci přesčas, která předchází nebo následuje 

směnu a trvá celou směnu, přísluší zaměstnanci mzda zvýšená o 33 % průměrného 

výdělku. Pokud se jedná o práci přesčas v noci či v den pracovního klidu, přísluší pak 

zaměstnanci mzda zvýšená o 50 % průměrného výdělku. 

• Odměna za pracovní pohotovost za nařízenou nebo dohodnutou pracovní 

pohotovost mimo pracoviště přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % průměrného 

hodinového výdělku za každou hodinu pracovní pohotovosti v pracovní den, 

eventuálně ve výši 15 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu pracovní 

pohotovosti v den pracovního klidu. 

• Mzda za práci ve svátek – za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená 

mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel 

poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu 

práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Pokud zaměstnanec bude čerpat 

náhradní volno, přísluší mu mzda ve výši průměrného výdělku. Strany se mohou 

dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku 

na místo náhradního volna. 

• Příplatek za práci dne 24. prosince – za práci v tento den po 18. hodině bude 

zaměstnancům vyplacena jednorázová odměna ve výši: 

a) 300 Kč příslušející práci mezi 18.00 a 22.00 hod., 

b) 400 Kč příslušející práci mezi 18:00 a 6:00 hod., 

c) 200 Kč příslušející práci mezi 22.00 a 6.00 hod. 

• Příplatek za práci 31. prosince bude v případě práce mezi 22.00 a 6.00 hod. 

vyplacen jednorázově ve výši 200 Kč. 
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Společnost dále uplatňuje příplatky, které nejsou předepsány v zákoníku práce, avšak 

jsou definovány v kolektivní smlouvě. Mezi tyto příplatky patří příplatek za odpolední práci, 

příplatek za směnové zvýhodnění a příplatek za fyzicky namáhavou práci. 

• Příplatek za odpolední práci je stanoven ve výši 4 Kč/hod. za práci na odpolední 

směně podle harmonogramu směn a za nařízenou práci odpoledne mimo běžný 

harmonogram. 

• Příplatek za směnové zvýhodnění činí 6 Kč/hod. pro zaměstnance pracující 

v třísměnném nepřetržitém pracovním režimu, dvousměnném pracovním režimu, 

a také pro zařazení do jednosměnného režimu, který vyžaduje výkon práce po 7 dní 

v týdnu.  

• Příplatky za fyzicky namáhavou práci jsou určeny pro stanovené profese. Jedná se 

o  profese: balič titanové běloby 8 Kč/hod., balič a skladník železitých pigmentů 4,20 

Kč/hod., v profesi mletí MH 3 Kč/hod., expedient ŽP 2 Kč/hod.  

Mzdová oblast zahrnuje prémie. Výši individuální prémie stanovuje příslušný vedoucí 

útvaru s ohledem na objem přidělených mzdových prostředků, které má útvar k dispozici. 

Výplata individuální prémie musí být podložena stanovením a splněním buď individuálních, 

nebo kolektivních prémiových ukazatelů, které písemně před začátkem prémiového období 

stanoví příslušný nadřízený zaměstnanec.  

Zhodnocení mzdové oblasti 

Ve mzdové oblasti je otázkou, zda je či není možné příplatky brát jako nástroj 

ke zvyšování pracovní výkonnosti jednotlivých pracovníků. Samozřejmě je nutné, aby 

společnost dodržovala zákony o minimální mzdě, pracovní době a další pracovněprávní 

legislativu. Bezpochyby všechna tato nařízení Precheza a. s. splňuje. Pokud se jedná 

o příplatky dané zákoníkem práce, můžeme celkově shrnout, že společnost je splňuje a dále 

poskytuje příplatky za odpolední práci, směnové zvýhodnění a za fyzicky namáhavou práci 

u stanovených profesí. Na druhou stranu tyto příplatky poskytuje široké spektrum ostatních 

zaměstnavatelů a v dnešní době jsou brány jako samozřejmé. Pokud se jedná o průměrnou 

mzdu v Olomouckém kraji, kde společnost sídlí, lze konstatovat, že mzdy předepsané 

v kolektivní smlouvě společnosti jsou srovnatelné s průměrem. 
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4.3 Odměny a zaměstnanecké výhody 

Motivovat své zaměstnance může firma prostřednictvím různých nástrojů. Precheza se 

zaměřuje hlavně na odměny a zaměstnanecké výhody. Poskytuje svým zaměstnancům 

nejrůznější druhy odměn. V podstatě jsou rozděleny na tři hlavní skupiny a podrobněji jsou 

rozebrány v kolektivní smlouvě. Jedná se o cílové odměny, odměny poskytované 

při pracovních a životních jubileích zaměstnanců a odměna za hospodářský výsledek.  

Cílové odměny 

Cílové odměny jsou kolektivní motivační formou, která je orientovaná především 

na zajištění hlavních úkolů zaměstnavatele a dosažení mimořádných přínosů a zvýšení 

pracovní iniciativy zaměstnanců. Pro zaměstnance, kteří jsou odměňování tarifní mzdou, 

mohou být uplatněny následující cílové odměny: 

• cílová odměna vázaná na mimořádné výkony v průběhu kalendářního roku 

v pravomoci generálního ředitele Prechezy a. s., výše odměny 1,644 mil. Kč, což je 

v přepočtu na jednoho zaměstnance přibližně 2 740 Kč za rok,  

• nepřekročení plánovaného objemu fixních nákladů společnosti Precheza a. s. (bez 

odpisů, opravných položek, rezerv a finančních nákladů), výše odměny 1,46 mil. Kč, 

jednomu zaměstnanci připadne cca 2 434 Kč za rok, 

• dosažení konsolidované produktivity práce z přidané hodnoty vyjádřené v korunách 

na zaměstnance ve výši dle finančního plánu, výše odměny 1,46 mil. Kč. Přitom 

skutečná výše odměny bude stanovena podle vzorce: 

á í	 ýš 	 ě 	 	 č ě	 ž á	 	 é 	

á á	 	 é 	
 

Pokud bude skutečně dosažená hodnota stanoveného parametru za období leden 

až říjen vyšší než 75 % plánované hodnoty, bude vyplacena záloha ve výši 75 % 

odměny, tedy částka 1,095 mil. Kč. Výplata zálohy bude probíhat následovně: 50 % 

stanovené částky zálohy (547 500 Kč) bude rozděleno úměrně dle vyplacené mzdy 

za hodnocené období (1-10/2013) a 50 % bude v kompetenci vedoucích pracovníků. 

Zbytek odměny (365 000 Kč) bude vyplacen formou doplatku. Opět 50 % doplatku 

(182 500 Kč) bude vyplaceno úměrně dle vyplacené mzdy za hodnocené období (1 - 

12/2013) a 50 % bude v kompetenci vedoucích pracovníků.  
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Odměny při pracovních a životních jubileích 

Odměny za vykonanou práci při příležitosti pracovních a životních jubileí jsou 

zaměstnancům udělovány v následujících případech: 

• jubileum 50 let – při dovršení tohoto věku je zaměstnavatelem poskytnuta částka 

ve výši 1000 Kč a dále za každý celý odpracovaný rok (k roku výročí) po 200 Kč,  

• při odchodu do starobního důchodu nebo do invalidního důchodu 3. stupně – je 

vyplacená částka 2 500 Kč a dále za každý celý odpracovaný rok u zaměstnavatele 

(k roku výročí) po 200 Kč, pokud zaměstnanec odejde do starobního důchodu nebo 

do předčasného důchodu, dostane navíc při odpracování 30 a více let ve společnosti 

odměnu ve výši jedné průměrné měsíční mzdy, při odpracování 40 a více let 

ve společnosti odměnu ve výši jeden a půl násobku průměrné mzdy, 

• při odpracování 25 let nepřetržitě ve společnosti obdrží zaměstnanec jednorázovou 

odměnu ve výši 3 000 Kč, 

• při odchodu do předčasného důchodu bude zaměstnancovi vyplacena odměna ve výši 

1 násobku jeho průměrné mzdy. 

Odměna za hospodářský výsledek 

Odměna za hospodářský výsledek je určena pro zaměstnance s tarifní mzdou. Bonus 

za zlepšený hospodářský výsledek (dále HV) je ve výši 1,5 %  z rozdílu skutečný HV – 10 

mil. Kč, až do úrovně skutečného HV 500 mil. Kč. Pro účely výpočtu bonusu se bere 

hospodářský výsledek očištěný o významné mimořádné vlivy, jako např. zisk nebo ztráta 

z prodeje finančních investic.  Odměna – výše bonusu – bude zjištěna dle výše uvedené vazby 

a bude z 50 % rozdělena tarifním pracovníkům úměrně dle vyplacené mzdy za období leden 

až prosinec. Rozdělení zbývajících 50 % bude v kompetenci vedoucích pracovníků.  

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou poskytovány zaměstnancům celoplošným systémem. Jsou 

tedy dostupné pro všechny zaměstnance na různých úrovních řízení. V akciové společnosti 

Precheza je rámec poskytovaných výhod částečně vymezen v kolektivní smlouvě. Prostředky 

k financování zaměstnaneckých benefitů jsou čerpány z tzv. sociálního fondu. Tento se 

dlouhodobě vytváří ze vzniklého zisku dotováním částky ve výši 2,2 % z vyplacených 
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mzdových prostředků předcházejícího kalendářního roku. Tento způsob pečovat o své 

zaměstnance a podporovat jejich zdraví a mimopracovní aktivity, je zcela dobrovolnou 

aktivitou zaměstnavatele. Společnost předně klade poměrně vysoký důraz na podporu 

zdravého životního stylu zaměstnanců. V následujících odstavcích budou přiblíženy 

jednotlivé zaměstnanecké výhody. 

Pro zajímavost je v následující tabulce 4.1 uveden přehled struktury sociálního fondu 

společnosti Precheza a. s. a ČTCAP za rok 2012. 

Oblast financování Celkem Kč Příklady konkrétních akcí 

Stravování 1 200 000 
Příspěvek zaměstnancům na obědy a mraženou 
stravu 

Rekondiční pobyty 700 000 
100 % úhrada pobytů pro pracovníky rizikových  
provozů, příspěvek na rekondiční pobyty pro 
ostatní zaměstnance 

Preventivní zdravotní péče 80 000 očkování proti chřipce, lékařské vyšetření 

Rehabilitace 90 000 
příspěvek na hrazení procedur v rehabilitačním 
středisku 

Systém volitelných výhod 760 000 
poukázky na odběr zboží a služeb v hodnotě 1200 
Kč na 1 pracovníka 

Kultura a sport 220 000 sportovní akce a turnaje, pronájem sportovišť 

Dětské ozdravné pobyty a 
tábory 

100 000 příspěvek na hrazení pobytových nákladů 

Zájezdy 190 000 
příspěvek na zájezdy zaměstnanců a rodinných 
příslušníků 

Ostatní 190 000 
dárky - jubilea, květinové dary, zájezdy pro 
důchodce 

Činnost odborové organizace 65 000 cestovné, školení, odborný tisk 

Tab. 4.1 Struktura sociálního fondu společnosti Precheza a ČTCAP, (vlastní zpracování) 

Celkové příjmy do sociálního fondu byly v roce 2012 ve výši 3 988 480 Kč, celkové 

výdaje činily 3 595 000 Kč. Rozdíl mezi těmito dvěma částkami (393 480 Kč) tvořil rezervu 

sociálního fondu. V roce 2013 příjmy do sociálního fondu byly vypočteny stejným postupem 

(2,2 % z vyplacených mzdových prostředků předcházejícího roku), a to ve výši 4 262 918 Kč. 

Oproti minulému roku se tedy zvýšily o 274 438 Kč. 
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Způsob stravování nabízí společnost v následujících formách - tradiční hlavní jídlo 

a mražená strava. Během pracovního týdne je pro zaměstnance pracující na ranní směně 

zajištěna teplá strava. Pro zaměstnance, kteří pracují na odpolední a noční směně je 

v pracovní dny i během víkendů či svátků zajištěno hlavní jídlo formou mražené stravy. 

Nabídka jídel je široká a cena jednoho oběda je 90 Kč. Přitom ze sociálního fondu je 

zaměstnancům hrazena částka ve výši 70 Kč, zaměstnanci si doplácí 20 Kč. 

Mezi další zaměstnaneckou výhodu patří příspěvek na penzijní připojištění.  

Převážná část zaměstnanců tohoto příspěvku využívá. Průměrná částka hrazená 

zaměstnavatelem je 440 Kč na jednoho zaměstnance. Výše příspěvku se odvíjí od několika 

faktorů: pracovní pozice, délka zaměstnání u společnosti a výše vlastního příspěvku. 

Zaměstnanec si může sjednat pojištění u kterékoliv pojišťovny.  

V oblasti lékařství, společnost hradí zaměstnancům očkování proti chřipce. Také mají 

možnost vyšetření očí. Při dovršení věku 50 let je zaměstnancům poskytována zdravotnická 

péče jako komplexní vyšetření.  

U rizikových pracovišť (kvůli hluku a prachu) je zaměstnancům poskytován týden 

dovolené navíc, tedy celkem 30 dnů dovolené za rok. Týden navíc je však určen na realizaci 

rekondičních a lázeňských pobytů. Ostatní pracovníci mají 25 dnů dovolené.  

V nabídce zaměstnaneckých výhod lze dále najít zvýhodněné dotované lázeňské 

pobyty s rehabilitačním programem nejen pro zaměstnance, ale i pro rodinné příslušníky. 

Společnost má uzavřenou smlouvu hned se dvěma lázněmi. Jedná se o lázně v Luhačovicích 

a Priessnitzovy lázně v Jeseníku. Tyto lázeňské pobyty přinášejí několik let velmi pozitivní 

ohlasy a využívá je stále více zaměstnanců. 

Dalším benefitem jsou kupóny v hodnotě 1 200 Kč. Tyto kupóny jsou poskytovány 

zaměstnancům v rámci systému volitelných zaměstnaneckých výhod, (tzv. kafetéria systému). 

Každý zaměstnanec si vybírá v rámci stanoveného limitu právě ty benefity, které mu přináší 

největší hodnotu.  

Ze sociálního fondu je dále přispíváno na hrazení rehabilitačních procedur, a to 

nejen v místním rehabilitačním středisku, ale také od roku 2012 v areálu Aquaparku 

Olomouc. Nabídka je v kombinaci s možností získání velmi výhodných poukazů na celodenní 

vstup do bazénového a relaxačního centra za cenu 90 minutové vstupenky. Je tedy možné 

tímto způsobem využít alternativní nabídku v jednom areálu.  Pro koupi těchto zvýhodněných 
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poukazů lze využít kupóny v rámci systému volitelných výhod. Kupóny lze uplatnit na řadu 

dalších produktů a služeb. Jedná se např. o koupi vitaminů, vstupenek na kulturní akce, služby 

ohledně zdraví, masáže nebo příspěvek na brýle. Ze sociálního fondu jsou peníze 

vynakládány také na podporu sportovních aktivit a sportovně laděných akcí. Každoročně 

společnost pořádá pro své zaměstnance a rodinné příslušníky např. sportovní den.  

4.4 Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti 

Školení a vzdělávání slouží k rozvoji znalostí, dovedností a jednání zaměstnanců, 

které potřebují ke své práci. Na počátku koloběhu vzdělávání je pro společnost velmi důležité 

identifikovat a stanovit potřeby jednotlivých zaměstnanců. Jedná se o první krok v procesu 

vzdělávání. Jak teorie naznačuje, jedná se o analýzu potřeb vzdělávacích aktivit. V podstatě se 

zjišťuje, jestli zaměstnanci mají příslušné znalosti a dovednosti, které by měly mít k výkonu 

daných pracovních pozic. Analýzu identifikaci potřeb vzdělávání provádí vedoucí 

pracovníci ve spolupráci s personálním oddělením.  

 Dalším krokem v procesu vzdělávání je plánování, které obstarává personální útvar 

v čele se specialistou na vzdělávání. Stanovují se přesné počty zaměstnanců, vytváří se plán 

školících aktivit a v neposlední řadě se sestavuje finanční plán celého vzdělávacího projektu. 

Personální útvar také bere v potaz potenciál některých zaměstnanců. Pro tyto talentované 

pracovníky je vytvářen nejen individuální plán profesního rozvoje, ale i plán pracovního 

ohodnocení, tedy mzdový plán. Pokud jsou splněny předcházející dva kroky, může začít 

realizační fáze vzdělávacího procesu. Společnost zajišťuje následující vzdělávací aktivity: 

nástupní školení, vzdělávání zvyšující kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců, profesní přípravu. 

Nástupní školení  

Při nástupu do práce čeká zaměstnance Prechezy několik důležitých školení. 

Ze zákona povinným školením je Bezpečnost a ochrana zdraví práce (BOZP), které se 

pravidelně opakuje jednou za dva roky. Dále se provádí nástupní školení, které obsahuje 

základní informace o podniku, pravidla jak se chovat v areálu celé společnosti, informace 

o možnostech stravování a řada dalších údajů, které se týkají chodu společnosti. Po objasnění 

těchto základních skutečností, je se zaměstnanci projednáván pracovní řád a etický kodex. 

Nástupní školení musí absolvovat všichni zaměstnanci a je prováděno vedoucími pracovníky 

ve spolupráci s personálním oddělením.  
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Rozvojové aktivity - zvyšování řídící a odborné způsobilosti 

Precheza zajišťuje rozvojové aktivity prostřednictvím nejrůznějších výcviků. 

Rozvojové aktivity jsou určeny pro technickohospodářské pracovníky. Cílem výcvikových 

aktivit je zajistit rozvoj zaměstnanců, zejména s ohledem na jejich kariérní růst, zastupitelnost 

na pracovních místech a na zajištění hlavních cílů společnosti. Typ výcvikové aktivity 

vychází z ročního plánu výchovy a vzdělávání a programu personálních rezerv. Na základě 

průběžných hodnotících pohovorů jsou vytipováni zaměstnanci, kteří mají kvalifikaci, 

potenciál a zájem na kariérním postupu. Tito zaměstnanci jsou pak řízeni ve smyslu většího 

záběru pracovních činností, zvládání manažerských dovedností, doplňování kvalifikací 

a zvládnutí dalších prvků, které jsou specifické pro jejich profesní zaměření. Zaměstnanec je 

veden k tomu, aby byl rovnocenným zástupcem svého nadřízeného a byl připraven vykonávat 

pracovní pozici na úrovni vedoucího/mistra při eventuelních organizačních změnách nebo 

generačních obměnách. 

Rozvojové aktivity jsou rozděleny do čtyř hlavních výcvikových kurzů (rozšiřování 

manažerských dovedností a řídících metod, odborný výcvik, jazykový výcvik a výcvik 

ve výpočetní technice). Záznamy z výcviků jsou zapisovány do informačního systému SAP – 

HR. Výstupem vzdělávacích akcí jsou nejčastěji osvědčení, jejich kopie se přikládají 

do osobních složek zaměstnanců. V tabulce 4.2 je přehled, kolik pracovníků se účastnilo 

příslušné vzdělávací aktivity během roku 2013. 

Název vzdělávací aktivity Počet účastníků 

Manažerské dovednosti a řídící metody 4 

Odborný výcvik 10 

Jazykový kurz 15 

Výcvik ve výpočetní technice 30 

Tab. 4. 2 Vzdělávací aktivity společnosti, (vlastní zpracování) 

• Manažerské a dovednosti a řídící metody 

Cílem výcviku je získání dovedností pro řízení pracovního kolektivu a odborných 

dovedností a znalostí potřebných pro výkon řídícího pracovního místa. Výcvik je určen 

pro zaměstnance zastávající řídící pracovní místo nebo pro zaměstnance, kteří se připravují 

na toto místo. Plán výcviku zajišťuje personální útvar podle konkrétního plánovaného obsahu.  
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Hodnocení je zajišťováno nadřízeným pracovníkem a hodnotí se po 6 měsících od ukončení 

výcviku.  

• Odborný výcvik 

Cílem výcviku je rozvoj odborných dovedností a znalostí, které souvisejí se 

zastávaným pracovním místem nebo místem, na které se zaměstnanci připravují. Tento druh 

zvyšování kvalifikace organizuje personální oddělení dle plánovaného obsahu výcviku. 

Výcvik má obvykle formu odborné konference či odborného semináře. Mezi další formy 

odborného výcviku patří doktorandské, distanční a licenční studium. Hodnocení zajišťuje 

nadřízený po 6 měsících od ukončení výcviku.  

• Jazykový výcvik 

Cílem je získání jazykových znalostí na úrovni, která je stanovena pro dané pracovní 

místo nebo místo, na které se zaměstnanec připravuje. Plán výcviku organizuje opět 

personální oddělení dle konkrétního plánovaného obsahu výcviku. Hodnocení provádí 

jazykový lektor hned po ukončení jazykového kurzu nebo jeho části v písemné podobě.  

• Výcvik ve výpočetní technice 

Cílem je získat dovednosti potřebné pro ovládání výpočetní techniky, která je 

používána na konkrétním pracovním místě nebo na místě, na které se zaměstnanec připravuje. 

Výcvik organizuje personální útvar ve spolupráci s útvarem informatiky dle plánovaného 

obsahu výcviku. Hodnocení provádí nadřízený pracovník po 6 měsících od ukončení výcviku.  

Precheza se v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců již dříve zapojila do dvou 

projektů dotovaných v rámci vzdělávacího projektu Evropského sociálního fondu v ČR 

a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, které poskytuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR. První z těchto projektů je „EDUCA – Specifickým vzděláváním k rozvoji 

společnosti“. Tento projekt začal být realizován od února 2011, kdy začala probíhat 

plánovaná školení s vybranými skupinami zaměstnanců. Program vzdělávání pracovníků byl 

vytvořen na dva roky a byl rozdělen do specifických modulů. Jednotlivou náplní těchto 

modulů bylo vzdělávání vybraných pracovníků v oblasti výrobních a technologických 

postupů používaných při výrobě titanové běloby, železitých pigmentů, kyseliny sírové, 

průmyslových sádrovců a ostatních technologických a výrobních aktivit včetně obsluhy a 

údržby specifických výrobních strojů, upravených pro potřebu unikátní výroby titanové 

běloby a ostatních produktů. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvalifikační úrovně, 
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profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti v jejich hlavních oborech činnosti. Jako dílčí cíle byly stanoveny: 

• prohloubení specifických a nepřenositelných technologických, odborných a profesních 

znalostí, 

• zvýšení kvality výroby, 

• získání specifických klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání, 

• aplikování specifického a nepřenositelného vzdělávání zaměstnanců s důrazem 

na přípravu na jednotlivé pracovní pozice, 

• prohloubení motivace zaměstnanců pro další vzdělávání. 

Toto specifické výrobní školení úspěšně absolvovalo 326 pracovníků. Výstupem 

projektu EDUCA bylo osvědčení, které po skončení obdrželi všichni úspěšní absolventi. 

Celkové závěrečné hodnocení bylo velmi pozitivní. Školení bylo koncipováno tak, aby se 

dělníci dozvěděli i o dalších oblastech provozu a výroby. Program EDUCA zajistil 

komplexnější pohled při procesu výroby titanové běloby a upřesnění návaznosti při tomto 

procesu.  

Druhým dotovaným projektem bylo „Školení je šance“. V první etapě  programu byly 

upřesněny harmonogramy vzdělávacích aktivit, dále bylo provedeno výběrové řízení 

na dodavatele vzdělávání a připraveny vzdělávací plány. Od září 2010 probíhala plánovaná 

školení s vybranými skupinami zaměstnanců. Program byl opět určen na dva roky.  Projekt 

byl zaměřen především na měkké dovednosti, jazykovou výuku a počítačové dovednosti. 

Vzdělávací aktivity projektu byly rozděleny na šest modulů, které se zaměřovaly na rozvoj 

manažerských a komunikačních dovedností, týmovou spolupráci, dále na rozšíření znalostí 

v oblasti IT a na výuku angličtiny. Realizované vzdělávání bylo určeno pro nejrůznější cílové 

skupiny, které podle svého tematického zaměření byly dále rozděleny na následující moduly: 

• vzdělávání TOP managementu – 6 osob, 

• vzdělávání pro střední management – 22 osob, 

• vzdělávání mistrů – 42 osob, 

• vzdělávání ostatních zaměstnanců – referentské pozice a specialisté – 52 osob, 

• IT kurzy – 20 osob, 
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• jazykové vzdělávání – 20 osob, 

• B – learning – 122 osob. 

Projekt „Školení je šance“ byl vytvořen za účelem umožnit společnosti další rozvoj 

a inovaci systému rozvoje lidských zdrojů.  Hlavním cílem školení bylo zvýšení adaptability 

zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti Precheza prostřednictvím zvyšování 

odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců. Jako specifické cíle byly stanoveny: 

• rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců, 

• rozvoj lidských zdrojů firmy s využitím inovativních přístupů, 

• posílení udržitelnosti pracovních míst. 

Jednotlivé cíle byly naplňovány účastí zaměstnanců na uzavřených firemních kurzech 

za pomocí moderní výuky (interaktivita, b-learning). Po úspěšném absolvování kurzu, 

obdrželi zaměstnanci certifikáty. Nejlépe hodnocena byla témata věnovaná počítačovým 

dovednostem pro praktické možnosti uplatnění získaných dovedností v pracovním i osobním 

životě. Negativně hodnocená byla oblast měkkých dovedností (Time a stres management), 

kde podle školených nebyl dostatek praktických cvičení a řešení konkrétních příkladů. 

Školení vedlo 10 lektorů. Zaměstnanci hodnotili všechny lektory velmi dobře 

pro srozumitelnost výkladu, příjemné vystupování a přátelský přístup. Rovněž byla oceněna 

vysoká míra odborných znalostí a schopnost předat je dál u lektorů IT kurzů. Z hodnocení 

kurzů také vyplynulo několik návrhů na další zlepšování. Nejčastější připomínkou byl 

požadavek na hlubší a obsáhlejší přístup k některým tématům, příklady z praxe a více diskuzí.  

Dotované programy EDUCA i Školení je šance, lze shrnout za přínosné 

pro zaměstnance i pro celou organizaci. Při písemném hodnocení byly zaznamenány pozitivní 

ohlasy. Hodnocení vedoucími pracovníky proběhlo i formou rozhovorů nadřízený - 

podřízený. Nadřízení poté dle práce zaměstnanců viděli, zda se zlepšil výkon zaměstnanců, 

zda pochopili postupy práce atd.   

Profesní příprava 

Pro pracovníky na dělnických pozicích jsou realizována školení profesní přípravy. 

Převážná část těchto školení je zajišťována externími odborníky. Školení jsou rozdělena 

podle druhu vykonávaných činností a profese. Činnosti jsou rozděleny na 12 okruhů. Ty se 

dále dělí podle profese, od které se odvíjí potřebná profesní příprava. Výstupem z profesní 
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přípravy jsou osvědčení, zápisy či jiné odborné průkazy. Lhůta platnosti průkazů je v průměru 

1 až 5 let v závislosti na vykonávané profesi dle všeobecných či podnikových předpisů. 

Přehled školení profesní přípravy je obsahem přílohy číslo 2.  

  Na pracoviště, které má být proškoleno, přijede externí odborník a školí pracovníky 

po skupinách o velikosti zhruba 20 osob.  Tento způsob školení na pracovišti je snadnější 

nejen časově a finančně, ale je i jednoduší na přípravu a organizaci, než školení pořádaná 

mimo pracoviště. Výstupem ze školení jsou prezenční listiny, zápisy, kde jsou zaznamenána 

jména účastníků i školitelů. Všechny tyto listiny a zápisy jsou zpracovávány v personálním 

systému.  

Metody vzdělávání 

Společnost k zajištění vzdělávání a školení používá celou řadu metod. Využívá 

metody na pracovišti i mimo pracoviště. První metodu v odborné literatuře nazývanou „on the 

job“ využívá Precheza převážně ke školení pracovníků na nižších pozicích a dělníků. Druhou 

metodou, nazývanou „off the job“, jsou vzděláváni manažeři společnosti.  

Rotace práce probíhá v Precheze následujícím způsobem. Jedno pracoviště obsluhuje 

5 zaměstnanců. Jeden pracuje na ranní směně, druhý na odpolední směně, třetí zastává práci 

v noci a čtvrtý pracovník má volno. Poslední pátý pracovník je tzv. „střídač“. Ten musí být 

schopen zastoupit, všechny ostatní pracovníky. Např. když někdo náhle onemocní či má 

dovolenou nebo z jiných relevantních důvodů. Tento střídač musí umět zastat práci 

na ostatních pracovištích, a být připraven nahradit toho člověka, který zrovna nemůže 

nastoupit do pracovního procesu.  

U THP je nutná zastupitelnost, tzn. minimálně dva další zaměstnanci, se musí 

orientovat v dané problematice. Každý zaměstnance by měl mít někoho kdo je schopen jej 

zastoupit. Tato zastupitelnost pracovníků lze považovat za rotaci práce.  

Pracovní porady jsou poměrně běžnou záležitostí každé organizace. V Precheze je 

můžeme rozdělit na dva druhy porad. První z nich jsou označené za pravidelné porady vedení, 

a to v intervalu jednou za měsíc. Druhou možností jsou porady v rámci úseku, tedy porady 

jednotlivých ředitelů, kde probíhá oboustranná komunikace mezi ředitelem a zaměstnanci 

daného oddělení. Náplní porad jsou obecné věci z oblasti operativního řízení, plánování 

dílčích procesů, vyhodnocování minulých událostí aj. 
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K metodám vzdělávání používaným na pracovišti patří mentoring. Je využíván pouze 

u nově nastupujících zaměstnanců. Každému příchozímu zaměstnanci na nové pracoviště je 

přidělen mentor (technolog), který ho provádí a seznamuje s daným pracovištěm a předvádí 

mu probíhající proces. Při běžném vzdělávání tato metoda není využívána.  

Semináře, workshopy jsou nejčastějším typem vzdělávacích akcí v analyzované 

společnosti. Na semináře jezdí zaměstnanci po malých skupinách nebo samostatně. Jsou 

určeny pro technickohospodářské pracovníky. Převážně se jedná o semináře v oblasti změn 

legislativy, mzdové problematiky, občanského zákoníku. 

Přednášky ve společnosti zajišťuje externí školitel. Společnost má k dispozici učebny, 

kde tato školení probíhají. Má i počítačovou učebnu, kde je zhruba 10 počítačů – ta se 

používá např. při školení ohledně informačního systém SAP a jeho používání, Microsoft 

Office Excelu či dalších programů z oblasti informatiky.  

Mezi méně používanou metodu vzdělávání patří  e - learning. Vzdělávání pomocí této 

novější metody probíhalo ve společnosti zhruba před dvěma lety. Počítačový způsob 

vzdělávání se však moc neujal. Spousta zaměstnanců na tento způsob výuky ani nereagovala 

a nejevila o takový způsob vzdělávání nejmenší zájem. Nevýhodou u e-learningu je, že 

společnost nemá dostatek počítačů, aby zapojila dělníky do elektronického vzdělávání. 

U manuálních pracovníků počítač vlastní pouze směnoví mistři, na každé dílně je okolo 

dvaceti dělníků. Prakticky je nemožné takové vzdělávání uskutečnit bez přizpůsobení 

podmínek. Do budoucna e – learning Precheza nevylučuje. 

Investice vložené do vzdělávání 

Na obr. 4.1 můžeme vidět, jak velké finanční prostředky společnost Precheza a. s. 

investovala do vzdělávání a rozvoje svých zaměstnanců v posledních třech letech. Investice 

mají klesající charakter, což je zapříčiněno dotacemi z Evropského sociálního fondu. V roce 

2011 společnost čerpala dotaci na vzdělávací projekt „Školení je šance“ a v roce 2012 

na projekt „EDUCA“. Z tohoto důvodu byly investice mnohem větší než v roce 2013.  
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Obr. 4.1 Investice na vzdělávání v jednotlivých letech, (vlastní zpracování) 

4.5 Získávání a výběr zaměstnanců 

Společnost, která plánuje vzdělávat a zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců, musí 

na tento proces myslet již na samotném začátku, tedy při výběru pracovníků. Z tohoto důvodu 

bude v práci přiblížena i tato problematika. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců se odvíjí 

od dosaženého vzdělání a kvalifikace jednotlivých pracovníků. Existují dva druhy zdrojů, 

ze kterých lze získávat zaměstnance, a to vnější a vnitřní. Společnost ve větší míře získává 

pracovníky z vnějších zdrojů. V praxi se využívá celá řada metod získávání pracovníků. 

Personalisté v Precheze upřednostňují spolupráci s úřady práce, webové pracovní servery 

a inzerci v regionálních novinách.  

Postup při výběru nových zaměstnanců je rozdílný v závislosti na odborné nároky 

u obsazovaných pozic. Na manuální pracovníky jsou kladeny jiné nároky 

než na technickohospodářské zaměstnance nebo manažerské a vedoucí pozice. U dělníků je 

kladen důraz především na zručnost a dosažené vzdělání v oboru, u THP jsou zase kladeny 

nároky na vyšší stupeň vzdělání a pracovní zkušenosti. Při obsazování manažerských pozic se 

vyžaduje vysokoškolské vzdělání, odborné znalosti, rozšířené dovednosti v oblasti vedení 

a řízení a v neposlední řadě prokazatelná praxe. 

Proces získávání zaměstnanců 

Získávání a výběr zaměstnanců probíhá v několika krocích. Na začátku samotného 

procesu je uvědomění si potřeby zaměstnanců. Jinými slovy identifikování potřeby 

konkrétního pracovníka a specifikace pracovního místa. Při jasné vizi a představě 
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o vhodném uchazeči začíná proces jeho získávání. Nové zaměstnance vyhledává společnost 

nejčastěji v rámci generační obměny. 

Prvním krokem v samotném procesu získávání je zveřejnění nabídky na danou pozici. 

Personalista společnosti vloží aktuální požadavek na portál ministerstva práce přes úřad práce 

v dané lokalitě. Ten tuto nabídku umístí na svůj portál a dále se nabídka šíří přes internet 

prostřednictvím různých pracovních portálů např. www.prace.cz, www.jobs.cz. atd. Dále se 

nové nabídky prezentují přes webové stránky společnosti www.precheza.cz v záložce 

kariéra – volná pracovní místa. Pokud se jedná o specifickou pozici, u které se očekává malý 

počet uchazečů, zaplatí se inzerce v regionálních novinách (Přerovský deník). V současné 

době je v Přerovském deníku uveřejněna nabídka práce na procesního auditora. Výše uvedené 

způsoby zveřejňování pracovních nabídek jsou aktivně realizovány zaměstnavatelem. Inzerce 

prostřednictvím internetových stránek a úřadu práce jsou rychlejší a levnější variantou 

než publikování pomocí novin.  

Dalším způsobem, jak vybírat zaměstnance, je prostřednictvím průběžně vytvářené 

interní databáze. V dnešní době mnoho lidí, hledající zaměstnání, rozesílá své životopisy 

do firem, které jsou pro uchazeče atraktivní, a u kterých mají zájem pracovat. Na takové 

případy má Precheza vytvořenou interní databázi, do které personalisté ukládají tyto 

životopisy. Při výběru zaměstnanců je zde pak možnost, použít z databáze vhodné kandidáty. 

Zájemci o práci se chodí ptát na volná místa i osobně. Své životopisy nechávají 

k dispozici na personálním oddělení. Při osobním kontaktu s personalistou mají možnost 

vyplnit dotazníky k různým pracovním pozicím. Dotazník je koncipován tak, aby se 

prostřednictvím jeho vyplnění objevila vhodná pracovní pozice pro příslušné uchazeče.  

Dotazníky se dále zpracovávají a podle nich se může uchazečům nabídnout pracovní místo. 

Samozřejmostí je souhlas uchazečů, že údaje z dotazníků a životopisy mohou být použity 

ke zpracování a pro účely náboru zaměstnanců. Dle záznamů je interní databáze nejčastěji 

využívána při obsazování dělníků ve výrobě, pozic typu elektrikář, kde je potřeby vyhláška 

na elektriku, svářečský průkaz či technický průkaz na vysokozdvižný vozík.  

Vhodní uchazeči jsou následovně pozváni na osobní pohovor, kterého se účastní 

personalista, vedoucí zaměstnanec či mistr. Když se jedná o manažerskou pozici často je 

přítomen i personální ředitel společnosti. Do tohoto užšího kola je pozváno většinou 4 – 5 

vhodných kandidátů. V této fázi se zjišťuje, zda je kandidát opravdu vhodný na danou pozici 
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a naopak i uchazeč si ověří, zda mu daná pozice vyhovuje a jedná se o práci, kterou si 

představoval.  

Někdy jsou uchazečům na specifické pozice předloženy testy osobnosti či jiné 

psychologické testy. Pokud se objeví nejasnost ve vyplněném testu, personalista se na ni zeptá 

při osobním pohovoru.  K psychologickým testům se přihlíží, ale nejsou rozhodující. 

Poslední fází výběru zaměstnanců je kontaktování vítěze výběrového řízení. Ostatním 

neúspěšným uchazečům se samozřejmě telefonicky oznámí, že neuspěli při pracovním 

pohovoru. V této konečné fázi se dále řeší nástupní dokumenty, lékařská prohlídka, bez které 

nemůže zaměstnanec nastoupit do práce, pracovní řád, platové ohodnocení a další záležitosti 

spojené s nástupem do zaměstnání.  

Opakem získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů je interní nábor. Pokud se 

personalisté rozhodnou hledat nové pracovníky tímto způsobem, zveřejní nabídku na intranetu 

nebo na nástěnkách v areálu firmy.  Interní nábory nejsou obvyklou záležitostí. Využívají se 

zejména při obsazování pozice mistra. Na takové místo je nutné dosadit člověka, který zná 

provoz a orientuje se na daném pracovišti.  

Profesní plán mzdového rozvoje (PPMR) 

Lidé, kteří pracují na pozicích s možností dalšího postupu a kariérního růstu, jsou 

šikovní a flexibilní, stávají se pro společnost velkou příležitostí. Jsou to pracovníci 

s potenciálem, a proto společnost s takovými uvažuje do budoucnosti na vedoucí pozice 

v rámci generační výměny. Zaměstnanci, disponující s tímto pracovním potenciálem jsou 

zařazení do programu, který se nazývá plán profesního a mzdového rozvoje (PPMR). 

Program je rozdělen na etapy, přičemž každá etapa trvá v průměru půl roku. V rámci těchto 

částí jsou zaměstnancům stanoveny pracovní úkoly a jsou oceněni příslušnou mzdou. 

Postupně plní určené úkoly a přecházejí tak do vyšších etap. Průběžně si také doplňují 

kvalifikační požadavky, které se odvíjí od charakteru jejich pracovní pozice. Většinou se 

jedná o doplnění znalostí anglického jazyka či statistických metod. Po absolvování celého 

systému etap jsou pracovníci připraveni zastávat práci svého vedoucího a v budoucnu jej 

nahradit. V takových případech se výběrová řízení nemusí realizovat. Protože zaměstnanci 

jsou připravováni absolvovaným programem profesního a mzdového rozvoje.  

Tento způsob obsazování pracovních míst není běžnou záležitostí, ale spíše je 

ojedinělý. Velká část zaměstnanců neprojevuje zájem o kariérní postup. Zřídka jsou 



56 
 

zaznamenány údaje, že někteří zaměstnanci mají takové ambice. Naopak o pár takových 

s vysokými vyhlídkami personalisté vědí. Jako názorný příklad lze uvést výrobního ředitele 

společnosti. Ten začínal v Precheze jako výrobní dělník, dále postoupil na pozici mistra 

a po dokončení VŠ se vedoucím výroby. Pokud personalisté zaznamenají skrytý potenciál u 

některých zaměstnanců, dostávají se tak do hledáčku a je jim věnována zasloužená pozornost. 

Personalisté se snaží takové zaměstnance podporovat a rozvíjet jejich potenciál pomocí 

PPMR. Není to úplně běžná záležitost, ale na druhou stranu se personalisté snaží takové 

zaměstnance vyhledat a navázat s nimi spolupráci ohledně profesního plánu a mzdového 

rozvoje.  

Spolupráce se školami 

S náborem souvisí i spolupráce se školami, především se základními školami, kdy se 

společnost snaží žáky motivovat ke studiu technických a chemických oborů, či více prakticky 

zaměřených oborů např. elektrikář, mechanik atd. V posledních letech převládá trend, že se 

studenti hlásí na střední i vysoké školy typu marketing a management, což pro Prechezu, jako 

giganta v chemickém průmyslu nemá velmi příznivé vyhlídky. Je ve vlastním zájmu 

společnosti tyto studenty motivovat k technickým oborům, aby v budoucnosti měla dost 

absolventů, ze kterých by si mohla vybírat ty nejlepší pracovníky. 

Mnoho středních i vysokých škol spolupracuje s firmami v oblasti exkurzí, 

poskytování stáží či odborných praxí. V dnešní době je velmi důležité získávat kontakty již 

během studia. Precheza se těchto aktivit samozřejmě účastní.  

Spolupráce je výhodná nejen pro studenty, ale i pro společnost, která prostřednictvím 

aktivit může získat budoucí zaměstnance. Precheza spolupracuje se středními i vysokými 

školami chemického a technického zaměření. Z řad vysokých škol udržuje kontakt 

s Univerzitou v Pardubicích, Vysokým učením technickým v Brně, Univerzita Palackého 

v Olomouci. Z řad středních škol nejvíce spolupracuje se SPŠ Hranice, Střední školou 

logistiky a chemie v Olomouci. Společnost studentům zmíněných škol nabízí možnost 

exkurzí, odborné praxe a stáže. 

Personální útvar organizuje odborné exkurze, kde představuje společnost jako 

potencionálního zaměstnavatele. Pokud studenty tato prezentace osloví, mají možnost 

společnost kontaktovat. Exkurze jsou organizovány přímo v areálu společnosti nebo zástupci 

jezdí prezentovat do vybraných škol. 
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Stáže nabízí ve dvou formách, a to krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé stáže jsou 

realizovány během hlavních prázdnin. Často probíhají i formou brigád (dohoda o provedení 

práce). Takový způsob stáže je v dnešní době velmi oblíbený. Studenti si nejen vydělají 

peníze, ale také obdrží certifikát o absolvování praxe. Dlouhodobé stáže probíhají v průběhu 

akademického roku, a to v časových intervalech, které si individuálně studenti dohodnout 

s přiděleným konzultantem ve společnosti. Poslední způsob spolupráce je ve formě praxe, 

která je pro studenty středních škol.  Praxe trvá v průměru 10 – 14 pracovních dnů.   

Precheza a ČTCAP se v roce 2012 zapojily do projektu vytvořeného Univerzitou 

v Pardubicích „Partnerství pro chemii“. Tento projekt začal v únoru 2012 a má být 

realizován do konce roku 2014. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat praktický pohled 

do problematiky výrobního podniku a získat praktické zkušenosti z komerční sféry. V rámci 

projektu společnost sdílí informace, zkušenosti a znalosti se studenty VŠ z hlediska jejich 

budoucího uplatnění. Velký důraz je kladen na praktickou stránku výuky. Stážisté pracují jako 

asistenti technologa či laboranta. Jsou přiřazeni na určitá pracoviště, kde se seznamují 

s technologiemi, pracovní dokumentací, specifickými laboratorními přístroji a metodami. 

Studenti pomáhají i při řešení operativních úkolů na daném pracovišti.  

Mimo jiné Precheza podporuje řadu aktivit souvisejících se školami. Finančně přispívá 

na chemické soutěže a olympiády v regionu. V minulých letech se zapojila do projektu 

„Hledáme nejlepšího chemika regionu“, který byl určen pro střední školy. Částečně poskytla 

zázemí pro konání této olympiády v areálu firmy. Také se zapojila do soutěže o nejlepší 

bakalářské a diplomové práce v oboru anorganické chemie, kterou finančně zastřešila. 

4.6 Hodnocení zaměstnanců 

Zpětná vazba je důležitou součástí personálních činností. Měřit výkonnost 

zaměstnanců a plnění cílů je zpětnou vazbou nejen pro zaměstnavatele, ale také 

pro zaměstnance. Firma tímto způsobem projevuje zájem o lidi. Hodnocení zaměstnanců je 

součástí každé vyspělé organizace a často je spojováno s pojmem firemní kultura. 

 V současné době se ve společnosti Precheza a. s. hodnotí pouze zaměstnanci 

se smluvní mzdou podle příslušné směrnice. Smluvní mzdu má ovšem minimální procento 

z celkového počtu zaměstnanců. Na první pohled je zřejmé, že v oblasti hodnocení se nabízí 

široký prostor ke zlepšení. 
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Zaměstnance hodnotí nadřízení, ve smyslu kontroly, zda pracovníci opravdu plní 

stanovené úkoly. Hodnotící systém je u technickohospodářských pracovníků v půlročních 

intervalech. U vedoucích pracovníků je častější, a to ve čtvrtletních intervalech. Hodnotící 

systém je založen v podstatě na splnění úkolů v rámci smluvních mezd. 

Personalisté jsou si vědomi nedostatků v systému hodnocení a v současné době se 

pracuje na novém postupu hodnocení pracovníků. Zatím je v rozpracované formě, není zcela 

hotový. Personální úsek v rámci zdokonalování personálního řízení se tento problém snaží 

odstranit. Výsledky z nového hodnotícího systému budou ukládány do informačního systému 

SAP. Budou probíhat na úrovni hodnotících pohovorů typu nadřízený – podřízený. Dále se 

zvýší pozornost sledování zpětné vazby. Tedy stanoví se parametry, které se budou sledovat.  

V systému bude nastavena kontrola, zda se opravdu plní, co se má plnit, odhalování slabých 

stránek atd. 

4.7 Rozhovor s personalistkou 

 Rozhovor probíhal na bázi strukturovaného rozhovoru. Rozhovor byl uskutečněn 

v kanceláři společnosti Precheza a. s. a jeho průběh byl nahráván a zaznamenáván. Obsahoval 

8 otázek. Jejich odpovědi jsou níže zaznamenány.  

1. Jak společnost Precheza a. s. motivuje své zaměstnance? 

Dle personalistky ve společnosti probíhá motivace prostřednictvím několika faktorů 

a motivování zaměstnanců jednoznačně vychází z jejich pracovního zařazení.  Pracovníci jsou 

rozděleni na dvě skupiny, na dělníky a technickohospodářské pracovníky. Dělníci jsou 

motivováni prémiemi. Mzda lze brát jako motivační faktor. Základní mzda je pevná a k tomu 

je dána motivační část – prémie, která zaměstnanci za splnění daných podmínek přísluší. 

Pokud zaměstnanec pracuje, tak jak má, dodržuje pracovní předpisy, tak mu mistr připočítá 

k pevné složce mzdy prémii, kterou si zaslouží a která mu přísluší. Jestli ale zaměstnance 

nesplní úkol v daném čase a s danými požadavky, jeho nárok na prémii zaniká.  

Druhá motivační složka je týmového rázu. Jedná se o odměny za hospodářský 

výsledek společnosti. V podstatě aby společnost vykazovala dobré výsledky hospodaření. 

Každý zaměstnanec by se měl snažit, aby hospodářský výsledek společnosti byl kladný. Aby 

společnost nějakým způsobem fungovala a aby měla pozitivní výsledky nejen v oblasti zisku, 

ale i dalších. Jako dobré vztahy na pracovišti, dobré pracovní klima. 
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 Dalším motivačním faktorem jsou cílové odměny, které jsou rozdělovány na dílčí 

projekty. Například řekněme, že je stanovena generální zarážka a je na ní vypsána cílová 

odměna, v podstatě všichni zaměstnanci musí dělat něco navíc. Nebo při zavádění nového 

zařízení, se pracovníci musí naučit obsluhu tohoto zařízení, v podstatě se musí naučit něco 

navíc. Cílovou odměnou jsou zaměstnanci motivování, aby se naučili manipulaci s daným 

zařízením. 

U THP pracovníků lze hovořit o motivaci skrze profesní a mzdový plán rozvoje. 

Zaměstnanci mají možnost využít tohoto rozvojového programu a rozšířit si dovednosti, 

vzdělání či osobnostní charakteristiky. Člověk vidí, že neustrne na jednom místě, ale že s ním 

společnost počítá, a že se díky PPMR může v rámci daných etap vzdělávat. Personalistka zde 

spatřuje dvě výhody pro zaměstnance. V prvním případě pracovník nemá žádné finanční 

náklady, společnost hradí tento proces v plné části. Za druhé, zaměstnanec vidí mzdový růst, 

který ho čeká a možnost osobního rozvoje.   

Benefity společnost považuje také za motivační stimuly. Pokud je systém výhod 

opravdu dobrý zajistí, aby zaměstnanci neodcházeli ke konkurenčním firmám. Také jsou 

pro společnost významné z hlediska stability zaměstnání. 

Z otázky zaměřené na motivaci dále vyplynulo. Dělníci jako hlavní faktor zvyšování 

výkonnosti uvádějí jenom peníze. Personalistka se domnívá, že u dělníků je motivace pouze 

o penězích, že jiné způsoby motivace u nich nejsou účelné.  

2. Jak probíhá zpětná vazba, hodnocení v organizaci? 

Další otázka byla zaměřená na zpětnou vazbu a její vyhodnocování v organizaci. Tedy 

např. zjišťování úrovně spokojenosti zaměstnanců s benefity, vzděláváním atd. 

Podle personalistky takový průzkum byl realizován před třemi lety prostřednictvím 

vyplňování dotazníků a formulářů. 

3. Jak jsou zaměstnanci Prechezy spokojeni se vzdělávacími aktivitami?  

Podle personalistky jsou technickohospodářští pracovníci určitě spokojeni 

s nabízenými možnostmi vzdělávání a s jejich osobním rozvojem. Uskutečněné vzdělání má 

pozitivní ohlasy, protože vychází z identifikovaných potřeb zaměstnanců. V podstatě o jaký 

typ školení pracovníci požádají, takový je jim poskytnut. Dále uvedla, že neorganizují 

školení, o která není projeven zájem ze strany zaměstnanců. Pracovníci si uvědomují sami, že 

školení jim k něčemu je, a že nové poznatky uplatní ve své práci. 
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4. Osobní názor na vzdělávání a rozvoj, které nabízí společnost? 

Celkově je nabízené vzdělávání v organizaci dle personalistky dobré a dostačující. 

Při volbě školení se předně zaměřujeme na stanovený rozpočet, na určitou úroveň 

spokojenosti školených zaměstnanců, a aby dané školení mělo požadované parametry, které 

má mít.  

5. Jaká silná a slabá místa spatřujete ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců v organizaci? 

 Jako slabé místo personalistka označila finanční stránku. Tedy že je nutné 

při plánování vzdělávacích aktivit dodržovat stanovený rozpočet. Nespatřuje toto opatření 

přímo za slabou stránku, ale spíše za omezení v rozvoji zaměstnanců společnosti. Dále 

poznamenala, že pokud by na vzdělávací a rozvojové aktivity bylo k dispozici více peněz, 

mohla by společnost více vzdělávat. Je si vědoma, že někteří zaměstnanci mají zájem, chtějí 

se vzdělávat a zvyšovat svou kvalifikaci.  

Jako slabou stránku personalistka označila neochotu zaměstnanců především dělníků, 

se vzdělávat. Jako hlavní důvody uvedla časové omezení (každý dělník má hodně práce, 

kterou dříve vykonávalo více pracovníků, chtějí stanovení úkoly splnit včas). Druhý důvod se 

odráží od jejich nezájmu o vzdělávací kurzy. Silné stránky nebyly personalistkou nijak 

objasněny. 

6. Kolik zaměstnanců se zajímá o možnosti vzdělávání a rozvoje? 

Personalistka uvedla, že s takovým typem otázek se setkává při zaměstnávání nových 

pracovníků. Při osobním pohovoru 90 % uchazečů na THP pozicích (technici, účetní, 

informatici) projevují zájem o možnosti vzdělávání a rozvoje. Zbylých 10 % takovou 

zaměstnaneckou výhodou bere jako samozřejmost. Dělníci o tuto možnost bohužel nejeví 

naprosto žádný zájem. Jejich otázky kladené při osobních pohovorech jsou zaměřeny 

jednoznačně na platové ohodnocení, možnosti stravování a dny dovolené. 

7. Jaký styl vedení je uplatňován v organizaci? 

Otázka zaměřená na styl vedení ve společnosti byla zodpovězena jednoznačně, styl 

vedení ve společnosti je vyloženě demokratický. 
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8.  Vaše spolupráce se školami je dost rozsáhlá, získáváte na základě této spolupráce 

nové pracovníky?  

Ano, především exkurze jsou pro nás mnohdy velmi přínosné. Např. pro získání 

mladých talentovaných zaměstnanců. Názorným příkladem je student posledního ročníku 

 Univerzity v Brně, který se tímto způsobem přihlásil na pozici chemického technologa a bude 

se účastnit výběrového řízení. Dále personalistka poznamenala, že nevýhodou v navázání 

spolupráce s absolventy vysokých škol je, že nejvíce takových studentů je až v Pardubicích. 

Pokud tedy pomineme univerzitu v Olomouci, která se specializuje na přírodovědecké obory, 

nemá přímo obory zaměřené na anorganickou chemii, což je hlavním výrobním programem 

společnosti. Je velmi malá pravděpodobnost, že absolventi z Pardubic budou ochotni se 

přestěhovat do okolí Přerova, aby mohli v Precheze pracovat. 

4.8 Shrnutí získaných poznatků 

• Motivace 

Platové ohodnocení velmi působí na pracovníky a jejich výkon. Společnost si je tohoto 

faktu vědoma, a proto využívá řadu odměn a prémií. Dělníci jsou motivováni jednoznačně 

penězi. Základní mzda je pevná a k tomu je dána motivační část – prémie, která zaměstnanci 

přísluší. Pokud zaměstnance pracuje tak jak má, dodržuje pracovní předpisy, pracovní řád, 

plní včas bez zbytečného odkladu přidělenou práci, náleží mu prémie. Na jednotlivých 

pracovních dílnách rozhodují mistři, o tom, zda si pracovník prémii zaslouží a v jaké výši 

bude vyplacena.  U THP lze o motivaci hovořit skrz plán profesního a mzdového rozvoje. 

I když takových zaměstnanců není mnoho. Jako další motivační stimul považuje společnost 

benefity.    

• Mzdová oblast 

V oblasti finanční, odměňování a mzdové oblasti není v nastavené personální politice 

společnosti Precheza a. s. co vytknout. Splňuje legislativu stanovenou zákonem, dodržuje 

veškerou právní legislativu. Uplatňuje 12 tarifních stupňů s rozpětím. Průměrná hrubá mzda 

se podle Českého statistického úřadu v ČR pohybuje okolo 26 637 Kč. Průměrná mzda 

v Olomouckém kraji činí 22 267 Kč. Ve společnosti jsou stanoveny měsíční tarify od 9 700 

Kč (nejnižší 3. stupeň) až do 43 550 (nejvyšší 14. stupeň). Precheza je velkým 
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zaměstnavatelem v kraji. V porovnání s průměrnou mzdou si Precheza v této oblasti stojí 

dobře, její finanční ohodnocení je na velmi dobré úrovni. 

• Odměny a zaměstnanecké výhody 

Nabídka zaměstnaneckých výhod je dost rozsáhlá. V některých případech 

až nadstandardní. Systém sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny benefity, je vhodným 

způsobem, jak si udržet stávající zaměstnance nebo nalákat nové pracovníky. Společnost 

využívá celoplošný systém výhod, ve kterém poskytuje od běžných benefitů (stravování) 

až k těm méně častým (lázeňské pobyty). Jak bylo zmíněno, spolupracuje s lázněmi 

v Jeseníku, které jsou přes 100 km vzdálené od Přerova a s lázněmi v Luhačovicích, které se 

nacházejí necelých 60 km od sídla společnosti. Luhačovice poskytují klidné lázeňské zázemí 

a jsou vhodné pro odpočinek. Jeseníky nabízejí krásnou přírodu, rozmanitý kraj vhodný 

pro turistiku a řadu památek. Využití zaměstnanecké výhody v podobě lázeňského pobytu, tak 

nabízí nejen procedury a rehabilitace, které jsou v ceně, ale také řadu dalších možností, které 

si samotní zaměstnanci zvolí, a které vedou k uspokojení jejich individuálních potřeb. Další 

zajímavý benefit je v podobě poukazů, které zaměstnanci mohou uplatnit na kulturní či 

sportovní akce, produkty v oblasti zdraví (vitaminy, příspěvek na brýle), atd. Pokud se jedná 

o odměny (cílové odměny, odměna za HV), které společnost vyplácí ročně, jsou to zajímavé 

částky v řádu miliónů korun. Po rozdělení odměn mezi jednotlivé zaměstnance, jsou částky 

méně zajímavé a jejich výše je v rozmezí 2 000 – 3 000 Kč. 

• Vzdělávání zaměstnanců 

Oblast vzdělávání, která je hlavním faktorem v rozvoji lidských zdrojů, je diskutabilní. 

Splňuje všechna školení zákonná, přeškolování atd. U dělníků jsou školení a přeškolování 

povinná v daných časových intervalech. Přehled školení je součástí přílohy č. 2. V minulých 

letech ve společnosti bylo realizováno školení s názvem EDUCA, dotované z ESF. Bylo 

zaměřeno právě na skupinu manuálních pracovníků. Dle personalistky hodnocení bylo velmi 

pozitivní. Někteří dělníci byli nad míru spokojeni. V oblasti vzdělávání dělníků, je zřejmě 

místo pro nějaké zlepšení, zejména pro jejich větší motivaci.    

Naopak u technickohospodářských pracovníků je situace následující. Společnost 

zaměstnává 206 THP pracovníků, během roku se vzdělávalo prostřednictvím rozvojových 

kurzů zhruba 60 lidí, což není ani třetina z celkového počtu THP. Je tedy zřejmé, že se zde 

nachází prostor pro další zlepšení a zapojení více pracovníků.   
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• Získávání a výběr pracovníků 

Postup získávání zaměstnanců v analyzované společnosti se neodlišuje od postupu 

jiných společností. Precheza se ve velké míře zaměřuje na spolupráci se školami. Nabízí 

studentům praxe, stáže a zajišťuje odborné exkurze. Snaží se studenty zaujmout a motivovat 

k práci ve společnosti. Projekt, na kterém spolupracuje s Pardubickou univerzitou „Partnerství 

pro chemii“ je velmi zajímavý. Studenti pod vedením zaměstnanců Prechezy pracují 

na opravdových úkolech a učí se od skutečných odborníků. 

4.9 SWOT analýza lidských zdrojů 

Z prostudování dokumentů společnosti, charakteristiky jednotlivých analyzovaných 

oblastí a z rozhovoru s personalistkou vyplývá několik závěrů, které lze shrnout 

prostřednictvím analýzy SWOT. 

 
SILNÉ STRÁNKY 

 
SLABÉ STRÁNKY 

 
• Stabilita firmy, dosahování 

zisku • Hodnocení zaměstnanců 

• Dlouhá existence firmy • Nízká motivace 

• Dobré finanční ohodnocení • Zpětná vazba 

• Silný systém výhod • Neochota dělníků vzdělávat se 

    
 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Vzdělávání pro dělníky • Ztráta talentovaných zaměstnanců 

• Zavedení interních školení • Dělníky motivují jenom peníze 

• Talent management • Omezený rozpočet 

  

Tab. 4.3 SWOT analýza, (vlastní zpracování) 

Silné stránky společnosti Precheza a. s. v oblasti řízení lidských zdrojů lze objasnit 

následovně. První zmínky o společnosti jsou z roku 1894.  Od roku 1968 se organizace 

soustřeďuje na výrobu anorganických pigmentů, která zajišťuje největší podíl na obratu firmy. 

Na první pohled je zřejmé, že Precheza a. s. je stabilní firma s dlouholetou tradicí. Za tuto 

dobu si dokázala najít své místo na českém i zahraničním trhu.  Také každoročně vykazuje 
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zisk, což dokazují výroční zprávy z minulých let. V roce 2011 Precheza zdvojnásobila svůj 

zisk na 716 mil. Kč a dále každým rokem zisk zvyšuje. Jako další silnou stránku lze uvést 

dobré finanční ohodnocení pracovníků. V porovnání s průměrnou mzdou v Olomouckém kraji 

má Precheza dobře nastavené mzdové tarify. V neposlední řadě nabízí společnost svým 

zaměstnancům řadu zaměstnaneckých výhod. Benefity jsou hrazeny ze sociálního fondu, 

který je každoročně vytvářen ve výši 2,2 % z objemu mzdových nákladů roku 

předcházejícího. Sociální fond vykazuje stále větší příjmy. Je tedy možné očekávat nárůst 

zaměstnaneckých výhod a jiných aktivit hrazených z fondu.  

 Slabé stránky představuje hodnocení zaměstnanců. Tohoto faktu jsou si personalisté 

vědomi a v současné době se pracuje na jeho zdokonalení. Z rozhovoru s personalistkou 

vyplynulo, že dělníci neprojevují zájem o vzdělávání. Zpětná vazba se v analyzované 

společnosti projevila jako nedostatečná. Např. výzkum pomocí dotazníkového šetření byl 

prováděn naposled před třemi lety, což není zrovna pravidelné zajišťování zpětné vazby.  

Příležitosti uvedené ve SWOT analýze jsou možným návrhem, kterým by se 

společnost mohla ubírat v blízké budoucnosti.  Především v dnešní době plné změn je nutné 

využít každou příležitost.  

Jako hrozby byly stanoveny omezený rozpočet na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, 

který se musí dodržovat a není zřejmě dostatečný.  Dále motivace, kterou personalistka 

u dělníků spatřuje pouze prostřednictvím peněz. Pokud dělníky motivují jenom peníze, je 

velká pravděpodobnost, že odejdou k jinému zaměstnavateli, který jim zajistí např. vyšší 

mzdu. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V následujících odstavcích jsou navrhnuta opatření ke zlepšení problematiky rozvoje 

lidských zdrojů v analyzované společnosti Precheza a. s. Jedná se o několik doporučení, které 

by svým zavedením a následnou realizací přispěly k efektivnímu rozvoji lidských zdrojů. 

Doporučení vychází z nedostatků zjištěných v analýze lidských zdrojů, jež byla provedena 

v minulé kapitole. Návrhy a doporučení především vychází z provedené SWOT analýzy 

lidských zdrojů. Doporučení je následující: využit příležitosti a eliminovat zjištěné hrozby. 

1. Interní školení 

Interní školení jsou často nedoceněným způsobem zvyšování kvalifikace. Jejich 

realizace je stejná jako u externích školení, avšak odborný školitel je z vlastních řad 

společnosti. Předávání informací a odborných znalostí by mohlo probíhat ve dvou formách, 

a to na středním i operativním stupni řízení.  

Na úrovni středního managementu by zavedení interních školení probíhalo 

prostřednictvím výměny zkušeností mezi jednotlivými řediteli odborných úseků, tedy 

komerční, technický, výrobní, ekonomický a personál úsek. Prostřednictvím komunikace 

a sdílení zkušeností jednotlivých pracovníků by docházelo k zefektivnění pracovních procesů 

ve společnosti. Personální ředitel, jako zástupce lidských zdrojů by tímto způsobem převzal 

zkušenosti od ostatních ředitelů, a následně by se je snažil aplikovat v personálních 

činnostech.  

Při operativním managementu by se jednalo o školení, které by převážně řídili mistři 

na různých pracovištích. Každý mistr by školil stanovený okruh zaměstnanců. Také by bylo 

vhodné uplatňovat názorné ukázky. 

Zavedení interního způsobu školení je výhodné z několika pohledů. V první řadě 

společnost ušetří finanční prostředky za externí školitele. Za druhé při výměně informací 

a zkušeností mezi vlastním zkušenějším pracovníkem a vlastními školenými pracovníky bude 

docházet k vytváření či posílení pevných vztahů na pracovišti a stmelování kolektivu. 

V současné době hraje významnou roli management znalostí. Jeho součástí je sdílení 

a předávání znalostí ve firmě a práce s informacemi. Úspěch vychází ze spojení pracovníků, 

kteří mají vědomosti a jsou ochotni je sdílet mezi ostatní. 
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V neposlední řadě lze realizaci interních školení označovat za efektivní motivační 

faktor. Pracovník, který provádí školení je ohodnocen, získá větší sebevědomí, upevní si roli 

v organizaci a vyzkouší si roli odborníka. 

2.  Školení pro dělníky 

Návrh, který by mohl přispět k rozvoji potenciálu zaměstnanců, spočívá ve vytvoření 

specifického školení pro dělníky. Jako východisko lze uvést školení „EDUCA“, jež bylo 

financováno z ESF. Výsledky hodnocení tohoto školení měly pozitivní ohlasy, je tedy výzvou 

vytvořit pomocí externího školitele podobný vzdělávací program a tímto způsobem motivovat 

dělníky. Rozšířit jim pracovní možnosti a zavést některé metody vzdělávání, které doposud 

společnost neposkytuje. Především se zaměřit na rotaci práce, couching a mentorig. Pomocí 

těchto metod rozšířit dělníkům pracovní zkušenosti.  

Rotace práce mimo jiné zvyšuje flexibilitu zaměstnanců, a také jejich připravenost 

na změny. Tímto směrem by mohla být zaměřena motivace zaměstnanců k dalšímu 

vzdělávání. Pracovníkům se díky rotaci práce rozšíří znalosti a souvislosti mezi jednotlivými 

výrobními procesy a jejich výkon bude efektivnější. 

3. Měření efektivnosti vzdělávacích programů 

Další doporučení pro management společnosti je zajistit měření vzdělávacích procesů. 

Pro zjištění zpětné vazby vzdělávání je nutné měřit právě efektivnost vložených investic 

na realizované vzdělávání. Abychom posoudili efektivnost vzdělávacích programů, je třeba 

provést podrobnou analýzu nákladů a přínosů. Jednotlivé náklady je nutné kvantifikovat 

ve všech fázích průběhu vzdělávání.  Náklady na vzdělávání má společnost Precheza a. s. 

vyčísleny v celkové hodnotě 1 006 000 Kč za rok 2013.  Pro sledování užitku ze vzdělávání 

by se společnost měla zaměřit především na lepší využití potenciálu zaměstnanců, lepší 

využití zařízení či zvýšení výkonu.  

Obecně se pro výpočet výnosnosti kapitálu používají ukazatele rentability. Její vzorec, 

který byl objasněn v teoretické části diplomové práce je následující.  

ROI = 
	 ří 	 ě á á í	 č 	 	 á 	 	 ě á á í	 č

á 	 	 ě á á í	 č
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K posouzení přínosu vzdělávacích aktivit by měla společnost sledovat zejména 

ukazatele: zvýšení produktivity, rentability, snížení fluktuace, zkrácení doby zavádění nových 

technologií a postupů, snížení počtu pracovních úrazů.   

Obecně lidé vykonávají práci, která je oceňována a přináší určitou míru užitku. 

Při uplatnění výše uvedeného vzorce, bude společnost mít nejen zpětnou vazbu o svých 

investicích, ale také se zvýší důvěryhodnost údajů poskytovaných personálním oddělením. 

Pomocí výsledků rentability vložených investic do vzdělávání bude mít společnost představu 

o účinnosti a efektivnosti těchto rozvojových aktivit. 

4. Talent management 

Další návrh pro zlepšení stávajícího rozvoje lidských zdrojů společnosti Precheza a. s. 

je uplatňování talent managementu. Společnost má určitý program zaměřený na tuto 

problematiku (PPMR), avšak ve srovnání s některými organizacemi není dostatečný. V dnešní 

době je práce s talenty nepostradatelnou součástí vyspělých firem. 

Precheza by se měla více zaměřit na efektivní vyhledávání talentovaných pracovníků, 

a identifikaci zaměstnanců s takovým potenciálem. Měla by jím věnovat pozornost, jakou si 

talentovaní pracovníci v současné době zaslouží. Je žádoucí, aby si personalisté uvědomili, že 

správně nastavený systém talent managementu přispívá k dosahování strategických 

i ekonomických cílů organizace a činí ze společnosti atraktivního zaměstnavatele.  

Efektivní by bylo zavést systém, který by rozděloval talentované pracovníky 

do určitých pásem. Umístění zaměstnanců by záviselo na jejich výkonových i potenciálových 

charakteristikách. Pásma by se dělila na různé oblasti např. týmová práce, zodpovědnost, 

inspirace, vynalézavost. Předmětem posuzování by bylo, který zaměstnanec, ve které oblasti 

vyniká. Součástí hodnocení by musela být i diskuze s hodnoceným o jeho kariérním postupu 

a osobním plánu. Pomocí odborníků by zaměstnancům bylo doporučené na jakou oblast se 

zaměřit a jak ji rozvíjet.   

Talent management, jak uvádí Horváthová (2011) tvoří tři základní skupiny procesů – 

získání, rozvoj a udržení talentů. Precheza by se tedy měla zaměřit na všechny tři oblasti. Je 

třeba si uvědomit, zda společnost disponuje s klíčovými zaměstnanci a také, zda je může 

získat z vnitřních či vnějších zdrojů. Jako příležitost je možné brát spolupráci se školami. 

Precheza spolupracuje s řadou středních i vysokých škol. Je tedy na zaměstnancích 

společnosti, aby talentované studenty, absolventy či stážisty objevili a následně oslovili. 
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6 ZÁVĚR 

Každá organizace funguje na základě propojení tří základních zdrojů, tedy 

materiálních, finančních a lidských. Je nutné vyzdvihnout lidské zdroje, protože právě ony 

dávají do pohybu ostatní zbylé dva zdroje. V posledních letech si toto tvrzení uvědomuje 

převážná část firem, a proto se do popředí zájmu dostávají právě lidské zdroje. Investice, které 

společnost vloží do svých zaměstnanců, nejsou ztracené peníze, ale vklad, který se společnosti 

několikanásobně vrátí, např. v podobě návrhů inovací, zlepšení image společnosti, vyšší 

produktivitou práce a celou řadou dalších faktorů.   

Cílem práce bylo analyzovat přístup k rozvoji lidských zdrojů ve společnosti Precheza 

a. s. Zjistit nedostatky a slabá místa v této problematice a navrhnout opatření, které by svou 

realizací přispěly k efektivnějšímu rozvoji lidských zdrojů.  

Diplomová práce byla vytvořena ve dvou rovinách. V první části teoretické byla 

rozebrána problematika související s rozvojem lidských zdrojů. Tato část vycházela z odborné 

literatury a jiných zdrojů. Teoretická část sloužila jako podklad pro vytvoření kapitoly další, 

prakticky zaměřené. Úvod praktické části byl věnován charakteristice společnosti. Další 

kapitola byla těžištěm celé práce a jejím obsahem byla samotná analýza přístupu společnosti 

k rozvoji lidských zdrojů. Analýza byla provedena pomocí několika metod. Studiem 

poskytnutých dokumentů, strukturovaným rozhovorem s personalistkou společnosti 

a provedením SWOT analýzy. 

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že společnost rozvoji a vzdělávání zaměstnanců 

přikládá určitou pozornost, avšak v některých oblastech byly nalezeny nedostatky. Zjištěné 

nedostatky by mohly být eliminovány realizací návrhů a doporučení, které byly navrhnuty 

v páté kapitole diplomové práce. 

Společnost Precheza a. s. patří k velkým zaměstnavatelům v okrese Přerov. Nabízí 

zajímavé finanční ohodnocení a řadu výhod. S přihlédnutím k navrženým opatřením by mohla 

svou pozici na trhu upevnit a stát se zajímavějším zaměstnavatelem regionu. 
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