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1 ÚVOD 

Personální řízení patří k jedné ze základních složek každé firmy, protože právě 

pracovníci jsou důležitým faktorem pro úspěch firmy. Z pohledu autorky je personální řízení 

velmi náročnou činností, bez které se moderní firma neobejde, což v očích řady 

zaměstnanců zůstává opomenuto. Bohužel to někdy platí i pro samotné firmy a jejich 

vedoucí pracovníky, kteří se zaměřují pouze na zisk a tu nejpodstatnější lidskou složku, bez 

které by svoji činnost nemohli vykonávat, opomíjejí. 

K volbě tohoto tématu diplomové práce autorku přiměl zejména osobní zájem o oblast 

řízení lidských zdrojů, kterému by se v rámci své budoucí kariéry chtěla věnovat, protože 

personální práce je komplexním souborem několika nestereotypních činností – jednání 

a práce s lidmi, organizace a administrativa a proces neustálého sebevzdělávání. Personalista 

by měl být empatický, vyrovnaný, kreativní a schopný nadhledu a správného a rychlého 

úsudku. Jelikož je personální řízení součástí managementu organizace, je důležité, aby 

se personalista dobře orientoval i v ekonomické oblasti – ekonomické vzdělání je v této 

oblasti nespornou výhodou. Důležitá je i znalost právního prostředí, zejména oblasti 

pracovního práva. Toto téma však bylo zvoleno i z důvodu jeho důležitosti a aktuálnosti – 

zejména s ohledem na aktuální situaci ve firmě eD’system Czech, a. s., protože 

v následujících měsících dojde ve firmě v souvislosti s příchodem nového generálního 

ředitele k výrazným změnám v oblasti personálního řízení. Je tedy žádoucí současnou 

situaci analyzovat a předložit personálnímu útvaru návrhy a doporučení, které by mohly 

posloužit k zefektivnění vybraných aktivit personálního řízení, a mohly tak být případně 

zavedeny do nové personální strategie. 

Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat vybrané aktivity personálního řízení 

firmy, které jsou ostatně součástí personální práce v organizaci jako celku, a to jak 

z teoretického hlediska, tak zejména z pohledu praktického fungování těchto činností 

ve firmě eD’system Czech, a. s. Těmito aktivitami jsou plánování potřeby pracovníků, jejich 

získávání, výběr a přijímání, dále jejich řízení a adaptace, hodnocení a odměňování, rozvoj, 

uvolňování pracovníků, personální správa a controlling a péče o pracovníky. Na základě 

kvalitativního výzkumu – rozboru interních materiálů, konzultací s personalistkou 

a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci firmy – se poté autorka pokusí odhalit případné 

nedostatky těchto činností a navrhnout doporučení, která by mohla vést k zefektivnění 

zkoumaných aktivit personálního řízení ve firmě eD’system Czech, a. s.  
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Práce je rozčleněna na dva dílčí celky, z nichž první se zaměřuje na teoretická 

východiska personální práce jako celku s důrazem na definování základních pojmů 

týkajících se personálního řízení firmy. V empirické části se autorka zaměří 

na charakteristiku a základní informace o firmě eD’system Czech, a. s, ve které je výzkum 

realizován, a následně na prezentaci získaných informací a výsledků výzkumu. Empirická 

část bude ve svém úvodu zaměřena na představení firmy eD’system Czech, a. s. – její vznik 

a vývoj, organizační a personální strukturu. Dále se tato část bude věnovat metodologii 

výzkumného šetření a samotnému cíli výzkumu. Zaměřuje se na popis metody výzkumu 

a přepisu dat, včetně samotného vyhodnocení. V této části dochází i k porovnání moderních 

teorií z oblasti řízení lidských zdrojů a výsledků zkoumání ve firmě. Poslední část práce 

bude obsahovat shrnutí, návrhy a doporučení pro personální útvar firmy eD’system Czech, 

a. s. 

Ačkoliv se diplomová práce bude zabývat personálním řízením firmy, nebude 

obsahovat některé aktivity, které jsou v mnoha odborných publikacích začleněny jako 

součást personálního řízení. Jedná se například o oblasti rozmisťování a penzionování 

personálu, organizaci práce a pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

nebo personální poradentství. Těmito oblastmi se tedy autorka v práci zabývat nebude, 

neboť personalistika je velmi širokou oblastí a v každé organizaci může probíhat personální 

řízení různými způsoby. Proto byly vybrány pouze ty aktivity personálního řízení, které jsou 

pro personální útvar firmy eD’system Czech, a. s. stěžejní, a které jsou zároveň v souladu 

s moderními teoriemi řízení lidských zdrojů. 
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2 PERSONALISTIKA A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V úvodní kapitole této diplomové práce se budeme věnovat personální oblasti jako 

celku, vymezíme základní pojmy: řízení lidských zdrojů, personální práce, personální útvar 

a také termíny personální politika a personální strategie. Rovněž definujeme činitele, kteří 

mají přímý vliv na řízení pracovníků. V neposlední řadě shrneme i stěžejní pojmy, které nás 

budou celou touto prací provázet, a to jednotlivé personální činnosti. 

 

Důležitým klíčovým faktorem pro úspěch firmy jsou bezesporu jeho pracovníci. 

Protože pouze dobře vyškolení pracovníci, kteří se s podnikem ztotožňují, mohou aktivně 

přispívat k úspěchu firmy. Stále častěji se na decentralizované úrovni rozhodují jednotliví 

pracovníci – a k tomu musejí disponovat dostatečnými kompetencemi, musejí být také 

na toto pracovní místo pečlivě vybráni a musejí být rovněž pravidelně školeni, motivování 

i kontrolováni. A právě tyto činnosti spadají pod personální řízení firmy. 

V praxi i v literatuře se v souvislosti s řízením lidí v organizaci setkáváme s termíny 

personální práce, personalistika, personální administrativa (správa), personální řízení 

či řízení lidských zdrojů. Koubek
1

 tvrdí, že „tyto termíny bývají často považovány 

za synonyma, ale čistě z teoretického hlediska tomu tak není. Odborná literatura rozlišuje 

zejména mezi personálním řízením na straně jedné a řízením lidských zdrojů jako 

nejmodernějším pojetím na straně druhé. Lze proto konstatovat, že některé termíny označují 

rozdílné vývojové fáze, ale i rozdílné koncepce personální práce.“ 

Termíny personální práce či personalistika se obvykle používají jako nejobecnější 

označení pro tuto oblast řízení organizace, bez ohledu na to, o jakou koncepci, systém 

či vývojovou fází řízení se jedná. Termíny personální administrativa (správa), personální 

řízení a řízení lidských zdrojů pak označují jednotlivé vývojové fáze či koncepce personální 

práce a její postavení v hierarchii řízení organizace, jak dále vysvětluje Koubek.
2
 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

V oblasti řízení lidských zdrojů neexistují žádné jednoznačné poučky a vzorce. Spíše 

se jedná o soubor určitých politik, zásad a postupů, jde o personální praxi, kterou uplatnily 

nejúspěšnější podniky a která jim přinesla výsledky. Při řízení a vedení lidí je důležité 

                                                
1 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. str. 15 
2 Tamtéž, str. 15 
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uvědomit si složitost a rozporuplnost současných sociálních a ekonomických procesů, neboť 

to má v personální práci zásadní význam.
3
  

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která 

se ve vyspělém zahraničí začala formovat v průběhu 50. a 60 let. Řízení lidských zdrojů 

se stalo jádrem řízení organizace, nejdůležitější složkou. Především se dovršil vývoj 

personální práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, strategické a skutečně 

řídící. V čem je však tato koncepce odlišná zejména od koncepce personálního řízení? 

Odborná literatura uvádí řadu charakteristik a odlišností, avšak v podstatě se shoduje 

na tom, že řízení lidských zdrojů od personálního řízení odlišují tyto znaky: uplatňování 

strategického přístupu, respektování vnějších podmínek a zapojování vedoucích 

pracovníků.
4
 

Janišová a Křivánek tvrdí, že řízení lidských zdrojů (HR – human resources) 

se rozvinulo z personalistiky, která v minulosti zajišťovala administrativu spojenou 

s životním cyklem zaměstnance – od jeho přijetí až po jeho odchod z firmy. Pokud to 

zjednodušíme, týkala se vytvoření pracovní smlouvy, platového výměru, zaznamenávání 

docházky, výpočtu mzdy, bezpečnosti práce a administrativy spojené s odchodem 

zaměstnance. V dnešní době chápeme řízení lidských zdrojů jako disciplínu, která vytváří 

nástroje a podmínky pro řízení práce se zaměstnanci jako celkem. V nejnovějším podání 

zahrnuje řadu strategických aspektů a stává se nezbytnou součástí všech ostatních 

manažerských funkcí. Je službou a podporou pro management, který nese hlavní 

odpovědnost za kvalitu pracovníků ve firmě.
5
 

Armstrong
6
 vnímá řízení lidských zdrojů jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosažení cílů organizace. 

Lidské zdroje 

Za lidské zdroje označujeme osoby – pracovníky, jimiž organizace disponuje 

a jejichž pomocí dosahuje strategických cílů. Organizace potřebuje lidské zdroje, stejně jako 

potřebuje kapitál nebo informace. Ovšem právě lidské zdroje rozhodují o zabezpečování, 

rozdělování, využívání a rozvoji všech ostatních zdrojů, právem jim je přisuzován zvláštní 

                                                
3 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. str. 4 
4
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 16 

5 JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. Praha: Grada Publishing, 2013. 300 s. 

str. 170 
6 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. Praha: Grada, 

2007. 789 s. str. 27 
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význam. Lidské zdroje proto bývají považovány za nejcennější zdroj a největší bohatství 

organizace, jak tvrdí Koubek.
7
 

Lidské zdroje představují lidský kapitál v organizaci; jde o kombinaci inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace 

jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což 

zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace.
8
 

2.2 Personální práce a personální řízení firmy 

Pojem personální práce není dosud jednoznačně vymezen nebo chápán. Obecně 

vyjadřuje filozofii a přístup organizace k řízení a vedení lidí. V běžném životě se používá 

k označení výkonu personálních činností, které zajišťuje personalista nebo personální útvar, 

i části náplně vedoucích zaměstnanců, když plní svou řídící funkci a vykonávají operativní 

personální činnosti ve vztahu ke svým podřízeným.
9
 

Koubek
10

 definuje personální práci jako „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 svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“  

Personální řízení je ta část řízení firmy, která se orientuje na problematiku člověka 

v pracovním procesu a na jeho vztah k firmě. Protože úloha člověka má pro fungování firmy 

zásadní význam, je personální řízení jádrem celého firemního řízení a je neoddělitelnou 

součástí práce každého vedoucího pracovníka.
11

 Personální řízení v organizaci závisí 

na přístupu vrcholového managementu, na pozici v hierarchii řízení organizace a na tom, 

jakou politiku v personální oblasti organizace uplatňuje. Strategické řízení se zaměřuje 

na cíle i nástroje. Vytváří a rozpracovává představy o směrech, kterými by měla organizace 

postupovat, a rozhoduje, jak prakticky cíle dosáhnout, přičemž vychází ze stávajících 

kapacit, schopností a silných stránek.  

                                                
7 KOUBEK, Josef in ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. Praha: Grada Publishing, 

2012. 208 s. 
8 BONTIS, Nick in ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. 

str. 31 
9 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 13 
10 KOUBEK, Josef in ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. str. 14 
11 VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. str. 

284. 
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2.2.1 Personální strategie 

Při stanovování strategie musí organizace k realizaci svých cílů zvažovat lidský 

potenciál a jeho řízení. Strategie organizace ovlivňuje personální oblast stejně jako ostatní 

oblasti řízení. Personální strategie je proto jednou z dílčích strategií organizace, vyjadřuje 

záměry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti, které 

mají napomoci dosažení cílů organizace. Personální strategie organizace vytváří ve své 

oblasti předpoklady k realizaci podnikové strategie. 
12

 

Práce s lidským kapitálem musí nabývat výrazně strategické zaměření. V praxi 

to znamená: 

- propojení rozvoje lidských zdrojů s podnikatelskými cíli společnosti, 

- spolupráce na tvorbě cílů společnosti, 

- posun od rozvoje lidských zdrojů k rozvoji podnikatelského výkonu, 

- stabilizace a standardizace „měkkých forem“ v řízení s potřebnou firemní kulturou, 

- měřitelnost výsledků rozvoje lidských zdrojů, 

- změna procesů kariérního rozvoje.
13

 

2.2.2 Personální politika 

Systém personálního řízení v organizaci tvoří personální politika, která určuje zásady 

v oblasti personálního řízení a realizaci dílčích personálních, a také sociální politika, která je 

podporou personální politiky – pozitivně ovlivňuje pracovní spokojenost a stabilizaci 

pracovníků a vedení lidí, které představuje uplatňovaný styl vedení a ovlivňuje pracovní 

ochotu lidí.  

Personální politika je souborem relativně stabilních zásad, uplatňovaných metod 

a nástrojů v personální oblasti. Určuje pravidla přístupu k řízení lidí v organizaci, definuje 

obecný rámec jednání a rámec, v němž jsou přijímána odpovídající rozhodnutí. Personální 

politika musí respektovat podmínky organizace, zohledňovat její zájmy i zájmy pracovníků, 

odráží se v ní etika organizace.
14

  

2.2.3 Odpovědnost za personální řízení v organizaci 

Odpovědnost za personální řízení nese vrcholové vedení, linioví vedoucí a personální 

útvar – personalisté. Vrcholové vedení organizace odpovídá za personální strategii 

                                                
12 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, 2010. 

224 s. str. 15–16 
13 STÝBLO, Jiří. Personální management jako nástroj řízení změn. Praha: VOX, 2004. 122 s. str. 5 
14 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 15–16 
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a stanovení zásad personální politiky. Odpovědnost za vedení lidí, za realizaci personální 

práce v každodenním kontaktu s podřízenými spočívá především na liniových vedoucích.
15

 

Janišová a Křivánek
16

 tvrdí, že „za přímou práci s podřízeným zodpovídá vedoucí. 

Personální útvar poskytuje principy a postupy a pomáhá managementu organizovat 

potřebné činnosti týkající se zaměstnanců, stejně jako zajišťovat personální administrativu“. 

Dodávají, že personální útvar tvoří pouze podporu řízení firmy, že poskytuje službu, 

a z tohoto pohledu nemůže přebírat zodpovědnost za každodenní využití této služby. 

 

Ačkoliv jsou v této kapitole zaznamenány rozdíly mezi termíny personální řízení 

a řízení lidských zdrojů, nebudeme je považovat za zvlášť významné a v rámci práce budou 

užívány oba tyto pojmy, a to libovolně, bez ohledu na jejich teoretické významové rozdíly. 

2.3 Personální útvar, jeho specifické úkoly a organizace 

Personální útvar (oddělení) je pracoviště specializované na řízení lidských zdrojů. 

Zajišťuje odbornou, tj. koncepční, metodologickou, poradenskou, usměrňovací, organizační 

a kontrolní stránku personální práce a poskytuje v této oblasti speciální služby vedoucím 

pracovníkům všech úrovní i jednotlivým pracovníkům. Zpravidla plní i některé úkoly 

směrem k vnějším institucím (trh práce, státní statistiky a správy aj.). V těchto souvislostech 

musí personální oddělení, kromě již zmíněných hlavních úkolů řízení lidských zdrojů, plnit 

i některé specifické úkoly: 

a) Formuluje, navrhuje a prosazuje personální strategii a personální politiku organizace. 

b) Radí vedoucím pracovníkům a usměrňuje je při plnění úkolů, jimiž se podílejí 

na personální práci, orientuje je na realizace personální strategie a personální politiky 

organizace. 

c) Vyjadřuje se k záměrům organizace z hlediska jejich dopadu na oblast práce 

a lidského činitele, vyvíjí v tomto směru iniciativu a předkládá vrcholovému vedení 

návrhy týkající se zásadnějších záležitostí personální práce. 

d) Zajišťuje existenci a fungování personálních činností (služeb, funkcí) nezbytných 

k plnění úkolů personální práce, metodicky je řídí, organizuje a koordinuje 

a soustavně dbá na zlepšování jejich provádění. 

 

                                                
15 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 17 
16 JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. str. 172 
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Z formulace posledního bodu vyplývá, že personální útvar je v první řadě odpovědný 

za to, že personální činnosti budou v organizaci existovat a fungovat, účelně sloužit 

potřebám řízení (nejen lidských zdrojů), že budou mít určitou jednotnou koncepci 

a metodiku.
17

  

Kociánová
18

 tvrdí, že „cílem personálního řízení je optimální využívání potenciálu lidí 

a investic do nich vložených k dosahování cílů organizace a současně vytváření předpokladů 

ke spokojenosti pracovníků s vykonávanou prací, jejich motivace  rozvoji a napomáhání 

jejich identifikaci s cíli organizace. Systém práce s lidmi musí zahrnovat všechny souvislosti 

jejich pracovní činnosti. Organizace se vzájemně liší přístupem k personálnímu oddělení, 

o němž vypovídá jeho postavení v systému řízení organizace a úroveň personální práce 

(rozsah a kvalita realizovaných personálních činností). Personální řízení je dynamickou, 

komplikovanou a citlivou oblastí řízení organizace.“  

Úlohou personálních útvarů je poskytovat vedoucím a zaměstnancům systémovou 

neboli metodologickou, poradenskou, administrativní a organizační podporu. Jejich velikost 

pak závisí na důležitosti, kterou vedení organizace přikládá modernímu řízení lidských 

zdrojů.
19

 

Armstrong
20

 popisuje, že personální útvar se specializuje na řízení a rozvoj lidí 

v organizaci. Je zapojen do vytváření a realizace personálních strategií a politik 

a do některých nebo všech personálních činností, které budou v práci blíže specifikovány. 

Základním cílem personálního útvaru je zabezpečit, aby organizace vytvářela personální 

strategie, politiku a praxi, které efektivně poslouží všemu, co se týká zaměstnávání a rozvoje 

lidí a vztahů existujících mezi managementem a zaměstnanci. Personální útvar může hrát 

hlavní roli při vytváření prostředí a podmínek, které umožňují lidem, aby co nejlépe 

využívali své schopnosti a realizovali svůj potenciál jak ku prospěchu organizace, tak 

ke svému vlastnímu užitku.  

Podle Dvořákové
21

 personalisté tradičně odpovídají za personální administrativu 

i za koncepční a metodické aspekty personální práce. Po desetiletí na ně vedoucí 

zaměstnanci, zejména manažeři liniových organizačních jednotek, nahlížejí jako na servis, 

který vyřizuje jejich požadavky, je druhořadého významu a nepřináší žádnou přidanou 

hodnotu. Od 90. let je navíc „obliba“ personalistů v mnoha organizacích okořeněna tím, 

                                                
17

 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 29 
18 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 9 
19 JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy. str. 172 
20 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. str. 65 
21 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 17–18 
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že se díky fúzím a akvizicím dostávají do nepříjemné situace toho, kdo informuje 

zaměstnance o jejich nadbytečnosti, kdo rozvijí outplacement programy pro nadbytečné 

a kdo se snaží poradit manažerům, jak spolupracovat s těmi, kteří „přežili“ rušení 

pracovních míst.  

Postavení personálního útvaru v podniku a role personalistů je tedy podmíněna cíli 

podniku a akcenty na jeho vedení na určité aspekty podnikání. Snahou je zlepšit 

produktivitu a kvalitu, zvýšit příjem vlastníků, vytvářet na veřejnosti dobrou pověst 

a rozvíjet lidské zdroje. Role personalistů na cestě k dosažení těchto cílů spočívá v tom, 

podílet se na tvorbě strategie lidských zdrojů a zajistit efektivní výkon personálních 

procesů.
22

 Organizace a personální obsazení personální útvaru jednoznačně závisí 

na velikosti podniku, na míře decentralizace činností, na typu prováděných prací, na druhu 

zaměstnávaných lidí a na roli, která je personálnímu útvaru přiznávána. Neexistuje žádná 

norma, která by určovala poměr počtu personalistů k počtu zaměstnanců.
23

 Dvořáková
24

 

však uvádí, že v organizaci zpravidla vzniká potřeba vytvořit místo personalisty při zhruba 

100 až 150 zaměstnancích.  

2.4 Personální činnosti 

Personální činnosti vykonává personální útvar k realizaci organizačních cílů v oblasti 

řízení a vedení lidí. Jde o administrativně-správní činnosti vyplývající z pracovněprávní 

legislativy i koncepční, metodické a analytické činnosti, na které navazuje poradenství 

manažerům a zaměstnancům. Někdy se hovoří o personálních službách, a to zejména tehdy, 

pokud je personální útvar vnímán jako subjekt, který zajišťuje požadavky a potřeby 

zaměstnanců – vnitřních klientů.
25

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly, personální management se nezabývá pouze 

výběrem uchazečů, ale i jejich školením, motivováním, ohodnocením a kontrolováním. 

Provozní změny s sebou přinášejí plánování potřeby personálu, což vyžaduje najímat nové 

pracovníky nebo uvažovat o propouštění. Tématy personalistiky jsou rovněž i zvyšování 

kvalifikace a další vzdělávání, stanovení platových stupňů, jakož i filozofie řízení. Moderní 

personální řízení je přitom podporováno elektrickými informačními systémy, které umožňují 

efektivní personální controlling. 

                                                
22 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 19 
23 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. str. 68 
24 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 15 
25 Tamtéž, str. 20 
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Úkolem personálního oddělení daného podniku je poskytnout potřebný personál 

s odpovídající kvalifikací ve správný čas na správné místo. Tento úkol se dělí na různé 

funkce.
26

 Jedná se o činnosti a agendy zaměřující se na člověka v pracovním procesu, a to 

v oblastech: 

- analýza práce a vytváření pracovního úkolu, 

- plánování lidských zdrojů, 

- získávání, výběr a adaptace, 

- interní mobilita, 

- organizace práce a pracovní podmínky, 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

- řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, 

- vzdělávání a rozvoj, 

- odměňování a zaměstnanecké výhody, 

- pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání, 

- péče o zaměstnance a podnikový sociální rozvoj, 

- komunikace a informování zaměstnanců, 

- personální informační systém.
27

 

 

Podle Kaeslera a Kaesler-Probstové
28

 má personální útvar devět dílčích funkcí, které 

jsou pro optimální personální práci v podniku stejně důležité. Jsou jimi tyto činnosti: 

 

 Plánování potřeby personálu 

Pomocí plánování potřeby personálu se stanovuje příslušná potřeba personálu 

na jednotlivých odděleních, tj. kdy a kde mají být zaměstnanci použiti. 

 

 Získávání personálu 

Na volná pracovní místa v podniku se noví zaměstnanci získávají pomocí náboru. 

Získávání personálu může probíhat interně nebo externě, tzn. personál může pocházet 

z podniku nebo z pracovního trhu práce. 

 

 Výběr a přijímání personálu 

Do podniku se vybírají a přijímají vhodní a kvalifikovaní pracovníci. 

                                                
26 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013. 144 s. str. 17 
27 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 20–21 
28 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. str. 18–20 
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 Řízení personálu 

Jde o procesy podporující nadřízené při jejich řídící práci. Stanovuje způsob řízení 

představených a rozvíjejí jejich zásady řízení. Také dbá na dodržování těchto zásad. 

Konflikty, ke kterým přitom dojde, by se měly řešit pomocí personálního managementu. 

 

 Odměňování personálu 

Odměňování personálu by mělo přispět ke spravedlivému složení mzdy, protože mzda 

silně ovlivňuje jak náklady podniku, tak motivaci zaměstnanců. 

 

 Hodnocení personálu 

Hodnocení personálu stanovuje podle hodnocení výkonnosti momentální úroveň 

výkonu zaměstnance. 

 

 Rozvoj personálu 

V rámci personálního rozvoje by mělo dojít ke zlepšení a rozšíření kvalifikace 

zaměstnanců pomocí odborné přípravy, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. 

 

 Uvolňování personálu 

Nadbytek personálu v podniku se řeší uvolňováním. To je možné provést buď interně, 

nebo externě. 

 

 Personální správa a personální controlling 

Personální správa a personální controlling jsou pojmy, které dávají výše uvedené 

funkce do systematické souvislosti. Zde se nejedná o jednotlivé zaměstnance, ale formou 

ukazatelů se získávají manažerské vědomosti pro celé pracoviště. K tomu se stále více 

používá výstupů IT pracovišť, která dodávají určitá data „na klíč“. 

 

Výčet personálních činností se však publikace od publikace liší, je tedy složité, ne-li 

nemožné přesně vymezit, které činnosti a jaká jejich pojmenování jsou pro organizaci 

předepsaná, správná či stěžejní. Konkrétní činnosti jsou v organizaci určeny jejím 

uspořádáním, charakteristikou, hierarchií pracovníků, postavením personálního útvaru 

a dalšími aspekty. Pro účely této práce však byly vymezeny personální činnosti, které 

odrážejí současný stav personálního řízení ve firmě eD’system Czech, a. s. Jsou jimi 

následující: 

 plánování potřeby pracovníků, 
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 získávání pracovníků, 

 výběr a přijímání pracovníků, 

 řízení a adaptace pracovníků, 

 hodnocení a odměňování pracovníků, 

 rozvoj pracovníků, 

 uvolňování pracovníků, 

 personální správa a controlling, 

 péče o pracovníky. 

2.4.1 Plánování potřeby pracovníků 

Řízení organizace je činnost směřující k dosažení určitých cílů. Proto důležitou 

součástí řízení je stanovování cílů a zároveň stanovování metod a cest, jak těchto cílů 

dosáhnout. A právě stanovování reálných cílů a výběr cest, jak těchto cílů dosáhnout, je 

úkolem plánování, které je tak nesmírně důležitým nástrojem řízení organizace. Zvláštní 

postavení v rámci plánování pak samozřejmě náleží personálnímu plánování. 

Personální plánování (plánování lidských zdrojů či plánování pracovníků) slouží 

k realizaci cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující 

k současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace adekvátní pracovní silou. 

Konkrétně lze říci, že personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen 

v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly, a to v potřebném množství, 

s potřebnými znalostmi a zkušenostmi, flexibilní a optimálně rozmístěné, ve správný čas 

a s přiměřenými náklady. 

Personální plánování je plánováním odvozeným, což znamená, že primární je 

plánování výrobních či obchodních cílů, plánování technického rozvoje, prodeje výrobků 

či služeb apod. a jakýkoliv personální plán, má-li být efektivní, musí být odvozen 

z dlouhodobých plánů organizace a musí jim sloužit. Personální plánování by tedy nemělo 

být izolováno od plánování činnosti organizace, ale mělo by být jeho integrální součástí. 
29

 

Personální plánování z teoretického hlediska podrobněji rozlišujeme na: 

a) plánování potřeby pracovníků, 

b) plánování pokrytí potřeby pracovníků, 

c) plánování personálního rozvoje (kariéry) jednotlivých pracovníků. 

 

                                                
29 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 87–88 
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V této kapitole se však budeme zabývat pouze prvním bodem, tedy plánováním 

potřeby pracovníků. Úvahy o pokrytí perspektivní potřeby pracovníků v organizaci musejí 

být podloženy důkladnou znalostí budoucího vývoje trhu práce. Předpokládá se i znalost 

zákonitostí populačního vývoje a jeho dopadu na budoucí reprodukci pracovních zdrojů, 

jakož i znalost zákonitostí sociálních a kulturních struktur obyvatelstva. 
30

 

Tato problematika je velmi obšírná, tudíž se v této práci plánováním pokrytí potřeby 

pracovníků zabývat nebudeme, zejména i proto, že tento typ plánování nepraktikuje ani 

personální útvar organizace eD’system Czech, a. s. Co se týče posledního bodu, tedy 

plánování personálního rozvoje (kariéry) jednotlivých pracovníků, považujeme tuto oblast 

personalistiky jako součást řízení a rozvoje personálu, budeme se tedy tímto bodem zabývat 

později. 

Plánování potřeby zaměstnanců znamená plánovat poptávku po zaměstnancích. 

Zaměstnavatel předvídá, kolik a jaké zaměstnance bude pravděpodobně krátkodobě (během 

následujícího roku) i dlouhodobě (během následujících tří až pěti let) potřebovat, aby zajistil 

požadovanou práci a dosáhl očekávaných cílů. Poptávku po zaměstnancích přitom odvozuje 

od poptávky po výrobcích a službách, které pomocí zaměstnanců realizuje, jak definuje 

Šikýř.
31

 

V zásadě rozlišujeme tři druhy potřeby personálu, které také představují důvod, proč 

je nutné pracovníky přijímat. Na základě nové potřeby se k již existujícím pracovním 

místům dodatečně vytvářejí nová. To je např. situace, kdy podnik otevírá novou pobočku 

nebo nové místo výroby nebo kupuje nové strojní zařízení, pro které je potřeba více 

zaměstnanců než doposud. V případě nutnosti náhrady musejí být nově obsazena ta pracovní 

místa, která byla uvolněna odchodem zaměstnanců, např. odchodem do důchodu nebo 

výpovědí. Při potřebě překlenutí musí být vyrovnán dočasný nedostatek personálu. 

Například fitness studio je vyhledávanější v zimě než v létě, v důsledku čehož je eventuálně 

více zapotřebí obsluhy u pultu. Zaměstnanci však mohou tak dočasně chybět (např. nastoupí 

na rodičovskou dovolenou nebo jsou dlouhodobě nemocní). 
32

 

2.4.2 Získávání pracovníků 

„Získávání (vyhledávání) a navazující výběr pracovníků jsou klíčovými personálními 

činnostmi, které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace,“ uvádí Kociánová.
33

  

                                                
30 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 89–91 
31 ŠIKÝŘ, Martin. Personalistika pro manažery a personalisty. str. 60 
32 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. str. 22 
33 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 79 
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Tato činnost personálního útvaru má zajistit, aby volná pracovní místa v organizaci 

přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými 

náklady a v žádoucím termínu (včas). Spočívá tedy v rozpoznání a vyhledání vhodných 

pracovních zdrojů, informování i volných pracovních místech v organizaci a jejich nabízení.  

V České republice se pro tuto činnost vžil termín nábor pracovníků, je však třeba 

zdůraznit, že pojetí získávání a náboru se v moderní teorii řízení lidských zdrojů odlišuje. 

Zatímco nábor pracovníků znamená zpravidla získávání pracovníků z vnějších zdrojů, 

moderní získávání pracovníků usiluje nejen o získávání lidských zdrojů zvnějšku, 

ale v první řadě o získávání lidských zdrojů z řad současných pracovníků organizace. 
34

 

Získávání pracovníků má dnes již poměrně dokonale metodologicky propracovaný 

postup, který je výhodné dodržovat. Organizace se tímto vyhne časovým i jiným ztrátám 

a minimalizuje se doba, po kterou je příslušné pracovní místo neobsazeno. Proces získávání 

pracovníků se skládá z několika na sebe navazujících kroků: 

a) identifikace potřeby získávání pracovníků, 

b) popis a specifikace obsazovaného pracovního místa, 

c) zvážení alternativ, 

d) výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa,  

e) identifikace potenciálních zdrojů uchazečů, 

f) volba metod získávání pracovníků, 

g) volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů, 

h) formulace nabídky zaměstnání, 

i) uveřejnění nabídky zaměstnání, 

j) shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi, 

k) předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací, 

l) sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám.
35

  

 

Cílem procesu získávání pracovníků je tedy nalézt vhodné zaměstnance na volná místa 

v podniku. To může probíhat vnitropodnikovým vypsáním pracovního místa a převedením 

nebo povýšením jednotlivých zaměstnanců. Jinak lze pracovníky získávat i mimo podnik, 

např. pomocí inzerátů v novinách, na internetu nebo přes pracovní agentury. 
36

 

                                                
34 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 117 
35 Tamtéž, str. 122–123 
36 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. str. 27 
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Mezi pasivní metody získávání pracovníků patří získávání na základě doporučení 

současného pracovníka organizace. K tomu je ovšem třeba vytvořit informační předpoklady, 

aby pracovníci věděli o uvolňovaném nebo volném pracovním místě včas a byli informováni 

i o jeho povaze. Lze přitom uplatnit i určité stimulační nástroje např. odměňovat pracovníka, 

který doporučil či přivedl vhodného uchazeče. Výhodou jsou nižší náklady na získávání 

pracovníků a skutečnost, že uchazeči bývají zpravidla vhodní jak odborně, tak svými 

osobnostními charakteristikami, protože současný pracovník organizace si samozřejmě 

nechce pokazit u svého zaměstnavatele pověst doporučením nevhodné osoby. Nevýhodou 

však může být omezená možnost výběru z většího počtu uchazečů, ale i nebezpečí vytváření 

klik v organizacích. 
37

 

Důležitým nástrojem externího získávání personálu je tedy inzerát nabízející pracovní 

místo. Aby splnil svůj účel, měl by obsahovat přehledně všechny potřebné informace 

a zohlednit následující body: 

 název, adresu a charakteristiku daného podniku, 

 termín nástupu, 

 označení pracovního místa s popisem úkolů, kompetencí a možností postupu, 

 požadavky na uchazeče jako vzdělání, kvalifikace, speciální znalosti, profesní 

zkušenosti a osobní vlastnosti (např. flexibilita, schopnost pracovat v týmu), 

 plnění podniku (sociální výhody, odměny), 

 formality týkající se žádosti (např. písemně nebo e-mailem, požadovaná vysvědčení, 

lhůta podání žádostí), 

 kontaktní osoba s uvedením telefonního kontaktu. 
38

 

V současné době je nejčastější místem pro zveřejnění inzerátu internet. Internetová 

inzerce pokrývá širší okruh možných uchazečů, je využívána pro obsazování různých 

pracovních míst, a to i manažerských a pozic kvalifikovaných specialistů. Internet je 

rychlejší a levnější než tradiční inzerce a jiné způsoby získávání pracovníků. Umožňuje 

uvedení více informací o volném pracovním místě a organizaci a komunikaci mezi 

organizací a uchazeči. V současnosti organizace běžně inzerují volná místa nejen 

na pracovních portálech, ale i na vlastních internetových stránkách. 
39

 

 

                                                
37 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 127–128 
38 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. str. 32 
39 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 86 
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Personální agentury 

Zprostředkovatelské agentury se zaměřují zpravidla na obsazování běžnějších pozic, 

např. v oblasti administrativy. Specializované personální agentury obvykle komplexně 

zajišťují inzerci, první pohovory s uchazeči, jejich testování a předvýběr. Klientovi 

(organizaci) po předvýběru nabízejí například pouze tři nejlépe vyhovující uchazeče. 

Některé personální agentury se specializují na přímé vyhledávání pracovníků (executive 

search), a to zpravidla pracovníků na manažerské pozice a pozice specialistů. Tyto 

společnosti si vytvářejí sítě kontaktů v různých oborech a zajišťují si příležitosti k oslovení 

konkrétních lidí. Úroveň těchto služeb na trhu je však velmi rozdílná. V našem prostředí 

mají někteří poskytovatelé těchto služeb s profesionálním přímým výběrem jen velmi málo 

společného. 
40

 

Zvláštním typem zprostředkovatelské agentury je headhunting agentura. Ta už funguje 

na jiném principu. Headhunting agentury hledají kandidáty pro obsazení pozic ve středním 

a vyšším managementu. Headhunting je využíván pro zaplnění pozic, které mají pro firmu 

strategický význam. Pro tento typ práce je vhodný jen kandidát, který společnosti přinese 

přesně to, co potřebuje. Musí být zkušený, mít znalosti a dovednosti. Jedná se o člověka 

úzce profilovaného a takových není na trhu práce nikdy dost. Proč je headhunter 

pro potenciální kandidáty zajímavý? Hlavním důvodem je to, že má přístup k pozicím, které 

ze strategických důvodů nejsou vypsané veřejně. Jediný způsob, jak se k nim dostat je právě 

kontaktování „lovcem hlav“.
41

 Navíc „lovec hlav“ pracuje odlišněji než firemní personalista. 

Je daleko více motivován (zejména finančně), je ambicióznější, upřímnější a aktivnější, 

zatímco firemní náborář je více pasivní a opatrný, protože jeho motivací je úspěch celé 

organizace.
42

 

2.4.3 Výběr a přijímání pracovníků 

Zatímco úkolem získávání pracovníků je vyhledání vhodných uchazečů, úkolem 

výběru pracovníků je posouzení předpokladů těchto uchazečů vzhledem k nárokům 

obsazovaného pracovního místa a k jejich perspektivnímu využití vyhovující stanoveným 

                                                
40 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 87 
41 HUČKOVÁ, Kateřina. Kdo je „lovec hlav“? Hodnota headhuntera je vysoká. PersonálníMarketing.cz 
[online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupný z: http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/kdo-je-lovec-hlav-

hodnota-dobreho-headhuntera-je-vysoka 
42 LAUREN, Marie. Recruiter.com  [online]. [cit. 2014-04-07]. Dostupný z: 

http://www.recruiter.com/i/corporate-recruiter-head-hunter/; přeloženo z originálního textu: “Head hunters 

used to be fundamentally different than corporate recruiters. They were money-driven, ambitious, neurotic and 

frank where the corporate recruiter was cautious and more passive, driven by corporate success.” 

http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/kdo-je-lovec-hlav-hodnota-dobreho-headhuntera-je-vysoka
http://www.personalni-marketing.cz/detail-clanku/kdo-je-lovec-hlav-hodnota-dobreho-headhuntera-je-vysoka
http://www.recruiter.com/i/corporate-recruiter-head-hunter/
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požadavkům na výkon a chování na daném místě. V tomto rozsahu je výběr strategickou 

personální činností, protože ovlivňuje kvalitu pracovníků organizace. Výběr pracovníků 

bývá finančně nákladný a časové náročný, ale z hlediska možných důsledků špatné volby je 

velmi užitečné věnovat mu dostatek času i prostředků. Na výběru pracovníků by se měli 

podílet personální specialisté i vedoucí pracovníci. 
43

 

Koubek
44

 definuje, že: „úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů 

o zaměstnání shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, 

bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného pracovního místa, 

ale přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině (týmu) 

i v organizaci. Výběr tedy musí brát v úvahu nejen odborné, ale i osobnostní charakteristiky 

uchazeče, jeho potenciál a flexibilitu.“ 

Proces výběru pracovníků je posloupností určitých kroků směřujících k rozhodnutí, 

kterému z kandidátů na obsazovanou pozici bude pracovní místo nabídnuto. Výběrový 

proces je standardně vymezován od okamžiku, kdy se uchazeči přihlásí k výběrovému 

řízení, až do chvíle, kdy je rozhodnuto o přijetí jednoho z nich. Výběr pracovníků může 

postupovat v následujících krocích: 

1. zkoumání dokumentů uchazečů (předvýběr), 

2. první kontakt uchazečů s organizací v procesu výběru (první rozhovor), 

3. shromažďování a analýza dalších informací o uchazečích, např. testování 

způsobilosti, lékařské vyšetření, 

4. výběrový (přijímací) rozhovor, 

5. zkoumání referencí, 

6. předvedení pracoviště uchazečům a jejich představení potenciálním 

spolupracovníkům, 

7. rozhodnutí o přijetí pracovníka, 

8. informování uchazeče o přijetí – nabídka zaměstnání (informování ostatních 

uchazečů o nepřijetí). 

 

K výše uvedené posloupnosti kroků je třeba uvést, že se nejedná o jedinou možnou 

alternativu průběhu výběrového procesu. Jeho průběh se může lišit např. v tom, zda 

přijímací pohovor bude předcházet nebo následovat testování způsobilosti, nebo v tom, kdy 

bude vyžadováno lékařské vyšetření či reference. Podoba výběrového procesu závisí 

                                                
43 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 94 
44 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 156 
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na mnoha okolnostech, např. na charakteru obsazované pracovní pozice či na specifických 

potřebách a zvyklostech organizace atd. Výběrová řízení bývají realizována ve více kolech, 

přičemž první kolo zajišťují zpravidla personalisté, na realizaci dalších kol se již ve větší 

míře podílí přímý nadřízený potenciálního pracovníka. 
45

 

V procesu výběru pracovníků hrají významnou roli vedoucí pracovníci, tedy přímí 

nadřízení obsazovaného pracovního místa. Vedoucí pracovník společně s personalistou 

zahajuje celý proces výběru tím, že definuje pracovní místa, která mají být obsazována, 

spolupracuje při analýze pracovních míst, volbě metod výběru a plánování postupu výběru, 

připravuje pohovory, podílí se na posuzování uchazečů, vede pohovory a provádí konečná 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče. 

Personální útvar má v prvé řadě na starosti dodržování zákonů a pravidel, navrhuje 

vhodné metody výběru a jejich pořadí. Zajišťuje výběr po metodologické, administrativní 

a organizační stránce, shromažďuje a uchovává příslušné dokumenty a předkládá vedoucím 

pracovníkům doporučení. 
46

 

Výběr pracovníků, jeho kvalita, organizace, použité metody atd. je provázán 

a vzájemně se ovlivňuje s dalšími personálními činnostmi. Kritéria výběru ovlivňují zdroje 

získávání pracovníků a obtížnost jejich získávání. Efektivní výběr pracovníků může 

redukovat potřebu vzdělávání, měl by zajistit pracovníky, kteří nejlépe vyhovují 

požadavkům pracovních míst a přispívají tak k vysokému výkonu organizace. Hodnocení 

pracovního výkonu pracovníků naopak tvoří základnu pro ověření kvality výběru, 

efektivnosti metod a vhodnost kritérií výběru. Kritéria výběru pak ovlivňují úroveň 

odměňování – vysoké mzdy přilákávají více uchazečů, je tedy z čeho vybírat a existuje větší 

pravděpodobnost výběru kvalitnějšího pracovníka. Metody výběru a používané praktiky 

mohou ovlivnit pracovní vztahy v organizaci – a ty je třeba brát jako něco, co spoluvytváří 

její pověst a mohou být naopak faktorem, který je třeba při výběru pracovníků brát v úvahu. 

Výběr pracovníků má významný vztah i k dalším personálním činnostem. Kvalita 

výběru a jeho náročnost může ovlivnit pohyb pracovníků uvnitř organizace – dobrý výběr 

usnadňuje plánování následnictví ve funkcích, upevňuje pracovní sílu firmy, umožňuje 

se zbavovat pracovníků s nedostatečným pracovním výkonem. Špatný výběr naopak zvyšuje 

fluktuaci. Výběr může být ovlivněn nedostatky v průzkumu trhu práce a v personálním 

informačním systému organizace. 
47

 

                                                
45 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 94–95 
46 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 176 
47 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 175–176 



 23 

Přijímání pracovníků představuje řada procedur, které následují poté, co je vybraný 

uchazeč o zaměstnání informován o tom, že byl vybrán a akceptuje nabídku zaměstnání 

v organizaci, a končí dnem nástupu pracovníka do zaměstnání. Nejdůležitější formální 

náležitostí přijímání pracovníků je vypracování a pozdější podepsání pracovní smlouvy. Je 

nezbytné, aby v této době pracovník personálního útvaru ústně seznámil nového 

zaměstnance s právy a povinnostmi, které vyplývají z pracovního poměru v organizaci 

i z povahy práce na příslušném pracovním místě. Před podpisem pracovní smlouvy by měl 

nový zaměstnanec absolvovat vstupní pracovní prohlídku. 

Po podpisu smlouvy následuje další důležitý krok – zařazení pracovníka do personální 

evidence. Poté je pracovník seznámen s bezpečností práce a ochranou zdraví při práci, 

s hygienickými podmínkami a v neposlední řadě se svými spolupracovníky. Na závěr celé 

procedury je zaměstnanec zaveden na místo, kde bude vykonávat svou práci, a je mu 

přiděleno potřebné zařízení a materiál.
48

 

Z uvedených informací vyplývá, že výběr a přijímání personálu jsou jednou 

z nejdůležitějších činností personálního útvaru organizace, protože bez nich by nebylo 

kvalifikované pracovní síly splňující přísné požadavky, která se v organizaci přeměňuje 

na zisk. 

2.4.4 Řízení a adaptace pracovníků 

Podle Kaeslera a Kaeslerové-Probstové
49

 se řízením personálu rozumí vytváření 

vztahů mezi nadřízenými a jejich zaměstnanci, vedení zaměstnanců na základě komunikace 

a interakce. Zaměřuje se na to, aby se zaměstnanci soustředili na podnikové cíle. Řízení 

personálu přitom musí být v souladu s podnikovými cíli a zájmy zaměstnanců. 

Řízení pracovního výkonu lze definovat jako systematický proces zlepšování 

pracovního výkonu organizace pomocí rozvíjení výkonů jedinců a týmů. Znamená to 

odvádět lepší výsledky pomocí znalosti a řízení pracovního výkonu v dohodnutém rámci 

plánovaných cílů, standardů a požadavků týkajících se schopností. Jedná se o procesy 

pro vytvoření sdíleného, společného chápání toho, čeho má být dosaženo, a pro řízení 

a  rozvíjení pracovníků způsobem, který zvýší pravděpodobnost, že toho v budoucnosti bude 

dosaženo. Tato činnost je kromě personalistů především úkolem liniových manažerů. 

Obecným cílem řízení pracovníků je nastolit kulturu vysokého výkonu.
50

 

                                                
48 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. str. 178–181 
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Dá se říci, že řízení pracovního výkonu označuje soubornou činnost, která souvisí 

s hodnocením, motivováním, vzděláváním a rozvojem pracovníků. Zahrnuje rovněž proces 

adaptace. 

Adaptace zaměstnanců obsahuje formální i neformální procedury spojené 

s informováním, odborným zapracováním a sociálním začleněním přijatého zaměstnance 

v novém zaměstnání. Adaptace, popřípadě orientace zaměstnanců, navazuje na přijímání 

zaměstnanců, kdy byl uzavřen pracovněprávní vztah s vybraným uchazečem o zaměstnání.  

Jak vyplývá z definice, adaptační proces by měl obsahovat tři základní činnosti, a to: 

a) informování, 

b) odborné zapracování, 

c) sociální začlenění. 

Informování přijatého zaměstnance zahrnuje skutečnosti podstatné pro činnost 

v organizaci a výkon práce na pracovním místě, to znamená informování o cílech, zásadách 

a postupech organizace, o povaze, požadavcích a podmínkách práce, o pracovním řádu 

a dalších předpisech, o systému hodnocení a odměňování a o možnostech vzdělávání 

a rozvoje. Informování provádí personalista, přímý nadřízený nebo pověřený zaměstnanec – 

ústně (rozhovor) nebo písemně (brožura). 

Odborné zapracování znamená přivyknutí přijatého zaměstnance na podmínky 

a požadavky pracovního místa a organizace tak, aby mohl co možná nejrychleji vykonávat 

sjednanou práci a dosahoval požadovaného pracovního výkonu. Tuto činnost zabezpečuje 

manažer nebo zkušený spolupracovník pomocí různých metod buď na pracovišti (instruktáž, 

asistence, pověření úkolem) nebo mimo pracoviště (seminář, případová studie, pracovní 

porada). 

Sociální začlenění znamená přivyknutí nového zaměstnance na sociální vztahy 

na pracovišti, překonání počáteční nejistoty, pocitu neznámého a vyvolání pozitivního 

vztahu k práci a organizaci. 

Adaptace formou adaptačního programu (procesu) začíná dnem nástupu nového 

zaměstnance do práce a končí rozhodnutím manažera, např. uplynutím sjednané zkušební 

doby, kdy musí být přijatý zaměstnanec připraven vykonávat práci a dosahovat 

požadovaného výkonu v souladu se strategickými cíli firmy. Po ukončení adaptačního 

procesu se zpravidla zhotovuje formální či neformální hodnocení.
51
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2.4.5 Hodnocení a odměňování pracovníků 

Šikýř
52

 definuje hodnocení pracovníků jako „nástroj řízení pracovního výkonu 

zaměstnanců. Umožňuje manažerům kontrolovat usměrňovat a podněcovat zaměstnance 

v průběhu vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu 

a realizace strategických cílů organizace.“ 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se: 

a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly 

a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou 

jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám; 

b) sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním 

těchto výsledků a s nimi; 

c) hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizaci opatření, která tomu 

mají napomoci. 

Hodnocení pracovníků lze rozlišit na dvě podoby, a to neformální (průběžné 

hodnocení během vykonávání práce bez dokumentace) a formální (systematické pravidelné 

hodnocení s dokumentací). Klíčovou roli u obou forem hodnocení hraje bezprostřední 

nařízený hodnoceného pracovníka. 
53

 

Bez posuzování výkonu zaměstnanců a hodnocení výsledků jejich práce se dnes 

neobejde prakticky žádná firma, která myslí na svou budoucnost a prosperitu. Hodnocení 

neslouží jen vedoucím pracovníkům k plnému využití potenciálu zaměstnanců. Jeho cílem je 

rovněž zajištění individuálního rozvoje a zdokonalování lidí a rozvoj celé firmy. Výsledky 

hodnocení pracovního výkonu jsou určeny především k následujícím účelům: 

 objektivní odměňování zaměstnanců, 

 plánování personálních změn ve struktuře organizace, 

 zdokonalování profesní způsobilosti zaměstnanců a stanovení jejich rozvoje, 

 odstranění a náprava zjištěných nedostatků, 

 zlepšení sociálního klimatu a vyladění vzájemných vztahů mezi nadřízenými 

a  jejich podřízenými, 

 posouzení vnitřních a vnějších vlivů působících na efektivní pracovní výkon.
54
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Kociánová
55

 tvrdí, že existují různé metody hodnocení pracovníků. Systémy 

hodnocení standardně využívají kombinaci více metod. Některé z metod zachycují pracovní 

výkon pouze z části, např. se soustředí pouze na pracovní výsledky, některé neumožňují 

přesnější porovnání výkonu pracovníků. Významnou metodou, která je zpravidla součástí 

každého systému hodnocení je hodnotící rozhovor. 

Hodnotící rozhovor je příležitostí k výměně názorů mezi nadřízeným a pracovníkem. 

Zároveň slouží ke sladění požadavků kladených na výkon konkrétní činnosti a skutečných 

schopností pracovníka. Cílem je zpravidla bilance uplynulého období a diskuze vztahující 

se k následujícímu období. Vedení hodnotícího rozhovoru vyžaduje dodržování mnoha 

zásad. Například je třeba diskutovat o faktech, být konkrétní, rozhovor by neměl být 

nepřátelský, hodnotitel musí dát hodnocenému prostor pro doplnění poznámek a myšlenek, 

hodnotitel by neměl dělat chyby v měřítku hodnocení a neměl by být ovlivněn sympatiemi 

nebo antipatiemi vůči hodnocenému aj.
56

 

Nové přístupy v hledání způsobů hodnocení pracovníků a zvyšování jeho objektivity 

i efektivnosti podniku vycházejí v současné době z poznatku, že zvýšení objektivity a tím 

i zvýšení pocitu spravedlnosti pro hodnocené spočívá v rozšíření zdrojů pro získání 

informací o hodnoceném pracovníkovi. 

Nejčastější variantou nového přístupu je zapojení spolupracovníků (na stejné úrovni 

hodnoceného) a podřízených. Dále mohou být využiti i zákazníci, kteří přicházejí 

do pracovního styku s hodnoceným, nebo externí partneři. Tím se získává široká škála 

poznatků, které je možno použít pro objektivizaci výsledku hodnocení. Současně je 

vytvořen předpoklad, že hodnocení postihne daleko širší profil jednání a výkonu 

hodnoceného i více aspektů jeho pracovního jednání. Jedna z variant tohoto přístupu je 

označována jako tzv. 360stupňová zpětná vazba.
57

 

360stupňová zpětná vazba vznikla jako nástroj rozvoje lidských zdrojů. Skládá 

se z postupných kroků, jejichž podstatou je vícenásobné hodnocení pracovníka ze strany 

jeho kolegů. Vícenásobné hodnocení je nejvýraznějším znakem tohoto nástroje. Výsledkem 

vícenásobného hodnocení je informace, tedy zpětná vazba manažerovi o tom, jak jiní vidí 

jeho chování, jak ho hodnotí, jak na ně působí. Je to informace od lidí, kteří s ním 

na pracovišti přicházejí do styku, tedy od těch, kteří ho potřebují a které potřebuje on sám. 

                                                
55 KOCIÁNOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. str. 150 
56 Tamtéž, str. 153–154 
57 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 279 
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Těmito lidmi bývají bezprostřední nadřízení, kolegové na stejné úrovni, podřízení 

i zákazníci. Kromě toho hodnocený hodnotí i sám sebe.
58

 

Po zpracování individuálních hodnocení je výsledek nejčastěji komunikován v podobě 

individuální zprávy hodnocenému pracovníkovi. Zpráva bývá přehledně strukturovaná podle 

jednotlivých kategorií hodnotitelů. Hodnotitelé zůstávají v anonymitě, samozřejmě kromě 

přímého nadřízeného hodnoceného pracovníka.
59

 

Zpětná vazba je důležitým předpokladem rozvoje pracovníka a rozvoj je základem 

vyšší efektivity. Pokud je tento nástroj správně využit, vede k nárůstu výkonnosti 

jednotlivců i celé organizace. Jeho užití rovněž vede ke zvýšené sebedůvěře pracovníků, 

přesnějšímu sebeobrazu a k lepšímu využívání vlastního potenciálu.
60

  

Přestože je zpětná vazba velmi důležitá pro rozvoj jednotlivců i celé organizace, 

nefunguje jako samozřejmost, protože existuje poměrně velká neochota lidí zpětnou vazbu 

vyžadovat, přijímat a poskytovat. Velkou bariérou je všeobecný nezvyk být hodnocen zdola, 

neboť se statusem a hierarchickou pozicí v organizací se spojuje právo hodnotit. Zpětná 

vazba je rovněž citlivá záležitost, zejména pak v pracovních situacích, kdy hodnocení 

ovlivňuje i další oblasti jako odměňování, pracovní postup a podobně.
61

  

Odměňování je velmi významnou personální oblastí pro organizaci i pro pracovníka. 

Odměňování je realizováno ve formě mzdy, platu či jiné peněžní nebo nepeněžní odměny, 

a je kompenzací za vykonanou práci. Odměna za odvedenou práci a další odměny ovlivňují 

množství a kvalitu budoucí práce. Odměňování je tak jedním z nejefektivnějších nástrojů 

motivace pracovníků, které má organizace a vedoucí pracovníci k dispozici. 

Každá organizace je jedinečný komplex činností, zdrojů a podmínek. Systém 

odměňování by měl odpovídat potřebám organizace a potřebám jejích pracovníků, měl by 

být spravedlivý a motivující. Na organizaci záleží, jaké možnosti odměňování využije, jaké 

formy, jaká si určí pravidla odměňování, jaké nástroje a postupy při odměňování uplatní. 
62

 

Klasickým modelem složení mzdy (platu) je fixní složka a variabilní složka. 

Variabilní odměňování se dotýká té peněžní složky celkové pracovníkovy odměny, která je 

přidávána k fixní složce a mění se v souvislosti s dosažením určitých cílů nebo výsledků. 

Složkami variabilního platu jsou: 

 individuální pobídkové plány odměňování, 
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 mimořádné odměny (bonusy), 

 provize, 

 výkonnostní odměny, 

 variabilní odměny za zásluhy (dobrou práci), 

 útvarové pobídkové odměny, 

 podíly ze zisku, 

 pobídkové odměny za zvýšení produktivity, 

 finanční projev uznání.
63

 

2.4.6 Rozvoj pracovníků 

Rozvoj je velmi těsně spjat s hodnocením, jehož součástí je pohled do budoucnosti – 

co chceme a potřebujeme. Rozvoj je však také spjat s odměňováním. Nejen tím, že v mnoha 

firmách jsou rozvoj a vzdělávání pojaty jako benefit pro vlastní zaměstnance, nikoliv jako 

vynucená samozřejmost. Ve vazbě na odměňování lze velmi zjednodušeně říci, že když 

dotyčný pracovník má vysoký podíl nenárokových složek mzdy, dostává se mu vysokého 

podílu na rozvoji. S takovým pojetím se setkáváme především u firem s kulturou vysokého 

výkonu a nákladovou strategií, které určují personální strategii založenou na velké míře 

diferenciace.
64

 

Svět, a tedy také pracovní svět, je vystaven neustálým změnám. Zatímco dříve 

se stačilo vyučit profesi a na základě této kvalifikace pracovat po celý život, dnes si musí 

člověk stále zvyšovat kvalifikaci a dále se vzdělávat, aby byl na úrovni doby a přizpůsobil 

se společenským a technologickým novinkám. Cílem personálního rozvoje je podpora 

profesních kompetencí zaměstnanců sloužící podnikovým cílům.
65

 Přesnější popis 

jednotlivých cílů rozvoje z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance lze nalézt v Tab. 2.1. 
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Tab. 2.1: Cíle personálního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování tabulky z: KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická 

podniková personalistika. str. 85 

Péče o personální rozvoj je především péčí o kvalifikaci a její prohlubování 

a rozšiřování. V České republice byla povinnost zaměstnavatele pečovat o prohlubování 

a rozšiřování kvalifikace zakotvena v zákoníku práce, novelou z roku 1994 však byla tato 

povinnost zrušena. Ačkoliv v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce je v části X. Péče 

o zaměstnance, Hlavě II: Odborný rozvoj zaměstnanců tato povinnost zaznamenána. 

Organizace by však měla vytvořit příznivé podmínky i pro to, aby se bez problémů mohly 

realizovat individuální vzdělávací a kvalifikační cíle pracovníků. 

Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých pracovníků zaměstnavatel 

pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci 

apod., nehledě na to, že si formuje pracovní sílu v podobě přizpůsobené pracovním úkolům 

a zvyšuje atraktivitu zaměstnání v organizaci. To vede především k efektivnějšímu získávání 

pracovníků a ke snížení fluktuace. 
66

 

Jak už ale bylo řečeno, v procesu rozvoje pracovníků je velmi důležité, ne-li klíčové, 

vzdělávání pracovníků. Koubek
67

 konstatuje, že vzdělávání a formování pracovních 

schopností se v dnešní moderní době stává celoživotním procesem. A v tomto procesu 

sehrává stále větší roli organizace a její vzdělávací aktivity. 
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 30 

Kociánová
68

 vzdělávání označuje jako „proces, během něhož pracovník získává 

a rozvijí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje.“ Rovněž tvrdí, že vzdělávání 

a rozvoj pracovníků by měly být součástí celkové strategie a politiky organizace. Investice 

organizace do vzdělávání jsou chápány jako návratné – zajišťují organizaci potřebné 

schopnosti personálu a jsou považovány za výhodu, kterou svým zaměstnancům organizace 

poskytuje, neboť i po odchodu z organizace může i nadále v životě a budoucím zaměstnání 

těžit z toho vzdělání a rozvoje.  

Nástroje personálního rozvoje lze rozlišit z mnoha hledisek, základní z nich je 

rozdělení podle vzdálenosti školení či jiné formy vzdělávání od pracoviště. Personální 

rozvoj může probíhat přímo na pracovišti, a to dvěma způsoby: buď formou změny 

pracovního místa (job rotation) – zaměstnanci mohou poznat nová pracoviště a oblasti úkolů 

a rozšiřují tím svou kvalifikaci a možnosti uplatnění, či v místnosti k tomu určené, např. 

zasedací místnost, učební dílna aj., nebo může školení probíhat externě mimo organizaci, 

nebo na místech zcela nezávislých na pracovišti – jde například o návštěvu externích 

seminářů, workshopů nebo absolvování studia. 
69

 Mezi klasické nástroje vzdělávání patří 

zejména odborné semináře, školení a různé typy veřejných kurzů (např. účetní, daňové 

poradenství, práce s PC aj.). 

Posledním aspektem, který souvisí s rozvojem pracovníků v organizací, je i samotná 

organizace práce  tedy směry, kam se může personální rozvoj zaměstnance vyvíjet v rámci 

vlastní pracovní pozice. U organizace práce jde o stanovení činností, které se mají na daném 

pracovišti plnit. Velkou úlohu zde hraje personální rozvoj vytvářením takových podmínek, 

aby se mohli zaměstnanci navzájem zastupovat a získali tak širší pohled na chod podniku. 

Při organizaci práce lze uspořádat pracovní místa podle dvou dimenzí. První dimenze, 

tzv. horizontální a rovněž označována jako „job enlargement“ – „rozšíření práce“, zahrnuje 

spektrum činností se stejnou úrovní nároků, rozmanitost pracovního místa vyplývá 

ze souhrnu podobných a podobně náročných činností. Zaměstnanec je pro podnik šířeji 

použitelný, ale úroveň nároků tím nevzrůstá. Druhá dimenze, tzv. vertikální a také „job 

enrichment“ – „obohacení práce“, zahrnuje spektrum různých stupňů obtížnosti a nároků 

úkolu. Pracovní místo se nerozšiřuje pouze o podobné činnosti, ale k obvyklému 

pracovnímu schématu se přidávají plánované a řízené činnosti, jakož i rozhodovací 

pravomoci. Zaměstnanec může získat status nadřízeného.
70
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2.4.7 Uvolňování pracovníků 

Za jistých okolností nezbývá podniku nic jiného než zredukovat počet zaměstnanců, 

tedy propouštět, eventuálně uvolňovat personál. I rozvoj organizace může vyžadovat, 

aby na svých dosavadních pracovních místech nezůstávali někteří zaměstnanci. Uvolnění 

ale vždy neznamená výpověď zaměstnancům – uvolnění zahrnuje všechna opatření, kterými 

lze zredukovat přebytek pracovníků, a to v kvalitativním, kvantitativním, prostorovém 

a časovém ohledu. Koubek
71

 upozorňuje, že by snižování počtu pracovníků mělo probíhat 

tak, aby to neohrozilo pověst organizace jako zaměstnavatele, tedy za pomoci metod, které 

jsou pro pracovníky nejméně bolestivé. 

Uvolňování personálu může probíhat interně i externě, přičemž interní uvolnění je 

pro zaměstnance zpravidla jednodušší, protože při něm nedochází k ukončení pracovního 

poměru. Interní uvolnění se většinou zvládá prostřednictvím modelů pracovní doby, a to 

například přeložením, zkrácením pracovní doby, sdílením pracovního místa či zkrácením 

pracovního úvazku. Při externím uvolnění pracovníků dochází k ukončení stávajících 

pracovních poměrů, aby se vyrovnala snížená potřeba personálu. K tomu existují tyto 

možnosti: využití přirozené fluktuace (odchod do důchodu, úmrtí), dohoda o ukončení 

pracovního poměru a výpověď. Výpověď musí být vždy dána písemně, a to buď ze strany 

zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance.
72

 

Podle českého pracovního práva může skončit pracovní poměr jedině způsoby 

uvedenými v ustanovení § 48 zákoníku práce. Pracovní poměr tedy může být rozvázán jen: 

a) dohodou, 

b) výpovědí, 

c) okamžitým zrušením, 

d) zrušením ve zkušební době. 

Pracovní poměr rovněž končí uplynutím sjednané doby. Zákoník práce zvlášť definuje 

skončení pracovního poměru pro cizince či osoby bez státní příslušnosti, u těchto osob může 

pracovní poměr skončit na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o odnětí 

povolení k pobytu nebo na základě pravomocného rozsudku o vyhoštění. Pracovní poměr 

samozřejmě skončí smrtí zaměstnance.
 73
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Jedním z dnes už běžných úkolů týkajících se uvolňování pracovníků prováděných 

personalistou v poslední den, kdy je odcházející zaměstnanec v práci, je výstupní pohovor. 

V jeho rámci se většinou odevzdávají klíče, přístupové karty a další svěřené vybavení, 

vyplňují se formuláře a diskutuje se nad ukončením doposud poskytovaných benefitů. 

Zaměstnanec při této příležitosti bývá tázán, jaké si odnáší pocity, jaké získal ve firmě 

zkušenosti a proč odchází, v některých případech ale tyto informace nejsou zjišťovány 

z osobního rozhovoru, nýbrž z výstupního formuláře. Zaměstnanci však často nejsou 

ochotni absolvovat výstupní pohovor. Přitom data z výstupního pohovoru by měla být 

vnímána jako cenný zdroj pro analýzu příčin fluktuace, ale bohužel bývají nezřídka 

považována za příliš povrchní a relativně bezcenná – především kvůli způsobu, jakým jsou 

získávána, v jaké atmosféře a kvůli tomu, kdo je získává.
74

 Výstupní rozhovory se většinou 

zaměřují na tyto oblasti: 

 zjištění důvodu odchodu do jiného zaměstnání (lepší mzda či pracovní 

podmínky), 

 vztahy mezi nadřízenými a spolupracovníky, 

 pracovní podmínky, které zaměstnanec považuje za problémové.
75

 

2.4.8 Personální správa a controlling 

„Nezbytnou podmínkou personální práce v organizaci je existence věrohodných, 

detailních a aktuálních informací potřebných pro rozhodování a umožňujících provádět 

všechny potřebné analýzy pracovní síly organizace i výsledků její práce. Proto je nezbytné 

vytvořit a soustavně rozvíjet personální informační systém organizace.“ tvrdí Koubek.
76

 

Personální informační systém a personální evidence 

V dnešní době je personální informační systém nedílnou součástí moderního řízení 

lidských zdrojů a bez jeho existence si lze jen stěží představit provádění běžných 

personálních činností.
77

 Personální informační systém je počítačová aplikace umožňující 

elektronické zpracování personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění 
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povinností v pracovněprávních vztazích a zabezpečování personální práce v organizaci, jak 

tvrdí Šikýř.
78

 

„Personální informační systém představuje uspořádaný elektronický systém 

zjišťování, uchovávání, zpracovávání a poskytování informací o všem, co se týká personální 

práce v organizaci a co je pro ni potřebné, jehož nedílnou součástí je soubor metod 

a postupů používaných k práci s informacemi, včetně pravidel týkajících se přístupu k těmto 

informacím,“ definuje pojem Koubek.
79

 

Nedílnou součástí personálního informačního systému je formalizovaný soubor 

postupů používaných k získávání informací, jejich aktualizaci, zpracování a analýze, tedy 

jakési menu metod a ukazatelů. Systém musí umožňovat jak poskytování individuálních, tak 

hromadných dat, zpracování periodických statistických výkazů, hlášení či zpráv 

a na požádání musí umožnit poskytnutí informací ve specifické podobě. Tento systém bývá 

propojen s jednotlivými pracovišti organizace, která do něj vkládají potřebné informace 

a naopak z něj čerpají data potřebná pro řídící práci. Systém zpravidla obsahuje nejen údaje, 

ale i různé dokumenty, jako jsou např. popisy a specifikace pracovních míst, výsledky 

hodnocení či plány osobního rozvoje jednotlivých pracovníků, dokumenty o zveřejněných 

inzerátech nabízejících zaměstnání, dokumenty o postupech při výběru či hodnocení 

pracovníků, zákony a předpisy, platná kolektivní smlouva atd. 
80

 

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel 

potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální 

práce v organizaci. Tato evidence vyžaduje přesné, úplné a spolehlivé personální údaje 

o zaměstnancích, pracovních místech i personálních činnostech, a to jak v písemné, tak 

i elektronické podobě (v písemné podobě se zpracovávají veškeré doklady, které musí být 

podle zákona zpracovány písemně, např. pracovní smlouva). Základem personální evidence 

jsou osobní údaje zaměstnanců. Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnanců 

před vznikem, při vzniku, za trvání při skončení i po skončení pracovněprávního vztahu. 

Zpracování osobních údajů musí probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako 

se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími právními předpisy z oblasti 

pracovněprávní, daňové, sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění. 
81

 

Personální systémy jednotlivých organizací se mohou samozřejmě lišit a rovněž 

mohou mít různý obsah, nicméně by v každém případě měly obsahovat alespoň základní 

typy informací, a to jak v podobě údajů, tak v podobě dokumentů, přičemž by se měl 

personální informační systém skládat z následujících subsystémů: 

a) informace o pracovnících, 

b) informace o pracovních místech 

c) informace o personálních činnostech, 

d) informace o vnějších podmínkách. 

Informace o pracovnících by měly zahrnovat tyto typy údajů: osobní identifikační 

údaje; údaje o vykonávané pracovní funkci a povaze pracovního poměru; údaje o vzdělání 

a kvalifikaci; údaje o dosavadní kariéře; údaje o zvláštních pracovních schopnostech 

a omezeních; údaje o  pracovní době a údaje týkající se odměňování, daní a srážek 

na pojistné. Mezi těmito informacemi by měly být i dokumenty týkající se zaměstnance, 

např. životopis a jeho dodatky, dokumenty o vzdělání a praxi, pracovní smlouva, dohoda 

o hmotné odpovědnosti, výsledky zdravotních prohlídek aj.  

Informace o pracovních místech by měly zpravidla zahrnovat následující údaje: 

kategorie pracovního místa; zaměstnání podle platné kvalifikace; místo vykonávané práce; 

požadavky na kvalifikaci pracovníka; specifikace pracovního místa včetně typů pracovního 

režimu. 

Informace o personálních činnostech mají většinou podobu dokumentů a měly by 

obsahovat např. tyto informace: použité metody vytváření a analýzy pracovních míst; 

dotazníky používané k této analýze; použité metody získávání a výběru pracovníku; 

charakteristiky, metody a efektivnost systému hodnocení pracovníků; použité metody 

identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje pracovníků; systém odměňování pracovníků 

a vzory všech dokumentů používaných v personální práci apod. 

Informace o vnějších podmínkách ovlivňujících formování a fungování pracovní síly 

organizace budou zahrnovat následující informace: situace na trhu práce (zejména v zázemí 

organizace); stav a vývoj obyvatelstva; mzdová šetření; konkurenční nabídka pracovních 

příležitostí v sídle organizace a jeho blízkém okolí; právní předpisy a data převzatá 

ze statistiky obyvatelstva a pracovních sil, školské a zdravotnické statistiky apod. 
82
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Personální controlling 

Personální controlling je možné v současnosti považovat za integrální součást řízení 

lidských zdrojů, jejíž nezbytnost vychází zejména z neustálého významu lidského kapitálu 

z hlediska konkurenceschopnosti organizace a rovněž z dynamiky vnitřního i vnějšího 

prostředí organizací.
83

 Podle Kaeslera a Kaeslerové-Probstové
84

 pojem „controlling“ 

označuje koncept podniku, jehož pomocí se podnik pokouší plánovat a řídit podnikové 

procesy pro dosažení co nejvyšší možné hospodárnosti a cílů v podniku. U controllingu 

se jedná o funkci managementu, jejímž prostřednictvím se zajišťuje koordinované získávání 

informací v podniku. 

Personální controlling slouží podnikovému controllingu a je funkční oblastí 

personalistiky. V hledáčku personálního controllingu je osazenstvo, nikoliv jednotliví 

zaměstnanci. Podporuje personální management v oblasti analýzy, plánování a řízení. 

Personální controlling zpracovává zpravidla data k následujícím tématům, která pomáhají 

připravit příslušná rozhodnutí: 

 nákladová struktura personálu, 

 personální plánování, 

 zjišťování ukazatelů, 

 analýza potřeb ve vzdělávání, 

 počty zaměstnanců, 

 shromažďování informací o atmosféře v podniku.
85

 

Personální statistika a ukazatele 

Personální statistika podporuje personální controlling pomocí širokého spektra 

ukazatelů. Vypovídací hodnota personální statistiky se dá zvýšit porovnáváním zjištěných 

ukazatelů s ukazateli z dřívějších období, jiných oddělení nebo jiných závodů. Ukazatele lze 

přiřadit k následujícím hlavním oblastem: 

 stav a rozvoj personálu, 

 věková struktura personálu, 

 přítomnost – nepřítomnost personálu, 

 fluktuace, 

                                                
83 DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. str. 438 
84 KAESLER, Clemens a KAESLER-PROBST, Frauke. Praktická podniková personalistika. str. 111 
85 Tamtéž. str. 112 



 36 

 personální a sociální náklady. 

Stav a rozvoj personálu se zpravidla sleduje podle pohlaví, zjišťuje se počáteční 

a konečný stav personálu za rok a procentuální podíl mužů nebo žen na celkovém 

osazenstvu. Pro evidenci věkové struktury personálu je ideální vytvořit věkové stupně pěti 

let a následně se zjišťuje jejich podíl na celkovém osazenstvu. 

Statistika přítomnosti či absence personálu poskytuje informace o tom, kolik 

zaměstnanců má podnik skutečně k dispozici, protože ze zaměstnanců pracujících v podniku 

někteří chybí z důvodu nemoci, dovolené aj. Statistika absence je pak podkladem 

pro výpočet kvót nemocnosti a kvót dovolené, které jsou velmi důležité pro plánování 

potřeby personálu. Fluktuace znamená personální obměnu v podniku. Vypočítává 

se fluktuační kvóta. Je však třeba rozlišit důvody odchodu zaměstnance, které podnik může 

(odměňování, pracovní podmínky), nebo naopak nemůže (důchod, úmrtí) ovlivnit, a zda 

se jedná o odchod zaměstnance ze strany zaměstnavatele (snižování personálu, nedostatek 

zakázek). V rámci personálních a sociálních nákladů se zjišťuje např. průměrná mzda nebo 

procentuální podíl zákonných sociálních nákladů na objemu mezd. 
86

 

2.4.9 Péče o pracovníky 

Každý podnik chce zaměstnávat lidi, kteří jsou motivováni a odvádějí maximální 

výkon, udržet si klíčové pracovníky a mít dobrou pověst. Z tohoto pohledu je s podivem, 

jak malou pozornost podniky věnují péči o pracovníky a dobré pracovní prostředí a interní 

komunikaci. Dobrá pověst se totiž rodí uvnitř organizace, kde by měla panovat atmosféra 

otevřenosti, zaměstnanci by měli být spokojeni s prostředím, ve kterém pracují, mít 

dostatečné informace o aktuálním dění a plánech vedení, kterému věří. V dobře fungující 

organizaci je pracovník i na té nejnižší pozici osobně zainteresován na úspěchu svého 

zaměstnavatele (nejen finančně) a ve svém okolí o něm šíří dobrou pověst – stává 

se ambasadorem značky.
87

 

Péče o pracovníky se poskytuje z takových důvodů, které bezprostředně nesouvisejí 

s vykonávanou prací, i když mohou obecně souviset s pracovištěm. Týká se individuálních 

služeb péče o pracovníky, jako jsou například pomoc v podobě konzultací při osobních 

problémech, pomoc související s problémy zdraví či nemoci a zvláštní služby 
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pro penzionované pracovníky. Skupinové služby se mohou týkat zabezpečování 

společenských a sportovních aktivit či stravovacích zařízení.
88

 

Personál tráví přinejmenším polovinu svého času – nepočítáme-li spánek – v práci 

nebo na cestě do práce a z práce. Každý ví moc dobře, že lidé pro organizaci pracují lépe, 

když je netrápí žádné starosti, a všichni cítíme, že když lidé mají problémy, měli by dostat 

od organizace něco nazpět. Lidé mají právo, aby se s nimi nakládalo jako s plnohodnotnými 

lidskými bytostmi včetně jejich osobních potřeb, nadějí a obav – jsou zaměstnáni jako lidé – 

vnášejí do práce sami sebe, nikoliv jen své ruce, a nemohou všechny své problémy nechat 

doma.
89

 Sociální argumenty ve prospěch péče o pracovníky jsou nejnaléhavější, avšak 

nejsou jedinými – existují i argumenty ekonomické. Růst morálky nebo loajality se nemusí 

odrazit v růstu produktivity, ale přílišné obavy a strach pracovníků mohou mít za následek 

nižší efektivitu.
90

 Většina zaměstnavatelů dnes pečuje o své zaměstnance formou 

zaměstnaneckých benefitů. Přehled nejčastěji poskytovaných benefitů (včetně vývoje 

v letech 2010–2013) poskytuje následující tabulka. 
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Tab. 2.2: Přehled zaměstnaneckých benefitů a jejich vývoj v letech 2010–2013 

Zdroj: http://www.penize.cz/zamestnani/259044-jak-nas-hyckaji-ktere-zamestnanecke-vyhody-letos-frci 

Čím dál oblíbenějším se však stává tzv. cafeteria systém, což znamená, že si každý 

zaměstnanec může v rámci stanoveného rozpočtu vybrat benefity „na míru“ podle svých 

potřeb a preferencí, a které ho nejvíce motivují k práci. Pro cafeteria systém se využívají 

také pojmy volitelné benefity, flexibilní program nebo osobní účty.
91
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY eD’SYSTEM CZECH, a. s. 

Společnost eD'system Czech, a. s. je dynamická obchodní firma s českým kapitálem. 

Je největším distributorem výpočetní techniky v České republice a výrazně se spolu 

se sesterskými společnostmi uplatňuje v celém regionu Česko – Slovensko – Polsko. Šíře 

nabízených produktů zahrnuje prakticky úplný sortiment trhu IT, a umožňuje tak prodejcům 

výpočetní, komunikační a digitální techniky nakoupit vše potřebné "pod jednou střechou". 

Tato firma je součástí skupiny eD'system Group, která vedle čistě obchodních aktivit nabízí 

také celou škálu dalších služeb, včetně služeb v oblastech logistiky, servisu, B2B a B2C. 

Firma eD'system Czech, a. s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. 
92

 

Posláním společnosti eD’system Czech je být nejkvalitnějším, nejefektivnějším 

a nejrychlejším spojením mezi výrobci a obchodními odběrateli IT produktů na trhu. Jejím 

hlavním cílem je zůstat lídrem na českém trhu IT s nejširším dealerským kanálem, 

nejatraktivnějším portfoliem produktů, efektivní řídící strukturou a vysokou kvalitou služeb, 

díky nimž bude společnost nejvyhledávanějším partnerem pro výrobce, odběratele 

i zaměstnance. 
93

 

Firma se pravidelně vysoko umisťuje v anketě CZECH TOP 100 společností v České 

republice a v čele ankety IDG Top 100 ICT. V roce 2013 se firma probojovala až na první 

příčku českých elitních ICT firem.
94

 V anketě ChannelWord Awards 2010 získala firma 

eD’system Czech, a. s. první místo a titul Broadline distributor roku, s vlastní značkou 

stolních počítačů a serverů LYNX obsadila druhé místo v kategorii Výrobce počítačů 

roku.
95

 

3.1 Vznik a vývoj firmy 

Společnost eD‘system Czech, a. s. byla založena koncem minulého století v Ostravě. 

Pod svým původním názvem TH’distributor, spol. s. r. o. byla tato obchodní společnost 

zapsána v obchodním rejstříku 3. března 1993, a to pod identifikačním číslem 47974516. 

O tři roky později, tedy v roce 1996, bylo jméno společnosti změněno na TH’system Czech, 
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spol. s. r. o. Pod tímto názvem firma fungovala do roku 2000, kdy se přejmenovala 

na eD’system Czech, spol. s. r. o. a o dva roky později změnila svou právní formu 

na akciovou společnost (eD’system Czech, a. s.). 
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Již ve svých počátcích se soustředila na distribuci výpočetní a digitální techniky 

a záhy se stala největším distributorem výpočetní techniky v České republice s obratem 

11,5 miliard Kč (údaj za rok 2012). Ve snaze maximálně se přiblížit klientům otevřela 

společnost eD'system Czech a. s. v České republice, vedle centrály v Ostravě, také tři další 

pobočky – v Praze, Brně a Pardubicích. Kromě České republiky vyvíjí skupina eD'system 

obchodní aktivity také v okolních zemích. V roce 2005 byla založena dceřiná společnost 

eD'system Slovakia, s. r. o. s centrálou v Bratislavě a o rok později další pobočka – 

eD'system Poland Sp. z o.o. s centrálou v Krakově. V roce 2007 došlo k akvizici podniku 

největšího slovenského distributora společnosti BGS LEVI Slovakia a. s. a jeho následné 

integraci do skupiny eD‘system. 1. února 2008 došlo následně k integraci společnosti 

eD'system Czech, a. s. s podnikem BGS LEVI Czech a. s. Tato fúze dala vzniknout největší 

distribuční firmě v regionu.  

Logistické centrum společnosti eD’system Czech, a s. je umístěno v Ostravě. 

Skladové plochy přesahují výměru 15 000 m
2
 a díky moderním technologiím, automatizaci 

logistiky a více než 80 pracovníkům může být během jediného dne odbaveno 10 000 

samostatných balíků a několik set palet se zbožím. Geografické umístění na hranicích 

s Polskem a Slovenskem umožňuje z tohoto skladu obsluhovat do druhého dne také 

zákazníky v okolních zemích. 

Firma eD'system vždy kladla silný důraz na nejnovější technologie. Příkladem toho je 

B2B internetové rozhraní s názvem "eDlink", které klientům nabízí plnohodnotný obchodní 

portál, na kterém je možno najít veškeré technické informace o produktech, jejich cenách 

a dostupnosti. Zákazníci si mohou zboží objednat, vyfakturovat a stáhnout obchodní 

dokumenty (fakturu, dodací a záruční list). Systém eDlink umožňuje vyreklamovat vadné 

zboží, zjistit stav reklamací a mnoho dalšího. Důkazem kvality eDlinku je skutečnost, 

že více než 70 % veškerých přijatých objednávek přichází do firmy právě touto cestou. 

Protože jak informační systém, tak internetové rozhraní je vyvíjeno na míru potřebám firmy 

eD'system Czech, a. s., je možno jakékoli nové požadavky a změny implementovat 

prakticky okamžitě. 

                                                
96 Úplný výpis z obchodního rejstříku eD’system Czech, a. s., B2613 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin. [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$ 
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V budoucnu se vývoj společnosti eD'system Czech bude zcela jistě ubírat dvěma 

směry: 

 Orientace na stále lepší služby zákazníkům. Jde o zdokonalování systému 

prodeje, o jeho přehlednost, o minimalizaci transakčních nákladů, zrychlení 

dodávek a další navazující aktivity. To je hlavní výzva, která stojí před 

distribučním businessem jako takovým.  

 Neustálé přizpůsobování skladby dodávaných značek a produktového portfolia 

tak, aby odpovídalo požadavkům doby a momentální poptávce zákazníků. 
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3.2 Organizační a personální struktura firmy 

Jak už bylo výše uvedeno, firma eD’system Czech je součástí skupiny eD’system 

Group, která vedle čistě obchodních aktivit nabízí také celou škálu dalších služeb, včetně 

služeb v oblastech logistiky, servisu, B2B a B2C. Je tedy žádoucí přiblížit i ostatní 

společnosti, jejichž činnost úzce souvisí s existencí firmy eD’system Czech, a. s., a to 

v rámci popisu vnější struktury firmy. 

3.2.1 Vnější struktura firmy 

Firma eD’system Czech, a. s. je distributorem IT s centrálou v Ostravě a je jednou 

z osmi sesterských společností eD’system Group. Dalšími distributory IT jsou, jak již bylo 

výše zmíněno, eD’system Slovakia, s. r. o. s centrálou v Bratislavě a eD’system Poland Sp. 

z o.o s centrálou v Krakově. Další společností ve skupině je CELogis, a. s., která zajišťuje 

logistické služby zahrnující naskladnění, skladování a distribuci zboží včetně celního 

odbavení po celém území České republiky i Evropy. Centrem podnikání společnosti je 

logistický areál v Ostravě. Dileris, a. s., pátá společnost skupiny eD’system Group, 

se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti autorizovaného záručního a pozáručního servisu 

produktů IT a komplexní služby související se servisem výpočetní techniky. Firma DNS, 

a. s., s centrálou v Praze, je distributor s přidanou hodnotou IT technologií a projektů, 

funguje jako dodavatel serverů, síťových produktů a software. Centrálu v Ostravě sdílí 

s eD’system Czech i společnost E LINKx, a. s. Zabývá se vývojem software a tvorbou 

řešení pro obchod, distribuci a logistiku, rovněž i vývojem, implementací a správou 

špičkových řešení v oblasti informačních systémů, ERP, B2B a B2C. Poslední společností 

                                                
97Profil společnosti. eD’system Czech. [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupný z: https://www.edsystem.cz/profil-

spolecnosti/article2-c10662 
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ve skupině eD’system Group je B2 consult, s. r. o., která řeší oblast lidských zdrojů (HR), 

účetnictví a controllingu.
98

 

Všechny tyto společnosti spolu v rámci skupiny vzájemně komunikují, spolupracují 

a doplňují svá portfolia tak, aby splnily společný cíl, a to uspokojit náročné požadavky 

svých klientů. 

Obr. 3.1: Schéma skupiny eD’system Group 

Zdroj: interní materiály firmy eD’system Czech, a. s. 

3.2.2 Vnitřní struktura firmy 

Firma eD’system Czech funguje na principu kombinované organizační struktury, a to 

liniově štábní. Jde o uspořádání firmy založené na liniové struktuře rozšířené o takzvané 

štábní útvary, které zajišťují podporu řídících činností pro různé hierarchické úrovně 

a oblasti fungování organizace. 
99

  

Vnitřní organizační a personální struktura je znázorněna v Obr. 3.2. 

 

 

                                                
98Interní materiály firmy eD’system Czech, a. s. získané při rozhovoru s personální manažerkou firmy 

eD’system Czech, a. s. Evou Grocholovou dne 12. března 2014 
99Štábně-liniová organizační struktura. MANAGEMENT MANIA. [online]. [cit. 2014-03-30]. Dostupný z: 

https://managementmania.com/cs/stabne-liniova-organizacni-struktura. 
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Obr. 3.2: Organizační schéma vnitřní struktury firmy eD’system Czech, a. s. 

 Zdroj: interní materiály firmy eD’system Czech, a. s. 

Během jedné z konzultací ve firmě eD’system Czech bylo zjištěno, že v nedávné době 

(únor 2014) došlo ve firmě k novému obsazení pozice generálního ředitele. Tím se stal 

Francouz Thierry Bitout, manažer s mezinárodními zkušenostmi, který se zaměřuje 

na business development.
100

V souvislosti se změnou generálního ředitele lze předpokládat, 

že může (ale nemusí) dojít ke změně této dosavadní personální struktury, jak potvrdila 

personální manažerka eD’system Czech, a. s. Eva Grocholová. V současné době jsou však 

v jednání metodické postupy personálního řízení, kterými se budeme zabývat v následující 

kapitole.  

3.2.3 Personální útvar firmy 

Jelikož je klíčovým tématem práce personální řízení této firmy, přiblížíme si její 

personální oddělení. Na tomto oddělení pracují čtyři zaměstnanci. Jak již bylo zmíněno, 

vedoucím pracovníkem tohoto útvaru je HR manažer (personální manažer) Eva Grocholová. 

Dalším pracovníkem je specialista vzdělávání pracovníků a útvar doplňuje personální 

asistentka a recepční. 

                                                
100MAZAL, Jan. Lidé: Generálním ředitelem eD’system Czech se stane Thierry Bitout. ChannelWord – 

Zpravodajství pro prodejní kanály IT/CE. [online]. 17. 12. 2013 [cit. 2014-03-31]. Dostupný z: 

http://channelworld.cz/novinky/lide-generalnim-reditelem-ed-system-czech-se-stane-thierry-bitout-10370  
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V úzké spolupráci s personálním oddělením je zejména mzdové oddělení, v rámci 

kterého pracují dva zaměstnanci.  

Klíčovou osobou personálního útvaru firmy je personální manažerka Eva Grocholová, 

se kterou byly vedeny konzultace formou osobního polostrukturovaného rozhovoru 

a elektronické komunikace, které vedly k získání potřebných podkladů k diplomové práci. 

Eva Grocholová pracuje ve firmě eD’system Czech, a. s. od roku 2003, k dnešnímu datu 

tedy 11 let, což bylo mimo jiné rovněž důležitým faktem při rozhodování, zda oslovit 

a spolupracovat právě s tímto pracovníkem firmy.  
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4 VYBRANÉ AKTIVITY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ FIRMY 

eD´SYSTEM CZECH, a. s. 

Jak už bylo v úvodu nastíněno, cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat 

vybrané aktivity personálního řízení firmy, které jsou součástí personální práce v organizaci 

jako celku, a to jak z teoretického hlediska, tak zejména z pohledu praktického fungování 

těchto činností ve firmě eD’system Czech, a. s., a dále také navrhnout případná doporučení, 

která by aktivity personálního útvaru firmy mohla zefektivnit. Těmito aktivitami jsou 

plánování potřeby pracovníků, jejich získávání, výběr a přijímání, dále jejich řízení 

a adaptace, hodnocení a odměňování, rozvoj, uvolňování pracovníků, personální správa 

a controlling a péče o pracovníky. V této kapitole se tedy zaměříme na analýzu vybraných 

činností personálního řízení firmy z praktického hlediska a navrhneme případná doporučení 

personálnímu útvaru firmy. Budeme vycházet z kvalitativního výzkumu, který byl veden 

v organizaci eD’system Czech, a. s. 

4.1 Stanovení metodického postupu výzkumu 

Pro splnění stanoveného cíle byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, a to z toho 

důvodu, že byla pro účel této práce vyhodnocena jako nejvhodnější. Cílem je zkoumat 

činnosti personálního řízení firmy do větší hloubky a konkretizovat. Zároveň analyzovat, 

popsat a nastínit komparaci, jak tyto činnosti plní personální útvar firmy v praxi. Technikou 

sběru informací v rámci výzkumné strategie byl zvolen hloubkový rozhovor s následnými 

konzultacemi formou elektronické komunikace s klíčovou osobou, tedy personální 

manažerkou firmy eD’system Czech, a. s. Evou Grocholovou, dále dotazníkové šetření mezi 

zaměstnanci firmy eD’system Czech, a. s. a rozbor interních materiálů firmy. 

V den realizace rozhovoru byla osobně navštívena personální manažerka, a to na svém 

pracovišti v ostravském sídle firmy. Bylo však využito možnosti užít zasedací místnost, kde 

se osobní rozhovor také uskutečnil. Průběh rozhovoru byl zaznamenáván na diktafon, 

o jehož užití byla respondentka předběžně informována a souhlasila s užitím získaných 

informací pro potřeby podložení výzkumného šetření. Polostrukturovaný hloubkový 

rozhovor vycházel z předem připraveného seznamu témat a otázek. Témata a otázky byly 

dále rozvíjeny pomocí dalších otázek žádající objasnění tématu, případně zda bylo odpovědi 
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správně porozuměno, jak definují Švaříček a Šeďová.
101

 Rozhovor byl náročný především 

z časového hlediska, ale také z hlediska vyhodnocování údajů. Umožnil však získat široké 

spektrum informací a byl pružný z hlediska přizpůsobování se různým situacím a reagování 

na nové podněty. Získaná data mluveného projevu byla prostřednictvím techniky doslovné 

transkripce převedena do písemné podoby a následně použita k účelům této práce. V rámci 

polostrukturovaného interview bylo zodpovězeno především na otázky, které jsou vypsány 

v Příloze č. 4. 

Během rozhovoru a následné elektronické komunikace s personální manažerkou 

a personální asistentkou byly získány i interní materiály firmy – prezentace, firemní 

dokumenty aj. 

Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci firmy bylo provedeno v období letních 

prázdnin, o čemž také vypovídá návratnost odpovědí. Pro získání dat byla zvolena metoda 

online dotazování. Dotazník byl vytvořen a umístěn na specializovaném portálu 

www.vyplnto.cz, jehož odkaz byl personální asistentkou interně rozeslán mezi zaměstnance 

– tedy cílovou skupinu. Zaměstnanci se dotazníkového šetření mohli zúčastnit v červenci 

2014, konkrétně v období od 16. 7. do 24. 7. Celkem bylo k vyplnění dotazníku vyzváno 

143 zaměstnanců firmy eD’system Czech, a. s. Jak je ale výše zmíněno, během tohoto 

období mnoho zaměstnanců čerpalo svou dovolenou, tudíž byla získána data pouze 

od 34 zaměstnanců, návratnost tedy činí 23,8 %, přičemž byl dotazník zobrazen jen 

48 zaměstnancům, což znamená, že 70 % dotázaných respondentů, kteří odkaz s dotazníkem 

otevřeli, řádně vyplnilo dotazník. Tento fakt svědčí o tom, že nejen že téměř dvě třetiny 

zaměstnanců pravděpodobně čerpaly dovolenou či nebyly na pracovišti z jiných důvodů, 

ale že i 30 % způsobilých respondentů (14 osob) odmítlo dotazník vyplnit. Dotazník byl 

tvořen celkem 32 otázkami, a to jak uzavřenými, tak i otevřenými, a byly koncipovány tak, 

aby analyzovaly současný stav řízení lidských zdrojů ve firmě eD’system Czech, a. s. 

Účelem tohoto dotazníku bylo zjistit názor zaměstnanců na stávající situaci ve firmě, 

především na pracovní podmínky a vztahy, adaptaci, hodnocení, odměňování, motivaci 

a rozvoj. Současně však lze z výsledných dat vyčíst i informace o dalších činnostech 

personálního útvaru firmy. Odpovědi respondentů byly anonymní. Obsah dotazníku je 

k nalezení v Příloze č. 5. 

                                                
101 ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: Pravidla hry. 

Praha: Portál, 2007. 384 s. str. 161 
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4.2 Vyhodnocení výzkumu 

Na základě výše popsaných metod sběru dat budeme v této podkapitole analyzovat 

jednotlivé činnosti personálního řízení firmy eD’system Czech, a. s.  

4.2.1 Plánování potřeby pracovníků 

Pro zjištění situace ve firmě v rámci této personální činnosti byly zaměstnancům firmy 

eD’system Czech, a. s. položeny dvě otázky, a to: „Pracuje podle vás ve firmě dostatečný 

počet zaměstnanců?“ a „Jsou podle vás stávající zaměstnanci dostatečně kvalifikovaní?“. 

Získaná data monitorují následující grafy. 

Graf 4.1: Počet zaměstnanců ve firmě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Grafu 4.1 vyplývá, že 91,18 % respondentů si myslí, že je počet zaměstnanců 

ve firmě dostatečný, tedy vyhovující. Pouze tři zaměstnanci si naopak myslí, že je 

pracovníků málo, přičemž dva z nich dále uvedli, že tomu tak je z důvodu velkého 

pracovního vytížení (jeden z nich ještě blíže specifikoval, že jsou někteří zaměstnanci 

na oddělení velmi přetížení, a nedokáží tak včas a efektivně řešit některé problémy) a jeden 

uvedl, že je špatně rozdělena práce uvnitř oddělení. 
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Graf č. 4.2: Kvalifikace zaměstnanců ve firmě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V další otázce byli zaměstnanci tázáni, zda si myslí, že jsou jejich kolegové, nadřízení 

i podřízení dostatečně kvalifikovaní. Necelých 80 % se domnívá, že ano, pětina respondentů 

však vyjádřila nesouhlas. 

Z těchto získaných dat lze vyčíst, že zaměstnanců je ve firmě dostačující počet, 

ale zřejmě ne všichni jsou pro svou pracovní pozici dostatečně kvalifikovaní. Proces 

plánování potřeby pracovníků popsala personální manažerka firmy eD’system Czech, a. s. 

takto: „Plánování potřeby zaměstnanců u nás souvisí s firemní strategií, většinou 

o plánování rozhoduji já společně s manažery jednotlivých oddělení. Pokud je firemní 

strategií, že se bude rozšiřovat nějaká část obchodu, tak je třeba zvýšit počet zaměstnanců 

tohoto oddělení např. ze čtyř na 7–8 zaměstnanců, nebo se budeme zaměřovat na určitý typ 

zákazníků, takže je třeba získat zaměstnance, kteří se tomu budou věnovat. Plánujeme tedy 

ve chvíli, kdy víme, že se bude rozšiřovat například další oddělení, sklad apod. Určitě 

se plánuje počet sezónních pracovníků, zejména před Vánocemi (období říjen, listopad, 

prosinec), kdy pravidelně nabíráme 20 až 30 brigádníků nebo sezónních pracovníků, 

protože to vždy víme dopředu, takže to se naplánovat dá. V naší firmě se jinak předem až tak 

moc neplánuje. U nás se to dělá opravdu hodně operativně.“ 

Je zřejmé, že personální útvar této činnosti nevěnuje příliš velkou pozornost, 

respektive jak sama personalistka firmy uvedla, vzhledem k charakteru firmy není možné 

vždy předem plánovat potřebu nových zaměstnanců. Plánuje se především nábor pomocné 

síly na předvánoční období, případně příjem nových zaměstnanců v závislosti na rozšiřování 
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oddělení či zavedení nového úseku. Otázka kvalifikace zaměstnanců pak samozřejmě 

souvisí i s oblastí náboru a vzdělávání pracovníků.  

4.2.2 Získávání pracovníků 

V oblasti získávání pracovníků nás zajímalo, jakým způsobem se zaměstnanci 

dozvěděli o svých pracovních pozicích. Odpovědi respondentů zaznamenává Graf 4.3. 

Graf 4.3: Způsob informování uchazečů o pracovní pozici 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Personální manažerka Grocholová o oblasti získávání zaměstnanců hovoří takto: 

„Inzerci zpravidla umisťujeme na pracovní portály jobs.cz nebo prace.cz a tento úkol mám 

na starosti já, případně personální asistentky naší firmy. Samozřejmě pokud zvažujeme 

propuštění nějakého zaměstnance, řešíme to předem na meetingu, stejně tak pokud 

plánujeme přijmout více brigádníků pro sezónní práci. Pokud to jde, tak si zaměstnance 

hledáme sami přes svá doporučení a kanály – je to samozřejmě levnější a rychlejší způsob 

Pro kmenové zaměstnance máme zaveden speciální benefitní systém, kdy stávajícímu 

pracovníkovi za doporučení kandidáta náleží odměna.“ 

Ačkoliv webová stránka
102

 společnosti eD’system Czech, a. s. disponuje záložkou 

„Kariéra“, nevyužívá personální oddělení tento prostor ke zveřejnění inzerce, a to z toho 

důvodu, že se tento způsob získávání uchazečů příliš neosvědčil, jak vysvětlila personální 

asistentka firmy. Takže lze na této stránce najít pouze kontaktní formulář pro uchazeče 

o zaměstnání, nikoliv konkrétní nabídky práce, viz Obr. 4.1. 

                                                
102 Kariéra: Nabídka volných pracovních pozic. eD’system Czech. [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupný z: 

https://www.edsystem.cz/pages/jobsinfolist.aspx?x=0 
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Obr. 4.1: Náhled internetové inzerce firmy eD’system Czech, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: jobs.cz 

Personální útvar firmy příliš nevyužívá ani služeb personálních agentur. „Většinou 

vůbec neoslovujeme personální agentury, jejich služby často nevyužíváme, obzvlášť tady 

v České republice. Ale například v Polsku jsme pro sesterskou firmu potřebovali najít nové 

zaměstnance, takže jsme využili služeb personální agentury Grafton a byli jsme moc 

spokojeni, přece jen nebylo zbytí – nevím, jakým způsobem bychom jinak našli na dálku 

zaměstnance v Polsku. Ale u nás mám dobrou zkušenost pouze s jedinou agenturou, kde 

stabilně pracuje jedna zkušená personalistka, která tomu rozumí, pracovala ve firmách, má 

zkušenosti, skvěle se s ní spolupracuje (ne jako jinde, kde jsou nějaké mladé holky, které tam 

za půl roku zase nebudou). Navíc málokterá agentura u nás používá vlastní databáze. 

Troufám si říct, že drtivá většina všech personálních agentur žije pouze z inzerování 

na pracovních portálech a přeposílání životopisů. A takové agentury si za zprostředkování 

pracovníka berou opravdu nemalé peníze. Kolikrát jsem se setkala s tím, že jsem personální 
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agentuře zaslala prototyp inzerátu k náboru zaměstnance, který jsme už my sami někde 

zveřejnili – podívám se další den na web a tam visí tentýž inzerát jen s jejich hlavičkou. 

Za to my odmítáme platit. Opravdu dobrých personálních agentur, které mají vlastní 

databáze uchazečů, je u nás málo,“ argumentuje personální manažerka Grocholová. Velmi 

výjimečně pak firma eD’system Czech, a. s. využívá služeb headhunting agentury. „Služeb 

headhunting agentury jsme už využili, ale dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky. 

Spolupracovali jsme se dvěma headhunting agenturami z Prahy a byli jsme spokojeni,“ 

dodává Grocholová. 

 

Bylo zjištěno, že firma eD’system Czech, a. s. využívá zejména dva hlavní zdroje 

získávání pracovníků, a to buď doporučení kmenových zaměstnanců, nebo externí zdroj – 

internetovou inzerci, tzv. e-recruitment, což ostatně vyplývá jak z Grafu 4.3, tak 

i z výpovědí personální manažerky.  

4.2.3 Výběr a přijímání pracovníků 

Jakmile je naplánována potřeba pracovníků a je zvolen způsob jejích získávání, 

přichází na řadu jejich výběr a samotné přijetí. Průběh tohoto procesu byl monitorován 

pomocí tří otázek týkajících se přijímacího řízení. Odpovědi na tyto otázky jsou zobrazeny 

v grafech 4.4 až 4.6. 

Graf 4.4: Počet kol výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.5: Průběh výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.6: Účastnící výběrového řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafů vyplývá, že polovina respondentů byla přijata už po prvním kole výběrového 

řízení, 41,18 % bylo přijato po dvou kolech a zbylé tři osoby byly přijaty po třech a více 

kolech. Co se týče samotného průběhu přijímacího řízení, 57% většina, tedy 24 respondentů 

uvedlo, že řízení probíhalo formou ústního pohovoru s účastí více hodnotících osob – což 

dokazuje i Graf 4.6, ze kterého lze vyčíst, že těmito osobami byli zejména přímý nadřízený 

a personalista. Pouze jedna hodnotící osoba přítomna řízení rozhodovala o přijetí u téměř 

36 % zaměstnanců. Majitel firmy byl přítomen pohovoru jen u čtyř respondentů. 
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Zajímavostí je, že jeden z respondentů uvedl jako způsob svého výběrového řízení 

videopohovor (přes aplikaci Skype). 

Proces výběrového řízení popsala personální manažerka Eva Grocholová: „Celé 

výběrové řízení je převážně v mé vlastní režii. Po umístění inzerátu přijímáme životopisy, 

ze kterých vytřídíme vhodné uchazeče. Ve většině případů se na pozici přihlásí 

15 až 30 uchazečů, ze kterých dobrá polovina letí do koše, jelikož nevyhovuje požadavkům 

firmy. Dále se najdou třeba dva nebo tři uchazeči, kteří vypadají hodně dobře a u zbytku si 

říkám, že z toho třeba něco bude, takže tyto vhodné uchazeče dále kontaktujeme a zveme je 

na první kolo pohovoru – to vedu v 90 % já sama. Pokud to pozice vyžaduje (např. účetní 

či jiní zaměstnanci ekonomického oddělení), tak uchazeče testujeme např. na tvrdé 

dovednosti, u vyšších pozic pak děláme i psychodiagnostiku. Z prvního kola pohovoru 

většinou vybírám dva až tři top uchazeče, které potom zvu na další stupeň výběrového řízení 

a toho už je přítomen i vedoucí konkrétního oddělení, kde je daná pozice. Manažer nebo 

přímý nadřízený si pak už sám vybírá konkrétního člověka do svého týmu – do jeho 

rozhodnutí už příliš nezasahuji.“ Po přijetí uchazeče se další postupy ve firmě řídí 

zákoníkem práce, zejména co se týče sepsání pracovní smlouvy. 

4.2.4 Řízení a adaptace pracovníků 

Bylo zjištěno, že personální útvar firmy výrazněji zasahuje spíše do oblasti adaptace 

zaměstnanců – nikoliv do samotného řízení. Pracovníky prakticky řídí jejich přímí nadřízení 

a manažeři jednotlivých útvarů ve firmě. Ti zaměstnancům nastavují cíle, aby dosáhli 

vyšších odměn v rámci variabilní složky mzdy, což už souvisí i s motivací pracovníků 

a jejich ohodnocením. Personální útvar pracovníky nemá čím motivovat, a tedy jak je řídit – 

může pouze navrhovat metodické postupy a plány, ovšem pouze ve spolupráci s manažery. 

Adaptační proces má ve firmě eD’system Czech, a. s. velmi důležitou roli. Jelikož 

se jedná o společnost, která „žije“ z distribuce výpočetní techniky, a kde zisk zajišťují 

především jednotliví obchodní zástupci a pracovníci obchodního oddělení, tak se firma snaží 

adaptační proces co nejvíce urychlit a zefektivnit. 

„Adaptace nových zaměstnanců je u nás ve firmě hodně důležitá, ne-li stěžejní. 

My jako personální oddělení tvoříme především metodiku tohoto procesu – adaptační plán, 

tj. jakým způsobem by řízení jako takové mělo probíhat, čím by si měl zaměstnanec projít. 

Máme opravdu spíše tu funkci metodického zpracování adaptace a řízení zaměstnanců. 

Znám určité oblasti a úkoly, kterými musí pracovník na jednotlivém oddělení projít a podle 

toho plánuji adaptaci a portfolio – to je tedy definováno předem. Ale za fyzickou adaptaci 
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pak zodpovídá jeho vedoucí, protože ten mu určí školitele či jiného supervizora, který na něj 

po celou adaptační dobu (zpravidla 14 – 30 dní) dohlíží a vysvětluje mu jednotlivé úkoly 

a procesy, ale i za to zodpovídá vedoucí oddělení, nikoliv personální oddělení. Samozřejmě 

je v zájmu vedoucího, aby se nový zaměstnanec správně a rychle adaptoval, aby např. 

nepoklesl obrat celého týmu – je to všechno o penězích, pokud odejde člověk, který denně 

vydělává 3 miliony Kč a musí ho nahradit někdo nový, tak to trvá, než ty peníze začne 

vydělávat i on. Musí se seznámit s portfoliem a produkty, poznat zákazníky, uvědomit si cíle, 

nastudovat předpisy a směrnice, zaběhnout se u nás, a to je pro firmu ztráta. Takže je podle 

mě velmi důležité, aby byl adaptační proces co nejrychlejší a nejkvalitnější, aby se u nás 

nový zaměstnanec rychle uchytil a případně neodešel z důvodů špatné informovanosti 

a nedostatečného zaškolení. Nejviditelnější je to na obchodním oddělení, ale stejně tak 

i například na účetním,“ vysvětluje úkoly personálního útvaru i nadřízeného v procesu 

adaptace personální manažerka Grocholová. 

Výzkumné otázky v dotazníku proto byly cíleny právě na adaptační proces, který 

metodicky upravuje personální útvar. Odpovědi respondentů jsou opět zaznamenány 

ve třech následujících grafech.  

Graf 4.7: Přítomnost lektora v procesu adaptace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 4.8: Délka trvání procesu adaptace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.9: Spokojenost s lektorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Grafu 4.7 lze vyčíst, že většině zaměstnanců (82,35 %) byla po přijetí přidělena 

osoba (lektor), která jim pomohla s adaptací a necelých 80 % respondentů uvedlo, 

že s pomocí této přidělené osoby bylo spokojených, pouze pětina uvedla opak, jak ukazuje 

Graf 4.9. Zajímali jsme se také o délku trvání procesu adaptace. Odpovědi respondentů byly 

překvapivé, jelikož mezi možnostmi nebyly velké rozdíly. Graf 4.8 znázorňuje, že třetina 

zaměstnanců zvládla proces adaptace za jeden týden, stejný podíl, tedy 23,53 %, získaly 
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možnosti „2–3 týdny“ a „1 měsíc“. Sedm osob uvedlo, že jejich proces adaptace trval déle 

než měsíc. 

Dle interních materiálů firmy a výpovědi personální manažerky dále víme, 

že v souvislosti s příchodem nového generálního ředitele se v současné době zpracovává 

nová personální strategie, která bude obsahovat výrazné změny zejména v oblasti adaptace 

a hodnocení pracovníků. V současné době však adaptační proces firmy eD’system funguje 

jako doposud. Jeho postup i nástin změny popisuje opět manažerka Grocholová: „Doposud 

to existovalo tak, že bylo tzv. adaptační školení nováčku, kdy se sešli aspoň 2 až 3 noví 

zaměstnanci, kteří přijeli na celodenní školení tady do Ostravy, celý den seděli zavření 

v zasedací místnosti a tam se jim co hodinu střídali jednotliví vedoucí oddělení nebo jiní 

lektoři. V ten den školení se sešli například asistentka, obchoďák, IT specialista a účetní – 

všichni dostali stejné obecné informace a přehled o všech oddělení, ačkoliv tyto informace 

nepotřebují. Došla jsem k závěru, že tento systém je nevyhovující. Noví zaměstnanci 

se za ten den dozví tzv. všechno a nic. Musejí vstřebat hodně informací z různých oddělení. 

Takže bych ráda toto školení a adaptaci provedla více individuálně. Nováček by sám přišel 

na určité oddělení, kde by se mu hodinu věnoval lektor, vše mu v praxi ukázal a vysvětlil, 

dostal by se tak přímo do prostředí, kde bude pracovat, seznámí se s lidmi z oddělení a bude 

to více osobní, nebude to tolik obecné. Tento systém byl nastaven už přede mnou. Neříkám, 

že je špatný, ale není to dotažené do konce, chybí tomu individuální přístup, užší zaměření, 

nikoliv jen obecná rovina, kdy se všichni dozví všechno a prakticky po školení nic neví.“ 

Po ukončení adaptačního procesu ve firmě eD’system Czech, a. s. garant (školitel, 

supervizor či lektor) vyhodnotí celý adaptační proces v „Adaptačním formuláři“ 

(viz Příloha č. 1), kde popíše průběh zaškolování a jeho výsledek. Přímý nadřízený nového 

zaměstnance pak potvrdí správnost uvedených údajů na stejném formuláři a nový 

zaměstnanec vyplní „Dotazník – hodnocení zaškolení“ (viz Příloha č. 2), kde popíše, 

nakolik se mu přidělený garant věnoval a jak hodnotí průběh zaškolení. Tímto způsobem 

ve firmě funguje zpětná vazba všech zainteresovaných osob v adaptačním procesu. Jak 

už ale bylo zmíněno, i v této oblasti se momentálně připravují změny v rámci nové 

personální strategie.  

4.2.5 Hodnocení a odměňování pracovníků 

Jak už bylo výše zmíněno, firma eD’system Czech, a. s. v současné době připravuje 

novou personální strategii, která bude obsahovat i výraznou změnu podoby hodnocení 

zaměstnanců. Dosavadní systém částečně odpovídá teoretickým východiskům, ale jak 
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se ukázalo, tak prakticky nefunguje příliš dobře, z následujících řádků bude jasně vyplývat, 

proč tomu tak je a jaké konkrétní změny personální útvar plánuje. 

„Hodnocení zaměstnanců děláme pravidelně jednou ročně. Doposud byl jednotný 

formulář pro všechny (pro všechna oddělení), existovala jednotná škála hodnocení 1–5. 

Fungovalo to tak, že si sedli nadřízený a zaměstnanec a vedoucí do formuláře zapisoval 

a hodnotil jednotlivé metriky – komunikativnost, loajálnost, kreativitu apod. Určily se cíle 

zaměstnance pro další rok, oba se pod to podepsali a nic moc z toho nebylo. Mám tu 

zkušenost, že ze začátku se tento dotazník bral trochu vážně, ale za poslední roky se z toho 

udělala povinná rutina. Já bych proto chtěla předělat nejen celý formulář, ale i způsob, 

jakým se bude hodnotící dotazník vyplňovat a jak bude rozhovor probíhat. Hlavní změnu 

vidím hlavně v tom, aby se vytvořily formuláře zvlášť pro jednotlivá oddělení. Určitá část by 

byla samozřejmě stejná pro všechny, ale dále by se formulář týkal hlavně charakteristik 

a kompetencí konkrétního oddělení. Navíc bych chtěla, aby byly formuláře dva nebo tři – 

aby před hodnocením samotným si ten zaměstnanec vyplnil sám formulář podle toho, jak 

vidí sám sebe a pak společně s vedoucím vyplnili druhý formulář, případně by jej měl 

vedoucí také předpřipravený a v rámci hodnocení by už oba diskutovali nad konkrétními 

body formuláře, nebo každý zvlášť odevzdali a já viděla tu konfrontaci – v čem se formuláře 

liší, kde vidí zaměstnanec své slabiny a kde je vidí nadřízený. A z jednoho hodnotícího 

pohovoru by byly 2–3 formuláře, které by měly mít opravdu vypovídající hodnotu a zpětnou 

vazbu obou stran,“ vysvětlila manažerka Eva Grocholová. 

Z uvedených důvodů je evidentní, že změna hodnocení pracovníků je nutná a nová 

změna metody má své logické opodstatnění. Hodnocení personálu je důležitým aspektem 

v otázce motivace a rozvoje pracovníka, a tedy nastavení správné metody hodnocení je 

stěžejním pro správné fungování personálního řízení firmy jako celku. Vzor dosavadního 

hodnotícího dotazníku lze nalézt v Příloze č. 3. 

Odměňování zaměstnanců ve firmě eD’system Czech, a. s. je úkolem samostatného 

mzdového útvaru, nicméně i personální oddělení se nastavením metodiky hodnocení 

a odměňování personálu na této činnosti částečně podílí – proto do této kapitoly bylo 

odměňování rovněž zařazeno. Ve firmě eD’system Czech, a. s. je většina zaměstnanců 

odměňována formou fixní časové mzdy a variabilní složky, která se skládá z provizí z úkolu 

(splněný cíl) či podílů na výsledcích hospodaření a dalších odměn a bonusů. Další možnou 

složkou mzdy bývá prémie či osobní ohodnocení zaměstnance. Což potvrzuje i Eva 

Grocholová: „Téměř 90 % našich zaměstnanců je závislých na zisku – odměny ze zisku 

se vyhodnocují měsíčně nebo kvartálně a to není v kompetenci personálního oddělení, ale 
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obchodního ředitele a ředitele nákupu, poté to přechází na mzdové oddělení. Například 

u výrobních firem existují spíše jen fixní mzdy, to už může nastavit personální oddělení, kdy 

si firma si nastavuje vlastní tabulky (odměňování podle vzdělání, počtu odpracovaných let 

atd.). My jsme opravdu dynamická obchodní firma, takže mzdy se nastavují podle daných 

schopností člověka, podle obratu atd.“ Navíc jako další bonus ke mzdě mohou zaměstnanci 

firmy eD’system Czech, a. s. získat odměnu v rámci benefitního programu za doporučení 

kandidáta na volnou pracovní pozici, nebo například zvláštní odměnu v rámci programu 

pro klíčové zaměstnance. 

V rámci dotazníkového šetření byly zaměstnancům položeny otázky, které se týkaly 

jak hodnocení, tak i odměňování pracovníků. Odpovědi na šest otázek znázorňují následující 

grafy. 

Graf 4.10: Spokojenost se systémem odměňování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dalo by se říci, že odpověď zaměstnanců, znázorněná v Grafu 4.10, je překvapivá. 

Pouze 17,65 % respondentů odpovědělo, že je se systémem odměňování ve firmě 

spokojených. Oproti tomu 82,35 % vyjádřilo nesouhlas. Z následujícího grafu se dozvíme, 

proč tomu tak je. 
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Graf 4.11: Poměr finančního ohodnocení a pracovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Grafu 4.11 jasně vyplývá, že většina zaměstnanců (85,29 %) není spokojena 

se systémem ohodnocení, protože se domnívá, že finanční ohodnocení neodpovídá jejich 

pracovnímu výkonu a úsilí, a jen pět respondentů si myslí, že je jejich pracovní výkon 

spravedlivě ohodnocen.  

Graf 4.12: Výdělek jako hlavní motivátor 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále jsme se zaměstnanců zeptali, zda u svého zaměstnavatele pracují pouze kvůli 

výdělku – výsledná data jsou uvedena v Grafu 4.12. Opět překvapivě téměř třetina 
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respondentů uvedla, že ano. Většina však odpověděla, že výdělek není jejich jediným 

motivátorem k výkonu práce, a tedy že u svého zaměstnavatele nepracují jen kvůli výdělku.  

Graf 4.13: Další motivátory jako forma ohodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.13 znázorňuje jednotlivé preference zaměstnanců v oblasti motivátorů, které 

souvisejí s odměňováním. Respondenti mohli uvést více odpovědí, výsledný graf tedy 

vyjadřuje souhrnné preference jednotlivých variant, tedy motivátorů. Nejčastější odpovědí 

byla možnost „vyšší finanční ohodnocení“, tuto odpověď označilo celkem 33 zaměstnanců. 

Druhý nejvyšší podíl získala odpověď „možnost kariérního růstu“ s 21 hlasy. Osm osob by 

více motivovalo „příjemnější pracovní prostředí a lepší vztahy na pracovišti“. Shodný 

počet hlasů, tedy po sedmi, získaly možnosti „služební telefon, počítač nebo automobil“ 

a „libovolný vzdělávací kurz“. Pouze jeden zaměstnanec uvedl, že by jej k vyššímu 

pracovnímu výkonu více motivovala „jiná pracovní doba“ a dále také jeden z respondentů 

přiznal, že by si přál „jednotnou strategii finančního ohodnocení“. 

Další výzkumné otázky mapují situaci ve firmě v oblasti hodnocení pracovníků, 

konkrétně jsme se ptali na hodnotící rozhovory. 
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Graf 4.14: Pravidelnost hodnotících rozhovorů 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Opět překvapivou odpověď vyjadřuje Graf 4.14. Většinových 70,59 % respondentů 

uvedlo, že s nimi nejsou pravidelně vedeny hodnotící rozhovory, což odporuje výpovědi 

personální manažerky. Jediným vysvětlením této protichůdné informace může být možnost, 

že někteří ze zaměstnanců ve firmě nepracují déle než rok, a tak doposud nezaznamenali 

více než jeden hodnotící rozhovor. Téměř třetina respondentů označila odpověď „ano“. 

Graf 4.15: Hodnotící rozhovory a podpora motivace zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zaměstnanců, kteří na předchozí otázku odpověděli „ano“, jsme se dále zeptali, zda je 

hodnotící rozhovory motivují k vyššímu pracovnímu výkonu (viz Graf 4.15). Pouze tři 

z nich uvedli, že „ano“, sedm však naopak odpovědělo, že „ne“. Jak vyplývá ze získaných 

dat, dosavadní systém hodnocení zaměstnanců není efektivní, protože jej negativně hodnotí 

jak zaměstnanci, tak i personální manažerka. 

4.2.6 Rozvoj pracovníků 

Ve firmě eD’system Czech, a. s. je otázka rozvoje pracovníků úzce provázána 

s adaptačním procesem, jak naznačila personální manažerka Grocholová: „Adaptace 

a rozvoj spolu u nás dost souvisí, protože na konci adaptace by školitel (supervizor) 

zaměstnanci měl nastavit tzv. rozvojový plán. Měl by být schopný říct, v čem má daný 

pracovník mezery a v čem je naopak dobrý, v čem vyniká a co je třeba u něj dále rozvíjet, 

v čem ho doškolit a dále vzdělávat. Konkrétně se nám stalo, že jsme přijali účetní – ta 

se během měsíce adaptovala a perfektně zvládala svou práci, ale už během adaptace jsme 

zjistili, že se dobře orientuje i v oblasti daní. Do té doby jsme na daňové poradenství 

najímali externí poradkyni. Tak jsme navrhli, že do účetní budeme investovat potřebná 

školení, aby mohla daňové poradenství dělat ona a my nikoho nadále nemuseli najímat.“ 

Eva Grocholová dále sdělila, že školení a jiné formy zvyšování kvalifikace, které 

obsahuje oblast rozvoje pracovníků, ve firmě probíhají zpravidla externě a často formou 

veřejných kurzů. Důvodem pro volbu veřejného kurzu je zpravidla úspora času i financí. 

Organizace vlastního firemního školení, buď na pracovišti či mimo něj, je z tohoto pohledu 

daleko náročnější. I o této formě rozvoje zaměstnanců však referovala personální manažerka 

firmy eD’system Czech, a. s. Zejména popsala způsob, jakým se dají firmě ušetřit peníze 

a zároveň efektivně vzdělávat své zaměstnance přímo uvnitř organizace – jedná se o dotační 

programy pro podporu zaměstnanosti a rozvoje pracovníků. „V současné době čerpáme 

dotaci z Evropské unie (Evropský sociální fond) na rozvoj pracovníků, která nám skončí 

na jaře příštího roku – dotace trvá po dobu dvou let, a tak školení momentálně probíhají 

i přímo u nás ve firmě, nikoli jen externě,“ vysvětlila manažerka. 

A jak funguje proces, který vede k získání a čerpání dotačního programu? To rovněž 

popisuje personální manažerka Grocholová: „Funguje to tak, že je třeba sledovat stránky 

Ministerstva práce a sociálních věcí a právě tato instituce často vyhlašuje nějakou 

podobnou dotaci, o kterou se firma může přihlásit. Je třeba vypracovat velký projekt, který 

je schválen či nikoliv. Jelikož jsou ale kritéria pro získání dotace velmi přísná, tak 

si najímáme externí firmu, která nám projekt vyhotoví, ale s řešením projektu samozřejmě 
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pomáhá náš specialista na vzdělávání. Součástí projektu je popis stávajícího stavu 

zaměstnanců ve firmě, jaké pozice je třeba rozvíjet a z jakého důvodu, rozlišuje 

se i genderové zaměření dané pozice, věková struktura zaměstnanců, počet zaměstnanců 

na oddělení aj. Tento projekt vzniká i několik měsíců, někdy i rok a více. Rovněž dlouho trvá 

než se projekt schválí... nám jej jednou zamítli, ale nakonec se nám už dvakrát podařilo 

dotaci získat. Velkým problémem je splnění a hlavně dodržení podmínek dotačního 

programu – třeba když se dejme tomu během více než roku změní situace ve firmě, tak my se 

přesto musíme striktně držet schválených podmínek. Velký problém je právě v podmínkách, 

které se týkají legislativy, je třeba se v tom opravdu dobře orientovat, načíst si to. Je třeba 

prostudovat různé příručky a metodiky MPSV. Na kontrolu čerpání dotace chodí kontroly 

a finanční audity z MPSV. Během těchto kontrol se opravdu kontrolují finanční toky, 

prezenční listiny, zpětné vazby účastníků školení i lektora, dělá se fotodokumentace 

ze školení – vše se musí alespoň elektronicky archivovat. Tato dotace má opravdu svá pro, 

ale i proti, hlavně co se týče administrativní náročnosti, přece jen je to dotace ve výši 

několika set tisíc korun českých.“ 

Kromě čerpání dotačního programu z Evropské unie má personální útvar společnosti 

eD’system Czech, a. s. zkušenost i s místními dotacemi a granty. Eva Grocholová 

pokračuje: „Často využíváme i dotační programy z Úřadu práce, např. na podporu 

zaměstnanosti nebo na uplatnění absolventů. Letos je aktuálně otevřená dotace 

pro uplatnění absolventů do 30 let, kteří mají minimální nebo žádnou praxi a jsou v evidenci 

ÚP alespoň čtyři měsíce. Úřad práce tedy dotuje firmy, které se „ujmou“ takových 

uchazečů, ale opět je celý proces velmi administrativně náročný. Momentálně o tuto dotaci 

nežádáme, ale samozřejmě tyto programy neustále sledujeme.“ 

Při organizaci práce lze uspořádat pracovní místa podle dvou dimenzí, jak ostatně 

naznačila i personální manažerka firmy: „Rozvoj zaměstnanců rozlišujeme na horizontální 

a vertikální. Horizontální rozvoj znamená, že více rozšíříme pozici daného zaměstnance. 

Vertikální rozvoj znamená, že zaměstnance školíme na vyšší pozici.“ Podle výpovědí 

personální manažerky mají zaměstnanci možnost kariérního růstu, dále se vzdělávat a školit. 

Ostatně – rozvoji pracovníků se ve firmě eD’system Czech, a. s věnuje specialista 

na vzdělávání, který je součástí personálního útvaru. 

Na oblast vzdělávání a rozvoje jsme se opět zeptali i zaměstnanců. Situaci v těchto 

oblastech z pohledu respondentů opět znázorňují následující grafy. 
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Graf 4.16: Možnost kariérního růstu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mírně převažující většina respondentů (52,94 %) sdělila, že ve firmě nemá možnost 

kariérního růstu, ale 47,06 % uvedlo, že možnost kariérního růstu má.  

Graf 4.17: Potřeba pravidelného vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.17 znázorňuje odpovědi respondentů v otázce potřeby pravidelného vzdělávání. 

Pouze jedna třetina zaměstnanců (32,35 %) se domnívá, že se k výkonu povolání 

nepotřebuje pravidelně vzdělávat. Oproti tomu chvályhodných 67,65 % zaměstnanců 

přiznává, že se potřebuje pravidelně vzdělávat. Těchto respondentů jsme se dále zeptali, 

v čem se potřebují pravidelně vzdělávat. Jejich odpovědi se lišily v závislosti na jejich 
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umístění v jednotlivých pracovních útvarech firmy. Většina se však shodla na tom, 

že se potřebuje vzdělávat v oblasti produktového portfolia, tržního prostředí, dále v oblasti 

řízení lidí a manažerské psychologie. Častou odpovědí bylo i prohlubování znalostí v cizím 

jazyce a v neposlední řadě i v oblasti daní, zákonů, vyhlášek a předpisů. 

Graf 4.18: Počet absolvovaných vzdělávacích kurzů v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dále bylo zjištěno, kolik vzdělávacích kurzů zaměstnanci v rámci svých pracovních 

pozic absolvovali v roce 2013. Jak ukazuje Graf 4.18, 52,94% většina (18 osob) uvedla, 

že žádný vzdělávací kurz v tomto roce neabsolvovala. Opět tomuto faktu můžeme přisoudit 

i možnost, že někteří respondenti ve firmě v roce 2013 ještě nepracovali – i přesto je počet 

hlasů u této možnosti vysoký. Po šesti hlasech získaly možnosti „jeden“ a „dva až tři“. 

Dva respondenti zvolili možnost „čtyři až pět“ a další dva uvedli, že absolvovali „více 

než 5“ vzdělávacích kurzů. 

Dále jsme se, bez ohledu na časově období, zaměstnanců tázali, jaké vzdělávací kurzy 

poskytnuté zaměstnavatelem již absolvovali. Odpovědi respondentů znázorňuje Graf 4.19. 
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Graf 4.19: Typy vzdělávacích kurzů 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejčastější odpovědí, rovněž i očekávanou, byla možnost „odborný kurz související 

s výkonem pracovní pozice“ – tu zvolila téměř třetina všech respondentů. Druhou nejčastější 

variantou byl „jazykový kurz“, k té se přiklonilo 29,55 %. Pět zaměstnanců absolvovalo 

„kurz komunikace či psychologie“, čtyři „kurz manažerských dovedností“ a jeden 

respondent uvedl, že absolvoval pouze vstupní školení, které – předpokládáme –

 absolvovalo i zbylých sedm respondentů, kteří označili odpověď „žádný“. Zaměstnanců, 

kteří absolvovali vzdělávací kurz, ať už jakýkoliv, jsme se dále zeptali, zda znalosti získané 

v daném kurzu využili v rámci své pracovní pozice – 19 z nich uvedlo, že znalosti v praxi 

využilo, ovšem osm zaměstnanců přiznalo, že nikoliv. 

Graf 4.20: Preference v oblasti vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále jsme zjišťovali, o jaký typ vzdělávacího kurzu by měli respondenti zájem, 

ale zaměstnavatel jim jej doposud neumožnil. Výsledná data znázorňuje Graf 4.20. 

Nejčastěji zaměstnanci projevili zájem o „odborný kurz související s výkonem pracovní 

pozice“. Paradoxně se však jedná o nejčastěji poskytovaný kurz, který zaměstnanci 

absolvovali u svého zaměstnavatele. Druhou nejčastější odpovědí byl „jazykový kurz“, který 

se rovněž umístil na druhé pozici i v předešlé otázce. Výraznější rozdíl však evidujeme 

u možnosti „kurz komunikace či psychologie“, o který by mělo zájem 13 respondentů, 

zatímco zaměstnavatel tento kurz poskytl pouze pěti zaměstnancům. Také 11 respondentů 

cítí potřebu absolvovat „kurz manažerských dovedností“, tento kurz ale firma umožnila 

absolvovat jen čtyřem osobám. Jeden zaměstnanec uvedl, že nepotřebuje absolvovat žádný 

vzdělávací kurz. 

4.2.7 Uvolňování pracovníků 

Proces uvolňování pracovníků je ve firmě eD’system Czech, a. s. v souladu 

se zákoníkem práce, což potvrzuje i personální manažerka: „Co se týče propouštění 

zaměstnanců, tak se jednoznačně řídíme zákoníkem práce. V této oblasti ani není žádný 

prostor pro odlišné postupy.“ Personální manažerka dále uvedla, že ve firmě eD’system 

Czech, a. s. nemá zkušenost s interním uvolňováním pracovníků, zaměstnanci jsou ve všech 

případech propouštěni externě. Rovněž si nevybavuje, že by někdy musela s nějakým 

pracovníkem rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, často se obě strany snaží 

na ukončení poměru dohodnout. „Co si já pamatuji, tak se u nás nikdy nestalo, že bychom 

někoho museli propustit na § 55. Když se stane, že se zaměstnancem nejsme spokojeni, 

neplní správně své pracovní povinnosti, dopouští se pravidelně nějakých chyb, které není 

ochoten opravit, tak se s ním snažíme dohodnout. Většinou zaměstnanec dohodu podepíše. 

Připravil by se o reference a dobré jméno, což je na tak úzkém trhu, jakým je IT, hodně 

důležité. Všichni zástupci konkurenčních firem se znají, pravidelně se setkávají a špatná 

reputace by se mezi nimi rychle rozšířila. A nevzpomenu si ani na žádný případ, kdy by 

pracovní poměr okamžitě zrušil zaměstnanec,“ uzavřela Grocholová. 

Dále bylo zjištěno, že do procesu uvolňování pracovníků ve firmě eD’system Czech, 

a. s. není zakomponován výstupní rozhovor, který se však stává stále běžnější součástí této 

činnosti. V rámci dotazníkového šetření jsme se proto zaměstnanců zeptali, zda by v případě 

svého propuštění byli ochotni absolvovat výstupní pohovor. Jejich odpovědi znázorňuje 

Graf 4.21.  
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Graf 4.21: Ochota absolvovat výstupní pohovor 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výstupní pohovor by bylo ochotno absolvovat 73,53 % respondentů. Proti by 

v případě svého propuštění bylo 9 zaměstnanců. Těchto osob jsme se dále zeptali, z jakého 

důvody by tento pohovor nechtěly absolvovat. Drtivá většina odpověděla, že nevidí důvod, 

proč jej absolvovat. Dva zaměstnanci uvedli, že nemají rádi vypjaté a stresující situace, 

a neradi by v rámci pohovoru uvedli skutečnosti, kterých by později mohli litovat. Jeden 

respondent v této otevřené otázce uvedl „prostě ne“. 

4.2.8 Personální správa a controlling 

Nejdůležitějším nástrojem této činnosti je jednoznačně interní elektronický informační 

systém. K personálnímu informačnímu systému a personální evidenci uvedla personální 

manažerka firmy eD’system Czech, a. s. následující: „Využíváme elektronický systém 

TARGET 2100. Je to nástroj pro komplexní podporu práce nejen v organizačních, 

personálních a mzdových útvarech podniků, ale i pro vrcholový management společnosti, 

takže u nás s ním pracuje primárně personální a mzdové oddělení, ale využívají jej 

i manažeři jednotlivých oddělení firmy. Slouží nám zejména ke vkládání, aktualizování 

a prohlížení dat zaměstnanců, k evidenci hodnocení zaměstnanců, k jejich absenci 

a poskytování reportů a statistik. Mzdové oddělení systém využívá zejména ke zpracování 

mezd podle podkladů, které jsou v systému evidovány. Ohledně obsahu, tedy dat, které jsou 

obsahem systému, myslím, že evidujeme základní personální data, která jsou důležitá 

pro personální práci, hodnocení a odměňování zaměstnanců.“ V tomto interním systému 

tedy personální útvar shromažďuje především kmenová data, která se týkají bezprostředně 
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zaměstnanců. Veškeré další informace (o pracovních pozicích, personálních činnostech 

a vnějším prostředí) nejsou součástí tohoto systému a jsou evidovány samostatně 

v textových a tabulkových editorech. 

K otázce personální statistiky a ukazatelů se personalistka Grocholová vyjádřila takto: 

„Vedu 1x ročně celofiremní report – zejména v rámci nastavených procesů managementu 

kvality ISO, ve kterém se sleduje fluktuace, náklady na nábory a vzdělávání zaměstnanců 

a obecně výsledky obchodní činnosti. Různé metriky také sleduji namátkově v rámci 

kvartálních zpráv, ale ty nepovažuji za tolik podstatné.“ 

Tab. 4.1: Přehled metrik v rámci personální statistiky eD’system Czech, a. s. 

Zdroj: vlastní zpracování interních materiálů firmy eD’system Czech, a. s. 

Z Tab. 4.1 vyplývá, že firma eD’system Czech, a. s. téměř u všech sledovaných metrik 

dosahuje cílových hodnot. Od roku 2005 dokázala zvýšit investice do školení a vzdělávání 

pracovníků o celé čtyři procenta. Podařilo se snížit dobrovolnou i celkovou fluktuaci. 

Personální útvar pouze nesplňuje finanční limit pro výběr pracovníků, který byl pro rok 

2013 stanoven na 350 tisíc Kč. Náklady na tuto činnost byly překročeny o 40 tisíc Kč. 

4.2.9 Péče o pracovníky 

Co se týče péče o pracovníky, bylo zjištěno, že je firma eD’system Czech, a. s. 

ke svým zaměstnancům štědrá a pečuje o ně velmi nadstandardně. Koneckonců je svým 

přístupem a péčí o pracovníky v kraji velmi pozitivně vnímána a i většina zaměstnanců je 

s pracovním prostředím celkově spokojena, jak vyplyne z výsledků dotazníkového šetření. 

Firma všem svým zaměstnancům poskytuje základní balíček benefitů, které jsou níže 

specifikovány. 

Firma eD’system Czech, a. s. má k dispozici vlastní jídelní kantýnu, kde 

se zaměstnanci mohou stravovat za velmi výhodné ceny. Přímo na pracovišti mohou 

zaměstnanci využívat barely s pitnou vodou zdarma, k dispozici je i nápojový automat 
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umístěný u recepce firmy. Všichni pracovníci získávají pravidelně každý rok narozeninový 

poukaz v hodnotě 500 Kč. Relativně netradičním benefitem je poskytování dvou dnů 

placeného volna pro otce novorozenců (v den narození dítěte a následující den). Dalším 

benefitem, který však úzce souvisí i s rozvojem pracovníků, je poskytování vzdělávacích 

kurzů. Různorodé vzdělávací a školící programy absolvují všichni zaměstnanci, speciálně 

manažeři pak absolvují navíc i kurz manažerských dovedností. Již zmíněným benefitem 

„navíc“ je i jednorázová odměna zaměstnanci za doporučení kandidáta na určité pracovní 

pozice. Dále má každé pracovní oddělení k dispozici 200 Kč/osoba/60 dní na společné 

sportovní, kulturní či společenské aktivity. Veškeré tyto odměny a benefity jsou 

zaměstnancům poskytovány na fiskální rok, který má firma eD’system Czech, a. s. stanoven 

v období od 1. dubna do 31. března následujícího roku. 

Za další formu benefitu lze považovat pravidelné pořádání firemních večírků 

či teambuilding akcí. A jak prozradila personální manažerka Eva Grocholová, tyto akce jsou 

finančně náročné, většinou se 2 až 3denní akce zúčastní kolem 120 zaměstnanců a firmu 

taková akce vyjde přibližně na 400 tisíc Kč. Pravidelně firma pořádá i vánoční večírek 

a akci ke zhodnocení fiskálního roku. Tyto akce zaštiťuje personální oddělení, které se stará 

o organizaci. „Tyto akce jsou samozřejmě důležité i pro budování firemní kultury 

a posilování interní soudržnosti – zaměstnanci se mezi sebou lépe poznají, lépe spolu pak 

řeší problémy,“ doplnila vedoucí personálního útvaru Grocholová. 

Navíc na akci ke zhodnocení fiskálního roku jsou všichni zúčastnění zaměstnanci 

informování nejen o úspěších firmy, ale i o cílech a plánech na následující fiskální rok, 

rovněž jsou zaměstnanci pravidelně informování o všech změnách ve firmě. Veškeré tyto 

informace mohou zaměstnanci evidovat i na firemní nástěnce. 

Zda jsou zaměstnanci firmy spokojeni se stávajícím pracovním prostředí a co by 

si přáli změnit, jsme zjišťovali v rámci dotazníkového šetření. Odpovědi a preference 

zaměstnanců vykreslují následující grafy. 
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Graf 4.22: Spokojenost s pracovním prostředím 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.22 ukazuje, že 70,59 % respondentů (24 osob) je s pracovním prostředím 

spokojených. Pouze necelá třetina uvedla, že spokojená není. Všech respondentů jsme 

se dále zeptali, čím by jejich zaměstnavatel mohl přispět ke zlepšení pracovního prostředí, 

aby byli spokojenější a poskytovali vyšší pracovní výkon, a přitom tím doposud nepřispívá. 

Respondenti opět volili mezi předem danými možnostmi, přičemž mohli volit více variant, 

a zároveň uvést i vlastní odpověď. Získané odpovědi interpretuje Graf 4.23. 

Graf 4.23: Preference v oblasti zaměstnaneckých benefitů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Soudě podle výsledků, většina zaměstnanců evidentně preferuje kvalitně strávený 

volný čas. Možnost „dovolená navíc“ označilo 21 respondentů a „volnější pracovní doba 

(práce z domova)“ 17 respondentů. Zaměstnanci tedy mají nejvíce zájem o benefity, které 

jim zaměstnavatel neposkytuje. Třetí pozici si vysloužila varianta „poukazy či příspěvky 

na sport a relaxaci“. Tyto výhody zaměstnanci individuálně rovněž nezískávají. Jak už bylo 

zmíněno, na sportovní, kulturní a společenské aktivity zaměstnavatel poskytuje příspěvek 

ve výši 200 Kč na osobu jednou za dva měsíce, a to v případě, kdy se těchto aktivit zúčastní 

pracovníci společně s kolegy v rámci pracovního útvaru. Dále by si 11 osob přálo získávat 

„dary – odměny za věrnost zaměstnavateli (např. po 5, 10, 15 letech práce)“. Necelá třetina 

respondentů by byla spokojenější, pokud by jim zaměstnavatel hradil „cestovné – příspěvek 

na dopravu do zaměstnání“. Jako velmi zvláštní výsledek šetření se jeví vysoký počet hlasů 

u možnosti „stravenky, občerstvení na pracovišti“, neboť mají všichni zaměstnanci možnost 

obědvat za velmi nízké ceny ve vlastní firemní kantýně. Navíc se zaměstnavatel stará 

o jejich pravidelný pitný režim – zdarma zaměstnancům přímo na pracovišti umístil barely 

s pitnou vodou a rovněž mohou pracovníci za nízké ceny využívat služeb nápojového 

automatu. Další možností není přímo benefit či odměna, ale nástroj, který by sedm 

respondentů učinilo spokojenějšími, a to „personální změny“. Pouze pět respondentů by 

si přálo „služební telefon, počítač nebo automobil“. Další odpovědi už specifikovali sami 

zaměstnanci. Dva z nich se shodli na tom, že by si přáli „lepší pracovní prostředí“, přičemž 

jeden z nich by si přál lepší klimatizaci a osvětlení a méně hluku, druhý by chtěl celkově 

lepší komfort v pracovním prostředí. Jeden z respondentů by si přál „větší důvěru a menší 

zatížení administrativou“ a poslední odpovědí je „lepší interní komunikace a transparentní 

bonusový systém“.  

4.3 Shrnutí, návrhy a doporučení 

V rámci poslední kapitoly autorka shrne získaná data a fakta týkající se vybraných 

aktivit personálního oddělení firmy eD’system Czech, a. s. Obsahem jsou i návrhy a 

doporučení, která by mohla vést k zeefektivnění těchto aktivit ve firmě.  

Plánování potřeby pracovníků 

Vzhledem k charakteru obchodní společnosti eD’system Czech, a. s. můžeme 

souhlasit s tím, že není možné vždy předem plánovat potřebu nových zaměstnanců. Jak 

zhodnotila personální manažerka Grocholová, lze v této firmě předem plánovat pouze nábor 
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pomocné síly na předvánoční období, případně naplánovat příjem nových zaměstnanců 

v závislosti na rozšiřování oddělení či zavedení nového úseku. Drtivá většina zaměstnanců 

se domnívá, že je počet zaměstnanců ve firmě optimální a personální útvar tedy potřebu 

pracovníků plánuje dobře. Těměř třetina zaměstnanců si ale není jistá tím, zda je správně 

naplánován i příjem dostatečně kvalifikované pracovní síly. 

Dále bylo zjištěno, že firma v oblati plánování bere v potaz především 

vnitropodnikového faktory ovlivňující plánování. V tomto ohledu autorka doporučuje 

sledovat i mimopodnikové externí faktory plánování potřeby pracovníků – zejména trřní 

situaci (např. rozvoj/stagnaci odvětví, makroekonomické ukazatele a jejich tendence – např. 

změny kurzu, domácí i zahraniční poptávku, konkurenci atd.).  

Získávání pracovníků 

Bylo zjištěno, že firma eD’system Czech, a. s. využívá zejména dva hlavní zdroje 

získávání pracovníků, a to buď doporučení kmenových zaměstnanců, nebo externí zdroj – 

internetovou inzerci, tzv. e-recruitment. Přičemž svou inzerci umisťuje pouze na dva 

pracovní portály. I z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci vyšlo najevo, že nejčastěji 

se pracovníci dověděli o své pozici buď z internetové inzerce, nebo z doporučení stávajícího 

zaměstnance. 

V této oblasti činnosti personálního útvaru je otevřený prostor pro využívání dalších 

zdrojů k získání nových pracovníků. Autorka se domnívá, že by firma mohla s nabídkou 

zaměstnání, ale i pracovních stáží a trainee programů, zamířit na místní střední a vysoké 

školy. Ačkoliv se firma zabývá obchodem s IT sortimentem, má ve svém sídle i např. 

ekonomické a marketingové oddělení, které by mohlo pravidelně nabízet stáže 

a spolupracovat například s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava a z řad potenciálních praktikantů by firma mohla vychovat své nové 

zaměstnance. Mohli by se tak uplatnit zejména studenti se zaměřením na informatiku, 

obchod, marketing a finance. Právě doplňkové metody získávání pracovníků, jako jsou 

spolupráce se školami a úřady práce, účast na veletrzích práce a například dny otevřených 

dveří zviditelní společnost – a na základě toho se do firmy může hlásit více uchazečů a firma 

by měla možnost většího výběru. 

Výběr a přijetí pracovníků 

Faktický proces výběru a přijetí pracovníků ve firmě eD’system Czech, a. s. se příliš 
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neliší od teoretických poznatků uvedených ve většině odborných publikací. S průběhem 

výběrového řízení lze souhlasit, autorka však navrhuje, aby personální útvar vyžadoval již 

v příloze profesního životopisu, případně motivačního či průvodního dopisu, reference, 

pracovní posudky a doporučení bývalých zaměstnavatelů od všech uchazečů. Získáním 

většího množství kvalitních informací o uchazečích se snižuje riziko výběru nevhodného 

kandidáta a tím se zabrání zbytečným časovým, ale i finančních nákladům výběrového 

řízení. Rovněž lze souhlasit s tím, že není vždy nutné využívat služeb personálních agentur, 

jejichž kvalita je v našem prostředí v porovnání s jinými zeměmi horší.  

Co se týče samotného výběrového řízení, polovina ze zaměstnanců, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, byla přijata již po prvním kole výběrového řízení, 41 % respondentů 

bylo přijato po dvou kolech a pouze 3 respondenti absolvovali ke svému přijetí tři a více kol. 

Z těchto výsledků je patrné, že zcela jistě u výběrového řízení záleží na charakteru pracovní 

pozice, mohou však svědčit i o tom, že personální útvar k první kolu pohovoru vybírá 

vyhovující a velmi nadějné kandidáty. Výběrové řízení nejčastěji probíhá formou ústního 

pohovoru s účastí více hodnotících osob, což potvrdilo 70 % zaměstnanců. Tento fakt svědčí 

o tom, že hodnocení není závislé pouze na názoru jedné osoby. Drtivá většina respondentů 

uvedla, že těmito hodnotícími osobami jsou personalista a přímý nadřízený, v případě tří 

a více kol pak i ředitel (majitel) firmy. 

Následný postup personálního útvaru při přijetí zaměstnance je určen především 

zákoníkem práce.  

Řízení a adaptace pracovníků 

Sama personální manažerka firmy uvedla, že k řízení jako takovému, které je uvedeno 

ve většině odborných publikací, v rámci personálního útvaru nedochází. Je to především 

úkol přímých nadřízených pracovníků, tedy nižšího nebo středního managementu, kteří 

se starají o to, aby personál plnil podnikové cíle, a to skrze motivátory. Těmi jsou ve firmě 

eD’system Czech, a. s. především pobídkové systémy (finanční odměny) a možnost 

profesního růstu. Klíčovou oblastí personálního útvaru v rámci řízení personálu je adaptace. 

Dle výpovědi personální manažerky víme, že v souvislosti s příchodem nového 

generálního ředitele se v současné době zpracovává nová personální strategie, která bude 

obsahovat výrazné změny zejména v oblasti adaptace. Neboť právě adaptační proces 

považuje sama vedoucí personálního útvaru za nedostačující. Nastínila, jakým směrem 

se budou změny ubírat – jedná se zejména o zkvalitnění počátečního zaškolení, které bylo 

doposud pro všechny nové zaměstnance příliš obecné. Ráda by tento proces více 
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individualizovala potřebám zaměstnanců jednotlivých útvarů i konkrétním pracovním 

pozicím. Součástí adaptačního procesu je „Adaptační formulář“ (viz Příloha č. 1), ve kterém 

se popisuje průběh zaškolování a jeho výsledek. Přímý nadřízený nového zaměstnance zde 

potvrzuje správnost uvedených údajů a nový zaměstnanec vyplní „Dotazník – hodnocení 

zaškolení“ (viz Příloha č. 2), kde popisuje, nakolik se mu přidělený garant věnoval a jak 

hodnotil průběh zaškolení. Tímto způsobem ve firmě eD’system Czech, a. s. funguje zpětná 

vazba všech zainteresovaných osob v adaptačním procesu. V rámci nové personální strategie 

se plánují drobné změny i v obou formulářích. 

Autorka navrhuje, aby do těchto plánovaných změn formální charakteru byla 

zahrnuta i sekce o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP 

a PO). Je nám známo, že školení BOZP a PO probíhá vždy odděleně a je předem definováno 

předpisy seshora, ale dokument o tomto školení by mohl být součástí jednoho komplexního 

formuláře týkajícího se adaptace a zaškolení zaměstnance. Dále také navrhuje, aby v rámci 

změny byla zavedena jednotná brožura pro nové zaměstnance, která by poskytovala 

informace o firmě – její vznik a vývoj, cíle, organizační strukturu, způsoby odměňování 

a možnosti rozvoje, důležité kontakty atd. Tento informační dokument by mohl nahradit 

nebo doplnit obecné školení o firmě, které doposud probíhalo v sídle firmy v rámci 

jednodenního školení a novým zaměstnancům může pomoci rychleji a lépe se se společností 

seznámit a tím i přispět k rychlejší adaptaci.  

Personální manažerka ve své výpovědi sdělila, že je každému zaměstnanci po přijetí 

přidělena osoba (lektor, supervizor), která ho procesem adaptace doprovází. Je však 

zajímavé, že v dotazníku 18 % zaměstnanců uvedlo, že jim taková osoba vůbec přidělena 

nebyla. Je tedy pravděpodobné, že tato osoba, která by zaměstnanci pomohla se ve firmě 

dobře a rychle adaptovat, je více využívána u pozic obchodního útvaru, kde zaměstnanci 

musí co nejdříve začít tvořit firmě zisky, zatímco například u marketingového nebo 

ekonomického oddělení není vyžadována tak rychlá adaptace. Rovněž se liší i informace 

týkající se doby trvání adaptačního procesu. Personální manažerka uvedla, že tento proces 

trvá zpravidla 14 až 30 dnů, zatímco největší podíl od zaměstnanců získala varianta 

„1 týden“ (32,35 %). Nicméně 80 % zaměstnanců, kterým byl přidělen lektor v procesu 

adaptace, bylo s pomocí a dohledem této osoby spokojeno. Ačkoliv nebylo spokojeno jen 

20 % všech respondentů, není to zanedbatelný podíl, autorka proto navrhuje 

do „Adaptačního formuláře“ zavést i oddíl pro zpětnou vazbu ze strany zaměstnance, 

hodnocení zaměstnance by tak bylo součástí jednotného dokumentu, nikoliv jako doposud 

odděleně viz „Dotazník – hodnocení zaškolení zaměstnance“ (Příloha č. 2).  
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Hodnocení a odměňování pracovníků 

Co se týče odměňování personálu, manažerka personálního útvaru uvedla, že tato 

oblast je záležitostí samostatného mzdového oddělení. Do kapitoly však byla tato oblast 

zahrnuta z toho důvodu, že úzce souvisí s hodnocením pracovníků, které už je v kompetenci 

personálního oddělení. Podle výpovědi personalistky se zdálo, že ve firmě eD’system 

Czech, a. s. jsou splněny všechny tři základní cíle systému odměňování, tedy že podporuje 

motivaci, je spravedlivý a transparentní. Výsledky dotazníkového šetření však dokládají 

opak. Většina zaměstnanců (82,35 %) není spokojena se systémem odměňování a 85,29 % 

se domnívá, že finanční ohodnocení neodpovídá jejich úsilí a pracovnímu výkonu. Navíc 

téměř třetina respondentů sdělila, že u svého zaměstnavatele pracuje pouze kvůli výdělku. 

Dále bylo zjišťováno, co by zaměstnance nejvíce motivovalo k vyššímu pracovnímu 

výkonu. Zcela očekávaně 97 % uvedlo, že je to právě vyšší finanční ohodnocení. Častou 

odpovědí pak byla i možnost kariérního růstu, příjemnější pracovní prostředí a lepší vztahy 

na pracovišti a služební telefon, počítač nebo automobil. Je tedy na uvážení managementu 

firmy, zda je systém odměňování opravdu spravedlivý, a zda není nutná jeho úprava, aby 

byli zaměstnanci více motivováni a odváděli lepší pracovní výkony. 

Hodnocení zaměstnanců ve firmě eD’system Czech, a. s. probíhá metodou 

hodnotícího rozhovoru a hodnotícího dotazníku (viz Příloha č. 3). Dosavadní systém téměř 

totožně odpovídá teoretickému východisku, ale jak se ukázalo, tak prakticky nefunguje příliš 

dobře – dotazník i rozhovor se ve firmě začal považovat za „povinnou rutinu“  obě strany 

se dohodly, co a jak v dotazníku vyplní, podepsaly jej a žádná následná diskuze zpravidla 

neproběhla, a tak se vytratila faktická vypovídající hodnota tohoto dotazníku. Personální 

manažerka Grocholová v rámci přeměny personální strategie firmy plánuje tuto oblast 

personálního řízení metodicky upravit. Chce upravit jak obsah dotazníku, tak i způsob, 

jakým se bude vyplňovat a jak bude rozhovor probíhat. 

Hlavní změnou bude, že dotazník bude mít minimálně dvě varianty – jedna 

pro zaměstnance, který se musí sám ohodnotit a druhá pro jeho přímého nadřízeného. Poté 

by došlo ke komparaci obou dotazníků a následné konfrontaci a diskuzi. Měly by se tak 

získat nezávislé výsledky hodnocení zaměstnance. Doposud byl dáván poměrně malý 

prostor k sebehodnocení. Sebehodnocení a určování si vlastních cílů má velký vliv 

na motivaci a tím i na pracovní výkon. Otázkou však je, zda by zaměstnanec opravdu 

„poctivě“ vyplnil veškeré body dotazníku podle svého nejčistějšího svědomí a vědomí 

(aby se nepřeceňoval/nepodceňoval) a zda i nadřízený bude vypisovat dotazník podle 
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faktických schopností a výsledků svého podřízeného. Tyto obavy by však mohla vyvrátit 

následná konfrontace a diskuze, která by však na druhou stranu mohla negativně ovlivnit 

vztahy na pracovišti. Autorka si proto není jistá, zda nová změna proces hodnocení 

personálu zkvalitní či ho spíše zkomplikuje. Opět je ale zajímavý výsledek dotazníkového 

šetření, který ukázal, že s 71 % zaměstnanců nejsou hodnotící rozhovory vedeny vůbec. 

Pouze deset respondentů uvedlo, že ano, nicméně sedm z nich sdělilo, že je tyto rozhovory 

vůbec nemotivují. Což dokládá, že dosavadní systém a průběh hodnocení zaměstnanců není 

vůbec efektivní. Personální útvar by tak mohl zvážit zavedení relativně nového, ale stále 

častěji užívaného nástroje hodnocení zaměstnance – 360stupňovou zpětnou vazbu. 

Samozřejmě ohodnocení zaměstnance ve firmě eD’system Czech, a. s. nezávisí pouze 

na výsledku hodnotícího rozhovoru dotazníku, ale především na výsledcích zaměstnance – 

zejména co se týče pozice v rámci obchodního útvaru. Autorka tedy doporučuje sledovat 

metriky pro hodnocení jednotlivých výsledků oddělení a primárně podle něj odměňovat 

zaměstnance. Domnívá se, že by pracovní výkon mezi zaměstnanci měl být pravidelně 

porovnáván a uplatňovalo se i veřejné uznání, což by jistě vedlo k vyšší motivaci 

zaměstnanců. Také by každý zaměstnanec měl mít vypracován individuální motivační plán 

a plán řízení svého výkonu. Pravidelně by se mohl vyhlašovat „Obchodník měsíce“, 

„Zaměstnanec roku“ a odměnou by nemusel být pouze finanční stimul, ale např. 

věcný/hodnotný dar, poukaz na wellness, dovolená navíc atd. 

Rozvoj pracovníků 

Ve firmě eD’system Czech, a. s. je otázka rozvoje pracovníků úzce provázána 

s adaptačním procesem, protože jak uvedla personální manažerka Grocholová: „Adaptace 

a rozvoj spolu u nás dost souvisí, protože na konci adaptace by školitel (supervizor) 

zaměstnanci měl nastavit tzv. rozvojový plán.“ Existuje mnoho metod a nástrojů, které 

pomáhají rozvíjet lidský kapitál. Mezi nástroje rozvoje a vzdělávání zaměstnanců firmy patří 

zejména odborné semináře, školení a různé typy veřejných kurzů (např. účetní, daňové 

poradenství, práce s PC aj.). Důvodem pro volbu veřejného kurzu je zpravidla úspora času 

i financí. Organizace vlastního firemního školení, buď na pracovišti či mimo něj, je z tohoto 

pohledu daleko náročnější. I o této formě rozvoje zaměstnanců však referovala personální 

manažerka firmy eD’system Czech, a. s. Zejména popsala způsob, jakým se dají firmě 

ušetřit peníze a zároveň efektivně vzdělávat své zaměstnance přímo uvnitř organizace – 

jedná se o dotační programy pro podporu zaměstnanosti a rozvoje pracovníků. 

K této oblasti personálního řízení by autorka neměla žádné námitky ani výraznější 



 78 

doporučení, ovšem dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vneslo do této oblasti odlišný 

pohled. Mírně převazující většina zaměstnanců (52,94 %) totiž uvedla, že má dojem, 

že ve firmě nemá možnost kariérního růstu. Zároveň však 67,75 % potvrdilo, že se k výkonu 

svého povolání musí pravidelně vzdělávat, tedy růst. Těchto respondentů jsme se dále 

zeptali, v čem se musí k výkonu povolání vzdělávat. Odpovědi se lišily v závislosti 

na umístění pracovníků v jednotlivých pracovních útvarech firmy. Většina se však shodla 

na tom, že se potřebuje vzdělávat v oblasti produktového portfolia, tržního prostředí, dále 

v oblasti řízení lidí a manažerské psychologie. Častou odpovědí bylo i prohlubování znalostí 

v cizím jazyce a v neposlední řadě i v oblasti daní, zákonů, vyhlášek a předpisů. Ačkoliv 

personální manažerka uvedla, že různorodé vzdělávací a školící programy absolvují všichni 

zaměstnanci, z dotazníkového šetření opět vyplynulo, že to tak ve skutečnosti není. Většina 

zaměstnanců (52,94 %) uvedla, že v roce 2013 neabsolvovala žádný vzdělávací kurz. 

Tomuto faktu můžeme přisoudit i možnost, že někteří respondenti ve firmě v roce 2013 ještě 

nepracovali, nebo že někteří zaměstnanci do odpovědi nezahrnovali i různorodé školící 

programy. Dále jsme se, bez ohledu na časově období, zaměstnanců tázali, jaké vzdělávací 

kurzy poskytnuté zaměstnavatelem již absolvovali. Nejčastější odpovědí, rovněž 

i očekávanou, byla možnost „odborný kurz související s výkonem pracovní pozice“ – tu 

zvolila téměř třetina všech respondentů. Druhou nejčastější variantou byl „jazykový kurz“, 

k té se přiklonilo 29,55 %. Pět zaměstnanců absolvovalo „kurz komunikace či psychologie“, 

čtyři „kurz manažerských dovedností“. Zajímavé je ale srovnání s odpověďmi, které 

se podařilo získat při položení otázky „O jaký typ vzdělávacího kurzu byste měl/a zájem, 

ale zaměstnavatel vám je doposud neumožnil“. Nejčastěji zaměstnanci projevili zájem 

o „odborný kurz související s výkonem pracovní pozice“. Paradoxně se jedná o nejčastěji 

poskytovaný kurz, který zaměstnanci absolvovali u svého zaměstnavatele. Druhou 

nejčastější odpovědí byl „jazykový kurz“, který se rovněž umístil na druhé pozici 

i v předešlé otázce. Výraznější rozdíl však evidujeme u možnosti „kurz komunikace či 

psychologie“, o který by mělo zájem 13 respondentů, zatímco zaměstnavatel tento kurz 

poskytl pouze pěti zaměstnancům. Také 11 respondentů cítí potřebu absolvovat „kurz 

manažerských dovedností“, tento kurz ale firma umožnila absolvovat jen čtyřem osobám.  

Je sice velmi dobře, že se personální útvar snaží firmě ušetřit peníze za rozvoj 

pracovníků skrze získávání dotačních programů EU i ÚP, nicméně po vyhodnocení 

odpovědí zaměstnanců se zdá, že systém rozvoje pracovníků není tolik efektivní, jak 

se může zdát. Autorka proto navrhuje pořádat pravidelné dotazování zaměstnanců – ať už 

formou ankety, dotazníku nebo osobního pohovoru se specialistou pro vzdělávání, zjistit 
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potřeby a přání pracovníků v oblasti rozvoje a vzdělávání. Zaměstnanci cítí potřebu 

se vzdělávat, ale není jim dopřán kurz, který by jim v rozvoji pomohl a vyplnil tak jejich 

mezery. Samozřejmě by kurzy byly poskytovány jako součást motivačního programu 

pro zvýšení výkonnosti. 

Uvolňování pracovníků 

V této činnosti personálního útvaru firmy eD’system Czech autorka nevidí žádné 

nedostatky, neboť tato oblast je jasně determinována zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, takže zde ani není prostor pro vlastní metodiku a odlišné postupy při uvolňování 

personálu. Jediným návrhem však zůstává zvážení zavedení výstupního pohovoru 

při odchodu zaměstnance z firmy. Bylo zjištěno, že výstupní pohovor by bylo ochotno 

absolvovat 73,53 % respondentů. Proti by v případě svého propuštění bylo jen devět 

zaměstnanců. Těchto osob jsme se dále zeptali, z jakého důvody by tento pohovor nechtěly 

absolvovat. Většina odpověděla, že nevidí důvod, proč jej absolvovat. Dva zaměstnanci 

uvedli, že nemají rádi vypjaté a stresující situace, a neradi by v rámci pohovoru uvedli 

skutečnosti, kterých by později mohli litovat. 

Data z výstupního pohovoru by byla cenným zdrojem pro analýzu příčin fluktuace. 

Zaměstnanec při této příležitosti může být tázán, jaké si odnáší pocity, jaké získal ve firmě 

zkušenosti a proč odchází. Tyto informace mohou být zjišťovány jak z osobního rozhovoru, 

tak z výstupního formuláře, který by mohl zaměstnance s klidnou hlavou bez stresu a napětí 

vyplnit. 

Personální správa a personální controlling 

Veškerá kmenová data zaměstnanců firmy eD’system Czech, a. s. jsou evidována 

v interním elektronickém systému TARGET 2100, což je nástroj pro komplexní podporu 

práce nejen v organizačních, personálních a mzdových útvarech podniků, 

ale i pro vrcholový management společnosti. Ve firmě se systémem pracuje primárně 

personální a mzdové oddělení, ale využívají jej i manažeři jednotlivých oddělení. Tento 

systém slouží firmě zejména ke vkládání, aktualizování a prohlížení dat zaměstnanců, 

k evidenci hodnocení zaměstnanců, k jejich absenci a poskytování reportů a statistik. 

Mzdové oddělení systém využívá zejména ke zpracování mezd podle podkladů, které jsou 

v systému evidovány. Obsahem systému jsou údaje, které jsou důležité pro personální práci, 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. Co se týče personální statistiky a controllingu, 
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dověděli jsme se, že personální útvar vede 1x ročně celofiremní report – zpracovává jej 

zejména pro auditory z ISO, ve kterém se sleduje fluktuace, náklady na nábory a vzdělávání 

zaměstnanců a obecně výsledky obchodní činnosti. Některé metriky také sleduje v rámci 

kvartálních zpráv, ale ty útvar nepovažuje za tolik podstatné. 

Zde autorka vidí rozpor s teoretickými poznatky. Pravidelně by se měly sledovat 

i další metriky, které mají jasnou vypovídací hodnotu a váží se na cíle firmy, případně 

umožňují porovnání jeho vývoje s konkurencí. Mezi základní metriky, které by firma měla 

sledovat patří např. stav a rozvoj personálu, věková struktura personálu, přítomnost – 

nepřítomnost personálu, personální a sociální náklady (ne jen náklady na nábory 

a vzdělávání). Mezi některé další ukazatele, které by mohla firma sledovat, by mohla patřit 

například průměrná délka výběrového řízení, počet uchazečů a úspěšnost, náklady 

na adaptační proces a na proces hodnocení zaměstnanců včetně srovnání indexu hodnocení 

zaměstnanců mezi útvary, podíl interního a externího vzdělávání zaměstnanců, poměr 

variabilní a fixní mzdy nebo například náklady na zaměstnanecké benefity (náklady 

na jednoho zaměstnance). Je tedy třeba, aby byly definovány primárně strategické ukazatele 

postihující přínos personálního útvaru k cílům a strategii firmy, ale také procesní ukazatele 

a následně i ukazatele jednotlivých personálních činností. 

Péče o pracovníky 

Co se týče péče o pracovníky, bylo zjištěno, že je firma eD’system Czech, a. s. 

ke svým zaměstnancům štědrá a pečuje o ně velmi nadstandardně. Firma všem svým 

zaměstnancům poskytuje základní balíček benefitů. Koneckonců je firma eD’system Czech, 

a. s. svým přístupem a péčí o pracovníky v kraji velmi pozitivně vnímána a i většina 

zaměstnanců je s pracovním prostředím celkově spokojena, jak vyplynulo z výsledků 

dotazníkového šetření. Nicméně lidem, obzvlášť občanům České republiky, není nic dost 

dobré. Chtěli by co nejvíce výhod a za co nejméně úsilí. Proto výsledná data dotazníkového 

šetření nejsou žádným překvapením. Soudě podle výsledků, většina zaměstnanců evidentně 

preferuje kvalitně strávený volný čas. Možnost „dovolená navíc“ označilo 21 respondentů 

a „volnější pracovní doba (práce z domova)“ 17 respondentů. Zaměstnanci tedy mají 

nejvíce zájem o benefity, které jim zaměstnavatel neposkytuje. Třetí pozici si vysloužila 

varianta „poukazy či příspěvky na sport a relaxaci“. Tyto výhody zaměstnanci individuálně 

rovněž nezískávají. Jak už bylo zmíněno, na sportovní, kulturní a společenské aktivity 

zaměstnavatel poskytuje příspěvek ve výši 200 Kč na osobu jednou za dva měsíce, a to 

v případě, kdy se těchto aktivit zúčastní pracovníci společně s kolegy v rámci pracovního 
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útvaru. Dále by si 11 osob přálo získávat „dary – odměny za věrnost zaměstnavateli (např. 

po 5, 10, 15 letech práce)“. Necelá třetina respondentů by byla spokojenější, pokud by jim 

zaměstnavatel hradil „cestovné – příspěvek na dopravu do zaměstnání“. Jako velmi zvláštní 

výsledek šetření se jeví vysoký počet hlasů u možnosti „stravenky, občerstvení 

na pracovišti“, neboť mají všichni zaměstnanci možnost obědvat za velmi nízké ceny 

ve vlastní firemní kantýně. Navíc se zaměstnavatel stará o jejich pravidelný pitný režim – 

zdarma zaměstnancům přímo na pracovišti umístil barely s pitnou vodou a rovněž mohou 

pracovníci za nízké ceny využívat služeb nápojového automatu. Další možností není přímo 

benefit či odměna, ale nástroj, který by sedm respondentů učinilo spokojenějšími, a to 

„personální změny“. Pouze pět respondentů by si přálo „služební telefon, počítač nebo 

automobil“. 

I s přihlédnutím k chamtivosti českých zaměstnanců však mají odpovědi svou 

vypovídací hodnotu. Zaměstnanci jsou s pracovním prostředím a s poskytovanými benefity 

spokojeni, ale přesto by více preferovali jiné formy benefitů – především pro zkvalitnění 

jejich volného času. Jelikož jsou ale odpovědi respondentů dost diferencované, nebylo 

by od věci zvážit možnost zavedení nového benefitního systému, tzv. cafeteria systému, což 

by znamenalo, že si každý zaměstnanec může v rámci stanoveného rozpočtu vybrat benefity 

„na míru“ podle svých potřeb a preferencí, a které ho nejvíce motivují k práci. Zároveň 

autorka navrhuje, aby firma poskytovala nadstandardní benefity zejména svým klíčovým 

pracovníkům, kteří se nejvíce podílejí na celkovém obratu a zisku firmy, a dále také 

ředitelům a manažerům jednotlivých útvarů. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat vybrané akivity personálního řízení 

ve společnosti eD’system Czech, a. s. a porovnat, zda jsou v souladu se současnými teoriemi 

řízení lidských zdrojů, odhalit případné nedostatky těchto činností a navrhnout doporučení, 

která by vedla k jejich zefektivnění. Diplomová práce byla rozdělena na dvě dílčí části – 

teoretickou a empirickou. 

První, tedy teoretická část práce je zaměřena na teoretická východiska personální 

práce jako celku s důrazem na definování základních pojmů, s nimiž je možné se v oblasti 

personálního řízení ve firmě setkat a prezentuje hlavní činnosti personálního řízení.  

Empirická část je zaměřena na charakteristiku a základní informace o firmě eD’system 

Czech, a. s, ve které byl realizován kvalitativní výzkum, a následně na prezentaci získaných 

informací a výsledků výzkumu. Tato část se věnuje metodologii výzkumného šetření 

a samotnému cíli výzkumu a došlo zde i k interpretaci výsledků šetření. Poslední část práce 

obsahuje shrnutí, návrhy a doporučení pro personální útvar firmy eD’system Czech, a. s. 

Bylo zjištěno, že u většiny personálních činností dochází ke shodě mezi teoretickými 

východisky i vlastním fungováním v praxi, tedy ve firmě eD’system Czech, a. s. Odlištosti 

se týkají zejména oblasti personálního controllingu. Dle názoru autorky personální útvar 

firmy eD’system Czech, a. s. nesleduje některé důležité ukazatele, které většina odborných 

publikací doporučuje sledovat. Další závažnější nedostatky byly nalezeny v procesu 

adaptace a hodnocení zaměstnanců, nicméně právě tyto dvě oblasti personálního řízení jsou 

hlavním předmětem zájmu při formování nové personální strategie společnosti. Byla však 

navržena doporučení pro změny téměř ve všech oblastech personálního řizení firmy. Zde 

proto autorka vidí možnost dále sledovat vývoj nové personální strategie ve firmě 

eD’system Czech, a. s., zjistit, kde se skutečně odehrály významné změny v oblasti aktivit 

personálního řízení a zda došlo k zefektivnění stávajícího procesu personálních činností. 

V práci byly užity metody analýzy, syntézy, indukce i dedukce, komparace 

a kvalitativního výzkumu – rozbor interních materiálů firmy, rozhovor s personalistkou 

a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci firmy. Kvalitativní výzkum byl užit v hlavní 

empirické části práce, která se zabývala vybranými aktivitami personálního řízení 

ve společnosti eD’system Czech, a. s. Tomuto výzkumu předcházelo nastudování 

teoretických východisek, o kterých pojednávala odborná literatura, která je uvedena 

v seznamu použité literatury.  
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Dle názoru autorky byl cíl práce splněn – byly analyzovány a popsány vybrané 

aktivity personálního řízení ve firmě eD’system Czech, a. s., došlo ke srovnání mezi 

teoretickými východisky a praktickými skutečnostmi, byly odhaleny nedostatky současného 

personálního řízení a byla navržena doporučení, která by mohla aktivity personálního řízení 

firmy zefektivnit. Autorka se domnívá, že práce může být zároveň přínosná pro doplnění 

studia personalistiky, zejména v oblasti srovnání teoretických a praktických skutečností 

v oblasti personálního řízení firmy. 
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