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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje pracovnímu prostředí, zejména teorii procesu řízení lidských 

zdrojů. Popisuje vybrané součásti personálního řízení, jako jsou personální strategie, výběr 

zaměstnanců, hodnocení, vzdělávání a odměňování. Následně je popsáno, jak 

k jednotlivým činnostem přistupují ve vybrané společnosti. Pro bakalářskou práci byla 

vybrána společnost zabývající se zejména výrobou, obchodem a distribucí v oblasti 

elektrické a tepelné energie. V poslední části práce je na základě dotazníkového šetření 

charakterizováno pracovní prostředí ve vybrané společnosti z hlediska úrovně pracovních 

vztahů, způsobu a efektivnosti komunikace. 

 

Klíčová slova: pracovní prostředí, řízení lidských zdrojů, personální politika, hodnocení 

zaměstnanců, vzdělávání, komunikace, pracovní vztahy 

 

Summary 

Putting accent especially on theory of human resources management that bachelor 

thesis provide description of selected parts of manpower management like personal 

management strategy, manpower selection, manpower assessment, education and 

remuneration .Access to the particular activities at the selected company is described 

subsequently. Business sphere of the company selected for purpose of the thesis is 

production, trade and distribution of electricity and thermal energy. Closing part of the 

thesis provide you with characteristic of working environment at the given company 

specially from working relations and communication effectiveness point of view. 

 

Key words: Working environment, human resources management, personal policy, 

manpower assessment, education, communication, work relations. 
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1 Úvod 

Organizace může fungovat pouze za předpokladu, pokud se jí podaří uvést do 

součinnosti materiální, finanční, informační a lidské zdroje. To je stěžejním úkolem řízení 

každé organizace. Pod pojmem lidské zdroje si lze představit lidi v pracovním procesu. 

Patří tak k nejvýznamnějším z uvedených zdrojů, mají rozhodující význam pro personální 

práci. Pracovníci tvoří srdce organizace a přinášejí jí potřebnou přidanou hodnotu. Jsou 

tedy nejdůležitějším zdrojem, který má organizace k dispozici. V tržním prostředí jsou 

zpravidla i zdrojem nejdražším, a to především jedná-li se o pracovníky kvalifikované. 

Úspěšnost a konkurenceschopnost organizace je v rozhodující míře závislá na 

pracovnících, na jejich schopnostech, pracovním chování, spokojenosti a vztahu 

k zaměstnavateli. Z hlediska zaměstnavatele je tedy nutné jim věnovat náležitou péči. 

Výkon každého pracovníka ovlivňují vytvořené pracovní podmínky, kvalita řízení 

lidských zdrojů, způsoby komunikace v pracovním kolektivu a v neposlední řadě také 

mezilidské vztahy na pracovišti. Zájem vedení podniku o kvalitní pracovní prostředí je 

žádoucí a nemusí být nutně spojen s velkými výdaji. Již drobné zásahy do způsobu vedení 

a personálních aktivit přináší pozitivní výsledky. 

Cílem bakalářské práce je popsat řízení lidských zdrojů v konkrétní společnosti a 

charakterizovat pracovní prostředí v této společnosti z hlediska úrovně pracovních vztahů, 

způsobů a efektivnosti komunikace. Pro zjištění skutečných údajů bude použita metoda 

dotazování, konkrétně metody řízeného rozhovoru a dotazníkové šetření. Po vyhodnocení 

dotazníku budou v případě potřeby navrženy změny v personální činnosti. Doporučené 

návrhy by měly vést ke zlepšení úrovně pracovních vztahů a interní komunikace. 

Navrhovaná opatření by měla přispět ke zvýšení kvality pracovního prostředí a tím             

i zvýšení atraktivnosti konkrétního podniku zejména pro zaměstnance stávající, ale                            

i potencionální. 

Praktická část práce byla zpracována ve společnosti, která si nepřeje být jmenována. 

Pro potřeby práce tedy bude používán název „Společnost X“. 
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2 Charakteristika společnosti 

„Společnost X“ byla založena v roce 1992 jako akciová společnost. V roce 2003 

došlo ke spojení „Společnosti X“ s distribučními společnostmi, díky tomuto spojení se 

stala nejvýznamnějším energetickým uskupením ve střední a východní Evropě. Společnost 

patří mezi velké podniky, v současné době v ní pracuje více než 5 tisíc zaměstnanců. 

Hlavní předmět podnikání tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické a 

tepelné energie, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Důležitým posláním 

„Společnosti X“ je maximalizace návratnosti vložených prostředků a tím zajistit 

dlouhodobý růst hodnoty společnosti pro akcionáře. Věnuje se i dalším činnostem 

spojeným s výrobou elektřiny. Své aktivity uplatňuje i v oblasti vědy a inovací. K zajištění 

úspěšného působení na trhu v České republice společnost neustále investuje do 

modernizace starších hnědouhelných elektráren a výstavby nových efektivních zdrojů. 

Významnou zahraniční aktivitou je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách 

s příhodnými přírodními podmínkami. 

V rámci své podnikatelské činnosti prosazuje „Společnost X“ principy trvale 

udržitelného rozvoje, dbá na prosazení nových technologií, co nejefektivněji snižuje 

zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj v oblasti vzdělávání, 

zdraví a péče o děti. Strategické záměry společnosti kladou vysoké nároky na znalosti a 

zkušenosti zaměstnanců. Proto se „Společnost X“ již několik let věnuje strategickému 

náboru, který má za cíl povzbudit zájem o studium technických oborů a zajistit tak 

dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro generační obměnu personálu. V oblasti sociální 

politiky se společnost zaměřuje na zachování sociálního smíru. Peněžní i nepeněžní 

výhody jsou upraveny v kolektivních smlouvách. 

Všechnu svou činnost společnost provozuje s ohledem na zajištění maximální možné 

míry bezpečnosti. Firemní kultura se kromě výkonu orientuje na přísné etické standardy, 

zejména v oblasti odpovědného chování ke svému okolí. Společnost dlouhodobě a 

systematicky sleduje vliv své podnikatelské činnosti na znečištění ovzduší. Do současné 

doby zprovoznila 14 imisních stanic. Veřejnost pak prostřednictvím webových stránek 

informuje o výsledcích měření.  „Společnost X“ významně podporuje řadu neziskových 

organizací. 
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Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Ta volí a odvolává členy dozorčí 

rady. Výjimku tvoří jen členové dozorčí rady, které se volí sami zaměstnanci. Dozorčí rada 

má 12 členů a představuje kontrolní orgán společnosti. Statutárním orgánem je 

představenstvo, které řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Členy představenstva 

volí a odvolává dozorčí rada. 

„Společnost X“ řídí generální ředitel, který vykonává rozhodnutí představenstva a 

jedná jménem společnosti. Společnost se dále dělí do jednotlivých divizí. Jedná se o divizi 

generálního ředitele, divizi strategie, divize distribuce a zahraničí, divize obchod, divize 

výroba, divize investice, divize správa a divize finance. Ředitelé těchto divizí tvoří poradní 

orgán generálního ředitele pro vrcholné vedení společnosti. Základní organizační strukturu 

společnosti znázorňuje Příloha 1. 

. 
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3 Pracovní podmínky ve společnosti 

Pracovní prostředí představuje soubor činitelů, které působí na činnost člověka 

v určitém prostoru a také podmínky, za kterých je uskutečňován pracovní proces. Příznivé 

pracovní podmínky mají vliv na spokojenost, motivaci a výkonnost pracovníků, tím i na 

výkonnost celé společnosti. Pracovní prostředí tvoří kombinace lidských a fyzikálních 

faktorů. Mělo by optimálně působit na lidské smysly a jejich prostřednictvím na jednání, 

myšlení a city pracovníka. Pracovní podmínky musí být v souladu s fyziologickými, 

hygienickými a psychologickými požadavky pracovníků, musí splňovat bezpečnostní 

pravidla a kritéria ergonomie. 

3.1 Ergonomie 

Pojem ergonomie vznikl spojením dvou řeckých slov – „ergo“ = práce a „nomos“ = 

zákon, pravidlo. Definuje zlepšení pracovních podmínek bez ohrožení zdraví při zvýšení 

efektivnosti pracovní činnosti. Jednotliví autoři charakterizují ergonomii poněkud odlišně, 

základní myšlenka je však společná. Gilbertovi, Matoušek (2002) uvádí, že v roce 2000 

IEA navrhla následující definici: 

„Ergonomie je vědecká disciplína založená na porozumění interakcí člověka a 

dalších složek systému. Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, 

pohodu i výkonnost.“  

Základní oblasti ergonomie podle IEA: 

 Fyzická ergonomie – Zabývá se vlivem pracovních podmínek a 

pracovního prostředí na lidské zdraví. Uplatňuje přitom poznatky 

anatomie, antropometrie, fyziologie, biomechaniky apod. Jedná se 

např. o problematiku pracovních poloh, manipulaci s břemeny, 

bezpečnost práce. 

 Kognitivní ergonomie – Zaměřuje se na psychologické aspekty 

pracovní činnosti, jako je např. percepce, paměť, usuzování. Patří 

sem psychická zátěž, procesy rozhodování, dovednosti apod. 

 Organizační ergonomie – Je zaměřena na optimalizaci 

sociotechnických systémů včetně jejich organizačních struktur, 
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strategií a postupů. Jedná se o lidský systém v komunikaci, zajištění 

pocitu komfortu, sociální klima, týmová práce apod. [4] 

Ergonomické požadavky a doporučení jsou předmětem řady právních ustanovení, 

zákonů, vyhlášek, směrnic či norem ISO nebo ČSN. 

3.1.1 Pracovní systémy 

Pod pojmem pracovní systémy jsou označovány lidé, stroje a zařízení, pracovní 

prostor a faktory pracovního prostředí. Úkoly pracovních systémů jsou dány společenskou 

potřebou. Z tohoto hlediska je lze rozdělit na výrobní, informační, zásobovací, dopravní 

atd. Jejich zaměření klade na pracovníky specifické nároky. Pracovní systémy ovlivňují 

výkonovou kapacitu člověka, mají vliv na jeho zdraví, bezpečnost a osobní charakteristiky. 

Základními determinanty výkonové kapacity jsou tělesné rozměry, motorika a svalová síla, 

senzorická a psychická kapacita a zátěžová tolerance. [4] 

3.1.2 Stres 

Pracovní prostředí ovlivňuje člověka jak pozitivně tak i negativně. Za jeden 

z negativních vlivů se pokládá stres. Definovat stres není jednoduchou otázkou. Obecně se 

pod tímto pojmem označuje reakce organismu na působení určitého činitele (tresoru). Ten 

v člověku vyvolává úzkost či napětí a ohrožuje tak celistvost organismu. 

Podstatou stresu životního i pracovního je subjektivní prožitek. Každý člověk tak na 

stres reaguje jinak, intenzita stresu je tedy pro každého jedince jiná. V souvislosti 

s pracovním prostředím se používá pojmů pracovní zátěž nebo pracovní přetížení. Mezi 

tresory související s pracovní činností patří monotónní práce, časový tlak, směnová a noční 

práce, hmotná a morální zodpovědnost či využívání informačních technologií. Zdravotní 

účinky stresu nejsou jednoznačně prokázané, všeobecně se ale připouští, že s působením 

stresu na organismus dochází k fyziologickým změnám, např. poruchy oběhové a dýchací 

soustavy, příznaky psychických poruch nebo oslabení imunitního systému. [4] 

3.2 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 

Prevence úrazů a eliminace zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi primární 

povinnosti vedení každého podniku i jednotlivých manažerů. Zabezpečení zdravého a 

bezpečného pracoviště je pak povinností každého pracovníka organizace. 
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 Organizace je povinna mít písemně zformulovanou politiku ochrany zdraví a 

bezpečnosti při práci. Obsahem je deklarování záměrů, definování prostředků, kterými se 

budou uvedené záměry realizovat, a stanovení pravidel, kterými se musí řídit všichni 

pracovníci. Definována taky musí být úloha specialistů na bezpečnost, které musí každá 

organizace zaměstnávat. Dozorem nad bezpečností práce je v ČR pověřeno Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Orgány státního dozoru mohou kdykoliv vstupovat do prostorů 

organizace a vyžadovat předložení potřebných dokladů a poskytnutí informací. V případě 

zjištěných nedostatků mohou nařídit odstranění závad, zakázat užívání prostorů a 

technologií nebo uložit pokuty. [1,8] 

3.3 Pracovní podmínky ve „Společnosti X“ 

„Společnost X“ vytváří pracovní podmínky v souladu s právními předpisy. Mezi 

nejpodstatnější právní předpisy ČR, kterými se společnost v oblasti pracovního prostředí a 

pracovních podmínek řídí, jsou: 

  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

  zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP,  

  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  

  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci 

  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všechny tyto předpisy musí být dodrženy při vydání vnitřních předpisů organizace. 

Závazná je směrnice rady Evropské unie č. 89/391/EHS. Tato rámcová směrnice EU 

přijatá v roce 1989, stanovuje minimální požadovanou úroveň bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zavádí jako klíčový prvek zásadu hodnocení rizik a definuje jeho hlavní 

prvky.  

„Společnost X“ vychází z vlastní metodiky. Technik BOZP zodpovídá za zajištění 

veškerých činností souvisejících s ochranou zdraví při práci na pracovišti. Ze zajištění jsou 

odpovědni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 

zastávají. 

Společnost je držitelem ocenění „Bezpečný podnik“. Jedná se o program vyhlášený 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce. Jedná se         

o prestižní ocenění, jeho získáním se společnost zavazuje soustavně zvyšovat bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci.   
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4 Řízení lidských zdrojů ve společnosti 

Každá organizace i pracovníci jsou subjekty trhu pracovních sil. Získat kvalitní 

pracovní potenciál je pro organizaci spojeno s náklady, proto musí usilovat o zkvalitňování 

vlastního potenciálu i o jeho stabilizaci. Praxe řízení lidských zdrojů přináší řadu důkazů, 

že velmi úspěšné organizace se od těch méně úspěšných odlišují zejména způsoby řízení, 

jimiž dokážou formovat svůj lidský potenciál. Systém řízení lidských zdrojů musí reagovat 

na objektivní podmínky, které vytváří vnější podnikatelské prostředí i legislativní rámec, 

který reguluje pracovní vztahy. Jeho cílem je zajištění kvantitativní i kvalitativní stránky 

lidských zdrojů.[1] 

4.1 Teoretická východiska 

Personální práce tvoří část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání jeho 

organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností 

a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším 

osobám, s nimiž se v souvislosti se svojí prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení 

z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. [8] 

Personální práci lze tedy považovat za jádro a nejdůležitější oblast celého řízení 

organizace. Jedná se o nejobecnější označení pro tuto oblast řízení. Pojmy personální 

správa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jsou pak označení pro jednotlivé 

vývojové fáze nebo koncepce personální činnosti. Nejnovější koncepcí, která se začala 

formovat ve vyspělých zemích v 50. a 60. letech 20. století je řízení lidských zdrojů. [8] 

4.1.1 Řízení lidských zdrojů 

Pojmem řízení lidských zdrojů (ŘLZ) je popisován strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení jednoho z nejcennějších prvků organizace – lidí. Ti v organizaci pracují a 

individuálně nebo kolektivně napomáhají k dosahování všech jejich cílů. [1] 

Mnoho autorů se shoduje v klíčových bodech, které odlišují koncepci ŘLZ od 

koncepce personálního řízení. Ze stěžejních charakteristik uvádí: 

 Strategický přístup ke všem personálním činnostem, 

 Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly, 
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 Personální práce již není záležitostí odborných personalistů, ale stává se 

součástí práce všech vedoucích pracovníků. [1,3,8] 

Řízení lidských zdrojů je škálou aktivit. V obecném pojetí je jedním z klíčových 

úkolů to, aby byla organizace výkonná a její výkon se neustále zlepšoval. Tento úkol 

organizace zajistí jen zlepšováním využití všech zdrojů, kterými disponuje. Řízení lidských 

zdrojů je primárně zaměřeno na lidské zdroje, ale protože ty rozhodují i o využívání 

materiálních i finančních zdrojů, zprostředkovaně tak i rozhoduje o zlepšování všech 

zdrojů organizace. Všechny tyto aktivity názorně dokumentuje obrázek 1.[8] 

 

Obrázek 1: Obecný úkol řízení lidských zdrojů [vlastní zpracování dle Koubka 2005] 

 

Konkrétní výraz úkolů ŘLZ se nachází v tzv. personálních činnostech.  Mezi hlavní 

činnosti patří: 

 Vytváření pracovních míst, 

 Plánování, 

 Přijímání pracovníků, 

 Hodnocení pracovníků, 

 Odměňování, 

 Vzdělávání, 
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 Pracovní vztahy, 

 Péče o pracovníky. [8] 

V případě strategického ŘLZ se jedná o přístup k rozhodování o podnikových 

plánech a záměrech v podobě politiky, programů a praxe, která se týká zaměstnávání lidí, 

získávání a výběru pracovníků, jejich vzděláním a rozvojem, řízení pracovního výkonu, 

odměňování a pracovních vztahů. Strategický přístup ŘLZ vytváří strategie lidských 

zdrojů a ty jsou integrovány s podnikovou strategií. Tento proces se nazývá strategická 

integrace, na jejímž základě probíhá zabezpečení takové shody mezi podnikovou strategií a 

strategií lidských zdrojů, aby se obě strategie vzájemně podporovaly. [1] 

Koubek (2005) uvádí, že: 

„Strategické řízení lidských zdrojů je praktickým vyústěním personální strategie 

organizace. Je to konkrétní aktivita, konkrétní sílí směřující k dosažení cílů obsažených 

v personální strategii.“ 

Otázkou je, kdo se podílí na ŘLZ.  Jsou to činnosti nejenom personálního útvaru, ale 

také náplň práce všech vedoucích pracovníků organizace. Nezbytně nutné je tedy, aby si     

i vedoucí pracovníci osvojili znalosti a dovednosti spojené s personální činností. Nutností 

tedy je, aby jejich účast na personální práci organizace byla řízena a odborně zajišťována. 

V malých organizacích se této práci věnuje majitel či nejvyšší vedoucí pracovník. Větší 

organizace mají své specialisty - personalisty či zvláštní personální útvary. Dobře řízené 

organizace obvykle zajišťují zvláštní školení a doškolování zaměřené na personalistiku.  

 Personální útvar je specializované pracoviště na řízení a rozvoj lidí v organizaci.     

V rámci svého působení zajišťuje odbornou, poradenskou, organizační a kontrolní činnost. 

Poskytuje speciální služby vedoucím pracovníkům všech úrovní, ale také i jednotlivým 

zaměstnancům. [8] 

4.1.2 Personální plánování 

Primárním zaměřením organizace je plánování výrobních cílů, prodeje výrobků a 

služeb, popřípadě technického rozvoje. Z hlediska personálního plánování se tedy jedná    

o plánování odvozené, protože koresponduje se stanovením primárních cílů a musí jim 

sloužit. Nesmí být však izolováno. Samo o sobě ovlivňuje podnikovou strategii. A to tím, 
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že upozorňuje na efektivnější rozvíjení a rozmísťování pracovní síly, což vede k usnadnění 

dosažení stanovených cílů. 

Rozlišujeme mezi tzv. „měkkým“ a „tvrdým“ plánováním. Tvrdé plánování se 

zaměřuje na to, aby v daný okamžik byl k dispozici správný počet vhodné pracovní síly. 

Toto plánování je založené na kvantitativní analýze. Úlohou měkkého plánování je zajistit, 

aby měla organizace k dispozici správně motivované pracovníky, s vhodnými postoji, 

angažované a loajální ke své práci. [1] 

4.1.3 Získávání a výběr pracovníků 

Získávání a výběr pracovníků patří ke klíčovým fázím formování pracovní síly 

v organizaci. Samotný proces vyžaduje mnoho pozornosti, neboť rozhoduje o úspěšnosti, 

prosperitě a konkurenceschopnosti organizace. Základními kroky v procesu získávání 

pracovníků jsou: 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků – vychází z plánů organizace, musí 

probíhat s určitým předstihem před vlastní realizací získávání pracovníků 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa – definují vzdělání, 

kvalifikaci a zkušenosti, které jsou od držitele místa vyžadovány 

3. Zvážení alternativ – s ohledem na ekonomickou situaci a náklady spojené 

s existencí pracovního místa by organizace měla zvážit různé alternativy, jak 

potřebu pracovní síly vyřešit 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa – organizace se 

musí rozhodnout, které charakteristiky jsou z hlediska výkonu daného 

pracovního místa nezbytné, a vhodný uchazeč se bez nich neobejde 

5. Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů – organizace se rozhoduje, zda 

využije vnitřní nebo vnější zdroje pracovních sil a vlastní nebo cizí síly        

k  výběru pracovníků, výhody a nevýhody znázorňuje obrázek 2. 
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Obrázek 2: Volby zdroje pracovních sil v organizaci [vlastní zpracování dle Armstronga 2007] 

 

6. Volba metod získávání pracovníků – vychází z toho, že je třeba vhodným 

lidem dát na vědomí příležitost pracovního místa, metod je celá řada, pro 

představu zmíním metody: uchazeči se hlásí sami, doporučení současného 

pracovníka, inzerce ve sdělovacích prostředcích, přímé oslovení vhodného 

kandidáta, spolupráce s úřady práce, využití internetu 

7. Volba dokumentů požadovaných od uchazeče -  dokumenty do jisté míry 

ovlivňují úspěšnost pozdějších fází výběru, nejčastěji se jedná o doklady       

o vzdělání, speciální dotazníky organizace, životopis, osvědčení lékařské 

prohlídky o zdravotní způsobilosti [8] 

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat a určit, který z kandidátů na pozici bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat požadavkům pracovního místa a zároveň bude přínosem 

pro kolektiv nebo organizaci. Výběr tedy klade důraz nejen na odborné, ale i na osobnostní 

charakteristiky, potenciál a flexibilitu uchazeče. Rozeznáváme 3 druhy kritérií pro výběr. 

Jedná se o celopodniková, úseková a kritéria příslušného pracovního místa. Mezi 

nejpoužívanější metody výběru pracovníků patří: 

1. Dotazník – používá se skoro ve všech větších organizacích, zakládá se do 

osobní složky pracovníka, je zdrojem informací evidence pracovníků 
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2. Zkoumání životopisu – jedna z oblíbených metod výběru, velice často se 

používá v kombinaci s další metodou 

3. Testy pracovní způsobilosti – testy s nejrůznějším zaměřením a spolehlivostí, 

jsou považovány za pomocný nástroj, jedná se například o testy inteligence, 

schopností nebo testy osobnosti [8] 

4.1.4 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je součástí personálních činností organizace. Jejím cílem je 

zvyšovat profesní způsobilost zaměstnanců vzhledem k požadavkům jejich pracovní 

pozice. Hodnocení podléhají oblasti odborných znalostí a dovedností, pracovního nasazení 

a samostatnosti. V neposlední řadě také kvalita odvedené práce. [9] 

Mezi hlavní cíle hodnocení pracovníků patří: 

1. Identifikovat potenciál pracovníka 

2. Monitorovat výkon pracovníků vzhledem ke stanoveným normám a cílům 

3. Poskytnutí informací důležitých pro vytváření a udržování mzdových struktur 

4. Zlepšování vztahů mezi pracovníky a jejich nadřízenými 

5. Zlepšení pracovního výkonu 

6. Zvýšit efektivitu přidělování pracovních úkolů [1,8] 

Nejkompetentnější osobou provádějící hodnocení bývá přímý nadřízený. 

Samozřejmostí by měl být jeho objektivní přístup bez předsudků a zaujetí vůči 

hodnocenému pracovníkovi. Výsledek hodnocení by měl být pracovníkovi sdělen. Měla by 

mu být dána i možnost, aby se k hodnocení vyjádřil. Dalšími hodnotiteli můžou být 

personální útvar, externí nezávislý specialista, v poslední době nabývá na oblibě 

sebehodnocení nebo týmové hodnocení. [1] 

Lze rozlišit dva typy hodnocení: 

1. Neformální – jedná se o průběžné hodnocení pracovníka, má příležitostnou 

povahu a nikde nebývá zaznamenáno 

2. Formální – standardizované, bývá periodické, jde o plánované a systematické 

hodnocení, je součástí osobního spisu každého pracovníka [8] 
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Metod pro hodnocení pracovníků je celá řada. Mezi nejpoužívanější patří: 

 Hodnocení dle stanovených cílů – používá se pro hodnocení manažerů a 

specialistů, cíle musí být kvantifikovatelné a měřitelné, dosažitelné, podnětné 

a jednoznačně formulované. 

 Hodnocení na základě plnění norem – metoda používaná pro hodnocení 

dělníků ve výrobě, výhodou metody je, že výkon je posuzován pomocí 

objektivních měřítek. 

 Volný popis – jedna z univerzálních metod, nejčastěji se používá pro 

hodnocení tvůrčích pracovníků. 

 Hodnocení pomocí stupnice – univerzální metoda používaná v praxi velice 

často, jednotlivé aspekty práce se hodnotí zvlášť, používá se číselná, grafická 

nebo slovní stupnice. [8] 

4.1.5 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků je kompenzací za výkonovou práci a motivátorem práce 

budoucí. [9] 

Filozofie odměňování staví na zásadách spravedlnosti, rovnosti, důslednosti a 

průhlednosti. Protože se jedná o investici do lidského kapitálu, je potřeba odměňovat 

jednotlivce diferencovaně na základě jejich přínosu. Kromě mzdy nebo platu, či jiných 

peněžních forem odměn sem patří tako pochvala, povýšení, nepeněžní formy odměňování 

jako jsou zaměstnanecké výhody, vybavení kanceláře atd. [1] 

Hlavními úkoly systému odměňování jsou: 

1. Přilákat potřebný počet a kvalitu uchazečů. 

2. Stabilizovat žádoucí pracovníky. 

3. Být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami. 

4. Pozitivně motivovat pracovníky. 

5. Být stimulem pro zlepšení kvalifikace pracovníků. 

6. Akceptovatelnost od zaměstnanců. 

7. Racionální struktura přiměřená zdrojům organizace. [8] 

Hodnocení práce je systematické určování hodnoty každé práce či pracovní funkce. 

Po jejím zhodnocení je třeba ji převést do mzdového tarifu a zohlednit přitom jak možnosti 
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organizace, tak i vnější faktory. Dále je pak nutné vytvořit vhodnou strukturu základní 

složky mezd a platů tak, aby umožňovala nejenom náležité odstupňování odměny podle 

hodnoty práce a zohlednění vnějších faktorů, ale aby mohla i zohlednit charakteristiky 

výkonu pracovníka. [8] 

Mzdové formy 

 Časová mzda a plat - jedná se o hodinovou, týdenní nebo měsíční částku, 

kterou pracovník dostává za svou práci, nejčastěji používaná forma. 

 Úkolová mzda – jedná se o pobídkovou formu, pracovník je placen za každou 

jednotku práce, kterou odvede. 

 Podílová mzda – jde o formu, která se uplatňuje v obchodních činnostech, jde 

o odměnu pracovníka, která je alespoň z části nebo zcela závislá na prodaném 

množství. 

 Mzdy za očekávané výsledky práce – představuje odměnu za dohodnutý 

výkon nebo soubor prací, méně známá a používaná forma. 

 Dodatkové mzdové formy – jsou vázané na individuální nebo kolektivní 

výkon, jsou to jednorázové nebo periodicky opakující se formy odměňování, 

z praxe lze zmínit například odměnu za úsporu času, prémie, osobní 

ohodnocení, podíly na výsledcích hospodaření aj. [8] 

4.1.6 Vzdělávání pracovníků 

Pojem vzdělávání lze chápat jako proces uvědomělého a cílevědomého 

zprostředkování, aktivní tvorby a osvojování si vědeckých a technických vědomostí, 

praktických dovedností a zkušeností. Jedná se o utváření morálních rysů a osobitých 

zájmů. [9] 

Podnikové vzdělávání charakterizuje proces, kdy pracovník získává nové znalosti, 

rozvíjí své dovednosti, schopnosti a postoje. Systém podnikového vzdělání si organizace 

stanovuje dle svých možností a potřeb. Často se používá termínů tvrdé a měkké 

kompetence. Oblasti vzdělávání lze uskutečnit v různých formách, jako jsou 

standardizované kurzy, e-learning nebo prezenční výuka. Z hlediska načasování je možné 

používat formy „učení se do zásoby“ nebo dle právě nutné potřeby. Stanovení konkrétních 

cílů a tolerance individuálních potřeb by mělo při výběru správné formy napomoci. Mělo 
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by se jednat o aktivní formu vzdělávání, neboť čím náročnější budou potřebné dovednosti, 

tím by měly být metody aktivnější i s ohledem na větší časovou náročnost. [1] 

Metody podnikového vzdělávání 

 Metody používané na pracovišti při výkonu práce – metody vhodné především 

pro vzdělávání dělníků, též je někdy označována jako metoda „on the job“ 

1. Instruktáž při výkonu práce – metoda umožňuje rychlý 

zácvik, vytváří pozitivní vztah spolupráce mezi pracovníky 

navzájem, jako nevýhodu metody lze považovat použití spíše 

u jednodušších postupů. 

2. Coaching – jedná se o dlouhodobou instruktáž, vysvětlování 

a sdělování připomínek, v podstatě jde o periodickou 

kontrolu pracovníka. 

3. Mentoring – obdoba coachingu, vzdělávaný pracovník si sám 

vybírá poradce (mentora) jako svůj osobní vzor. 

4. Counselling – metoda vzájemného konzultování a 

ovlivňování se, patří k nejnovějším metodám, ruší 

jednosměrnost vztahu nadřízený-podřízený. 

5. Asistování – jedna z nejčastěji používaných metod, 

vzdělávaný pracovník je přidělen ke zkušenějšímu 

pracovníkovi a přebírá od něj zkušenosti. 

 Metody používané mimo pracoviště – „off the job“, většinou se používají při 

vzdělávání a rozvíjení pracovních schopností řídících pracovníků nebo specialistů 

1. Přednáška – zprostředkování faktů a teoretických znalostí. 

2. Přednáška spojená s diskusí – jedná se o oboustranný tok 

informací, překonává tak nevýhody samotné přednášky. 

3. Demonstrování – za pomoci audiovizuální techniky, počítačů 

nebo trenažérů zprostředkovává znalosti názorným 

způsobem. 

4. Případové studie – velmi oblíbená metoda, jde o skutečné 

nebo smyšlené vylíčení organizačního problému a pracovníci 

individuálně nebo skupinově tyto případy řeší. 
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5. Brainstorming – jedná se o variantu případových studií, 

skupina účastníku předkládá individuálně řešení, po jejich 

shromáždění probíhá diskuse. 

6. Simulace – účastníci jsou vyzváni, aby během časového 

intervalu učinili rozhodnutí k demonstrovanému problému. 

7. Assessment centre - moderní a vysoce hodnocená forma 

vzdělávání, účastníci plní různé úkoly, které jsou náhodně 

generované počítačem, jedná se o formu vzdělávání 

především manažerů. 

8. Outdoortraining – též používán název „učení se hrou“, jde 

skutečně o hry spojené se sportovní aktivitou. 

9. Vzdělávání pomocí počítačů – metoda náročná na technické 

vybavení, jde o interaktivní metodu, která umožňuje zpětnou 

vazbu, z hlediska organizace jde o časově efektivní 

metodu.[1]    

4.2 Řízení lidských zdrojů ve „Společnosti X“ 

Řízení lidských zdrojů ve „Společnosti X“ bude popsáno na základě informací 

získaných při odborných konzultacích s personalistkou společnosti. Konzultace probíhaly 

formou řízeného rozhovoru. 

Řízený rozhovor je jednou z technik sběru dat v sociálním výzkumu. Jde o precizní 

techniku sociálního výzkumu, která přináší velmi kvalitní výsledky. Vybranému 

respondentovi se pokládají předem připravené otázky z dotazníku. Odpovědi na jednotlivé 

otázky se písemně zapisují, následně zpracovávají a vyhodnocují. 

Seznam otázek je uvedený jako Příloha 2. 

4.2.1 Personální strategie a koncepce 

Personální strategie a koncepce vychází ze strategie společnosti, analýzy potřeb 

společnosti a nejlepší praxe na trhu, včetně stanovení priorit pro dané období. Promítá se 

do výkonových ukazatelů a v případě potřeby je doplněna změnovými, či implementačními 

prvky. Personální strategie a koncepce LZ je aktualizována zpravidla jednou ročně 

v návaznosti na definované strategické cíle a priority a legislativní požadavky. Tvorba 
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koncepce LZ je uskutečňována na základě stávajících či plánovaných aktivit, definici 

klíčových personálních činností, pravidel, zásad a priorit pro dané období. Probíhá             

s ohledem na interní analýzy a průzkumy a srovnání nejlepší praxe v oboru s cílem 

zajištění LZ v požadovaném množství a kvalitě s ohledem na bezpečnost a životní 

prostředí, s ohledem na makroekonomické vlivy – informace o inflaci či očekávaných 

mzdových nárůstech v ČR. Definuje jednotlivé personální činnosti a jejich klíčové 

ukazatele a tvorbu personálních nástrojů podporující strategii a firemní kulturu společnosti. 

Vstupními dokumenty pro tvorbu koncepce jsou právní předpisy, především Zákoník 

práce v platném znění, dále pak interní dokumenty jako jsou např. dlouhodobý plán 

činností zaměřený na dosažení stanovených cílů: Koncepce podnikatelské činnosti a 

Strategický a Podnikatelský plán. 

Výstupními dokumenty jsou pak pracovní dokumentace konkretizující jednotlivé 

činnosti, jejich vstupy a výstupy a způsob jejich provádění v oblasti LZ: 

1. Zajišťovaní LZ 

2. Rozvoj LZ 

3. Benefity a odměňování 

4. Služby personální administrativy 

5. Výkon strategických personálních činností pro top management 

6. Výkon personálních činností v lokalitách 

7. Firemní kultura a interní komunikace 

4.2.2 Personální politika 

Cílem personální politiky „společnosti X“ je budovat společnost, která je srovnatelná 

s nejúspěšnějšími evropskými energetickými společnostmi a dlouhodobě tak bezpečně 

zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře. O tom, zda bude tento cíl naplněn, rozhodují 

především zaměstnanci společnosti. Jejich znalosti, schopnosti a dovednosti, pracovní 

nasazení a chování v souladu s principy firemní kultury jsou pro společnost klíčovými 

zdroji. Jejím zájmem je vytvářet takové podmínky, které podporují rozvoj a optimální 

využití pracovního potenciálu každého jednotlivce a vytvářet prostředí, kde práce 

ve prospěch firemních cílů umožňuje i naplňování cílů osobních. Všech svých cílů chce 

společnost dosáhnout na základě naplnění poslání v oblasti zajištění, adaptace a udržení 
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potřebného počtu zaměstnanců, hodnocení a motivace zaměstnanců, zabezpečení odborné 

zdatnosti zaměstnanců, jejich neustálý a cílený rozvoj, vytváření podmínek pro vysokou 

kvalitu a kulturu práce a odpovědnost všech zaměstnanců za výsledky své práce, vytváření 

prostředí dobré vzájemné spolupráce a důvěry mezi zaměstnanci a útvary společnosti. 

4.2.3 Plánování lidských zdrojů, zaměstnanost 

Společnost vychází z principu, že struktura a způsobilosti zaměstnanců mají být nastaveny 

tak, aby byla zajištěna požadovaná výkonnost, efektivita a bezpečnost. Stanovuje optimální 

počet a strukturu zaměstnanců pro co nejefektivnější výkon všech činností, které 

společnost musí, nebo chce, zabezpečovat ve vlastní režii při zachování vysoké míry 

spolehlivosti a bezpečnosti. Plánuje tak, aby mohla získat a udržet konkurenční výhody 

v rámci konkurenčního prostředí.  

Z hlediska zaměstnávání efektivně vytěžuje zdroje interního i externího trhu práce    

k dosažení požadované úrovně zaměstnanosti. Pro podporu žádoucí vertikální                     

i horizontální mobility zaměstnanců společnost preferuje využití zdrojů interního trhu 

práce a vytváří k tomu vhodné podmínky. Uvědomuje omezený potenciál interního             

i externího trhu práce, zohledňuje jej v rámci personálního plánování a je jí motivem pro 

rozvoj lidských zdrojů a spolupráci se školami. 

Volná pracovní místa jsou obsazována nejvhodnějšími kandidáty v požadovaném čase, 

s co nejnižšími náklady, transparentním a jednotným přístupem. Výběr zaměstnance 

probíhá formou výběrového řízení, zjednodušeného nebo přímého výběru. Výběrová řízení 

jsou ve společnosti interní nebo otevřená. Z interních způsobů se jedná o: 

 Přímý výběr z podřízených zaměstnanců – o obsazení volného místa rozhoduje 

vedoucí zaměstnanec, v tomto případě společnost nezveřejňuje oznámení o volném 

pracovním místě. 

 Výběr ze zaměstnanců „Společnosti X“ – v tomto případě již musí být zveřejněn 

záměr obsadit volné pracovní místo, uveřejnění probíhá na webových stránkách 

Intranetu, v rámci stanovém časové lhůty se vytváří seznam kandidátů, kteří se na 

volné pracovní místo přihlásili, poté vedoucí pracovník rozhodne, zda přistoupí 

k přímému výběru zaměstnance nebo navrhne interní výběrové řízení. 



Lenka Turková: Pracovní prostředí ve vybrané společnosti 

2014  19 

 

Pokud se mezi stávajícími zaměstnanci nezvolí vhodný kandidát na obsazované 

místo, pak teprve společnost uskutečňuje otevřený výběr z externího trhu práce. Celý 

systém obsazování pracovního místa má poměrně složitou strukturu, dělí se na přípravnou, 

realizační a závěrečnou fázi. Jsou do něho zapojeni vedoucí pracovníci, specialisté LZ, 

v případě potřeby i externí poradci. 

 Společnost se také aktivně angažuje ve strategickém náboru studentů, které 

zařazuje do svých stipendijních programů. Jedná se o vytipované nadané studenty 

vysokých škol i žáky středních škol, které se společností spolupracují. 

4.2.4 Pracovní doba 

Týdenní pracovní doba je stanovena v kolektivní smlouvě následujícím způsobem:  

a) 37,5 hodiny s výjimkou případů uvedených v bodech b) a c), 

b) 36,5 hodiny – u zaměstnanců nepřetržitých provozů, třísměnných 

provozů a zaměstnanců, kteří vykonávají práce v dvousměnném 

provozu, zajišťovaném po všechny kalendářní dny v roce, 

c) 36 hodin – u zaměstnanců nepřetržitých provozů jaderných elektráren, 

kteří vykonávají práce, které nemohou být přerušeny. 

Zaměstnanci společnosti pracují v jednosměnném, dvousměnném, třísměnném a 

nepřetržitém provozu. Zaměstnanci v nepřetržitém, třísměnném a dvousměnném provozu 

vykonávají práci ve směnách, které na sebe navazují podle předem stanoveného rozvrhu 

směn. Fond pracovní doby daný rozvrhem směn (rozvrh stanovené pracovní doby) se 

vyrovná s ročním fondem pracovní doby čerpáním klouzavého volna v průběhu roku. 

Termín čerpání klouzavého volna určuje zaměstnancům jejich nadřízený vedoucí 

zaměstnanec v přiměřeném předstihu.  

4.2.5 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců „Společnosti X“ je zaměřeno hlavně na posouzení přínosu 

zaměstnanců společnosti v uplynulém období a na stanovení další cílené stimulace pro 

rozvoj a stabilizaci zaměstnance. V procesu hodnocení zaměstnanců se porovnává 

skutečnost s požadavky na konkrétní pracovní místo zejména v oblasti pracovního výkonu 
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zaměstnance (jeho silné a slabé stránky) a jeho osobního a pracovního přístupu. Posuzuje 

se také plnění kvalifikačních požadavků a možný odborný růst jednotlivých zaměstnanců. 

Hlavní zásady hodnocení jsou: 

 Hodnocení probíhá jednou ročně u zaměstnanců se smluvní mzdou, 

všeobecně je stanoven měsíc březen. U zaměstnanců s tarifní mzdou 

probíhá hodnocení čtvrtletně. 

 Hodnocení zaměstnance probíhá formou hodnotícího rozhovoru, 

kterému předchází příprava podkladů a případné sebehodnocení. 

 Každému zaměstnanci je útvarem řízení výkonu podle zastávaného 

pracovního místa přiřazen vzor hodnocení. 

 U zaměstnanců zařazených do příslušných segmentů se hodnotí 

pracovní výkon a pracovní přístup na základě pracovního chování. 

 Kritérii hodnocení jsou rozpracované projevy žádoucího pracovního 

chování. Pro hodnocení pracovního chování je stanovena hodnotící 

stupnice od A++ do C, kdy nejlepší známka je A++ a nejhorší 

známka je C. 

 V případě potřeby určí hodnotitel hodnocenému konkrétní pracovní 

nebo rozvojové úkoly na příští období. 

 V souladu s Kolektivní smlouvou hodnotitelé též provádí čtvrtletně 

hodnocení plnění individuálně uložených úkolů a přínosů každého 

zaměstnance. 

Hodnotící rozhovor je dialog hodnotitele a hodnoceného. Hodnotitel by měl zajistit 

jeho nerušený průběh. Účelem je posouzení pracovní výkonnosti hodnoceného a jeho 

osobního a pracovního přístupu na základě jeho pracovního chování. Součástí rozhovoru je 

zjištění příčin jeho případných pracovních slabých stránek a stanovení možností jeho 

pracovního rozvoje. Hodnotící rozhovor musí probíhat bez účasti dalších spolupracovníků 

hodnoceného zaměstnance. Písemným dokladem o hodnocení zaměstnanců je tisková 

sestava Hodnotící formulář. U zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou je jejich vedoucí 
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povinen respektovat celkové hodnocení při stanovení osobního ohodnocení daného 

zaměstnance na následující období. 

Tabulka č. 1 zachycuje výši osobního ohodnocení zaměstnanců s tarifní mzdou dle 

výsledku hodnocení. 

 

Tabulka 1: Výše osobního ohodnocení na základě výsledku hodnocení pro zaměstnance s tarifní 

mzdou [vlastní zpracování] 

 doporučené maximální % osobního ohodnocení  

A++   do 50 % mzdového tarifu 

A+ do 30 % mzdového tarifu 

A do 20 % mzdového tarifu 

B do 10 % mzdového tarifu 

C Do 5 % mzdového tarifu 

 

 Zaměstnancům se smluvní mzdou se vyplácí osobní ohodnocení dle stejné stupnice 

hodnocení jako u tarifních zaměstnanců. Stupnice hodnocení charakterizuje výkonový kód 

zaměstnance. Výše osobního ohodnocení se vypočítává dle definovaného interního 

algoritmu. Tabulka č. 2 zachycuje v jakých pásmech může výši osobního hodnocení 

hodnotitel zaměstnanci přidělit. 

 

Tabulka 2: Výše osobního ohodnocení na základě hodnocení pro zaměstnance se smluvní mzdou 

[vlastní zpracování] 

Výkonový kód pásmo  

A++ Vynikající úroveň 131% - 200% 

A+ Nadprůměrná úroveň 101% - 130% 

A Standartní úroveň 81% - 100% 

B Přijatelná úroveň 31% - 80% 

C Nepřijatelná úroveň 0% - 30% 
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4.2.6 Mzdy a odměny 

Všichni zaměstnanci „společnosti X“ jsou odměňováni na základě dohodnutých 

podmínek uvedených v Kolektivní smlouvě, platné na určité časové období. Společnost 

vyplácí mzdy o 15% vyšší než je medián trhu všech společností v ČR. Zaměstnancům jsou 

vypláceny tarifní nebo smluvní mzdy. 

1. Smluvní mzda - Smluvní mzda se stanoví zpravidla zaměstnancům, kteří 

svým rozhodnutím zásadně ovlivňují výsledky hospodaření společnosti, 

řízené organizační jednotky, řízené sekce nebo jiného útvaru. Ve smluvní 

mzdě je podchycena vazba na výsledky hospodaření zaměstnavatele, 

výsledky příslušného útvaru a plnění úkolů uložených zaměstnanci. 

Konkrétní podmínky jsou se zaměstnancem sjednány v individuální smlouvě. 

2. Tarifní mzda – Ve společnosti je uplatňován jednotný systém 12 tarifních 

stupňů s mezistupňů. Jednotlivé tarify jsou specifikovány v interním 

dokumentu zvaném Sborník. Pracovnímu místu přísluší tarifní stupeň, který 

odpovídá tarifnímu zařazení nejvýše ohodnocené charakteristické činnosti 

přiřazené příslušnému pracovnímu místu. Tento tarifní stupeň se zaměstnanci 

přizná za předpokladu, že v plném rozsahu činnost vykonává. 

Zaměstnancům, kteří jsou odměňováni tarifní mzdou, se poskytují následující 

složky mzdy: 

 mzdový tarif 

 osobní ohodnocení 

 prémie 

 příplatky 

 další složky mzdy 

 

Osobní ohodnocení 

Osobní ohodnocení je finanční ocenění dlouhodobé pracovní výkonnosti 

zaměstnance, plnění uložených úkolů a dosahovaných pracovních výsledků. Osobní 

ohodnocení je stanoveno pro jednotlivé tarifní stupně ve výši 0 - 50 % mzdového tarifu. 

Konkrétní výši osobního ohodnocení přiznává jednotlivým zaměstnancům jejich přímý 

vedoucí zaměstnanec. Osobní ohodnocení se přiznává na jeden kalendářní rok. 
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Prémie 

Prémie slouží jako krátkodobé ocenění plnění uložených úkolů, pracovní výkonnosti 

a dosahovaných pracovních výsledků kolektivu nebo zaměstnance. Rozděluje je přímý 

vedoucí zaměstnanec. Prémie jsou vypláceny vždy ve výplatě za první měsíc po skončení 

daného čtvrtletí. 

Příplatky 

 Zaměstnanci s tarifní mzdou dostávají ve „Společnosti X“ tyto příplatky: 

 Příplatek za práci přesčas 

 Příplatek za práci ve svátek 

 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

 Příplatek za noční práci 

 Příplatek za práci v sobotu a v neděli 

 Příplatek za práci v odpoledních směnách 

 Příplatek za práci ve směnových režimech 

 Příplatek za práci ve výškách 

 Příplatek za práci ve zvláštních pracovních podmínkách 

Další mzdové složky 

Odměna za hospodářský výsledek společnosti slouží jako ocenění zaměstnancům 

za podíl na výsledném hospodaření. Celková částka mzdových prostředků určená k výplatě 

odměny za hospodářský výsledek se rozděluje jednotlivým zaměstnancům v poměru výše 

hrubých mezd zaměstnanců. Tato odměna není vyplácena zaměstnancům se smluvní 

mzdou. 

4.2.7 Rozvojové a vzdělávací aktivity 

Jednou z priorit „Společnosti X“ je cílené zajišťování odborné úrovně a 

způsobilosti zaměstnanců a jejich rozvoj. Vytváří podmínky pro kariérní růst vysoce 

výkonných, talentovaných a nadaných zaměstnanců. Cílený rozvoj, příprava a vzdělávání 

efektivně podporují potřeby dosažení potřebné kvalifikace a způsobilosti zaměstnanců 

společnosti. Nedílným prvkem rozvoje lidských zdrojů je vzájemné předávání znalostí, 

zkušeností a dovedností mezi zaměstnanci formou stáží, rotací, interních školení, 
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konzultací, programů zástupnictví, tvorbou záznamů o zkušenosti, vzájemné podpory a 

sdílení znalostí. Rozvojové aktivity pro jednotlivce a týmy dělí na odborné, osobnostní a 

manažerské. 

K zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců společnost aplikuje školení, která prohlubují 

a udržují odborné znalosti a dovednosti zaměstnance, které jsou klíčové pro výkon 

činnosti/í a jsou kvalifikačním požadavkem na jeho pracovním místě. Školení organizačně 

zajišťuje skupina řízení kvalifikací a to výhradně pro zaměstnance s nastaveným 

kvalifikačním požadavkem. Školení probíhá dle výcvikového programu. Všichni 

zaměstnanci musí projít vstupním školení, které se skládá ze 4 částí: 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Požární ochrana 

 Ochrana životního prostředí nebo EMS
1
 

 Vstupní instruktáž na pracovišti 

Školení je ukončeno ověřením znalostí zaměstnance způsobem stanoveným výcvikovým 

programem. Ve všech těchto oblastech probíhají v průběhu celé délky pracovního poměru 

zaměstnance doplňková školení. 

 Dalším z typů vzdělávaní a rozvoje zaměstnanců, které společnost využívá je 

koučování. Rozvojový program je nadstandartní individuální rozvojová aktivita, která je 

určena především manažerům k podpoře jejich profesního rozvoje, vyšší výkonnosti, 

využití jejich potenciálu a sladění jejich osobních cílů s cíli společnosti. 

 „Společnost X“ své zaměstnance dále aktivně zapojuje do jazykových kurzů, 

odborných kurzů na míru, rekvalifikací, programu na podporu týmové spolupráce. 

Z manažerských programů pak manažerská fóra nebo řešitelské workshopy. Vzdělávací a 

rozvojovou činnost zajišťují interní instruktoři, lektoři nebo tutoři pověření vedením 

lidských zdrojů. Tutor je zaměstnanec divize výroba, který na základě určení nadřízeného a 

v souladu s obsahem stanoveného adaptačního programu zajišťuje tutoring. Tutor úzce 

                                                 
1
EMS – Enviromentalmanagmentsystém, systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech 

aspektech podnikání, jehož prostřednictvím společnost zajišťuje péči o životní prostředí ve své podnikatelské 

strategii 
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spolupracuje se zaškolovaným zaměstnancem přímo na pracovišti, ukazuje, vysvětluje a 

konzultuje předepsané činnosti a předává své pracovní zkušenosti. 

 Cílem programu Manažerská fóra je podporovat vlastní rozvoj manažerů. Program 

inspiruje manažery k rozvoji v oblasti vedení lidí k výkonu a k vytvoření platformy pro 

profesionální výměnu zkušeností. 

 Program Leader podporuje osobnostní a odborný růst. Jedná se o na míru sestavený 

individuální rozvojový plán pro každého ředitele. Program využívá převážně individuálního 

koučování a kombinaci moderních rozvojových aktivit, například řešitelské workshopy, skupinové 

a individuální tréninky, e-learning. 

 Program Potencials je určen talentovaným studentům vysokých škol. Probíhá 

formou odborného vedení garantem programu Potentials. Jedná se o exkurze v provozech, 

semináře, workshopy, koučování, tréninky měkkých dovedností, setkávání s představiteli 

TOP managementu a odborné kurzy. Program trvá jeden kalendářní rok. Po úspěšném 

zvládnutí programu je účastníkovi nabídnuto pracovní místo. 

 Řešitelské workshopy jsou určené týmům zaměstnanců. Jsou to skupiny maximálně 

15 účastníků, které vede facilitátor – vedoucí diskuse. Cílem skupiny je nalézt řešení 

daného problému. Facilitátor je odpovědný za přípravu, průběh a vyhodnocení setkání 

v písemné formě. Délka trvání je cca 3 - 8 hodin.  
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5 Úroveň pracovních vztahů, způsoby a efektivnost 

komunikace ve společnosti 

Komunikace je důležitou součástí života každého člověka. Napomáhá utvářet 

mezilidské vztahy a z velké části rozhoduje o kvalitě života. Schopnost umět správně 

komunikovat spočívá v řadě dovedností. Patří mezi ně umění naslouchat a také schopnost 

přizpůsobit se aktuálním podmínkám. 

Komunikace neprovází jen osobní život člověka, ale i život organizací. Ve vnějším 

prostředí společností je to například komunikace se zákazníky nebo veřejností. Ve vnitřním 

prostřední působí hlavně mezi zaměstnanci. Interní komunikace je důležitou součástí 

firemní kultury, protože prostřednictvím komunikace lze ovlivnit zaměstnance k lepším 

výkonům. Správně fungující interní komunikace pozitivně ovlivňuje kvalitu práce, vyšší 

produktivitu práce a má dobrý vliv na utváření pracovních vztahů. Proto je potřeba věnovat 

jí patřičnou pozornost. 

5.1 Pracovní vztahy 

Pracovní vztahy vznikají v souvislosti s vykonáváním práce. Mají svou formální        

i neformální stránku. U vztahů mezi zaměstnanci převažuje neformální stránka, naopak     

u vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem převažuje stránka formálních vztahů. 

Kvalita pracovních vztahů vytváří rámec, který významně ovlivňuje dosahování 

firemních cílů, ale také pracovních a životních cílů každého zaměstnance. Harmonické 

pracovní a mezilidské vztahy vytváří produktivní klima, které má pozitivní vliv na 

kolektivní i celofiremní výkon. 

Tvorbu zdravých pracovních vztahů v organizaci také ovlivňuje fakt, zdali jsou všem 

účastníkům pracovních vztahů známá určitá pravidla. Ta bývají unifikována a jsou 

zpravidla stanovena zákonem. Významnou roli hraje nejenom znalost těchto pravidel, ale   

i jejich dodržování. 

Doprovodným jevem všech mezilidských vztahů, pracovních nevyjímaje, jsou 

konflikty. Ty vznikají z nejrůznějších příčin, jako je nedorozumění, nedostatky 

v personální práci nebo sociální chování jedinců. Jako jeden z nejefektivnějších nástrojů 

prevence konfliktů je dobře fungující systém interní komunikace. [8] 
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5.2 Vnitropodniková komunikace 

Vnitropodniková komunikace probíhá uvnitř podniku. Přímo ovlivňuje mezilidské 

vztahy uvnitř podniku i vztah zaměstnanců k podniku samotnému. Hlavním cílem 

vnitropodnikové komunikace je zajištění informačních potřeb pro konkrétní výkon práce a 

také zajištění její koordinace v rámci celého fungování podniku, dále pak kvalita interní 

komunikace zaměřená na motivaci zaměstnanců a dosažení společného sdílení cílů 

podniku a taky oblast komunikace mezi vedením podniku a zaměstnanci. Komunikaci lze 

chápat jako řízený proces, kdy dochází k výměně, předávání a přijímání informací, které 

by měly jasně odrážet cíle podniku. [5] 

5.2.1 Základní prvky efektivní komunikace 

Každá komunikace má své vstupy, výstupy a podmínky, za kterých probíhá. Je 

proměnlivá v čase a probíhá v určitých nastavených podmínkách a kontextu. Organizace, 

která chce interní komunikaci ovlivňovat tak musí identifikovat prvky, které jí ovlivňují. 

Základními prvky interní komunikace jsou: 

 Firemní kultura založená na morálních a etických hodnotách, 

 Definovaná komunikační strategie, 

 Jednotný tým vedení lidí, 

 Definovaná dělba práce, 

 Deklarovaná sociální politika, 

 Efektivně nastavený interní marketing, 

 Komunikační kompetence manažerů, 

 Otevřená komunikace se zpětnou vazbou, 

 Nastavení informační a komunikační infrastruktury firmy. [5] 

5.2.2 Důsledky neefektivní komunikace 

Význam efektivní interní komunikace si organizace uvědomují při sledování 

důsledků, které vznikly komunikačními chybami a nedostatky. Z nejčastějších projevů lze 

jmenovat nedostatek informací, neúplné informace nebo nejednoznačné informace. 

Z těchto nedostatků vzniká informační šum. [5] 
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Komunikační šum vzniká při toku informací a je charakteristický zkreslenými, 

nepřesnými nebo zavádějícími informacemi. Nefungující komunikace vede zaměstnance 

k demotivaci, nerozhodnosti či frustraci. Tyto nedostatky ve fungování firmy mohou mít za 

následek zvýšení fluktuace zaměstnanců, špatnou koordinaci procesů a činností či 

konkurenční neschopnost celé firmy. [5] 

5.2.3 Komunikační kanály, komunikační nástroje 

Uvnitř firmy probíhají informace všemi směry a pomocí různých komunikačních 

kanálů. Komunikační směry se dělí na vertikální, horizontální a diagonální dle směru 

v hierarchii firmy. Komunikační kanál lze chápat jako soubor činností a prostředků pro 

zajištění správného toku a sdílení informací v rámci konkrétního komunikačního procesu. 

[5] 

Firemní komunikace probíhá ve třech základních formách, a to v podobě písemné, 

osobní a elektronické. Využití určité formy závisí na druhu a důležitosti komunikace. 

Obecně tak nelze definovat, která z uvedených forem bývá nejefektivnější. Zvolená forma 

má bezprostřední vliv na účinnost komunikace. [5] 

Osobní komunikace je nejpoužívanější formou, protože může docházet k okamžité 

interakci, lze tak hned na místě odstranit případná nedorozumění. Jako výhodu této formy 

lze považovat nastavenou zpětnou vazbu. Aby se předešlo případným ztrátám informací, je 

doporučováno doplnění ústní komunikace písemným záznamem. 

Týmové porady jsou častým nástrojem vedení týmů. Efektivnost porady je přímo 

závislá na její přípravě. Všichni přítomní by měli být předem seznámeni s programem 

porady.  

Firemní mítinky jsou celofiremní shromáždění zaměstnanců, kde dochází 

k prezentaci strategických cílů pro nejbližší budoucnost, ke sdělování výsledků a úspěchů 

z minulého období nebo k informování o nových organizačních změnách. 

Společenské a sportovní akce jsou velmi vhodnou příležitostí pro získání zpětné 

vazby, dále také pro neformální diskuzi. Tyto akce bývají spojené s posilováním týmové 

spolupráce. 

Výroční zprávy mají za cíl poskytnout souhrn důležitých informací o firmě za 

uplynulé období. Jsou určeny pro vnitřní i vnější veřejnost. 
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Firemní časopis patří mezi oblíbené komunikační kanály ze strany zaměstnanců. 

Oblíbený u velkých, většinou výrobních firem. 

Nástěnky patří mezi velmi jednoduché komunikační prostředky. Uplatňují se 

zejména v případě, kdy zveřejněné informace mají delší časovou účinnost. Vhodné jsou     

i pro zajištění denních aktuálních informací. 

E-mailová komunikace se považuje za jeden z nejpoužívanějších prostředků firemní 

komunikace. Poskytuje možnost okamžité reakce na psaný text. 

Intranet je interní síť firmy, která funguje na principu internetových protokolů. Není 

přístupná vnějšímu okolí a je chráněná povolenými přístupy. V případě, že splňuje všechny 

podmínky funkčnosti, považuje se za vhodný nástroj interní komunikace a může tak 

velkou mírou přispět k efektivnímu fungování organizace. [5] 

5.3 Úroveň pracovních vztahů, způsoby a efektivnost 

komunikace ve „Společnosti X“ 

Pro charakteristiku úrovně pracovních vztahů, způsobů a efektivnosti komunikace ve 

„Společnosti X“ byla použita metoda dotazníkového šetření. Ta je jednou 

z nejpoužívanějších metod dotazování. Otázky mají pevně fixované pořadí, obsah i formu 

a jsou určeny k vyplnění samotným respondentům. Výhodou dotazníku je, že poskytuje 

dostatečné množství údajů potřebných pro statistické zpracování a následnou prezentaci 

výsledků. Nevýhodou může být zpochybnitelná věrohodnost, zda dotazník vyplnil sám 

respondent nebo chyby v odpovědích způsobené nepochopením otázek. 

Dotazník použitý ve „Společnosti X“ je uveden jako Příloha 3. V jeho úvodu byl 

vysvětlen smysl a cíl dotazování. Zaměstnancům společnosti byla přislíbena anonymita 

poskytnutých údajů. Též jim bylo poděkováno za jeho vyplnění. Samotný dotazník byl 

sestaven ze 13 otázek. Většina z nich byly otázky uzavřené, ve kterých byly zaměstnancům 

nabídnuty varianty výběru. Polootevřené otázky měly varianty výběru a jednu možnost 

volné odpovědi. V závěru dotazníku byly umístěny dvě otázky identifikační. Dotazování 

probíhalo ve „Společnosti X“ v průběhu měsíce ledna 2014. Rozdáno bylo 100 dotazníků 

prostřednictvím personalistky společnosti. Pro zajištění anonymity byly k jednotlivým 

dotazníkům rozdány obálky bez jakýchkoliv identifikačních údajů. S myšlenkou lepší 

návratnosti byly dotazníky rozdány specialistům a technikům společnosti, kteří pracují 
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v jednosměnném provozu a kteří tak mohli vyplněný dotazník předat v uzavřené obálce 

personalistce společnosti. Specialisté a technici rovněž tvoří většinu  zaměstnanců 

společnosti. Návratnost dotazníků byla 73%. Mezi faktory, které mohly ovlivnit to, že 

nedošlo ke 100% návratnosti, je možné zařadit nedůvěru zaměstnanců k tomu, že bude 

zaručena jejich anonymita, pracovní vytížení, a tedy nedostatek času na tuto dobrovolnou 

činnost, ale také neochota zaměstnanců. 

V otázce číslo jedna mohli zaměstnanci z nabízených variant vybrat více možností. 

Bylo tedy libovolné, zda zaškrtnou pouze jednu možnost, či zvolí více variant. Z výsledků 

je zřejmé, že zaměstnanci jako nejčastější zdroj firemních informací, a tedy i prostředek 

komunikace, využívají firemní intranet. Následují informace od nadřízeného a osobní 

rozhovor. K často využívaným patří také email. Naopak ani jeden z respondentů neuvedl 

nástěnky. Četnost využívání jednotlivých zdrojů informací znázorňuje graf 1. 

 

 

Graf 1: Četnost využívání zdrojů firemních informací [vlastní zpracování] 

 

 Otázka číslo 2 navazovala na první otázku. Zaměstnanci měli vybrat způsob 

komunikace, který se jim jeví jako nejrychlejší a nejefektivnější. Vyhodnocení téměř 

koresponduje s výsledky první otázky. Jako nejrychlejší a nejefektivnější zdroj informací 

zaměstnanci považují intranet, následuje osobní rozhovor, informace od nadřízeného a 
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email. Při otázce, zda si zaměstnanci myslí, že dostávají dostatek informací k vykonávání 

jejich profese, uvedlo 21 % dotazovaných zaměstnanců, že rozhodně ano, 70 % 

zaměstnanců se domnívá, že spíše ano. Žádný zaměstnanec neuvedl, že nedostává dostatek 

informací. Zhodnocení čtvrté otázky demonstruje způsoby hodnocení zaměstnanců ve 

„Společnosti X“. 66 zaměstnanců uvedlo, že jsou hodnoceni jednou ročně. Jednalo se tedy 

o zaměstnance, kteří mají smluvní mzdy. Sedm zaměstnanců je hodnoceno čtvrtletně. Jsou 

to tedy zaměstnanci, kteří mají tarifní mzdy. Téměř 84 % dotazovaných zaměstnanců 

uvedlo, že znají vizi, hodnoty a strategii společnosti. Více jak 88 % zaměstnanců aktivně 

komunikuje při plnění společného úkolu, 8 % dotazovaných naopak považuje svou 

komunikaci při plnění společného úkolu za problémovou. 

V sedmé otázce se dotazovaní zaměstnanci vyjadřovali k výskytu konfliktů na 

pracovišti. 92 % jich odpovědělo, že nedochází k častým konfliktům. V případě, že 

„Společnost X“ pořádá mimopracovní akci, zúčastní se ji skoro 80 % respondentů. Na 

otázku, zda se zaměstnanci vídají se svými kolegy i mimo pracovní dobu, odpovědělo 38 

% dotazovaných zaměstnanců, že se vídají pravidelně. Mimopracovní setkání s kolegy 

alespoň dvakrát do roka uvedlo 42 % zaměstnanců. Desátá otázka dotazníku se týkala 

spokojenosti zaměstnanců se svým pracovním prostředím. 90 % respondentů uvedlo, že 

jsou spokojeni. Podrobněji zachycuje odpovědi graf 2. 

 

 

Graf 2: Spokojenost zaměstnanců se svým pracovním prostředím [vlastní zpracování]  
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V poslední otázce dotazníku se zaměstnanci měli rozhodnout, co by z nabízených 

variant chtěli ve „Společnosti X“ změnit. V případě, že by jim žádná z variant 

nevyhovovala, měli možnost napsat vlastní odpověď. 19 % zaměstnanců shledává 

nedostatky v komunikaci na pracovišti, 17 % respondentů se vyjádřilo pro existenci zpětné 

vazby na jejich práci. Způsob hodnocení by změnilo 11 %, skoro polovina dotazovaných 

by ve „Společnosti X“ nic neměnila, konkrétně se jedná o 46 % . Pokud zaměstnanci 

zvolili vlastní odpověď, změnili by kritéria pro profesní růst, další z volných variant bylo 

zlepšení rozhodovacích procesů a změna organizační struktury společnosti. Celkově se tato 

volná odpověď vyskytla u 7 % dotazníků. 

Zhodnocení identifikačních otázek uvedených v závěru dotazníku je pouze 

informativní a nemá výrazný vliv na celkové zhodnocení cílů dotazníku. V otázkách 

týkajících se interní komunikace se většina zaměstnanců přiklání k názoru, že dostává 

dostatek informací. Za zvážení stojí zrušení nástěnek, které jsou jako zdroj informací 

zaměstnanci nevyužívané a hodnotí je jako neefektivní. Z hlediska úrovně pracovních 

vztahů je pracovní prostředí ve „Společnosti X“ mezi zaměstnanci vnímáno jako dobré, 

zaměstnanci spolu komunikují při plnění pracovních úkolů, podstatná část se jich vídá i 

mimopracovně. To je považováno při budování kvalitních pracovních vztahů za pozitivní. 

Navrhnout lze změny ve způsobu hodnocení zaměstnanců. Častější hodnocení, i třeba 

neformálního charakteru, by pro zaměstnance znamenalo zlepšení zpětné vazby na jejich 

práci. Celkově se pracovní prostředí ve „Společnosti X“ dá označit za velice příznivé a 

není tedy nutné zavádět výrazné změny. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo popsat proces řízení lidských zdrojů ve společnosti a 

charakterizovat pracovní prostředí z hlediska úrovně pracovních vztahů, způsobů a 

efektivnosti komunikace. Pro tuto práci byla vybrána „Společnost X“. Jejím hlavním 

předmětem podnikání je výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické a tepelné energie. 

Práce byla strukturována do jednotlivých kapitol. V první části byla představena 

společnost, ve které probíhala praktická část práce. V dalších kapitolách byla v jejich 

úvodu definována teoretická východiska, poté následoval popis dané problematiky ve 

vybrané společnosti. V procesu řízení lidských zdrojů se práce věnovala personální 

politice, personální strategii, výběru, získávání, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. Pro 

vybudování kvalitního a perspektivního týmu zaměstnanců je oblast personální činnosti 

velmi důležitá. Spokojení zaměstnanci jsou loajálním a hodnotným prvkem společnosti. 

Charakteristika pracovního prostředí byla popsána očima zaměstnanců na základě 

zhodnocení dotazníkového šetření. 

V návaznosti na zhodnocení dotazníku došlo k návrhům na drobné změny 

v personálním řízení, jednalo se o návrh na zrušení nástěnek, které zaměstnanci jako zdroj 

informací nevyužívají, a o návrh změny hodnocení zaměstnanců tak, aby byla zajištěna 

lepší zpětná vazba. Podle výsledků nebylo třeba zavádět nová opatření v současně 

nastavených firemních procesech. „Společnost X“ má v procesu řízení lidských zdrojů 

komplexně definované postupy, zaměstnanci dostávají dostatek informací a sami hodnotí 

své pracovní prostředí za velmi dobré. 
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Příloha 2 

Řízení lidských zdrojů ve „Společnosti X“ 

Otázky pro řízený rozhovor: 

 

1. Jak byste charakterizovala současnou personální strategii a koncepci „Společnosti 

X“? 

2. Ze kterých právních či jiných dokumentů při tvorbě personální koncepce 

„Společnost X“ vychází? 

3. Co je cílem personální politiky „Společnosti X“? 

4. Mohla byste mi popsat proces plánování lidských zdrojů a zaměstnávání osob? 

5. Jakým způsobem je ve „Společnosti X“ rozvržena pracovní doba? 

6. Probíhá ve „Společnosti X“ hodnocení zaměstnanců? 

7. V případě, že ano, jakým způsobem hodnocení probíhá? Sou definovány nějaké 

zásady pro hodnocení zaměstnanců? 

8. Jak jsou zaměstnanci „Společnosti X“ odměňováni? 

9. Které složky tvoří mzdu zaměstnanců? 

10. Mohla byste mi blíže definovat principy vzdělávání zaměstnanců? 

11. Které formy vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnost aplikuje? 
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Příloha 3 

Dotazník                                                                               

Vážení zaměstnanci, 

 jsem studentkou Vysoké školy báňské-TU Ostrava a v rámci zpracování bakalářské 

práce bych Vás chtěla požádat o spolupráci. Tématem práce je interní komunikace a vztahy 

na pracovišti. Odpovědi na následující otázky mi pomohou charakterizovat pracovní 

prostředí a v případě nutnosti navrhnout nová opatření na zlepšení. Dotazník je anonymní a 

poslouží pouze pro účely bakalářské práce. 

Za Vaši ochotu Vám děkuji. 

Lenka Turková 

 

 

1. Kde nejčastěji čerpáte firemní informace? 

a) Osobní rozhovor   e)   Meeting 

b) Email    f)   Informace od nadřízeného   

c) Intranet    g)   Nástěnka 

d) Firemní časopis   h)   Jiné 

 

2. Který ze zdrojů uvedených v ot. č.1 považujete za nejrychlejší a nejefektivnější? 

 

………………………………. 

 

3. Myslíte si, že dostáváte dostatek informací k vykonávání Vaší profese? 

a) ano  b)   spíše ano  c)   spíše ne  d)   ne    

 

4. Jak často dostáváte hodnocení od Vašeho nadřízeného? 

a) Čtvrtletně   b)   Pololetně 

c)   Ročně   d)   Nejsem hodnocen 

   

5. Znáte vizi, hodnoty a strategii firmy? 

a) Ano   b)   Ne 
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6. Je Vaše komunikace při plnění společného úkolu bezproblémová? 

a) Ano, aktivně se zapojuji   b)   Spíše ano, podělím se o nápad   

c)   Ne, nejsem vůdčí typ    d)   Spíše ne  

                        

7. Jsou na Vašem pracovišti časté konflikty? 

a) Ano    b) Ne 

 

8. Zúčastňujete se mimopracovních akcí pořádaných Vaším zaměstnavatelem? 

a) Ano    b) Ne 

 

9. Setkáváte se se svými kolegy i mimo pracovní dobu? 

a) Ano, vídáme se pravidelně 

b) Ano, 1krát či 2krát do roka 

c) Ne, mimo práci se nevídáme 

  

10. Jste spokojen/a se svým pracovním prostředím? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

11. Co byste změnil/a ve Vaší organizaci? 

a) Lepší komunikaci na pracovišti 

b) Existenci zpětné vazby na mou práci 

c) Způsob hodnocení 

d) Jiné ………………………..(uveďte co) 

e) Nic bych neměnil/a 

 

12. Dotazovaným je: 

a) Žena 

b) Muž 

 

13. Ve věku: 

a) Do 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 - 45 let 

d) 46 – 60 let 

e) 61 a více let 


