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Abstrakt 

 

Cílem práce je definovat současnou roli manažera lidských zdrojů ve výrobním podniku a 

požadavky na jeho pracovní pozici, jak se postupně měnily a rozšiřovaly. Práce se zabývá 

také motivací a historií řízení lidských zdrojů. Výsledkem práce je doporučení, jak by měla 

vypadat osoba manažera lidských zdrojů ve výrobním podniku. 
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Abstract 

 

The aim is to define the current role of human resources manager in a manufacturing 

company and the requirements of his job, as it gradually changed and expanded. The work 

also deals with the motivation and history of human resource management. The result is a 

recommendation, what should a person human resources manager in a manufacturing 

company. 
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1. Úvod 

  

Manažer je vedoucí pracovník, který odpovídá za chod jemu svěřené organizace. Musí 

mít výborné lidské, technické a koncepční dovednosti. Role manažera lidských zdrojů je 

jednou z nejdůležitějších manažerských rolí, protože lidské zdroje jsou nejdůležitější 

konkurenční výhodou podniku. 

Cílem práce je definovat současnou roli manažera lidských zdrojů ve výrobním podniku 

a požadavky na jeho pracovní pozici, jak se postupně měnily a rozšiřovaly.    

Lidské zdroje v podniku jsou v dnešní době chápany jako vzácný zdroj, kterému se 

musí věnovat patřičná pozornost. Současní manažeři lidských zdrojů ve výrobním podniku si 

toto uvědomují a usilují o jejich efektivní řízení. To začíná vytvářením pracovního místa, 

získáváním a výběrem pracovníků a pokračuje vznikem pracovního poměru, adaptací a 

vzděláváním pracovníků. Řadí se zde také odměňování, hodnocení a uvolňování pracovníků 

z organizace. Podrobněji se o tom lze dočíst v první kapitole. 

Druhá kapitola se věnuje motivaci. Je třeba si uvědomit, že jen správně motivovaní 

zaměstnanci mohou firmě zajistit opravdový úspěch. K podpoření jejich motivace je možno 

využít různé finanční i nefinanční nástroje. 

Třetí kapitola je zaměřena na historii řízení lidských zdrojů od počátku, kdy existovala 

jen personální administrativa a osoba manažera lidských zdrojů v ní nefigurovala, až po 

současné trendy v řízení lidských zdrojů.    

Ve čtvrté kapitole jsou definovány požadavky na pracovní pozici manažera lidských 

zdrojů, které role by měl zvládat, jakými vlastnostmi disponovat. Lze zde také najít, jaké 

nejčastější požadavky na tuto pozici a jaká náplň práce je uváděna v inzerátech různých firem 

na internetových serverech prace.cz a jobs.cz.  

V práci budou použity informace z odborných publikací, z internetu a vlastní názory 

autorky. 

 

. 
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2. Řízení lidských zdrojů 

2.1. Lidské  zdroje 

 

   Základním předpokladem fungování jakékoliv společnosti (podniku, firmy, 

organizace) jsou nezbytné základní zdroje – materiálové, finanční, informační a lidské. 

Nejdůležitější z nich jsou však zdroje lidské, které ostatní zdroje uvádějí do pohybu a 

determinují jejich využívání.  

Co tedy vlastně pojem lidské zdroje znamená? 

Jsou to především lidé se svými znalostmi, zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi, které 

přinášejí do organizace, ve které pracují. Lidské zdroje jsou lidským potencionálem, který 

ovlivňuje hodnotu organizace a její výsledky mnohem větší mírou než její technologické a 

materiální vybavení nebo stav financí.  

Vojtovič uvádí toto vysvětlení: Ve vědeckých a odborných publikacích označuje pojem 

,,lidské zdroje“ vztah k lidem jakožto k hlavnímu bohatství, dominantnímu výrobnímu zdroji 

nebo výrobnímu kapitálu organizace ve sféře ,,nové ekonomiky“, pod níž se chápe především 

takzvaná sofistikovaná výroba nebo informační technologie. [12]  

   Pro lidský potencionál lze použít tuto definici: Soubor dispozic a předpokladů člověka 

orientovaných na výkon takových činností, které umožňují podniku postupovat kupředu a 

napomáhají zvyšovat jeho konkurenceschopnost. [13]   

   Lidé, lidské zdroje a jejich potencionál jsou v organizaci tím nejcennějším, co každá 

organizace má. Jsou nejdůležitějším kapitálem, do kterého se vyplatí investovat, rozvíjet ho a 

motivovat. Rozvoj lidských zdrojů, lidského kapitálu, náleží do centra zájmu personalistiky a 

řízení lidských zdrojů.  

 

2.2. Řízení lidských zdrojů 

 

   Řízení lidských zdrojů se definuje jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 

kolektivně i individuálně přispívají k dosažení cílů organizace. [1] 

   Pracovat s lidmi individuálně od začátků, poznat a rozvíjet jejich silné stránky, dbát o 

jejich systematický a plánovitý osobní rozvoj a odborné vzdělávání, správně je motivovat a 
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stimulovat k aktivnímu a kvalitnímu plnění úkolů a vysokým pracovním výkonům patří 

k základním pracovním povinnostem a kompetencím managementu. Právě manažeři na všech 

úrovních řízení jsou zodpovědní za personální činnosti a personální situaci na svém 

pracovišti, ve svém týmu. [7] 

   Je patrné, že to jak podnik přistupuje ke svým pracovníkům, se odráží v jeho 

fungování a vystupování jako celku. 

  Lidé v podniku, jejich motivace a angažovanost představují v poslední době jeden 

z hlavních faktorů vytváření konkurenčních výhod. Způsob, jakým vedení organizace nakládá 

se svými zaměstnanci, velice silně ovlivňuje způsob, jakým tito zaměstnanci pak dále 

komunikují se zákazníky, a rovněž také to, jaký zájem mají o inovace a hledání nových 

řešení. Inovace a invence jsou hnacím motorem každého podniku, organizace a mohou se stát 

zdrojem klíčové konkurenční výhody. [6] 

 

2.3. Motivace 

 

Motivace je nejen z pohledu řízení lidských zdrojů velice důležitá, proto je jí věnována 

samostatná kapitola. 

 

2.4. Vybrané činnosti řízení lidských zdrojů 

 

Mezi hlavní činnosti řízení lidských zdrojů patří:  

 

2.4.1. Vytváření pracovního místa 

 

 Organizace nejdříve zvažuje nezbytnost obsazení nového pracovního místa. Vezme 

v úvahu i jiné alternativy: např. rozdělení práce mezi ostatní pracovní místa, pokrytí práce 

částečným úvazkem, přesčasy, dohodou o provedení práce nebo o pracovní činnosti apod. 

Pracovní místo nesmí zaměstnance zdravotně poškozovat a mělo by zaměstnanci umožnit 

jeho rozvoj, prohlubování a zvyšování jeho kvalifikace. [5] 
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2.4.2. Získávání pracovníků 

 

Pracovníky lze získávat z vnitřních nebo z vnějších zdrojů.  

Vnitřní zdroje pracovníků tvoří pracovníci, kteří už pro podnik pracují a jsou například 

uspoření v důsledku zavedení modernější technologie, jejich místo zaniklo, nebo jsou 

v současnosti schopni vykonávat náročnější práci, než zatím vykonávali. 

Mezi vnější zdroje získávání pracovníků patří: 

 volné pracovní síly na trhu práce, 

 absolventi škol nebo jiných vzdělávacích institucí, 

 zaměstnanci jiných organizací, které oslovila nabídka pracovního místa, 

 další zdroje – získávaní pracovníci jsou např. důchodci, studenti.  

Zaměstnance z vnějších zdrojů lze získávat pomocí inzerátů na internetu nebo v různých 

médiích, pomocí zprostředkovatelských agentur, spoluprací s úřadem práce atd. [9] 

 

2.4.3.  Výběr pracovníků 

 

   Výběr pracovníků slouží k posouzení jednotlivých uchazečů vzhledem k nárokům 

obsazovaného pracovního místa s cílem dospět k rozhodnutí, který z uchazečů je pro danou 

pozici tím nejvhodnějším. Žádná z metod výběrů pracovníků spolehlivě nezaručuje úspěšnost 

vybraného zaměstnance. Nelze říct, která z nich je tou nejlepší a nejspolehlivější, v praxi se 

osvědčuje kombinace více způsobů. 

   Ke klasickým metodám se řadí analýza dokumentace uchazečů. Předloženými 

dokumenty uchazeč oslovuje svého potencionálního zaměstnavatele, je to jeho první kontakt 

se zaměstnavatelem, jsou zdrojem informací o základních předpokladech uchazeče pro danou 

pracovní pozici – o dosaženém vzdělání a praxi. O uchazeči vypovídá také forma písemností 

– zda jsou gramaticky správně zpracovány a jak pečlivě jsou upraveny. V současnosti se 

standardně očekává strukturovaný životopis, který je logicky uspořádaný a přehledný. 

Motivační dopis je průvodním dopisem k písemným materiálům, které uchazeč předkládá. 

Podoba motivačního dopisu by měla vzbudit pozornost zaměstnavatele. V praxi se rovněž 

používají osobní dotazníky jako přehledná a jednotná forma získání potřebných osobních 

údajů.  
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Je třeba se vyvarovat požadování citlivých dat a údajů, kvůli kterým by mohlo dojít 

k diskriminaci fyzické osoby. Takové údaje je možné vyžadovat jen tehdy, pokud jsou 

opravdu nezbytné pro výkon požadované práce (kupř. těhotenství, jestliže jde o práci, která se 

zakazuje těhotným ženám). [8] 

K výběru pracovníků se také využívají písemné či ústní reference a pracovní posudky 

z předchozích pracovišť. Nikdy ovšem nelze vyloučit jejich zkreslení, ať v pozitivním nebo 

negativním směru. 

Lékařské vyšetření je standardně vyžadováno pro práci, u níž by mohlo dojít k ohrožení 

zdraví ostatních lidí (kupř. v potravinářství). 

Výběrový rozhovor je velmi významnou a nejčastěji používanou metodou výběru 

pracovníků. Obecně se dá říct, že cílem výběrového rozhovoru je zjištění: 

 jaký je skutečný zájem uchazeče o dané pracovní místo, 

 jaké jsou skutečné předpoklady uchazeče pro dané pracovní místo, 

 jak by zvládl uchazeč práci na dané pozici, jaký pracovní výkon by podával, 

 jak by byl uchazeč schopen přizpůsobit se sociálnímu prostředí podniku, 

 jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje uchazeče o zaměstnání, 

 jakou pracovní životnost uchazeče je možno předpokládat. [9] 

Výkonové testy, sem patří testy inteligence (IQ)  a testy osobnosti. 

K nepříliš často používaným metodám výběru pracovníků patří grafologie, tzn. rozbor 

rukopisu, z něhož lze vyvodit určité charakteristiky osobnosti. Používá se hodně ve Francii. 

Patří sem i kamerové zkoušky, používají se při obsazování pozic s vysokými nároky na 

prezentaci. Dále lze uvést polygraf (detektor lži) či drogové testy. 

    

2.4.4. Vznik pracovního poměru 

 

   Po pečlivém vybrání zaměstnance následuje vznik pracovního poměru. 

 K založení pracovního poměru může podle zákoníku práce dojít jen dvěma způsoby, 

konkrétně: 

 uzavřením pracovní smlouvy,  

 jmenováním. 

Volba není podle zákoníku práce samostatným způsobem založení pracovního poměru.  
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Uzavření pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je nejčastějším 

způsobem založení pracovního poměru. Zákoník práce pro ni ve svém ustanovení § 34 odst. 4 

předepisuje bez výjimky formu písemnou. Aby byla dodržena tato písemná forma pracovní 

smlouvy, musí být smlouva podepsána oběma smluvními stranami pracovního poměru 

nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.  

Pracovní smlouva má tři povinné náležitosti a vyjmenovává je souhrnně ustanovení § 34 

odst. 1 zákoníku práce. Jsou to: 

1) druh práce, který má zaměstnanec pro svého zaměstnavatele vykonávat, 

2) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být taková práce vykonávána,  

3) den nástupu do práce.  

Vedle povinných náležitostí se v pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

sjednává kupř.: zkušební doba, doba trvání pracovního poměru, kratší pracovní doba, výše 

mzdy nebo platu, pravidelné pracoviště nebo konkurenční doložka. [8] 

 

2.4.5. Adaptace pracovníků 

 

Adaptace je proces přizpůsobování se novým pracovním podmínkám. Zaměstnanec se 

adaptuje na vlastní pracovní činnost (pracovní adaptace) a také na sociální podmínky, tj. 

vztahy na pracovišti (sociální adaptace). 

V průběhu adaptace nový pracovník dostává informace o činnosti organizace, o jejím 

postavení na trhu, o její tradici a vizích. Je seznámen s pracovními podmínkami v organizaci 

(např. informace o pracovní době, o udělování volna, o dovolené, o bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví), také dostává informace o odměňování (např. výplatní termín či srážky ze 

mzdy nebo platu), o možnosti vzdělávání a rozvoje apod. 

 

2.4.6. Vzdělávání pracovníků, organizace 

 

   Žijeme v době, kdy rozvoj vědy a nových technologií jde neustále kupředu. Stále se 

objevují nové pracovní postupy a požadavky na pracovní sílu, proto je důležité, aby 

organizace nezůstávala pozadu a stále se vzdělávala a rozvíjela znalosti a schopnosti svých 

zaměstnanců. Autorky se shodují na významnosti tohoto jednání. 



10 
 

Je velmi zřejmé, že rozvoj jednotlivců a rozvoj organizace jsou vzájemně provázány. Všechny 

formy podnikového vzdělávání mají za cíl zlepšení efektivity podniku prostřednictvím 

zvýšení kvality lidských zdrojů jako nejcennějšího aktiva. [6] 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků by měly být součástí celkové strategie a politiky podniku. 

Investice podniku do vzdělávání jsou chápány jako návratné – zajišťují podniku potřebné 

schopnosti personálu a jsou považovány za výhodu, kterou podniky svým pracovníkům 

poskytují. [9] 

Učit se může zaměstnanec na pracovišti při výkonu práce. Sem patří metody jako např. 

instruktáž (tj. zácvik), pověření úkolem, asistování, koučování, mentoring, konzultování a 

pracovní porady. [9] 

Vzdělávacími metodami používanými mimo vlastní pracovní činnost jsou seminář, 

přednáška, demonstrování (tj. názorné ukázky) nebo simulace (tj. řešení situace podle 

scénaře). [9] 

Ke vzdělávání a rozvoji pracovníků je také využíván e-learning a outdoorové programy. [2] 

 

2.4.7. Odměňování pracovníků 

 

    Odměňování je kompenzací za vykonanou práci. Je realizováno ve formě mzdy, platu 

či jiné peněžní nebo nepeněžní odměny. 

    Z hlediska tvorby mzdového systému formuluje filozofie odměňování: 

 hlavní faktor diferenciace mezd (budou-li to znalosti, pracovní zkušenosti, pracovní 

způsobilost nebo pracovní výkon) 

 nástroje pro stanovení individuální mzdy (jestli to bude hodnocení pracovního výkonu 

nebo hodnocení významnosti práce a nebo například princip seniority – počet 

odpracovaných let) 

 podíl pohyblivé složky platu z celkového platu, ten bude mít stimulační účinek, 

 delegování pravomocí v oblasti mezd mezi vedoucí pracovníky. [7] 
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2.4.8. Hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků poskytuje organizaci představu o výkonech, jednání a 

pracovních schopnostech jednotlivců. Pro pracovníky je zpětnou vazbou k jejich působení 

v organizaci. 

         Základní cíle hodnocení zaměstnanců jsou: 

 zvyšování výkonnosti zaměstnanců na základě posouzení jejich silných a slabých 

stránek, 

 osobní rozvoj zaměstnanců, určení potřeb vzdělávání zaměstnanců, 

 diferenciace v odměňování, 

 zjištění osobních představ a potřeb zaměstnanců a získání podnětů ke zlepšení 

situace na pracovišti, 

 zjištění podkladů pro rozmísťování zaměstnanců uvnitř podniku (zmapování 

potencionálů zaměstnanců, stabilizace perspektivních zaměstnanců, plánování 

personálních náhrad), 

 vylepšování komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. [9] 

 

2.4.9. Uvolňování pracovníků 

 

 Ukončit pracovní poměr je možné z důvodu rezignace pracovníka, propuštění 

pracovníka, z důvodu penzionování či úmrtí. Toto jsou trvalé způsoby ukončení pracovního 

poměru. 

Existují i dočasné odchody pracovníků, např. na mateřskou dovolenou, do veřejných funkcí, 

do škol, na dlouhodobé stáže apod. 

Organizace může propustit pracovníka z důvodu nedostatečného výkonu, porušování 

disciplíny nebo z organizačních důvodů -  pro nadbytečnost. V tomto případě musí být 

zaměstnanec s touto skutečností oznámen velmi profesionálním a citlivým způsobem. 
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3. Motivace 

3.1. Motiv, motivace    

 

Copak je to motiv? 

Motiv lze vysvětlit jako důvod pro to, abychom něco udělali. [1] 

A co je tedy motivace? 

Je to hnací motor, síla, pohnutka k jednání člověka. Je to také soubor podnětů, pohnutek, 

motivů, které podmiňují lidské chování a jednání. [7] 

Motivaci lze vyjádřit jako soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činnosti člověka, 

které usměrňují jeho jednání. Jako základní motivační síly (motivy) jsou vymezovány 

především potřeby, dále zájmy, postoje a hodnoty. Platí obecně, že k žádoucí, optimální 

úrovni výkonu vede přiměřená motivace. [9] 

Úkolem personálního managementu je tedy lidi správně namotivovat. Dodat jim 

potřebný stimul, aby podávali ty nejlepší výkony v souladu s cíli a strategiemi organizace. 

Jedná se o sladění osobních zájmů zaměstnanců s potřebami organizace. 

Je potřeba, aby pracovník měl ochotu a vůli pracovat. Musí mít také potřebnou energii a 

emocionální naladění. Zaměstnanci, kteří sice umí dobře pracovat, ale z nějakého důvodu 

kvalitně a výkonně pracovat nechtějí, mohou firmě spíše škodit, neboť mohou s sebou 

strhávat doposud pozitivně motivované kolegy a negativně ovlivňovat jejich výkon a kvalitu 

práce. Fakticky takto lidský potencionál odčerpávají, utlumují a omezují. Nemá-li pracovník 

dostatek energie, ochoty či vůle pracovat, pak i když má tu nejlepší kvalifikaci a nejlepší 

doporučení z předcházejících zaměstnání, tak může být pro zaměstnavatele malým nebo 

téměř nulovým lidským zdrojem se zanedbatelným či nepoužitelným lidským potencionálem. 

Podobně také i emocionální naladění ovlivňuje to, jestli pracovník bude skutečně zdrojem 

kvalitní práce a jestli bude podávat očekávané výkony. Je pravdou, že nespokojení, rozezlení 

či flustrovaní lidé se dopouštějí častých chyb, jejich pracovní výkony jsou omezené a tímto 

poškozují svého zaměstnavatele. 

 

3.2. Motivační a demotivační faktory   

 

Vysoké výkonnosti dosahují firmy a organizace především tam, kde zaměstnanci mají 

svou práci rádi, nechodí do ní s obavami a strachem, jsou tedy správně motivováni. Lépe se 
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jim daří plnit úkoly, kvalitněji řešit problémy a spolupracovat se svými kolegy. Úspěšné 

organizace si tuto skutečnost uvědomují, a proto usilují nejen o schopné lidi, ale také se snaží 

najít cesty, jak jejich schopnosti rozvinout, jak je správně motivovat a jak jim pomáhat, aby 

co nejvíce využívali svých schopností a vytvářeli efektivní pracovní týmy. Poskytují jim 

různé možnosti dalšího vzdělávání, rozvoje, příležitosti pro lepší uplatnění, vyšší úroveň 

odpovědnosti, motivace a uspokojení z pracovní činnosti. 

Každého člověka motivuje k práci a lepšímu pracovnímu výkonu něco jiného. Největším 

,,hnacím motorem“ jsou určitě peníze, ale ne na každého tak působí. Někdo upřednostňuje 

například flexibilní pracovní dobu, jiný přátelský kolektiv.  

Proto fixní zvýšení platu (,,zaměstnanec dostane přidáno“) každého jistě potěší, ale jako 

stimul moc dlouho nepůsobí. Standardně se uvádí, že působí zhruba tři měsíce, potom 

přestává zaměstnanec zvýšení platu pociťovat. [9] 

Typické stimuly pracovní motivace jsou: 

 finanční odměna, 

 pracovní hodnocení (ocenění člověka a jeho výkonu, stanovení pracovních perspektiv 

atd.), 

 podmínky práce a režim práce, 

 hodnocení skupinou (např. projevy uznání, respektu, vážnosti), 

 srovnání výkonu s výsledky druhých (základ tvoří sebehodnocení, sebeocenění a z něj 

vyplývající aspirace a cíle), 

 možnost samostatné práce a participace na rozhodování (vycházejí z ocenění 

dosavadní práce), 

 úroveň výhod sociálních. [9] 

Za faktory, které demotivují pracovní jednání lze považovat: 

 firemní politikaření (tzn. soutěžení o moc, vliv, přízeň nejvyšších), 

 rozporná očekávání (Pokud management vysílá zmatené signály, není pak jasné, co je 

priorita.), 

 pokrytectví (Něco se slibuje, ale jinak se jedná, to vyvolává pocity zrady, zlosti, 

flustrace.), 

 neproduktivní porady (Jednání na poradách nikam nevede.), 

 zadržování informací (Špatná informovanost navozuje stav nejistoty a obav. 

Zaměstnanci je pociťována jako hrozba.), 
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 neustálé a neúčelné změny (Jsou nepochopitelné, zbytečné, prováděné na poslední 

chvíli. Zaměstnanci si připadají jako figurky.), 

 nízká kvalita práce (Lidé mají potřebu být hrdí na kvalitu své práce. Jsou-li nuceni 

z technických, technologických nebo jiných důvodů vykonávat nekvalitní práci, odráží 

se to v jejich nechuti pracovat a v pocitu studu.). [9] 

 

3.3. Nástroje motivace zaměstnanců 

 

3.3.1. Finanční nástroje motivace 

 

Nástroje finanční motivace jsou založeny zejména na peněžních prostředcích, jako je 

plat, osobní příplatek, příplatek za vedení, odměny. [10] 

 

Patří zde také benefity ve finančním vyjádření jako např.: příspěvek na stravování (popř. 

závodní jídelna), příspěvek na sport a zdraví, příspěvky na kulturu a rekreaci, příspěvek na 

ubytování a dopravu, příplatek k nemocenské, penzijní a životní připojištění, zaměstnanecké 

akcie, zvýhodněné půjčky, vzdělávací kurzy a školení, používání mobilního telefonu či 

automobilu i pro soukromé účely, dary k životním i jiným výročím. [9] 

 

3.3.2. Nefinanční nástroje motivace 

Tyto nástroje nejsou založené na penězích, jde především o uspokojení sociálních 

potřeb zaměstnance. Cíle této motivace vedou hlavně k uspokojení potřeby seberealizace, 

potřeby uznání od kolegů, rodiny, známých a úspěchu.  

Náleží zde i nepeněžní benefity – tj. nadstandardní dovolená, volno pro zařizování nebo 

léčení, možnost práce z domova, pružná pracovní doba, práce na poloviční úvazek apod. [9] 
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4. Vývoj řízení lidských zdrojů, osoby manažera 

 

4.1. Etapy personálního řízení 

 

   V odborné literatuře se standardně vymezují ve vývoji personálního řízení tři rámcové 

etapy od vývojově nejstarší k současnosti, jsou to personální administrativa, personální 

řízení a řízení lidských zdrojů. Označují jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální 

práce a její postavení ve společnosti.  

 

4.2. Personální administrativa 

 

V 19. století byly pracovní podmínky v továrnách velice špatné. Šlo o mzdy, pracovní 

dobu, pracovní podmínky žen a dětí. Na tuto situaci začínají zaměstnavatelé reagovat a jako 

první oblast (budoucí) personalistiky se rozvíjí péče o pracovníky. 

Sociální pracovníci v té době řešili pracovní podmínky zaměstnanců, ochranu jejich zdraví, 

zajišťování lékařské péče a ubytování. Byli předchůdci personálních specialistů a manažerů. 

Postupně rozsah činností v personální oblasti stále narůstal a vedoucí pracovníci ho už 

nemohli sami zvládat, proto se začínají utvářet personální oddělení, jejichž význam 

v organizacích v průběhu dalšího vývoje zvyšoval svou hodnotu. 

Základní charakteristikou personální administrativy (do 30. let 20. století) je její pasivní 

funkce v řízení personálu. 

Rozdělení rolí mezi personalisty a manažery lze popsat slovy: ,,My – manažeři budeme 

rozhodovat, koho přijmeme; my budeme rozhodovat, koho propustíme a Vy – personalisté 

pouze budete zajišťovat nezbytnou agendu a administrativu.“ [5] 

To znamená, že útvar personální zabezpečuje a nese zodpovědnost za administrativu spojenou 

se zaměstnáváním lidí, vede evidenci pracovníků. Má na starosti uzavření pracovní smlouvy, 

povinnou péči o pracovníky, úvodní zákonná školení, mzdové účetnictví, evidence pro účely 

povinného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, odvod daní z příjmu závislé osoby 

apod. 

Osoba manažera lidských zdrojů zde ještě neexistovala nebo měl jen funkci úředníka. 
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4.3. Personální řízení 

 

 Úroveň personálního řízení jako vývojové etapy (od 40. let 20. století) se dá 

charakterizovat rozsahem činností nad rámec nezbytné administrativy. Vychází z uznání 

aktivní role personální práce. Metody personální práce jsou více rozpracované a zvyšuje se 

odbornost personálních pracovníků. 

Od 60. let se rozšiřují poskytované služby o rozvoj manažerů, systematické vzdělávání a 

plánování pracovních sil. Využívají se propracovanější techniky výběru, výcviku, hodnocení a 

odměňování pracovníků (tj. řízení podle cílů). [9] 

Vedoucí pracovník v čele centralizovaného personálního útvaru disponoval rozsáhlými 

pravomocemi a někdy se stal i členem vrcholového vedení. 

Personální řízení bývalo zaměřeno směrem dovnitř organizace, soustřeďovalo se především 

na vnitřní zaměstnanecké problémy, na striktní dodržování pracovněprávní legislativy a na 

využívání vnitropodnikové pracovní síly. Mívalo povahu operativního řízení a neřešilo 

personální otázky strategického charakteru. [5] 

Ani v této fázi personálního řízení se ještě nedá hovořit o manažerovi lidských zdrojů. 

 

4.4. Řízení lidských zdrojů 

 

O řízení lidských zdrojů se začíná hovořit zejména od začátku 80. let 20. století, 

v souvislosti s celkovou změnou manažerského chování a myšlení. 

Představitelé školy řízení lidských zdrojů popularizovali tohle pojetí jako strategický a vnitřně 

provázaný, manažersky orientovaný přístup k řízení lidí a získávání jejich oddanosti a 

angažovanosti v zájmu organizace. [9] 

V 70. letech byly vyspělé ekonomiky postiženy hospodářskou krizi a mnohé podnikatelské 

subjekty musely bojovat o přežití. Vedlo to k racionalizačním opatřením a k hledání cest, jak 

zvýšit efektivnost. V té době se personální práce stává předmětem změn řízení organizace a 

začíná se orientovat na dlouhodobé horizonty. 

Řízení lidských zdrojů se od personálního řízení liší důrazy a přístupy k personální práci a 

zejména květnatou rétorikou o souladu zájmů zaměstnanců a managementu a o zabezpečení 

potřeb všech zainteresovaných stran zaměstnaneckého vztahu. Výraz lidské zdroje se používá 
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se záměrem zdůraznit rostoucí vzácnost tohoto výrobního činitele a poukázat na nutnost 

věnovat mu mimořádnou, ne-li výsadní pozornost při řízení oproti materiálovým zdrojům a 

kapitálu. [5]  

 V řízení lidských zdrojů se klade důraz na zájmy managementy, je to oblast řízená 

vrcholovým managementem a odpovědnost za řízení lidských zdrojů (jako významné 

manažerské činnosti) je na liniových manažerech. 

Strategie lidských zdrojů se integrují se strategiemi podniku. Aby všechny cíle organizace 

byly dosahovány, musí fungovat správná komunikace. Hraje životně důležitou roli, aby mezi 

všemi útvary probíhala efektivní komunikace, bez ní by podnik nebyl schopen fungovat jako 

celek. Zvyšuje se hodnota participace (podílů na rozhodnutích) pracovníků, týmové práce a 

formování týmu. Od zaměstnanců je vyžadována velká míra flexibility, schopnosti 

přizpůsobit se. 

Lidé jsou chápání jako jmění, do kterého se investuje v zájmu dosažení cílů podniku. 

Klade se důraz na silnou podnikovou kulturu. Zvyšuje se úsilí, aby na pracovišti panovaly 

zdravé mezilidské vztahy. Uplatňuje se strategický přístup ke všem personálním činnostem, 

důraz je kladen na získávání, motivaci, vzdělávání, kariéru, stabilizaci i propouštění.  

Odměňování je diferencováno dle výkonu, schopností či kvalifikace. 

Od 90. let se pozornost zaměřuje na týmovou práci, posilování pravomocí a nepřetržitý rozvoj 

v učících se organizacích, na komplexní řízení jakosti, řízení kultury, výkonu a odměňování, 

stále více se začíná hovořit o kompetencích. 

Organizace vytvářejí štíhlejší a pružnější organizační struktury s menším počtem řídících 

úrovní. 

Personální ředitelé jsou nuceni řešit nadbytečnost, snižovat počty pracovníků či vypracovávat 

reengineeringové studie – zaváděly se radikální organizační změny v podniku. 

V této fázi už figuruje osoba manažera lidských zdrojů. 

 

4.5.  Současné trendy v řízení lidských zdrojů 

 

4.5.1. Zákaz diskriminace 

    

   Zákon o zaměstnanosti (§4 odst.2) i zákoník práce (§16 odst.2) zakazují diskriminaci 

fyzických osob při uplatňování práva na zaměstnání, resp. v pracovněprávních vztazích. 
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Odkazují přitom na speciální právní předpis, kterým je s účinnosti od 1.9. 2009 

antidiskrimační zákon. Tento zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz 

diskriminace mj. ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání a ve věcech 

pracovního poměru nebo jiné závislé činnosti včetně odměňování. [8] 

Přímá diskriminaci znamená takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 

zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci a to z důvodu: rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. [8] 

Nepřímou diskriminaci charakterizuje zákon jako takové jednání nebo opomenutí, kdy na 

základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z výše 

jmenovaných důvodů osoba znevýhodněna oproti ostatním. Za nepřímou diskriminaci se 

nepovažuje, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně zdůvodněno 

legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. [8] 

 

4.5.2. Řízení talentů 

 

   Řízení talentů znamená používání navzájem propojeného souboru činností, které mají 

zabezpečit, aby podnik přitahoval, udržoval si, motivoval a rozvíjel talentované lidi, které 

potřebuje v současnosti i v budoucnosti. Cílem je zajištění toku talentů a uvědomění si, že 

talenty jsou hlavním zdrojem podniku. [1] 

Odchody klíčových zaměstnanců mohou mít mimořádný, jejich počtu nepřiměřený dopad na 

chod organizace a lidé, které si podniky přejí udržet, bývají obvykle těmi, kteří s největší 

pravděpodobností odcházejí. Pokud si podnik chce udržet talentované lidi, musí se s nimi 

dohodnout a musí s nimi spolupracovat, ale existují hranice, kam až podnik může jít. Je 

rovněž nezbytné existující talenty podněcovat k největšímu možnému přispění k cílům 

podniku a na základě toho je hodnotit a oceňovat. [4] 

 
4.5.3. Outsourcing 
 

Outsourcing proniká i do takových oblastí, které byly ještě nedávno nedotknutelnou 

interní záležitostí podniků. V dnešní době je běžný částečný nebo úplný outsourcing v oblasti 

informačních technologií, logistiky, účetnictví a financí, oblasti péče o zákazníka, 

nákupu, řízení lidských zdrojů nebo prodejních aktivit. 
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 Pod pojmem personální outsourcing rozumíme převedení některých činností (případně 

všech), které by byly jinak vykonávány zaměstnanci firmy, na externího dodavatele, a to 

včetně přenesení odpovědnosti za kvalitu těchto činností. Existuje také outsourcing 

zaměstnanců . Jedná se o podobu nákupu času zaměstnance dodavatele, který poté pracuje pro 

klientskou firmu (pronájem zaměstnanců). Personální outsourcing je vhodné využít u 

opakovaných a rutinních administrativně náročných činností, které nevyžadují dokonalou 

znalost interního prostředí podniku (mzdová agenda) nebo u specializovaných činností, 

které podnik nevykonává často (školení pro top management). [3] 

 
4.5.4. Fúze a akvizice 
 

Skutečnost, že růst společností prostřednictvím fúzí a akvizicí je dnes stále častější, 

přináší nové výzvy pro řízení lidských zdrojů. 

Společnost Ernest & Young  se ve svém průzkumu rozhodla blíže zaměřit na to, jak 

velká pozornost je nyní při realizaci těchto transakcí věnována personálním aspektům, jaký 

dopad to má na úspěšnost transakce a jak vůbec může oddělení lidských zdrojů podpořit 

úspěšnou realizaci těchto velmi důležitých změn.  

Výsledek průzkumu ukázal, že se transakce realizované firmami, kde oddělení lidských 

zdrojů je nedílnou součástí realizačního týmu, považují za úspěšnější než v organizacích, 

které oddělení lidských zdrojů nevyužívají. Čím dříve se personalisté do celého procesu 

zapojí, tím efektivnější je jeho plánování i realizace a tím větší je také přínos personalistů. 

Vedle pochopitelného důrazu na stabilizaci klíčových pracovníků a udržení pracovní morálky 

je podle oslovených personálních ředitelů prioritním úkolem program efektivní komunikace 

se zaměstnanci. Pokud není personální oddělení do realizace celé této věci zapojeno, je 

komunikace s pracovníky obvykle odsunuta na vedlejší kolej, jelikož transakční tým má jiné 

priority. [3] 

 
4.5.5. Práce z domova 
 

Práce z domova se týká především lidí, kteří pracují v informačních technologiích, 

využívají ji hlavně ženy po mateřské dovolené. Do kategorie „prací z domova“ patří rovněž 

krátkodobé až střednědobé méně kvalifikované pracovní úvazky, kterých využívají kromě 

matek s dětmi také fyzicky handicapovaní či dlouhodobě nezaměstnaní. [3] 
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4.5.6. Knowledge workers v personálním řízení 

 

   Na zaměstnance dnes již nelze pohlížet jen jako na „nákladovou položku“ či na prosté 

vykonavatele svěřených funkcí. Stále častěji se místo o využívání lidských zdrojů mluví o 

potřebě rozvoje lidského potenciálu a kapitálu – nebo přinejmenším o rozvoji lidských zdrojů. 

Zaměstnanci jsou považováni za jedinou dlouhodoběji udržitelnou konkurenční výhodu. 

Klíčovou schopností společností se tak stává schopnost rozpoznat, získat, udržet si a 

především rozvíjet ty zaměstnance, kteří se stanou nositeli, šiřiteli a zejména tvůrci nových 

souborů znalostí („knowledge workers“, znalostní zaměstnanci, v teorii řízení 

znalostí). [3] 

 

4.5.7.  Personální informační systémy 

 

   Personálnímu řízení v organizacích významně prospívají informační systémy a 

informační a komunikační technologie zaměřené na automatizaci rutinních personálních 

činností. 

Kromě základních funkcí (tj. evidence zaměstnanců, přehled vývoje dosavadní kariéry, 

kvalifikace, dovednosti,  informace o pracovních místech, informace o jejich platu, 

pracovní době a zpracování shrnujících zpráv týkajících se těchto informací), může 

personální informační systém zahrnovat i  tyto následující funkce: 

 evidence i analýza absence, porovnání těchto údajů, zpracování dat o vývoji 

těchto jevů, 

 hodnocení práce, 

 organizace získávání a vzdělávání pracovníků, 

 složité nástroje modelování pro potřeby činností, jako je plánování 

lidských zdrojů a řízení odměňování, které umožňuje, aby mohl být systém 

využíván k podpoře strategického rozhodování, 

 propojení s internetem (např. jako část získávání pracovníků pomocí 

internetu) nebo s vnitropodnikovým intranetem. [3] 
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4.5.8.  Trendy v odměňování – samoobslužný systém 

 

   Novým způsobem, jak benefity více přiblížit individuálním potřebám jednotlivých 

pracovníků, je prosazování samoobslužného systému pro zaměstnance (tzv. employee 

self-service). Jde o systém fungující nejčastěji ve formě intranetového portálu nebo 

jako součást celopodnikového informačního systému, který zaměstnanci umožňuje 

objednávat si zaměstnanecké výhody z balíčku flexibilních benefitů, získat informace o 

svém aktuálním odměňování, sledovat navýšení mzdy, odsouhlasit svůj příspěvek na 

charitu nebo například vyhledat si relevantní firemní směrnice týkající se odměňování. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. Požadavky na pracovní pozici manažera lidských zdrojů 

 

5.1. Model smíšených rolí pro řízení lidských zdrojů podle Dave Ulricha 

    

Americký autor Dave Ulrich definoval 4 role v oblasti řízení lidských zdrojů, které by 

měl personalista nebo také manažer lidských zdrojů splňovat. [11] 

Měl by působit jako strategický partner, administrativní expert, bojovník za pracovníky a být 

agentem změny.  

 

5.1.1.  Role strategického partnera 

    

   Strategická role se zaměřuje na propojení personálních strategií a postupů 

s podnikovou strategií. Plněním této role manažeři lidských zdrojů zvyšují schopnost 

organizace uskutečňovat své strategie.  

Promítání podnikových strategií do personálních činností pomáhá organizaci a podnikání ve 

třech směrech. Za prvé, organizace se může adaptovat na změnu, jelikož se zkracuje doba od 

vytvoření koncepce k realizaci strategie. Za druhé, organizace může lépe uspokojovat 

požadavky zákazníků, poněvadž její strategie služeb zákazníkům byly promítnuty do 

konkrétní politiky a postupů. Za třetí, organizace může dosáhnout finančního výkonu pomocí 

efektivnější realizace své strategie. 

 

5.1.2. Role administrativního experta 

 

   Tato role žádá, aby personální manažeři navrhovali a uplatňovali účinné personální 

procesy pro účely získávání a výběru, hodnocení, vzdělávání, odměňování a povyšování 

pracovníků a další řízení pohybu pracovníků v rámci podniku. Zajišťují, že tyto organizační 

procesy budou navrženy a uplatněny účinným způsobem. Přestože tato role byla v důsledku 

posunu k zaměření na strategii potlačena a dokonce odmítnuta, její úspěšné plnění stále ještě 

podniku přidává hodnotu. 
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5.1.3. Role bojovníka za pracovníky 

 

Výsledkem řízení přínosu zaměstnanců je zvýšená oddanost a schopnost zaměstnanců. 

Personální postupy by měly pracovníkům pomoci přispívat podniku jak prostřednictvím 

svých schopností dělat dobrou práci, tak prostřednictvím své oddanosti a svého odhodlání 

pracovat pilně a pečlivě. 

Aby se stali bojovníky za pracovníky, musejí personální manažeři před pracovníky 

demonstrovat důvěryhodnost a víru ministrů, citlivost psychologů, kreativitu umělců a kázeň 

pilotů.  

 

5.1.4. Role agenta, prosazovatele změny 

 

Přínosem řízení transformace a změny je schopnost změny. Když organizace procházejí 

transformací, manažeři lidských zdrojů slouží jako partneři podniku a podnikání tak, že 

pomáhají zaměstnancům opustit starou a přijmout novou kulturu. Jako iniciátoři změny 

pomáhají personální manažeři organizacím identifikovat vhodný proces řízení změny. 

 

5.2. Průzkum nabídek zaměstnání na pracovní pozici manažer lidských zdrojů 

 

Z internetových serverů Jobs.cz a Práce.cz jsem na začátku března 2014 učinila 

průzkum nabídek zaměstnání na pracovní pozici manažer lidských zdrojů (také HR manažer). 

K dispozici bylo 25 inzerátů. Zkoumala jsem nejčastější požadavky na osobu HR manažera a 

co se nejvíce uvádí jako náplň jeho práce. 

 

5.2.1. Nejčastější požadavky na manažera lidských zdrojů 

 

Nejčastěji se vyžaduje:  

 vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, 

 předchozí praxe v řízení lidských zdrojů, 

 anglický jazyk na komunikativní úrovni, 

 orientace v zákoníku práce, 

 znalost pracovně-právní legislativy, 

 zkušenost s vedením podřízených, 
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 řidičský průkaz skupiny B, 

 výborné komunikační a organizační dovednosti, 

 samostatnost, zodpovědnost, 

 flexibilita. 

   

5.2.2. Náplň práce manažera lidských zdrojů 

 

   Nejčastěji se jako náplň práce této pozice uvádí: 

 zodpovědnost za všechny aktivity týkající se náboru zaměstnanců, jejich vzdělávání, 

hodnocení, odměňování, motivace apod.  

 plánování a realizaci projektů, školení a vzdělávacích programů,  

 zpracování personální strategie společnosti, 

 uskutečňování revizí stávajících personálních procesů ve společnosti,  

 vedení pracovně-právní agendy, 

 komunikace s úřady státní správy,  

 spolupráce s personálními agenturami,  

 podpora liniových manažerů v HR otázkách. 

 

5.3. Vlastnosti úspěšného manažera lidských zdrojů podle Ivany Folwarczné 

 

Podle Folwarczné [6] má úspěšný manažer lidských zdrojů následující vlastnosti: 

 Je vzorem pro ostatní. 

Lidé si více všímají toho, co děláte a jak se chováte, než toho, co jim říkáte, aby dělali. 

Manažer má jít lidem příkladem v tom, co hlásá. Ostatní bedlivě sledují, jestli manažer sám 

plní to, co požaduje od nich. 

 Zná dobře sebe sama. 

Manažer kvalitně vede, pouze pokud je schopen sebereflexe a sám velmi dobře zná své silné a 

slabé stránky i oblasti vhodné pro rozvoj. Nejprve musí porozumět sám sobě, jinak hrozí, že si 

nejistý a nevyrovnaný manažer bude vybíjet své nálady na spolupracovnicích a tímto 

negativně ovlivní jejich motivaci, morálku a fungování celého týmu.  

 

 



25 
 

 Soustavně se vzdělává. 

Úspěšný manažer na sobě stále pracuje, rozvíjí své znalosti a dovednosti. Týká se to jak 

oblasti odborné, tak vedení lidí. 

 Má radost ze změny. 

Přirozená reakce lidí na změnu je obava. Pokládají ji za signál, že to, co vytvořili, není už dost 

dobré.  Manažer by měl lidem ukázat pozitivní stránky změny, vysvětlit, co jim změna přinese 

a jejich obavy tak rozptýlit.  

 Má vizi. 

Dokáže jasně formulovat vizi, kam jeho tým směřuje.  

 Je si vědom současného stavu věcí. 

Aby celý tým úspěšně směřoval k dosažení vize, musí vědět, v jaké situaci se momentálně 

nachází. Často se stává, že manažeři zamlžují skutečný stav věcí a neradi přiznávají, že něco 

je v nepořádku. Komunikovat otevřeně začnou, až když nastane krize, kterou už zatajit 

nemohou. Je to škoda, jelikož právě rozpor mezi stávající situací a cílovým stavem vytváří 

žádoucí energií, která žene výkon týmu kupředu. 

 Chová se čestně a eticky. 

Lidé jsou hodně citliví na to, aby jejich nadřízený přistupoval spravedlivě ke všem členům 

týmu, aby neměl oblíbence a aby respektoval zákony a firemní pravidla. Kvalitní manažer se 

chová k ostatním s úctou a nemanipuluje jimi. Pokaždé ctí pravidla slušného chování. 

 Dokáže myslet systémově. 

Systémově myslet znamená uvědomovat si, jak fungují jednotlivé procesy, a dokázat oddělit 

příčiny od následků.  

 Dokáže efektivně komunikovat. 

Jde o schopnost vyjadřovat své myšlenky jasně, jednoduše a srozumitelně pro ostatní. 

Manažer by měl umět projevit skutečný zájem o druhé. Důležitou roli hraje i řeč těla, která 

musí být v souladu s obsahem sdělení. Pokud není, vítězí právě řeč těla a lidé obsahu sdělení 

nevěří. 

 Myslí pozitivně. 

Pozitivní myšlení a vnímání světa je jedna z klíčových vlastností dobrého manažera. Přenáší 

je na ostatní členy týmů a takto vytváří příjemnou pracovní atmosféru. 
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 Umí sebe i ostatní nadchnout. 

Nadšení pro věc lidem dává víru v to, co dělají a o co usilují. 

 Je opravdový. 

Je lidský a jedinečný. Nesnaží se za každou cenu kopírovat jiné. Staví úspěch na své osobité 

kombinaci kvalit, která mu byla dána geneticky, výchovou, vzděláním a prostředím, kde se 

pohyboval atd. 

 

5.4. Shrnutí a vlastní doporučení 

 

Vlastnosti a dovednosti manažera lidských zdrojů lze shrnout následujícím způsobem. 

Školní vzdělání:   

 SŠ nebo VŠ.  

Praxe v oboru: 

 předchozí praxe v řízení lidských zdrojů, 

 zkušenost s vedením podřízených. 

Řízení motorových vozidel: 

 řidičské oprávnění skupiny B. 

Odborné znalosti: 

 orientace v zákoníku práce, 

 znalost pracovně-právní legislativy. 

Odborné dovednosti: 

 zodpovědnost za všechny aktivity týkající se náboru zaměstnanců, jejich vzdělávání, 

hodnocení, odměňování, motivace apod. 

 plánování a realizaci projektů, školení a vzdělávacích programů, 

 zpracování personální strategie společnosti, 

 uskutečňování revizí stávajících personálních procesů ve společnosti,  

 vedení pracovně-právní agendy. 

Komunikační dovednosti: 

 anglický jazyk na komunikativní úrovni. 

Osobnostní požadavky:    

 samostatnost a zodpovědnost, 
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 komunikativnost, 

 flexibilita, 

 pozitivní myšlení, 

 čestné a etické chování, 

 příjemné vystupování, 

 má vizi a nebojí se změn. 

Kvalitní manažer lidských zdrojů by tedy měl být pozitivně naladěný člověk 

s optimistickým pohledem na svět. Měl by umět řídit lidské zdroje jak z praktického tak i 

z citového hlediska. Praktický pohled je důležitý k tomu, aby na správných místech byli 

opravdu vhodní a schopní zaměstnanci a aby toto bylo dosaženo bez pocitu něčí křivdy a 

ublížení, je nutné se na věc podívat i z hlediska citového. HR manažer by měl mít v tomto 

směru dobře vyvinutou intuici, měl by mít dobrý odhad na lidi, jak co se týče jejich 

pracovního výkonu, tak i začlenění do kolektivu.  

Sám má podstatný vliv na to, jak celý tým bude fungovat, jestli v něm bude napjatá nebo 

přátelská atmosféra, jestli k sobě budou mít jednotliví členové úctu, nebo se budou mezi 

sebou pomlouvat. Je důležité, aby se osobně zdržel nějakého podlého negativního jednání, 

nehledal si oblíbence a s nimi jakkoliv neuctivě nehovořil o ostatních členech kolektivu. Vždy 

je zapotřebí mít na paměti zákaz diskriminace. Pokud sám bude působit jako poctivý člověk 

bez špatných úmyslů, pak je velice pravděpodobné, že i jeho tým bude takto vypadat. Tady 

lze doporučit, aby se HR manažer pravidelně zúčastňoval kurzu psychologie na 

pracovišti a sám obdobné kurzy zajistil i pro své podřízené. 

Manažer lidských zdrojů by měl lidi vést přirozeným nenásilným způsobem, měl by je umět 

nadchnout pro práci i pro případné změny, které by neměly v zaměstnancích vyvolávat strach 

nebo nejistotu. Toho lze docílit jen tehdy, pokud je manažer lidských zdrojů dostatečně 

přátelská, kreativní osobnost, co dokáže ostatní strhnout v pozitivním směru. Osobně by se 

také neměl nechat svázat strachem a měl by jít naproti novým trendům. Doporučením je 

nebát se nových technologií a postupů v řízení lidských zdrojů. Nebránit se trendům jako 

je například outsourcing a práce z domova. Pokud je snaha do podniku přilákat opravdu 

žádané talenty, pak lze doporučit, nabídnout jim něco, co jinde nenajdou. Mohou to být 

různé výhody či benefity. Inspiraci lze najít jen sledováním okolní konkurence a novinek 

v zahraničí. 
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6. Závěr 

 

Výsledkem práce je doporučení, jak by měla vypadat osoba manažera lidských zdrojů 

ve výrobním podniku.  

Musí mít minimálně středoškolské vzdělání. Téměř vždy se očekává, že anglický jazyk bude 

zvládat na komunikativní úrovni. Vlastnit řidičský průkaz skupiny B se stává také naprostou 

samozřejmostí. Důležitá je znalost pracovně-právní legislativy a umět zvládat všechny 

aktivity, které s řízením lidských zdrojů souvisí. Dále náplní jeho práce je zpracování 

personální strategie společnosti, uskutečňování revizí stávajících personálních procesů ve 

společnosti a vedení pracovně-právní agendy. 

Už od začátků je potřebné, aby byl zaměstnanec správně motivovaný, proto je nezbytné umět 

s lidmi správně jednat. Dodávat jim potřebné stimuly, které umocní jejich snahy pracovat co 

nejlépe a které umocní pocit hrdosti z dobře vykonané práci. To vše by mělo být prováděno 

nenásilnou formou. 

Nejlépe působí, když manažer lidských zdrojů jde sám dobrým příkladem. Pokud podřízení 

zaměstnanci vidí, jeho pracovní aktivitu a nadšení pro práci, sami pak mají tendenci pracovat 

obdobně. Stejně jako přístup k práci HR manažer na svůj tým přenáší i pozitivní naladění. 

Většina lidí raději pracuje v přátelském kolektivu, kde nevzniká zbytečný stres, pomluvy a 

nějaká negativní jednání. Manažer lidských zdrojů by měl umět své podřízené pracovníky 

takto naladit. Dopomoci mu k tomu mohou různé kurzy nebo semináře o psychologii práce, 

které lze doporučit, aby navštěvoval i zajistil pro svůj tým.  

HR manažer by se měl stále vzdělávat jak v odborné oblasti, tak i v oblasti vedení lidí. Měl by 

neustále sledovat novinky u konkurence i v zahraničních firmách. Neměl by mít strach 

vyzkoušet nové trendy v řízení lidských zdrojů. Lze jen doporučit se těmto trendům nebránit, 

a pokud se podnik snaží přilákat opravdu žádané talenty, tak jim nabídnout něco, co jinde 

nenajdou, například prostřednictvím různých výhod či benefitů. 

Manažer lidských zdrojů by měl tedy být samostatný, aktivní a zodpovědný člověk, který 

myslí pozitivně, chová se čestně a eticky, má vizi a práce s lidmi mu přináší radost. 
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