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1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je identifikace strategických předností personálního 

útvaru ve společnosti WALMARK, a.s. Práce by měla tomuto útvaru pomoci nalézt jeho 

klíčové zdroje a schopnosti, tedy specifické přednosti. Tyto přednosti mu poskytnou 

konkurenční výhodu, kterou je potřeba, pokud možno, udržovat a rozvíjet. Práce chce ale 

ukázat i slabé stránky a přinést návrhy, jak se s nimi vyrovnat. 

 

V současnosti je zřejmé, že lidé a jejich řízení rozhodují o úspěchu organizace a 

možná i o tom, jestli v tom dnešním rychle se měnícím světě organizace vůbec bude existovat. 

Dá se říci, že ne množství financí či kvalita technologii a strategií, ale lidé jako zaměstnanci 

jsou klíčovou konkurenční výhodou. 

Sice manažeři vědí a uvádějí, že lidské zdroje jsou nejdůležitější předností podniků, 

mnoho z nich pak ale podle toho nejedná. Zvolená metoda VRIO poskytne nástroj, díky 

kterému můžeme zjistit, které funkce lidských zdrojů představují pro podnik udržitelnou 

konkurenční výhodu. 

 

Cílem práce je identifikovat strategické přednosti personálního útvaru v organizaci 

Walmark, a.s. Znamená to podrobné identifikování hmotných a nehmotných zdrojů, kapacit a 

jejich ohodnocení.  

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a praktické, které jsou 

dále rozděleny do kapitol. Na začátku teoretické části jsou uvedeny základní obecné 

informace o strategickém řízení se zaměřením na strategie lidských zdrojů. Další část je 

věnována strategické analýze okolí podniku. Zde jsou popsány na základě literatury dvě 

metody charakterizující okolí podniku. První metodou je vnější analýza okolí a jako druhá je 

podrobně popsána interní analýza podle Mallya, sloužící k nalezení silných a slabých stránek 

vybraného podniku. Následuje teoretické vymezení analýzy zdrojů a schopností podniku 

s použitím metody VRIO. Závěrem této části jsou identifikovány aktuální trendy v HR. 

 

Na teoretickou část navazuje praktická. Prvně bude představena společnost Walmark, 

a.s., která je předmětem analýzy. Studiem interních materiálů a rozhovory se členy 

personálního útvaru budou postupně provedeny analýzy, které byly vymezeny v teoretické 
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části práce. Potom identifikované silné stránky personálního útvaru se stanou předmětem 

zkoumání a pomocí metody VRIO bude určeno, které představují přednost pro podnik. 

V poslední části zhodnocení a doporučení budou shrnuty a okomentovány strategické 

předností personálního útvaru a také budou navržena konkrétní doporučení k odstranění 

slabých stránek, tak aby personální útvar a jeho zdroje a činnosti mohly pro vybranou 

společnost představovat zdroj udržitelné konkurenční výhody. 
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2 Teoretické vymezení analýzy zdrojů  

Analýza zdrojů je základním podkladem pro tvorbu strategie podniku. Podniky se 

musí adaptovat na stále sílicí intenzitu globální konkurence a zajistit si nejen dlouhodobé 

přežití, ale i kladný ekonomický zisk podmíněný neustálým vytvářením a zdokonalováním 

konkurenční výhody. Oblast strategie podniku je stále silněji ovlivněna globalizaci či 

konkurenci. Chyby v oblasti operativního nebo taktického řízení mohou podniku způsobit 

vážné problémy, ovšem pomýlení ve strategickém zaměření podniku mohou vyvolat 

nenapravitelné škody a vést k jeho zániku. To je základní důvod, proč je tak důležité věnovat 

pozornost volbě strategie. Toto práce chce zdůraznit význam systematické analytické činnosti 

pro strategická rozhodnutí, ať už bude zvolen jakýkoliv přístup k tvorbě strategie. Sedláčková 

(2007) uvádí dva hlavní směry: odvětvově orientovaný přístup SBV a zdrojově orientovaný 

přístup. Každý z uvedených přístupů klade důraz na jinou oblast ovlivňující strategii podniku. 

V této práci bude použit pouze zdrojově orientovaný přístup, který zdůrazňuje význam 

vnitřních zdrojů a schopností a nezabývá se již důkladně vnějším prostředím, na druhé straně 

je třeba zdůraznit, že existují zřetelné vzájemné vazby mezi danými přístupy. 

2.1  Strategické řízení  

Strategie přestavuje nástroj, jehož prostřednictvím je podnik schopen se přizpůsobovat 

neustálým změnám, k nimž v podnikatelském prostředí dochází. Strategie vyjadřuje základní 

představy o tom, jakou cestou budou dosaženy stanovené cíle. K dispozici máme koncepční 

rámec řízení celé organizace, v němž probíhají každodenní aktivity. Podnikání je o lidech, 

vůdcovství, technologiích, materiálech a procesech a na základě stanovené koncepce řízení 

tyto jednotlivé prvky do sebe zapadají, navazují na sebe (Matusiková, 2014). 

Porter (1980) definuje strategii jako „široce založený vzorec určující, jaká je 

konkurenční schopnost firmy, jaké budou její cíle a jaká politika bude potřebná k dosažení 

těchto cílů. Podstatou formulování konkurenční strategie je dát do souvislosti firmu a její 

okolí“. 

Podle Johnsona a Scholese (1993) strategie představuje dlouhodobější směřování a 

oblast působnosti organizace, která dokonale přizpůsobuje své zdroje svému měnícímu se 

prostředí a zejména svým trhům, zákazníkům i klientům, aby naplnila očekávání všech 

zainteresovaných stran.  
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Ideální model strategického řízení podniku neexistuje, a to zejména z důvodu 

existence velmi turbulentního podnikatelského prostředí. Strategické řízení by mělo být 

chápáno jako nikdy nekončící proces, posloupnost opakujících se a na sebe navazujících 

kroků, počínajících vymezením poslání firmy a jejích cílů, strategickou analýzou a končících 

formulací možných variant řešení, výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou 

a korekcemi průběhu jejich realizace. Jde tedy o mimořádně složitý proces, ve kterém vedení 

podniku i manažeři jednotlivých útvarů formulují a zavádějí strategie, které by měly včas 

reagovat na příležitosti a hrozby vyplývající z vnějšího okolí a současně pracují s aktuálně 

disponibilními vnitřními zdroji podniku (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

2.1.1 Strategie řízení lidských zdrojů 

Strategické řízení lidských zdrojů a strategie řízení lidských zdrojů jsou pojmy velmi 

blízké, ale určitý rozdíl mezi těmito pojmy je. Strategické řízení lidských zdrojů je proces, 

soubor činností a rozhodnutí, na jehož základě se definují oblasti, které vytváří konkrétní 

strategii lidských zdrojů. Pak výsledkem strategického řízení lidských zdrojů je formulace a 

implementace strategie řízení lidských zdrojů. Společným a základním cílem je, aby 

organizace měla kompetentní, motivované a angažované zaměstnance, aby cíle nebyly 

v rozporu se zákony, veřejnými zájmy a etickými principy (Horváthová, 2014). 

Armstrong (2002) za hlavní cíl strategického řízení lidských zdrojů považuje 

formování strategické schopnosti organizace zabezpečováním kvalifikovaných, oddaných a 

dobře motivovaných pracovníků, kteří jsou zapotřebí k dosahování trvalé konkurenční 

výhody. Cílem je udávat směr v často turbulentním prostředí tak, aby podnikatelské potřeby 

podniku a individuální i kolektivní potřeby jejích pracovníků mohly být uspokojeny 

vytvořením a realizací logicky promyšlené a praktické politiky lidských zdrojů i programy 

zaměřenými na lidské zdroje. 

Dalšími cíly strategického řízení lidských zdrojů jsou vertikální a horizontální 

integrace. Vertikální integrace znamená vzájemné propojení a soulad strategie organizace se 

strategií řízení lidských zdrojů a organizační kulturou. Dále je nutné zaregistrovat, že při 

vytváření těchto propojení se musí vzít na vědomí skutečnost, že strategie změny musejí být 

také propojeny se změnami ve vnějším a vnitřním prostředí organizace. Praxe potvrzuje, že 

shoda mezi personálními činnostmi a procesy a strategií organizace přináší lepší výsledky. 

Armstrong vysvětluje dva základní faktory, které komplikují dosažení dobrého vzájemného 

souladu. Prvním z nich je to, že okolností se pořád mění a tedy je možné dosáhnout pouze 

shody v určitém okamžiku. Druhým faktorem může být, že podniková strategie nemusí být 
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jasně definovaná, může být ve stavu vzniku nebo vývoje. To by znamenalo, že nebude nic, 

s čím by mohla být strategie lidských zdrojů uváděna do souladu. Pojem horizontální 

integrace se týká provázanosti, propojení a koordinace jednotlivých procesů, oblastí a 

personálních činností a zásad politiky řízení lidských zdrojů. Různé strategie lidských zdrojů 

jsou navzájem pevně skloubeny a vzájemně se podporují. Potom žádná inovace by neměla být 

zvažována izolovaně. Je nutné hledat příležitosti k vytvoření synergie pomocí hledání 

způsobů, kdy jeden postup může podporovat jiný postup (Armstrong 2002; Horváthová, 

2014). 

Dnes ve všech průmyslově vyspělých zemích řízení lidských zdrojů je považováno za 

klíčový prvek nezbytný pro úspěch organizace, protože bez kvalifikovaných a erudovaných 

zaměstnanců není možná existence jakéhokoliv podniku. Řízení lidských zdrojů můžeme 

chápat jako komplex metodik a rozhodování, jejichž úkolem je řídit a rozvíjet lidský potenciál 

v podniku tak, aby bylo podniku umožněno dosáhnout plánovaných cílů, a to za současného 

přizpůsobení se potřebám a aspiracím zaměstnanců. Jedná se o koncepci, která v řízení 

podniku tvoří tu část, která se zaměřuje na vše, co je spojeno s lidským faktorem v pracovním 

procesu. Jde tedy o přijímání rozhodnutí v oblasti lidských vztahů, které ovlivňuje výkon 

zaměstnanců i organizace (Horváthová, 2014). 

Koubek (2007) shrnuje tyto hlavní úkoly řízení lidských zdrojů následovně: 

 vytváření souladu mezi počtem a strukturou pracovních úkolů a jimi tvořených 

pracovních míst a počtem a strukturou zaměstnanců v organizaci tak, aby 

v každém okamžiku požadavkům každého pracovního místa v maximální míře 

odpovídaly pracovní schopnosti zaměstnance zařazeného na toto pracovní místo a 

aby na proměnlivost požadavků pracovních míst s určitým předstihem reagoval 

proces rozvoje, 

 optimální využívání pracovních sil v organizaci, tedy optimální využívání fondu 

pracovní doby a schopností zaměstnanců, 

 formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů 

v organizaci, 

 personální a sociální rozvoj zaměstnanců organizace, tj. rozvoj jejich pracovních 

schopností, osobností, rozvoj jejich pracovní kariéry, směřující k vnitřnímu 

uspokojení z vykonávané práce, ke sblížení čí dokonce ztotožnění individuálních 

cílů a cílů organizace, 
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 a dodržování všech zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv a 

vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace. 

Tyto úkoly představují poněkud tradiční přístup, proto Horváthová (2014) definuje 

hlavní úkoly s jinak stanovenými prioritami: 

 zlepšení kvality pracovního života, 

 zvýšení produktivity, 

 zvýšení spokojenosti zaměstnanců, 

 zlepšení rozvoje zaměstnanců jako jedinců i kolektivu, 

  a zvýšení připravenosti na změny. 

Není lehké tyto ambiciózní úkoly splnit. Armstrong (2007) ve své knize uvádí tři 

základní strategické přístupy řízení lidských zdrojů, jedná se o nejlepší postup, nejlepší 

přizpůsobení a konfiguraci. Tyto strategické přístupy budou nyní objasněny v následujícím 

textu. 

Přístup vycházející z nejlepšího postupu neboli nejlepšího výsledku je založen na 

přesvědčení, že existuje soubor dokonalejších postupů, jejichž uplatnění povede k lepšímu 

výkonu organizace. Příkladem takového postupu mohou být pečlivě promyšlené procesy 

získávání a výběru pracovníků, vzdělávání zaměstnanců a hodnocení pracovního výkonu. 

Avšak v souladu s kontingenční teorií je obtížné akceptovat, že jsou nějaké univerzálně 

„nejlepší postupy. Postup, který funguje dobře v jedné organizaci, nemusí stejně dobře 

fungovat v jiné, protože důležité jsou konkrétní podmínky v dané organizaci (Armstrong, 

2007; Horváthová, 2014). 

Naopak v strategickém přístupu nejlepšího přizpůsobení se jedná o to, aby personální 

politika a praxe nejlépe padla na míru konkrétní organizaci, především její strategii a 

potřebám zaměstnanců. Nemohou zde existovat žádné univerzální předpisy, všechno závisí na 

podmínkách a prostředí, v jakých organizace existuje. Neznamená to však, že by se měl 

ignorovat „nejlepší postup“. Benchmarking je použitelný jako nástroj identifikace oblastí, 

které je třeba inovovat nebo rozvíjet. Dále by měla následovat analýza podnikatelských potřeb 

firmy z hlediska jejích specifických podmínek (Armstrong, 2007). 

Třetí přístupem je konfigurační, ten dosahuje úspěšnosti spojením vertikální a 

horizontální integrace. Klade důraz na vytváření i několika postupů v oblasti lidských zdrojů 

najednou, aby byly vzájemně provázány a podporovaly se, a budou tak fungovat efektivněji, 

než kdyby existovaly jako záležitosti nemající k sobě žádný vztah. Problémem u vytváření 

postupů je rozhodnout, jak nejlépe různé postupy propojit a sladit. Neexistují totiž žádné 
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důkazy o tom, že jeden soubor bude lepší než jiný. Hezkým příkladem konfigurace může být 

vytvoření struktury kompetencí, které budou uplatněny v assessment centru. Umožní to 

vymezit požadavky na získávání zaměstnanců, přispěje k určení vzdělávacích potřeb a také je 

možné ji začlenit do procesu řízení pracovního výkonu (Armstrong, 2007; Horváthová, 2014). 

Na konec této části je důležité ještě jednou zdůraznit, že strategické řízení lidských 

zdrojů není nějakým formálním, jasně sestaveným a lineárním procesem, který logicky 

vyplývá z podnikové strategie, ale strategie je z něčeho vyplývající a flexibilní záležitostí, 

týká se toho, co by mělo být, nikdy neexistuje v současnosti, nevytváří se jen formálními 

prohlášeními, ale je výsledkem akcí a reakcí, je popisem do budoucna orientované akce, která 

vždy směřuje k nějaké změně a proces řízení sám o sobě podmiňuje vznikající strategie 

(Tyson, 1997). 

2.1.2 Strategie lidských zdrojů 

Strategie lidských zdrojů neboli personální strategie organizace se týká dlouhodobých, 

obecných a komplexně, tedy provázaných s ostatními cíli organizace, pojatých cílů v oblasti 

potřeby pracovních sil a zdrojů pokrytí této potřeby a pochopitelně i v oblasti využívání 

pracovních sil a hospodaření s nimi. Její nedílnou součástí jsou představy o cestách a 

metodách, jak těchto cílů dosáhnout. Takto dobře zformulovaná, dlouhodobě stabilní a pro 

pracovníky srozumitelná a přijatelná politika má zásadní význam pro úspěšnost a 

dlouhodobou existenci organizace (Koubek, 2007). 

Armstrong (2007) uvádí, že je možné odlišit dvě základní formy strategií řízení 

lidských zdrojů: 

1. rámcové, obecné, charakterizují obecné záměry organizace o tom, jak by měli 

být lidé řízeni a rozvíjeni, jaké kroky by se měly podniknout, aby organizace 

přilákala a udržela si potřebné lidi. Jejich cíle budou vyjadřovány v hrubých 

rysech, které budou tvořit jakýsi rámec pro konkrétnější strategie. Mohou být 

zaměřeny například na nadprůměrné výsledky nebo na vysokou úroveň 

angažovanosti zaměstnanců či rozvoj participace zaměstnanců, 

2. specifické strategie, vztahují se ke specifickým oblastem řízení lidských zdrojů 

a mohou se týkat záměru organizace v nejrůznějších oblastech. Obrázek 2.1 

Oblasti strategie řízení lidských zdrojů znázorňuje tyto nejčastější specifické 

oblasti, ale vždy bude záležet na konkrétních podmínkách a potřebách daného 

podniku. 
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Obrázek 2.1 Oblasti strategie řízení lidských zdrojů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Horváthová, 2014 

Každá kvalitně zpracována strategie je schopna identifikovat prostor a čas, v němž se 

nacházíme nyní, a současně umí ukázat směr, kterým se v budoucnosti vydáme. Určuje 

aktivity, jež nás k vytyčenému cíli dovedou, a zdroje, které k tomu budeme potřebovat. 

V neposlední řadě díky své variantnosti aktivně reaguje na změny prostředí (Matusiková, 

2014). 

Armstrong (2007) zdůrazňuje v bodech charakteristiky, kterými by se měla efektivní 

strategie řízení lidských zdrojů vyznačovat: 

 určí odpověď na potřeby podniku a podnikání, 

 je založena na analýze a průzkumech, nejen na přáních, 

 musí být přeměněna na akceschopné programy, které předvídají požadavky i 

problémy spojené s realizací programů, 

 personální procesy, činnosti a oblasti jsou vzájemně integrované, podporují se, 

 respektuje potřeby manažerů, zaměstnanců a stakeholderů. 

Postup při zpracování strategie řízení lidských zdrojů může být následující. Prvně 

provedeme analýzu situace, kdy cílem bude zjistit, jaké mantinely a směr vymezuje strategie 

organizace. Následuje personální diagnóza, která zodpoví otázku, jaký je kontext řízení 

lidských zdrojů v organizaci, tedy aktuální vnitřní a vnější podmínky organizace. Třetí bod 

dává dohromady výsledky, doporučení a návrhy vyplývající z předchozích diagnóz. 
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Posledním a nejdůležitějším krokem by mělo být vytvoření plánu činnosti a jejich 

implementace (Horváthová, 2014). 

V další části práce bude podrobně vysvětlena vnitřní analýza okolí podniku. Je to 

nezbytná část pro následnou analýzu zdrojů a konečné definování strategie řízení lidských 

zdrojů. 

2.2  Strategická analýza okolí podniku 

Strategické řízení je proces, který se skládá z mnoha prvků a základním stavebním 

kamenem celého tohoto procesu je strategická analýza. Organizace analyzuje své okolí, aby 

věděla, s jakými vlivy musí při svém fungování počítat a také ze stejného důvodu analyzuje 

své vnitřní prostředí. Strategická analýza umožňuje poznat vývoj minulý, hodnotit současný 

stav organizace a postihnout faktory, které ovlivní její budoucí činnost. Pokud má organizace 

úspěšně fungovat a má růst její hodnota, je nezbytné zajistit soulad vývoje organizace s jejím 

okolím. Dále platí, že čím vzdálenější je prostředí od organizace, tím méně je samotnou 

organizací ovlivnitelné (Matusiková, 2014).  

Rozdílní autoři ve svých publikacích používají jiná rozdělení a pojmenování okolí. 

Avšak základní členění je na externí a interní analýzu neboli analýzu vnějšího a vnitřního 

okolí. Rozpracovanější struktura okolí je znázorněna na obrázku 2.2 Podnikatelské okolí 

společnosti podle Mallya (2007). 

Obrázek 2.2 Podnikatelské okolí společnosti 

 

Zdoj: Mallya, 2007 
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2.2.1 Vnější prostředí 

Vnější prostředí ovlivňuje ve větší či menší míře všechny podniky a zásadní změny 

jednotlivých faktorů mohou představovat pro podnik příležitost nebo hrozbu v budoucnosti. 

Přehledným a známým nástrojem pro efektivní analýzu mnoha působících sil se stala metoda 

PEST a její další modifikace, jako například PESTEL, kdy název je vždy tvořen prvními 

písmeny názvu faktorů v anglickém jazyce. Johnson a Scholes (2011) pokládají otázky, na 

které si musí každý podnik odpovědět pří použití této metody. Které faktory ovlivňují tu 

danou organizaci? Které z nich jsou nejdůležitější v současnosti a které budou důležité 

v budoucnosti?  

Fotr (2012) zdůrazňuje, že analýza prostředí by měla být prováděna permanentně, 

nikoliv ve vymezených časových termínech. Uvádí rozšířenou formu analýzy, kdy se v rámci 

analýzy prostředí obvykle sbírají a hodnotí informace o následujících faktorech:  

 Vývoj legislativy. Zjišťuje se vliv platných zákonů a nařízení ovlivňující 

strategický záměr v oblastech státní regulace ekonomiky, daňové zákony, regulace 

exportu a importu, občanský zákoník, ochrana zdraví. 

 Demografický vývoj. Analyzují se údaje zejména u těch produktů, kde 

zákazníkem a spotřebitelem jsou obyvatelé. Důležité jsou charakteristiky o věkové 

struktuře osob, hranice odchodu do důchodu, vzdělanostní struktura populace. 

 Ekonomický vývoj. Makroekonomické údaje a jejich trendy jsou základním 

vstupem pro zpracování finančních analýz. Míra ekonomického růstu ovlivňuje 

úspěšnost podniku na trhu, přímo determinuje příležitosti a hrozby ovlivňující 

strategický záměr. Základní sledované faktory tvoří kurzy měn, inflace, úrokové 

sazby, HDP, průměrné mzdy, míra nezaměstnanosti a budoucí výhled. 

 Sociologický vývoj včetně kulturního aspektu. Mezi podstatné složky této 

analýzy patří životní úroveň a životní styl, tradice, náboženství, postoj k práci a 

volnému času, sociální programy pro různé skupiny obyvatel, dostupnost 

požadovaných profesí, transparentnost a respektování norem. 

 Vývoj technologií. Zde se pozornost zaměřuje na technologické standardy a nové 

technologické postupy, které podmiňují úspěšné naplnění strategického záměru, 

protože předvídavost vývoje tohoto směru se může stát významným činitelem 

úspěšnosti podniku. Je proto nezbytné se zaměřit na sledování změn tempa a 

rozsahu vývoje technologie v dané oblasti, míru vládní podpory vědy a výzkumu, 

úspěšnost substitutů, přístup k datům a informacím. 
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 Informace o politických aspektech daného regionu. Analýza se zaměřuje na 

politický systém, stabilitu vlády, regulační zásady i podporu určitých projektů, 

vývoj státního rozpočtu a zapojení státu v ekonomických a vojenských integracích. 

 Ekologické vlivy. Projekty šetrné k životnímu prostředí mohou mít větší úspěšnost 

realizace. Znalostí ekologických trendů se lze vyhnout konfliktům s místními 

zvyky a regulací. Mezi zkoumané trendy patří například vnímání ochrany 

životního prostředí, důraz na obnovitelné energie a jejich využití, prosazování 

udržitelného rozvoje (Fotr, 2012). 

Horváthová (2013) podává výčet aktuálních vnějších podmínek, které určují hranice, 

v nichž se mohou pohybovat strategické úvahy a řešení běžných úkolů personální práce. 

Ovlivňují ji demografické vlivy (populační vývoj, demografické složení pracovní síly podle 

pohlaví, věku a úrovně vzdělání), aktuální situace na trhu práce (vývoj mezi nabídkou 

pracovních sil a poptávkou po nich a také jejich struktura), změny techniky a technologie 

(mají vliv na charakter a obsah práce), změny hodnotové orientace lidí (změny profesně 

kvalifikačních orientací a orientací týkajících se vzdělání, rodiny, volného času nebo i 

sociálních potřeb), ekonomické podmínky související s průběhem průmyslového cyklu), 

konkurence na trhu (tlak na produktivitu práce, kvalitu, flexibilitu, outsourcing), pracovní a 

sociální legislativa vztahující se k zaměstnávání lidí (politika zaměstnanosti, minimální mzda, 

úpravy zdravotního a sociálního pojištění), změny v poptávce po výrobcích a službách 

organizace (změny v množství i struktuře) a internacionalizace trhu práce (mezinárodní 

personální řízení). 

Na každý podnik působí tyto faktory, on je však nemůže ovlivnit. Může pouze 

zkoumat jejich trend, a tak předpovídat jejich vývoj v budoucnosti, připravit se na vznikající 

možné hrozby nebo naopak využít příležitost. Co však daný podnik může ovlivnit přímo, je 

jeho vnitřní prostředí. Podle zvolených strategii se následující faktory stanou jeho silnou nebo 

naopak slabou stránkou. Je proto důležité se podívat na tyto faktory individuálně, protože jsou 

specifické pro každý podnik.  

2.2.2 Vnitřní prostředí 

Interní analýza vyhodnocuje kvalitu zdrojů a procesů, které se odehrávají v samotném 

podniku. Na základě výsledků interní analýzy by měl management formulovat strategické 

přednosti neboli konkurenční výhody, které umožní organizaci odlišit se od konkurentů a tak 

vykazovat lepší výsledky. Pro konkurenty bývá těžší napodobit specifické přednosti 

organizace, zvláště pokud spočívají v nehmotné složce lidských zdrojů. Cílem této analýzy 
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bude identifikace dosavadních silných stránek, které budou následně sloužit jako podklad pro 

formulaci dosavadních specifických předností, ale také slabých stránek, které zatím 

nepředstavují strategickou výhodu (Horváthová, 2013). 

Opět existuje mnoho metod pro analýzu vnitřních faktorů podniku, mezi ně můžeme 

určitě zařadit McKinseyho model „7S“, analýzu hodnotového řetězce a techniku VRIO. 

V této práci bude aplikována analýza vnitřních faktorů podniku podle Mallya (2007): faktory 

technického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, výrobní faktory a řízení výroby, 

faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové. 

2.2.2.1 Faktory technického rozvoje 

Vědeckotechnický rozvoj velmi intenzivně přispívá k vytváření konkurenčních výhod 

podniku cestou zlepšení kvality poskytovaných služeb firmou nebo ve vybraném oddělení. 

Také zlepšuje proces, což vede ke snižování nákladů. Cílem výzkumu a vývoje je přivést 

podnik do takového stavu, kdy je schopen uspokojit zákazníka lépe a rychleji než konkurence, 

a tím získat náskok před konkurencí. Úloha výzkumu a vývoje tedy zní: poskytovat služby, 

které stárnou pomalu nebo jsou na trhu originální (Mallya, 2007). 

Teorie i praxe managementu opakovaně zdůrazňují, že nezbytnou dlouhodobou 

podmínkou úspěšného podnikání je kvalita veškeré práce ve srovnání s rozhodující 

konkurencí. Jediným rozhodčím je zákazník, resp. jeho přízeň. Má poslední slovo a vždy 

pravdu. Z pohledu personalistiky zákazníky reprezentují zaměstnanci společnosti, tedy 

všechny nové metody a techniky by měly být založeny na jejich potřebách (Vodáček, 2013). 

Různé organizace přistupují k vědeckotechnickému rozvoji odlišným způsobem, 

některé vyvíjejí danou technologii, jiné ji naopak pouze využívají. Vždy si musí odpovědět na 

následující otázky: Podporuje pracovní prostředí kreativitu a inovace? Existují možnosti 

využití nových postupů? Je proces výzkumu a vývoje založen na potřebách zákazníků 

zjištěných marketingovým výzkumem? Je tento nový proces dobře plánovaný, vedený a 

kontrolovaný? Jsou používány externí služby? Jsou nákladově efektivní? Jaká je návratnost 

investic do výzkumu? (Mallya, 2007)  

Nové metody a techniky mohou na jedné straně znamenat nové tržní příležitosti, na 

druhé straně však mohou ohrožovat stávající postupy. V tomto případě se hovoří o 

pozitivních, negativních a neexistujících technologiích. Oblast pozitivních technologií 

zahrnuje výzkum a vývoj zaměřený na špičkové zlepšení existujících postupů a 

poskytovaných služeb. Výzkum a vývoj v oblasti negativních technologií je orientován na 

oblast postupů, které mohou představovat hrozbu existujícím metodám a službám. V poslední 
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oblasti neexistujících technologií je výzkum a vývoj zaměřen na rozvoj takových, které 

mohou stávajícím postupům přinášet příležitosti, případně hrozby až ve vzdálenější 

budoucnosti (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

V praktické části budou podrobněji analyzovány aktuální trendy v personální oblasti, 

ať už to budou nové způsoby vyhledávání uchazečů, změna charakteru a obsahu práce, nové 

formy práce a potřeba změny poskytování personální služeb spojených se změnou přístupu 

zaměstnanců k rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Vyplývá to z předpovědi 

amerických futurologů Johna Naisbitta a Patricie Aburdenové, kteří předpověděli 10 

klíčových megatrendů pro moderní společnost pro dekádu 90. let 20. století a které se ukazují 

jako platné až do současnosti. 

1. Přesun od strategických zdrojů industriální společnosti (kapitálu) 

k strategickým zdrojům informační společnosti (informacím, znalostem, 

tvůrčímu myšlení a jednání); nositeli nových zdrojů jsou lidé jako klíčový předpoklad 

úspěšného rozvoje organizace. 

2. Soutěžení mezi organizacemi o nejlepší spolupracovníky – o jejich tvůrčí přínos. 

3. Rozvoj informačních technologií redukuje potřebu vedoucích pracovníků na středních 

článcích organizace (o 10 – 40 %) a vede ke vzniku jednoduchých plochých a 

pružných struktur. 

4. Rozvoj inovačního podnikatelského myšlení a jednání vzhledem k externímu okolí i 

uvnitř organizace (vnitřní soutěžení, podíl zaměstnanců na dobrých i špatných 

výsledcích, podílové vlastnictví zaměstnanců). 

5. Změna struktury pracovních sil v podnicích a nové způsoby jejich vedení; využívání 

především nových pracovníků, často vysoce vzdělaných mladých lidí. 

6. Zvyšuje se podíl zaměstnaných žen, což ovlivňuje způsoby manažerské práce i kulturu 

firem. 

7. Roste podíl a význam intuice a vize pro tvůrčí vedení, zejména pro 

strategické rozhodování. 

8. Nezbytností je měnit vzdělávací systém, aby odpovídal potřebám nové informační 

společnosti, v užším pojetí i potřebám organizací. 

9. Roste potřeba věnovat pozornost sociálně-ekonomickému (zvláště zdravotnímu) 

zajištění pracovníků. 

10. Potřeba věnovat pozornost mladé generaci přicházející do managementu organizace – 

respektovat a rozvíjet její vzdělání, podnikavost, nezávislost, inovační schopnosti (10 

megatrendů, 2013). 

https://managementmania.com/cs/zdroje-podnikove-zdroje
https://managementmania.com/cs/informace
https://managementmania.com/cs/znalosti-pojem
https://managementmania.com/cs/mysleni
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/informacni-a-komunikacni-technologie
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
https://managementmania.com/cs/typologie-organizacni-struktury
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
https://managementmania.com/cs/organizacni-kultura
https://managementmania.com/cs/rozhodovani
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-inovaci
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2.2.2.2 Marketingové a distribuční faktory 

„Marketing je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a 

poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že 

z toho mají užitek nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny“ (Foret, 2008, s. 

9).  

Marketing znamená vedení podniku vědomě orientované na trh, protože právě on 

rozhoduje dnes více než kdy jindy o úspěchu a neúspěchu. Trh je přeplněný a zákazník si 

může vybírat z řady služeb. Služby již nejsou vyhledávány automaticky, ale organizace musí 

rozpoznat potřeby a přání zákazníka velmi rychle anebo je v něm probudit. Jde o to přejít 

z čistě prodejní orientace na orientaci založenou na jistém vztahu. Podnik se musí snažit 

uspokojit každého tak, aby zůstal věrný a v optimálním případě se stal aktivním 

spolupracovníkem podniku (Mallya, 2007; Matusiková, 2014). 

Toto platí i pro tzv. personální marketing, kde jde o použití marketingového přístupu v 

oblasti lidských zdrojů zejména v úsilí o získání, formování a udržení vhodné, kvalitní a pro 

firmu potřebné pracovní síly. Cílem je také upoutání pozornosti na zaměstnavatelské kvality 

firmy, které se opírají o její dobrou pověst a o výzkum trhu práce. Efektivně fungující 

marketing na personálním oddělení přináší firmě konkurenční výhody na trhu pracovních sil. 

Aby byl tento systém funkční, měl by využívat marketingový mix (Antošová, 2005). 

Marketingový mix 4P chápeme jako souhrn vnitřních činitelů organizace neboli 

soubor nástrojů, které umožňují ovlivňovat spotřebitele. Tyto nástroje marketingu musí být 

vzájemně kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly vnějším 

podmínkám, tedy trhu nebo organizaci. Teprve pak mohou plnit svoji funkci a přinášet 

synergický efekt. Na základě klasických prvků marketingu „4P“ lze sestavit marketingový 

mix v personalistice následovně: 

 produkt (product) – pracovní místo; 

 cena (price) – motivace a odměna za práci; 

 distribuce (place) – místo výkonu práce; 

 komunikace (promotion) – prezentace pracovní nabídky (Matusikova, 2014; 

Antošová, 2005). 

Produkty neboli služby mohou být hmotné nebo nehmotné povahy a obsahují tři 

úrovně – první je jádro služby (primární hodnota, která je poskytována), druhou je skutečná 

služba (kvalita) a třetí je přidaná hodnota (další výhody, které jsou poskytovány, jako 

například servis, garance). Stále zjišťujeme a ptáme se, jaké modifikace by mohly být 
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udělány, které služby by mohly být přidány nebo odebrány, jaké jsou klíčové silné a slabé 

stránky poskytovaných služeb a do jaké míry je sortiment služeb odlišný od konkurence 

(Mallya, 2007).  

Pokud se podíváme na personální mix, jeho základem je pracovní místo, kdy firma 

uvažuje o obsazení nově vytvořeného pracovního místa, nebo o obsazení existujícího 

pracovního místa uvolněného v rámci vnitřní mobility. Předpokladem promyšlené nabídky 

pracovního místa je jeho popis a specifikace požadavků na pracovníka, kterého se firma 

rozhodne vyhledat a získat. Shromáždit, uspořádat a přehodnotit aspekty konkrétní práce 

umožňuje analýza pracovních míst, jejímž výstupem je popis práce a požadovaný kvalifikační 

a osobnostní profil pracovníka v podobě požadavků na něho kladených. Při navrhování a 

následném obsazování nového pracovního místa je potřebné efektivně navrhnout obsah a 

charakter práce na dané pozici a specifikovat postupy a metody práce tak, aby vyhovovaly 

technickým i organizačním požadavkům firmy, ale zároveň i sociálním požadavkům 

pracovníka (Antošová, 2005). 

Mezi důležité faktory, které ovlivňují chování zákazníka, patří určitě cena, proto 

cenová politika a politika podmínek je nedílnou součástí marketingového mixu. Zde je 

zapotřebí rozhodnout, za jakých podmínek a cenu bude služba nabízená. Společnost by měla 

mít tyto politiky orientované dlouhodobě, aby mohly zajistit maximální přínos pro plnění 

strategických cílů společnosti při přijatelném riziku. Velký význam má charakter trhu, 

poptávky a konkurence, ale také vnímání ceny a hodnoty spotřebitelem, jestli je poptávka 

pružná, nebo nepružná. Při definování cenové strategie je tedy nutné brát v úvahu faktory jako 

náklady, ceny konkurence, hodnota pro zákazníka a je-li cenová politika proaktivní (Mallya, 

2007). 

V personalistice cenu představuje motivace a odměna za práci. Pracovní motivace 

vyjadřuje konkrétní podobu pracovní ochoty člověka, jeho přístup k práci, ke konkrétním 

okolnostem jeho pracovního uplatnění a k jeho pracovním úkolům. S problematikou motivace 

a stimulace je spojeno odměňování. Odměna může mít formu mzdy, platu, prémií nebo jiných 

odměn, případně i nefinanční odměna v podobě zaměstnaneckých výhod. Tato odměna určuje 

cenu pracovní příležitosti právě tak, jako v klasickém marketingovém mixu produktu je 

hodnotícím prvkem cena produktu. Klíčovou otázkou odměňování zaměstnanců je přiměřený, 

spravedlivý a motivující systém odměňování, tedy jaká pravidla, jaké nástroje a postupy 

budou použity při odměňování jednotlivých zaměstnanců. Záleží nejen na tom, které z 

možností odměňování svého personálu firma využije, ale také jaká bude struktura celkové 

odměny podle jednotlivých forem a v jakém vzájemném poměru budou v celkové odměně 
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jednotlivé formy odměňování. Každá firma je unikátní, proto by měl být i systém odměňování 

konkrétní pro každou firmu a nastaven tak, aby splňoval potřeby zaměstnanců. Rozdíly 

mohou být především v aktuální ekonomické situaci, v odlišné pozici na trhu a v kultuře 

firmy, co se týče  odměňování svých zaměstnanců, a dále v různé intenzitě tlaku konkurence 

(Antošová, 2005). 

Místo nebo distribuce může být považováno za způsob, jakým budou výrobek nebo 

služba distribuovány, aby to bylo pro firmu přínosné. Zahrnuje hledání nejlepšího místa pro 

ukázku, prodej výrobků, nabídku služeb nebo načasování, kdy a kde distribuce začne. Podnik 

by v této části měl zkoumat, jak dobře je motivován distribuční kanál, zda jsou adekvátně 

pokryté všechny části trhu, jaká existuje potřeba a rozsah zlepšení úrovně servisu nebo zda je 

známa distribuční struktura a náklady konkurence (Mallya, 2007). 

Z personálního pohledu v oblasti distribuce budeme se zabývat podnikovou kulturou, 

která je chápana ve významu místa vykonávané práce. Podniková kultura a image firmy se 

stala silným fenoménem při rozhodování a výběru pracovních nabídek, a vytvořil se tak 

interní i externí rámec fungování personálního marketingu. Většinou nehmatatelné prvky jako 

věcné uspořádání firmy, chování zaměstnanců, komunikace ve firmě, vztahy na pracovišti, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, uznávané hodnoty, normy, priority a ostatní podmínky 

formování a fungování pracovní síly se denně projevují a musí se s nimi počítat a aplikovat je 

do činnosti zaměstnanců. Toto odlišuje nejen jednu firmu od druhé, ale určuje i její funkčnost 

a životaschopnost z hlediska dlouhodobé perspektivy (Antošová, 2005). 

Personální management je především cílevědomé ovlivňování vědomí a jednání 

zaměstnanců v zájmu dosažení cílů firmy, a proto má podniková kultura nejblíže k 

problematice personálního řízení. To právě zaměstnanci jsou tvůrci a nositeli podnikové 

kultury, oni určují nepsané normy, vyznávají životní principy, co je podle nich dobré a co 

špatné, to vše má vliv na hodnoty a kulturu firmy. Potom daná kultura vytváří rámec pro 

všechny rozhodovací procesy manažerů i ostatních zaměstnanců, kterým současně určitým 

způsobem zjednodušuje dění ve firmě a orientaci v ní (Antošová, 2005). 

Marketingová komunikace neboli propagace je pravděpodobně nejviditelnější 

složkou marketingového mixu. I když se obvykle mnohým s pojmem marketing vybaví právě 

reklama, marketingová komunikace je mnohem širší pojem. Komunikační politika se může 

realizovat prostřednictvím různých nástrojů komunikačního mixu, například pomocí reklamy, 

stykem s veřejností, medii, osobním prodejem, podporou prodeje, přímým marketingem nebo 

jinými komunikačními strategiemi. Zvolená komunikace pak vytváří obraz o službě, kterou 

podnik nabízí, hledá způsoby, jak upozornit zákazníky na svoji nabídku, její vlastnosti, 
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kvalitu nebo odlišnosti od konkurence, ale také na její cenu a možnosti jejího získání. Podnik 

rozhoduje o tom, jaké bude poselství reklamy, kdy a kde bude umístěno (Srpová, Řehoř, 

2010; Mallya, 2007). 

Také v personalistice je bezpochyby nutná marketingová komunikace, a to především 

prostřednictvím prezentace pracovní nabídky firmy na trhu pracovních síl. Znamená to 

konkrétní, jasnou a srozumitelnou nabídku volného pracovního místa, která navodí motivaci a 

vzbudí dostatečný zájem uchazečů. Při zveřejňování nabídek mohou být použity odlišné 

metody, jejichž výběr závisí na různých faktorech, jako jsou například atraktivita profese, 

význam pracovního místa ve firmě, zdroje potenciálních uchazečů a podobně. Předpokladem 

efektivní prezentace pracovní nabídky jsou vyčerpávající informace pro potenciálního 

uchazeče. Mezi základní informace lze zařadit název obsazované pracovní pozice, stručný 

popis činností, povinností a odpovědností, které pracovní místo vyžaduje, požadavky na 

vzdělání, kvalifikaci, schopnosti, předcházející praxi a zkušenosti, jakož i požadavky na 

osobnostní vlastnosti uchazeče. Vhodné je k těmto informacím zařadit i stručnou specifikaci 

pracovních podmínek a nabízené pozitivní skutečnosti charakteristické pro firmu týkající se 

kvality pracovního života, možností vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnanců a další 

informace, které pomohou dané firmě se pozitivně odlišit od konkurence a dají ji tak možnost 

získat, formovat a stabilizovat vhodnou a kvalitní pracovní sílu (Antošová, 2005). 

2.2.2.3 Poskytované služby a řízení personálního útvaru 

V analýze poskytovaných služeb a řízení daného útvaru podle Keřkovského a 

Vykypěla (2003) by měly být zkoumány především následující faktory určující vývoj v dané 

oblasti: úroveň nákladů ve srovnání s náklady konkurence, dostatečnost kapacit z hlediska 

uspokojování poptávky, flexibilita poskytovaných služeb a také jejich spolehlivost a kvalita. 

Mallya (2007) kromě těchto faktorů doplňuje analýzu o další otázky: Který způsob 

poskytování služeb je výhodnější, outsourcovat, nebo zajistit svými zdroji? Používají se 

nejnovější dostupné technologie? 

V nejobecnějším významu je úkolem řízení lidských zdrojů sloužit tomu, aby 

organizace byla výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Splnění tohoto úkolu je 

hlavním cílem řízení lidských zdrojů a lze to jen prostřednictvím neustálého zlepšování 

využití a rozvoje pracovních schopností lidských zdrojů a také snahou o zlepšování využití 

všech zbývajících zdrojů organizace, tj. materiálních, finančních a informačních (Horváthová, 

2014). 
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Jednotlivé úkoly řízení lidských zdrojů nacházejí svůj konkrétní výraz v tzv. 

personálních činnostech neboli službách. Nejčastěji se uvádějí přibližně v následující podobě: 

vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, získávání, výběr a přijímání 

zaměstnanců, hodnocení pracovníků, rozmisťování pracovníků a ukončování pracovního 

poměru, odměňování, vzdělávání, pracovní vztahy, péče o pracovníky, personální informační 

systém, průzkum trhu práce, zdravotní péče o pracovníky, činnosti zaměřené na metodiku 

průzkumu, zjišťování a zpracování informací a dodržování zákonů v oblasti práce a 

zaměstnávání pracovníků (Koubek, 2007). 

Pro danou organizaci je užitečné provést analýzu portfolia poskytovaných služeb, 

jejím cílem je usměrňovat činnosti do takových strategických jednotek, ve kterých se očekává 

příznivý vývoj trhu a kde může podnik využit relativní konkurenční výhody. K analýze 

vyváženosti portfolia se používají různé druhy matic, kde výsledkem jsou jednotlivé služby, 

které přináší hodnotu organizaci. Na základě těchto informací podnik může navrhnout 

portfolio, které zajistí v optimální míře rozvoj daného útvaru a posléze i celé organizace 

(Sedláčková, 2006). 

2.2.2.4 Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

Při analýze pracovních zdrojů management organizace nebo daného útvaru zjišťuje, 

zda má správné lidi s potřebnými znalostmi na správném místě, jestli poskytuje přitažlivé 

pracovní podmínky, jaké byly a jsou vztahy se vzdělávacími institucemi a jestli management 

pracovníky průběžně informuje o rozvoji uvnitř organizace. Moderní organizace už 

nepředstavují jako dříve hierarchii, nýbrž spíše komplexní síť lidí, kteří spolu navzájem 

komunikují. Jde o snahu dostat členy organizace do středu aktivit s cílem dosáhnout natrvalo 

výhod soutěživosti. Organizace se snaží zajistit si zaměstnance, kteří budou loajální k vedení 

organizace, budou vyškoleni a stále připraveni učit se, budou motivováni a dobře 

informováni. Motivovaní pracovníci jsou produktivní pracovníci, mají pocit, že jsou užiteční 

a jsou hrdí na to, že pro tuto organizací pracují (Mallya, 2007; Matusiková, 2014). 

Mallya (2007) uvádí, následují faktory, které by měly být předmětem analýzy, protože 

mohou ovlivnit konkurenční výhody organizace. 

 Jsou zaměstnanci organizace považováni za nejdůležitější zdroje? 

 Jaká je kvalita zaměstnanců a jejich samostatnost? 

 Funguje proces náboru zaměstnanců správně? 

 Má organizace školení a rozvojové programy pro své zaměstnance? 
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 Je odpovídající profesní a kvalifikační strukturalizace pracovních sil a jejich 

mzdová stimulace? 

2.2.2.5 Faktory finanční a rozpočtové 

V této oblasti management zjišťuje, jaké je finanční pozice a kvalita finančního řízení 

firmy. Sledování finančních ukazatelů je jednou z nejdůležitějších oblastí, které se musí 

manažer věnovat, protože dostatek financí zaručuje stabilitu, udržení nebo zlepšení 

konkurenční pozice organizace a její dlouhodobý růst. Finanční ukazatele jsou důležité pro 

všechny zainteresované skupiny – stakeholdery, věřitele a management organizace. Výsledky 

jsou důležité i pro posouzení, zda je uvažovaný strategický rozvoj reálný z finančních 

hledisek, případně jaké finanční zdroje by musely být na zajištění uvažované strategie 

k dispozici (Keřkovský, Vykypěl, 2003; Mallya, 2007; Matusiková, 2014). 

Nejrozšířenější metodou finanční analýzy je poměrová analýza. Cílem výpočtu 

poměrových ukazatelů je zjistit, jak efektivně organizace využívá disponibilní kapitál. Pro 

splnění tohoto cíle je potřebné sledovat a analyzovat vývoj ukazatelů v čase i v prostoru, tedy 

porovnávat dosahované výsledky s jinými firmami. K nejčastěji používaným poměrovým 

ukazatelům patří ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti (Srpová, Řehoř, 

2010).  

Obsahem analýzy této práce je personální útvar, který není výnosový v číslech, ale 

v kvalitě své práce, proto v dalším odstavci budou vysvětleny možnosti hodnocení 

personálního útvaru. 

Pro finanční a hmotné zdroje byl vytvořen finanční controlling, což jsou ve firmách 

celá oddělení, jejichž cílem je analyzovat finanční data a za pomoci syntézy informací je 

využít pro podporu rozhodovacího procesu a plánování vývoje ekonomiky společnosti. 

Personální controlling je proti finančnímu, dá se říci, popelkou. Finanční kontroloři umí najít 

každou tužku, která se kupuje mimo plán. Přitom okolo 40% operačních nákladů firmy tvoří 

pracovní síla, zde jsou k nelezení podstatnější úspory než za tužky. Dle Saratoga Institute 

84% firem plně nevyužívá schopnosti svých zaměstnanců (Buryš, 2013).  

V této oblasti existují tři zásadní problémy. V personální práci nacházíme vedle 

kvantitativních ukazatelů celou řadu takzvaných měkkých indikátorů, které činí problémy 

personalistům prokázat, nakolik efektivně jsou finanční prostředky organizace vynaloženy na 

jednotlivé personální činnosti. Druhým zásadním problémem je nejednotnost pojmů. I když 

od konce 80. let 20. století se setkáváme například s personálním controllingem, auditem 

managementu lidských zdrojů či auditem lidských zdrojů a personálním benchmarkingem, 
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dosud chybí jednoznačné vymezení obsahu těchto pojmů. Třetím problémem je management, 

který ve snaze řídit zadává ad hoc požadavky, které se mění každý kvartál a  obsahují údaje, 

které v HR systému nejsou, a nikdy předtím je nikdo nevyžadoval. Nikdo standardní HR 

reporty nedefinoval. Potom aktuálně požadované reporty se tvoří ručně v Excelu, v lepším 

případě vyhledáváním dat ze systému nebo standardně dodaných sestav (Dvořáková, 2007; 

Buryš, 2013). 

Stýblo (2011) a naprostá většina společností přijímá konstatování, že efektivita 

personálních procesů jako součásti personální strategie je přímo úměrná vytvoření souladu 

mezi pracovním výkonem, motivací lidí a vynaloženými náklady na pracovní síly. Je výrazně 

ovlivňována kvalitou práce managementu a úrovní front i back office ve firmách. 

Společnost by měla umět nacházet odpovědi na otázky související především s 

produktivitou a výkonností zaměstnanců. Tyto otázky mohou být například: Jaká je 

produktivita zaměstnanců? Jaká je přidaná hodnota na jednoho zaměstnance a kolik by měla 

být, aby firma byla konkurenceschopná? Jak ovlivňují personální procesy dosahování 

strategických cílů? Kolik stojí zaměstnanci ročně? Jaká je nákladovost na jednoho 

zaměstnance? Jak je řízena výkonnost zaměstnanců, jak se provádí jejich hodnocení a 

odměňování? Základem měření v personální oblasti je přitom procesní měření, to poskytuje 

informace související s efektivitou a přidanou hodnotou jednotlivých personálních procesů. 

Například při měření nákladů na nábor se sledují: náklady vynaložené na nábor jednoho 

zaměstnance, náklady na nábor do manažerských pozic, spolehlivost náboru (počet nově 

přijatých zaměstnanců, kteří po 6 měsících práce ve firmě zůstávají), doba náboru jednoho 

zaměstnance, doba náboru jednoho manažera apod. (Stýblo, 2011). 

Dalším typem měření je hodnotové měření, které současně umožňuje měřit přínos 

personálních činností ve vztahu k jednotlivým definovaným strategickým cílům organizace. 

V organizaci je také možné stanovit jako prioritní ty personální procesy, které jsou zaměřeny 

a vedou k dosažení přidané hodnoty. Prostřednictvím hodnotového měření lze poměrně 

úspěšně zvládnout to, jak podnikatelské aktivity může společnost dále rozvíjet a jak se postará 

o trvalé zlepšování, a v neposlední řadě stanovit zásady pro uspokojování potřeb zákazníka 

(Stýblo, 2011). 

2.3 Analýza zdrojů a schopností podniku 

Zdrojově založeny přístup pohlíží na podnik jako na unikátní soubor heterogenních 

zdrojů a schopností, které jsou základem pro budování konkurenční výhody a primárním 
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faktorem výnosnosti. Tento přístup vychází z předpokladu, že vlastnění, získání a rozvoj 

určitých zdrojů, zejména těch klíčových, je základ konkurenční výhody (Sedláčková, 2007). 

Tento pohled byl více rozšířen v osmdesátých a devadesátých létech minulého století 

na základě publikací Wernerfelta “The Resource-Based View of the Firm”, Prahalada a 

Hamela “The Core Competence of The Corporation”, Barneyho “Firm resources and 

sustained competitive advantage” a dalších. Zastánci tohoto přístupu tvrdí, že je mnohem 

výhodnější využít externích příležitostí s použitím stávajících zdrojů novým způsobem, než-li 

se snažit získat nové dovednosti pro každou jinou příležitost (Jurevicius, 2013). 

Grant (2010) chápe podnik jako soubor zdrojů, na jejichž základě lze budovat klíčové 

kompetence, které jsou pak základem pro strategii podniku. Zdrojově orientovaný přístup 

klade důraz na jedinečnost každé společnosti a tvrdí, že klíč k ziskovosti není skrze uplatnění 

téhož, co dělají ostatní firmy, ale raději skrze vytváření rozdílů. Ani nelze nalézt dva zcela 

totožné podniky, které by měly stejné zkušenosti, zdroje, schopnosti a podnikovou kulturu, 

proto strategie každé firmy by měla být odlišná. To, co úspěšně funguje v jedné firmě, nebude 

přinášet stejné výsledky v ostatních firmách. Stanovení konkurenční výhody zahrnuje 

formulaci a implementaci strategie, která využívá unikátního firemního portfolia zdrojů a 

schopností.  

Johnson a Scholes (2011) definují strategické možnosti jako zdroje a schopnosti, které 

jsou potřebné proto, aby organizace mohla přežít a prosperovat. Jaké musí být zdroje a 

kompetence, znázorňuje tabulka 2.1 Strategické možnosti a konkurenční výhoda. 

Tabulka2.1 Strategické možnosti a konkurenční výhoda 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Johnson a Scholes, 2011 
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Analýza zdrojů proto probíhá ve dvou úrovních, v té první základními prvky analýzy 

jsou individuální zdroje podniku. Avšak k hodnocení toho, jak může podnik budovat 

konkurenční výhodu, je třeba zjistit, jak zdroje přispívají k jejímu vytváření. Toto představuje 

druhou úroveň analýzy. Hodnocení stavu zdrojů podniku může být však velmi obtížné, 

například v účetnictví nebo informačním systému neexistuje žádný dokument, který by 

obsahoval hodnocení zdrojů. Rozvaha je pouze obrazem majetku podniku a jeho kapitálového 

krytí (Sedláčková, 2007). 

Následující graf 2.1 Model RBV vysvětluje zdrojově založený pohled a zdůrazňuje klíčové 

body.  

Graf 2.1Model RBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jurevicius, 2013 
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všechny zdroje, ať už hmotné, lidské, finanční či nehmotné, musí být vždy heterogenní a 

nepohyblivé, proto budou na konci kapitoly tyto pojmy vysvětleny. 

2.3.1.1 Hmotné zdroje 

Posouzení hmotných zdrojů firmy by mělo jít nad rámec pouhého sestavení seznamu 

počtu strojů nebo výrobních kapacit, měli bychom si klást otázky o povaze těchto zdrojů, jaké 

je jejich stáří, technický stav a spolehlivost. Kromě základních charakteristik potřebujeme 

znát jejich další vlastnosti, které ovlivní jejich potenciál pro tvorbu konkurenční výhody. 

Mnohem důležitější je zjišťovat, zda má podnik pružné výrobní systémy, zda budovy, daná 

pracoviště a stroje má logicky rozmístěné, jestli produkuje kvalitní výstupy a další faktory, 

které budou konkurenty těžko napodobitelné (Johnson a Scholes, 2011; Sedláčková, 2007). 

2.3.1.2 Lidské zdroje 

Lidské zdroje mnozí manažeři považují za svou největší konkurenční výhodu. Nejsou 

však schopni vysvětlit, proč ti stejní lidé by nepředstavovali konkurenční výhodu v jiném 

podniku. Musíme jít proto více do hloubky. Jde totiž vždy o unikátní mix lidských schopností, 

zkušeností, vzdělání, o to, jaká je jejich aktuální motivace a schopnost adaptace, a určující 

bude i firemní historie a kultura. V pozdějších částech, díky metodě VRIO, těmto zdrojům 

více porozumíme (Carpenter, 2012). 

2.3.1.3 Finanční zdroje 

Měly by zahrnovat finanční zdroje a užití peněz jako je získávání kapitálu, řízení 

hotovosti, kontrolu nad dlužníky a věřiteli a řízení vztahu s stakeholdery. Cílem bude opět 

určit, které zdroje jsou nezbytné a jsou k dispozici většině konkurentů, a které zdroje jsou 

potenciálním základem pro konkurenční výhodu (Johnson a Scholes, 2011; Sedláčková, 

2007). 

2.3.1.4 Nehmotné zdroje 

Chyba, ke které může při analýze zdrojů dojít, je přehlédnutí významu nehmotných 

zdrojů. Nemělo by být pochyb o tom, že tato nehmotná aktiva mají hodnotu, a to především 

od doby, kdy část hodnoty podniku je v jejich goodwillu. V některých podnicích založených 

na službě, jako jsou zejména profesionální služby maloobchodních prodejen 

nebo pohostinství, by dobré jméno podniku mělo představovat hlavní firemní zdroj. 

Nehmotné zdroje zahrnují jednak oblast technologie, např. patenty, licence, obchodní 

tajemství, know-how, a jednak oblast zahrnující pověst podniku, ochrannou známku, značku 

atp. Klíčovými ukazateli může být počet a význam patentů, výnosy z patentů a licencí, podíl 
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pracovníků ve výzkumu a vývoji na celkovém počtu zaměstnanců (Johnson a Scholes, 2011; 

Sedláčková, 2007). 

2.3.1.5 Heterogenní zdroje 

Prvním předpokladem je, že dovednosti, schopnosti a další zdroje, které organizace 

vlastní, jsou odlišné pro každou společnost. Pokud by organizace měly stejné zdroje i jejich 

množství, nemohly by použít různé strategie, a tak si navzájem konkurovat. Strategie, které 

použije jedna společnost, může jiná společnost jednoduše napodobit a nepřinese ji to žádnou 

konkurenční výhodu. Toto je scénář dokonalé konkurence, přesto skutečné světové trhy jsou 

daleko od dokonale konkurenčních trhů a některé společnosti, které jsou vystaveny stejnému 

vnějšímu prostředí a konkurenčním silám, jsou schopné realizovat různé strategie a překonat 

se navzájem. Proto zdrojově orientovaný pohled předpokládá, že společnosti dosáhnou 

konkurenční výhody pomocí různých kombinací svých zdrojů. Tento faktor lze jednoduše 

ilustrovat na příkladu konkurence mezi Applem a Samsungem. Tyto dvě společnosti působí 

ve stejném odvětví, a tudíž jsou vystaveny stejným vnějším silám. Samsung však nemůže 

používat stejnou strategii, protože nemá stejnou pověst značky a není schopen vytvářet stejně 

uživatelsky přívětivé produkty, jako to dělá Apple. (Jurevicius, 2013). 

2.3.1.6 Nepohyblivé zdroje 

Druhým předpokladem zdrojově orientovaného pohledu je, že zdroje nejsou mobilní a 

nepohybují se od společnosti ke společnosti, alespoň ne v krátkodobém horizontu. Vzhledem 

k této nehybnosti firmy nemohou replikovat zdroje soupeřů a provádět stejnou 

strategii. Především toto platí u nehmotných zdrojů, jako jsou hodnoty značky, procesy, 

znalosti nebo duševní vlastnictví. Tyto zdroje jsou zpravidla nehybné (Jurevicius, 2013). 

2.3.2 Podnikové schopnosti 

Jedním z klíčových aspektů analýzy zdrojů je poznání, že podniky jsou mnohem více 

než soubor strojů, budov, finančních prostředků a lidí. Tyto zdroje mají svou hodnotu, pokud 

jsou organizovány do určitých systémů. Jinými slovy, činnosti a vazby mezi podnikovými 

zdroji jsou často mnohem důležitější než zdroje samy o sobě. Velmi významná je i vazba na 

klíčové faktory úspěchu. Právě zde mohou být zásadní prameny konkurenční výhody. Proto 

analýza zdrojů by neměla být jen pouhým zpracováním seznamu zdrojů, ale měla by se 

zajímat o to, jak jsou zdroje využívány, jaké vazby mezi nimi existují a jak jsou seskupeny do 

určitých systémů. Významná je i míra, jak se jednotlivé zdroje podniku navzájem doplňují a 

vytvářejí pozitivní synergické vztahy. Úroveň těchto vztahů a souvislostí závisí pak na 
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„schopnostech“ podniku využívat existující zdroje. Využití zdrojů, jako charakteristika 

schopností podniku, představuje další ze základních součástí analýzy podniku vzhledem ke 

svému zásadnímu významu pro strategickou způsobilost podniku. Významným aspektem 

ovlivňujícím schopnost využívat stávající zdroje je rovnováha zdrojů a schopností podniku. 

Podnik může vlastnit důležité zdroje, ale nemá-li přitom schopnosti je plně využívat, zdroje 

ztrácejí význam. Konkurence může často napodobovat strukturu zdrojů či jednotlivé činnosti, 

ale napodobovat vazby je velmi obtížné. (Sedláčková, 2007; Johnson, Scholes, 2011). 

2.3.3 Metoda VRIO 

Pro dosažení konkurenční výhody není rozhodující pouze fakt vlastnění různorodých a 

imobilních zdrojů. Barney (1991) uvedl VRIN rámec, který zkoumá, zda firemní prostředky 

jsou cenné, vzácné, drahé napodobit a nezastupitelné. Zdroje a schopnosti, u kterých si 

odpovíte Ano na všechny otázky, představují trvalou konkurenční výhodu. Rámec později 

zlepšil z VRIN na VRIO přidáním následující otázky: Je společnost organizována tak, aby 

byla schopna využít těchto zdrojů? Název VRIO je složen s prvních písmen anglických slov 

(Jurevicius, 2013; Auw, 2009). 

Metodu VRIO tvoří řada otázek. Ptáme se, v čem je naše organizace lepší než 

konkurence. Je něco zvláštního na organizaci, že lépe prosperuje? Má přístup ke zdrojům, 

které ostatní nemají? Jak jsou zaměstnanci loajální k organizaci a proč neodejdou ke 

konkurentovi? Podávají v mé organizaci výkony, které v jiných neuskuteční? A mnoho 

dalších (Matusiková, 2014). 

Díky těmto otázkám se dostaneme k jádru věci a budeme schopni vysvětlit, proč 

některé zdroje pomáhají některým firmám více než ostatním. Budeme schopni identifikovat, 

zda firma vlastní VRIO zdroje a jakou má konkurenční pozici (Barney a Wright, 1997).  

Každý autor zobrazuje tabulku VRIO různě, a taky český překlad se liší. V této práci 

bude použita přeložená tabulka VRIO podle prvotního autora Barneyho, která obsahuje i 

konkurenční implikaci, tabulka 2.2 Metoda VRIO. Doplnění pro pochopení a jiný pohled na 

proces kladení otázek zobrazuje graf 2.2 Proces VRIO. 
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Tabulka 2.2 Metoda VRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Barney a Wright, 1997 

 

Graf 2.2 Proces VRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jurevicius, 2013 
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2.3.3.1 Hodnotnost zdroje 

Firemní zdroje mohou být zdrojem konkurenční výhody nebo trvalé konkurenční 

výhody pouze tehdy, pokud budou cenné. Tyto hodnotné zdroje a schopnosti umožní 

organizaci využít příležitost nebo negovat hrozby z prostředí. Pokud však zdroje neumožňují 

firmě minimalizovat hrozby nebo využívat příležitosti, nezlepšují tak konkurenční postavení 

dané firmy. Barney dokonce upozorňuje, že vlastnění takových prostředků, které nesplňují 

první podmínku hodnoty v testu VRIO, staví firmu do pozice konkurenční nevýhody (Barney, 

1991; Carpenter, 2012). 

   Není jednoduché zhodnotit, zda dané zdroje přinášejí hodnotu. Základem je již 

zmíněná otázka: Je zdroj schopen pomoci využít příležitosti a neutralizovat hrozby? Při 

určování hodnoty se nesmí zapomenout na to, že se hodnota v dlouhodobém horizontu mění. 

Vhodným způsobem ohodnocení zdroje je zjistit, jak moc je zdroj pro organizaci užitečný, 

jaká je jeho kvalita, jak na něj reaguje zákazník, jaké jsou možnosti inovace a 

technologického vývoje. Užitečnost může být měřena jako poměr množství vstupů na 

jednotku výstupu. Tato efektivnost může přinést organizaci konkurenční výhodu 

(Matusiková, 2014). 

V oblasti personalistky je ještě těžší určit hodnotu probíhajících procesů. I když každý 

vlastník společnosti ví, že lidé jsou důležití, ba dokonce to nejhodnotnější, neumí ale jejich 

hodnotu vysvětlit v ekonomických termínech zisk a ztráta. Uvědomují si, že jim musí platit 

mzdy, ale není pro ně jednoduché vidět hodnotu svých zaměstnanců. Toto je hlavním úkolem 

personálního oddělení: komunikovat hodnotu zaměstnanců – to, jak jsou spojeni se ziskem. 

Barney a Wright (1997) uvádí ve své publikaci příklad společnosti FedEx, která zjistila, že 

zákaznická spokojenost začíná spokojeností zaměstnanců. Především pokud společnost 

pracuje ve službách, je nutné se starat o své zaměstnance, protože oni se pak obdobně budou 

chovat ke klientům.  Naopak pokud zaměstnanci budou vnímat, že jsou zanedbáváni ze strany 

vedení, oni také budou poskytovat špatné služby. Důležité je proto připravit jim vhodné 

pracovní prostředí, ocenit jejich práci odpovídající mzdou, hýčkat si je benefity a vytvářet 

motivující pracovní kulturu. 

2.3.3.2 Vzácnost zdroje 

Vzácnost zdroje souvisí s tím, kolik konkurenčních organizací využívá stejného 

zdroje. Základní otázkou je, jak je zdroj vzácný, resp. omezený. Mimořádně cenné, ale snadno 

dostupné zdroje neposkytnou takovou konkurenční výhodu jako zdroje vzácné. Často proto 

spíše jde o soubor prostředků, který vytváří hodnotu a vzácnost, než o nějaký jednotlivý zdroj. 
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Společnosti mohou vlastnit lidi se stejnými schopnostmi, ale díky odlišným metodám nebo 

firemní kultuře využívají tyto schopnosti odlišně (Matusiková, 2014). 

Barney a Wright (1997) vysvětluje vzácnost zdroje na přikladu společnosti 

Nordstrom´s. Tato společnost provozuje maloobchodní oděvní síť. Pro toto odvětví je 

charakteristické, že na prodavače jsou nízké požadavky ohledně jejich dovedností a je zde 

vysoká fluktuace zaměstnanců. Často tuto práci dělali mladí lidé bez vysoké školy nebo to 

byla pro ně pouze dočasná práce.  Nordstrom´s změnil však jejich myšlení, zaměřil se na 

mladé lidi, kteří už mají univerzitní diplom a nenabízejí jim tuto práci jen při studiu vysoké 

školy, ale nabízejí jím kariéru a vytváří z nich experty v této oblasti. Motivují je až 2x vyšším 

platem než mají jejich vrstevníci ve stejném oboru. Poté kompetentní a motivovaní prodavači 

mají zcela jiný přístup k zákazníkům. Firma tedy využila lidského zdroje dostupného pro 

všechny konkurenty, ale použila vzácný přístup, aby dosáhla konkurenční výhody. A tento 

přístup se Nordstrom´s opravdu vyplatil, protože dosahuje nejvyšší zisky na metr čtvereční 

obchodní plochy.  

2.3.3.3 Nenapodobitelnost zdroje 

Nenapodobitelný zdroj je takový, který lze těžko napodobit nebo vytvořit jeho 

náhražky. Pokud je nesnadné nebo nemožné zdroj napodobit, pak je i více cenný. Nicméně 

v dnešní době bývá jen otázkou peněz a času, než bude i vzácný zdroj napodoben. Proto se 

spíše hodnotí, za jak dlouho asi bude zvolený zdroj nahrazen nebo vyměněn jiným, lepším a 

konfrontovat to s životností výrobku. Nenapodobitelnost zdroje často pramení ze situace, ve 

které vznikl, a to z hlediska historického, z aspektu sociálního, kulturního a dalších. Obecně 

platí, že nehmotné zdroje patří ke zdrojům nenapodobitelným. Nelze totiž napodobit know-

how, image, značku, manažerské dovednosti, historii a firemní kulturu daného podniku 

(Matusiková, 2014; Carpenter, 2012). 

Nejlepším příkladem je společnost Apple, která používá svou historii, každý ví, jak se 

jmenuje její zakladatel. Ostatní její konkurenti musí najít jinou jedinečnost, která se nedá 

napodobit. Úkolem personálního oddělení je přijít na tento zdroj a podporovat ho. 

Nejjednodušším příkladem je historie a kultura. Není to však to jediné. I firma, která kdysi 

vyráběla dynamit, může svou konkurenční výhodu postavit na bezpečnosti práce, stačí tomu 

dát příběh, komunikovat jej a zvolit vhodný marketing (Barney a Wright, 1997). 

2.3.3.4 Organizanost zdroje 

Poslední otázka, kterou si klademe, zní: Zda má organizace takové schopnosti, aby 

mohla zdroje využít? Organizace musí mít vnitřní schopnosti a systém, který ji umožní 
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z daného zdroje získat maximální hodnotu. Organizační kritéria se týkají mnohých složek 

organizační struktury podniku, kontrolních systémů a odměňování (Matusíková, 2014; Slavik, 

2005). 

Už Henry Ford odvedl nejlepší práci tím, že vytvořil systém, ve kterém byli 

zaměstnanci podporováni využívat své kognitivní schopnosti, a poslouchal jejich doporučení, 

jak něco zlepšit. Úlohou personálního oddělení je komunikovat hodnotu zaměstnanců v jejich 

intelektuálních schopnostech. Stroj pracuje, jak je naprogramován, ale člověk přemýšlí a 

pokud je podporován, každý návrh na zlepšení může firmě uspořit peníze. Důležité je 

nevymýšlet pouze jednotlivé příkazy, ale vytvářet systém, který do sebe zapadne (Barney, 

1995). 

Lidé představují hodnotu, protože mají mozek, osobnost, emoce a můžou tyto 

vlastnosti použít pro získání firemní výhody. HR manažeři musí pomoct firmě se 

zorganizovat tak, aby byl pokládán důraz na tyto zdroje, aby lidé byli nadšení, že dělají právě 

tuto práci. Co se moc dobře daří manažerům zejména v USA, je to, že se vždy zaměřují na to 

pozitivní. Ukazují studie, jak mají výrobek či službu kvalitnější, sdílí dosažené úspěchy, 

cokoliv pozitivního sdělují svým zaměstnancům i všem zákazníkům. Aspekty, které jsou 

VRIO, mohou být zdrojem udržitelné konkurenční výhody, ale jenom tehdy, pokud je ta firma 

organizovaná tak, aby dávala důraz na tyto zdroje. Pak firma umožní zaměstnancům růst a 

prospívat (Barney a Wright, 1997). 

2.3.4 Udržitelnost konkurenční výhody 

Je zřejmé, že zdroje a jejich hodnotnost nejsou stálé veličiny, ale v průběhu času a 

vlivem technického rozvoje a rozvoje celé společnosti se mění. Nejedná se pouze o inovace, 

ale i o změny spotřebitelského chování, preferencí, populace a všechny změny ve vnějším a 

vnitřním okolí podniku. Je tedy třeba neustále zdroje v těchto souvislostech posuzovat, 

nacházet zdroje nové či umět současných zdrojů využít jiným způsobem či na jiných trzích 

(Veber, 2009). 

Slávik (2005) doporučuje vlastníkům konkurenční výhody čtyři základní způsoby 

ochrany před jejím napodobením, protože získaná výhoda nepřestane být po dobu své 

využitelnosti objektem konkurenčních útoků. 

1. Složitost konkurenční výhody brání pochopit podstatu podnikatelského 

úspěchu. 
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2. Odstrašení od napodobování. Podnik se snaží přesvědčit své konkurenty, že 

imitací jeho strategie i v případě odhalení konkurenční výhody nedosáhnou 

stejně úspěšných výsledků. 

3. Skrývání důsledků konkurenční výhody.  Podnik vyvíjí různé aktivity pro to, 

aby jeho konkurenti nebyli schopni vůbec zjistit a identifikovat, že daný podnik 

má konkurenční výhodu. 

4. Proměnlivost a stupňování konkurenční výhody. Tento přístup je typický pro 

odvětvové lídry, kteří díky své velké kapitálové a tržní síle jsou schopni 

neustále inovovat zdroje a procesy (Slávik, 2005). 

 

2.4  Trendy v HR 

Dnešní business je velice turbulentní, proto souhlasím s citátem George W. Bushe 

„You can´t do today´s job with yesterday´s methods and be in business tomorrow.“
1
 Tento 

citát pronesl i ředitel vybrané společnosti na firemní konferenci, a tak zdůraznil neustálé 

inovace procesů a používaných metod, proto v následující části budou zmíněny nové trendy 

v oblasti personalistiky. Zjištění těchto trendů bude podkladem pro možná doporučení. 

 

Nová generace Y 

Do pracovního poměru nastupuje generace Y, která má jiné hodnoty než předchozí 

generace. Ve vedení jsou často zkušení manažeři po čtyřicítce a ti ne vždy úplně chápou tuto 

mladou generaci a umějí s ní a s jejími nároky, na které nejsou zvyklí ani připraveni, pracovat. 

V dnešní době jsou hlavními znaky konkurenceschopnosti změna, inovace, kreativita, 

flexibilita, vzdělání a rozvoj zaměstnanců. A právě mladí lidé chtějí mít velkou svobodu 

v rozhodování a být samostatní, mít flexibilní zaměstnání, skloubit pracovní a osobní život, 

užívat si volného času, nepracovat přesčas, pracovat i na zkrácené úvazky. Nechtějí být 

placeni od hodin, které prosedí v kanceláři, ale za vykonanou práci. A pokud je hotová, jít 

domů dřív. Naopak tito mladí nabízejí kreativitu, ochotu pracovat s vysokým nasazením, 

odpovědnost a samostatnost, ochotu neustále se rozvíjet a učit se nové věci (Červenková, 

2014; Riding the Wave of Change 2013). 

V případě, že firma nebude dostatečně adekvátně reagovat na potřeby generace Y, 

hrozí, že firmy nebudou schopny plně využít potenciál, která tato skupina nabízí. Ypsiloni se 

                                                 
1
 „Nemůžete dělat dnešní práci se včerejšími metodami a uspět v podnikání zítra.“ 
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ve velkých společnostech nechají vyškolit a klidně do dvou let odejdou. Společnost se na tuto 

generační změnu může docela jednoduše připravit. Může použít nástroje jako zvýšení 

flexibility práce, například částečné úvazky, sdílení pracovních míst a virtuálních pracovních 

týmů, dále klást větší důraz na hodnocení za výsledky, nikoliv za čas strávený v organizaci a 

v neposlední řadě výraznější roli budou hrát také technologie, například přesunutí významné 

části firemní komunikace do on-line a virtuálního prostředí (Červenková, 2014; Riding the 

Wave of Change 2013). 

 

Videodotazníky 

V nepřeberné záplavě životopisů je i pro zkušené profesionály obtížné vybrat na 

osobní pohovory ty nejlepší. Často kvůli časové tísni zůstávají stranou lidé, kteří nemají 

kvalitní CV, i když jejich skutečné dovednosti a zkušenosti jsou velmi dobré. Videodotazníky 

umožňují personalistům ověřit si větší množství kandidátů ještě před tím, než je pozvou na 

osobní pohovor, a tak zefektivnit nábor. Uchazeči o zaměstnání se na otázky nemohou 

připravit a video smí natočit jen jednou. V dnešní době není už ani problém s technickou 

dostupností, dokonce se ukázalo, že pokud kandidát videodotazník nenahraje, příčinou 

zpravidla není technika, ale motivace. Zajímavé je, že návratnost videodotazníků v Praze je 

okolo 60%, ale například v Ostravě 100%.  Nejlepší je videodotazník použít k výběru lidí, 

kteří přijdou do styku s klienty, například u obchodníků. V takových případech už to, jak se 

kandidát na videodotazník připraví, hodně prozradí. Hodně se používají k výběru absolventů, 

kteří mají všichni prakticky stejný životopis (Čechová, 2014).   

 

Hodnocení osobnosti při kombinaci psychologie a IT 

Slavický (2014) se zaměřuje na současné trendy v hodnocení osobnosti při kombinaci 

psychologie a IT. Podle něho existují tři hlavní směry. První je tzv. analýza velkých dat, což 

je v podstatě využití technologie spolu s biografickými nebo behaviorálními údaji o jedinci. 

Místo dvacetiminutového testu je možné zjistit dostatek informací z vašeho chování či 

výkonu v minulosti a používat tyto údaje k předpovědi vaší budoucí výkonnosti, ba dokonce 

k vytvoření profilu vašeho talentu a kompetencí. Druhý směr je obdobný, avšak založený na 

čerpání dat ze sociálních sítí, jako například Facobook, Twitter či LinkedIn. Je známo, že 

nahrání určité fotky napoví něco o vaší kreativitě, že přidání „like“ nějaké stránce řekne něco 

o vašem intelektu. A třetím trendem je oblast ramifikace, která používá tradiční způsoby 

hodnocení, ale obohacuje je o uživatelský prožitek, místo čtyřicetiminutového dotazníku se 

třeba vytvoří hra, a ta umožní zachytit stejné údaje. 
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Poskytování benefitů 

Paní Stehelová (2014) píše, jak dnes zaměstnance efektivně motivovat například skrze 

benefity. Zdůrazňuje, že řada velkých firem a nadnárodních gigantů, jako je třeba Google, 

vyrostla právě díky tomu, že se svými lidmi umí pracovat a benefity v tomto směru spolehlivě 

fungují, a to nejen jako motivační prvek pro stávající zaměstnance, ale orientují se podle nich 

i uchazeči o místo. Stravenky a delší dovolená sice patří k stále nejvyužívanějším benefitům, 

staly se však takřka standardem, a tak pozbyly motivační efekt. Cílem tedy je zvolit vhodný 

benefit, aby fungoval k oboustranné spokojenosti – měl hodnotu pro zaměstnance a současně 

byl výhodný pro firmu. (Stehelová, 2014). 

Hodnotným benefitem může být například karta se sportovním a rekreačním 

programem. Takovou službu poskytuje společnost MultiSport Benefit, s.r.o. Podle zkušenosti 

od stávajících klientů společnost zjistila, že aktivní odpočinek všichni zaměstnanci ocení – 

pomáhá jim odreagovat se od pracovních povinností i všedních starostí, zvyšuje jejich 

odolnost, pročistí hlavu a do práce se vracejí svěží a odpočatí, takže lépe využijí svůj 

potenciál. A pro některé z nich společné chvíle třeba v posilovně fungují i jako nenucená 

teambuildingová akce.  

Pokud se firma rozhodne poskytovat benefity, může zvolit klasický výčet benefitů, 

které jsou pro všechny stejné nebo využít již známého cafeterie systému zaměstnaneckých 

výhod. Tak jako řada ostatních systémů i tento se přesouvá do on-line prostředí. Moderní 

Cafeterie je primárně určena zaměstnancům, a proto musí být v první řadě jednoduchá a 

uživatelsky přívětivá. Takovou službu nabízí například společnost Edenred. Zaměstnancům 

umožní ovlivnit, co od zaměstnavatele jako benefit dostávají a jaký si vyberou. Firma tak 

může díky flexibilitě systému za nižší náklady udržet či zvýšit spokojenost s benefity a 

budovat tak motivovanost zaměstnanců. (Velíšková, 2014). 

Další změny můžeme pozorovat i ve formě poukázek. I když papírové poukázky si 

stále drží silnou pozici, zvyšuje se zájem o elektronické poukázky a benefitní platební karty, 

kterými lze platit prostřednictvím běžných platebních terminálů (Velíšková, 2014). 

Výzvou pro zaměstnavatele zůstává efektivní komunikace hodnoty benefitů, protože 

se stále nedaří překonat rozdíl mezi zaměstnancem vnímanou a reálnou hodnotou benefitů. 

Řešením je tzv. Total Reward Statement, který zaměstnancům jednoduše a přehledně 

prezentuje reálnou hodnotu všech finančních i nefinančních požitků (Velíšková, 2014). 
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Vzdělávání 

Tón ve vzdělávání udávají potřeby týmů a nové technologie. Osvědčuje se zapojení 

nadřízených do definování cílů a potřeb u účastníků rozvojových programů. Větší participace 

manažerů na vzdělávání svých lidí znamená nejen jejich větší informovanost o tom, co jejich 

podřízení absolvují a o co mají zájem, ale i podíl na úspěchu profesního rozvoje zaměstnance. 

Samotní účastníci jsou pak více motivováni, pokud vědí, že se na jejich profesním rozvoji 

přímo podílí i nadřízení. (Kazdová, 2014). 

Stále značné je investování do e–learningových programů. Žádanou formou 

vzdělávání jsou on-line kurzy a záznamy z nich. Klienti tak mohou využít svůj čas efektivněji, 

nemusí cestovat a nejsou závislí na místě konání kurzu.  Upouští se však od klasického e-

learningu. Novinkou je tzv. „webinář“, kde oproti  e-learningu může zaměstnanec 

komunikovat s lektorem pomocí poznámek na skypu nebo si jen poslechne výklad, který však 

probíhá v reálném čase. Lektor může být z kteréhokoliv místa a pomocí ústního projevu a 

prezentace spuštěné v pozadí vysvětluje danou problematiku. Není náročný na náklady, 

dokonce některé webináře jsou zdarma nebo za nízký poplatek a může se ho účastnit mnoho 

účastníků najednou (Kazdová, 2014; Webináře online semináře, 2015). 

V poslední době často žádaným produktem jsou tzv. kulaté stoly na aktuální témata, 

které jsou typické pro skupiny stejného oborového zaměření. Největším problémem je získat 

kvalitní lektory - nejlépe manažery, kteří mají zkušenosti a v minulosti už firmu a lidi řídili 

(Kazdová, 2014). 

Nejsilnější nárůst zájmu o vzdělání v posledních letech lze sledovat především ve 

vzdělávání středního a nižšího managementu. Největší zájem je o ucelené a dlouhodobé 

programy, jako je mistrovská akademie. Vyšší management se v poslední době více zaměřuje 

na takové programy, které přinášejí rozvoj efektivity společností, mini MBA – řízení změn, 

empowerment, budování pracovních vztahů. Dlouhodobě je také zájem o specializovaná 

školení zaměřená na lean management – zejména TPM a Kaizen, dále školení projektového 

řízení a zákaznický servis (Kazdová, 2014). 
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3 Představení organizace 

V této kapitole bude představena společnost Walmark, a.s. (dále jen Walmark), která 

bude předmětem analýzy. Veškeré uvedené informace jsou čerpány z interních materiálů 

společnosti nebo oficiálních webových stránek Walmarku. 

3.1  Základní údaje  

Společnost Walmark vznikla zápisem do Obchodního rejstříku ke dni 30. července 

1990 Krajským soudem v Ostravě, právní forma je akciová společnost a základní kapitál je ve 

výši 352 340 000 Kč (Justice, 2015). 

Nyní je Walmark největším výrobcem a distributorem vitamínů, minerálních látek a 

doplňků stravy ve střední a východní Evropě. Má vedoucí postavení na trhu v České 

republice, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a důležitou pozici zaujímá v 

Polsku a Pobaltí (Novým generálním ředitelem Walmarku je Corge M. Manuel, 2013). 

Sídlo společnosti je v Oldřichovicích, zde se nachází i budova ředitelství. Dále 

v Třinci byl postaven výrobní závod, v Českém Těšíně je distribuční centrum a Walmark má 

své kanceláře i v Praze, kde sídlí především marketing.   Součástí Walmarku jsou dceřiné 

společnosti v dalších osmi evropských státech (Slovensko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, 

Bulharsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko). Firma exportuje do dalších více než tří desítek zemí 

světa. Díky rychlému rozvoji zahraničně obchodních aktivit dnes skupina podniků Walmark 

realizuje většinu svých tržeb v zahraničí (Walmark, 2015). 

Všechny své produkty Walmark vyrábí v Třinci, který patří k nejmodernějším 

farmaceutickým závodům v České republice splňující náročná kritéria pro výrobu léků 

stanovené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (certifikát GMP-správná výrobní praxe). 

Všechny analýzy různých vstupních materiálů, aktivních a pomocných látek, hotových 

výrobků a prostředí probíhají na té nejvyšší možné úrovni (Walmark slaví 20 let, 2010).  

V minulém roce po předefinování firemní strategie Walmark změnil podobu svého 

portfolia značek. Rozdělení je zobrazeno v příloze č. 2 Rozdělení značek společnosti 

Walmark. Hlavní důraz je kladen na Core Categories (hlavní kategorie), zde patří kloubní 

výživa Proenzi, dětské multivitaminy Marťánci a ženská intimní hygiena Idelyn a Urinal.  

Velké úsilí se vynakládá i na Power Brands (Silné značky), tedy značky, které jsou úspěšné na 

jednotlivých trzích. Power Brands zahrnují značky jako je Prostenal, Permen, Liderin, 

GinkoPrim, Memo Plus a Spektrum. Další důležitou oblastí zájmu pro Walmark jsou tzv. 
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Emerging Categories, které jsou identifikovány jako rozvíjející se kategorie. Degasin, 

Tammex, Septofort a Sinulan byly vyhodnoceny jako produkty s růstovým potenciálem. 

Poslední kategorie Walmark Line je nejstarším a úspěšným souborem kvalitních a všem 

známých produktů. Portfolio produktů Walmark tvoří více než 300 položek. Cílem tak široké 

nabídky je uspokojit potřeby stávajících i budoucích spotřebitelů, tak aby co nejvíce lidí se 

mohlo starat o své zdraví (Jorge C. Manuel, 2014).  

3.2 Historie a současnost společnosti 

Společnost založili tři bratři Adam, Valdemar a Mariusz Walachovi jen krátce po 

sametové revoluci. Po počátečních zahraničně obchodních aktivitách v oblasti obchodu s 

výpočetní technikou a potřebami pro domácnost, se společnost v roce 1991 přeorientovala na 

obchod se zemědělskými produkty. V druhé polovině téhož roku společnost zahájila své 

obchodní aktivity a posléze i vlastní výrobu (1993) v segmentu nealkoholických nápojů. Od 

roku 1992 začala firma dovážet a později i vyrábět farmaceutické přípravky, zejména doplňky 

stravy a prostředky  léčebné kosmetiky (Historie společnosti, 2015).  

Tyto tři směry podnikání společnosti představovaly tří divize až do roku 2001. Novým 

potřebám vyplývajícím z rychlého růstu společnosti byla průběžně přizpůsobována i její 

organizační struktura a řídící mechanismy a dne 1. 6. 2001 na základě rozhodnutí valné 

hromady byla změněna právní forma ze společnosti s ručením omezeným na společnost 

akciovou. Téhož roku vedení společnosti rozhodlo o strategické orientaci firmy na oblast 

farmacie a v návaznosti na to byla  odprodána divize zemědělských produktů a na konci roku 

2004 i divize potravin (Historie společnosti, 2015).  

Díky získaným zdrojům z prodeje mohla společnost investovat do rozvoje své 

farmaceutické divize. Byl vybudován zcela nový výrobní závod splňující normy Správné 

výrobní praxe. Od roku 2003 je Walmark držitelem povolení k výrobě léčiv vydaného 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv a v roce 2004 byly vyrobeny první léky (Historie 

společnosti, 2015). 

 Walmark provedl i akviziční procesy, a to v oblastech souvisejících s farmaceutickou 

výrobou a zdravým životním stylem. Po převzetí společnosti Profitness, a.s. v lednu 2005, 

provozující síť obchodů pro zdravý životní styl Vitaland, Walmark získal na podzim roku 

2006 majoritu, a v roce 2008 pak 100 % podíl, ve společnosti Aminostar, která je předním 

tuzemským výrobcem doplňků stravy a výživy pro sportovce (Historie společnosti, 2015). 

V roce 2010  se bratři Walachovi stali držiteli prestižního ocenění Ernst & Young 

Podnikatel roku 2010 České republiky. 
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V roce 2012 Walmark oznámil uzavření dohody o 50% kapitálovém vstupu Mid 

Europa Partners, největšího private equity investora v regionu. Nový partner nezískal ve 

Walmarku většinový podíl. Stávající akcionáři si ve Walmarku ponechali 50% podíl, budou 

mít nadále podstatný vliv ve firmě a budou se aktivně podílet na jejím řízení. Adam Walach s 

bratry přiznal, že to bylo velice těžké rozhodnutí, ale že jsou přesvědčeni, že toto partnerství 

Walmarku pomůže naplnit střednědobý cíl, kterým je expanze firmy a masivní růst obratu 

společnosti během příštích pěti let (Walmark a.s. uzavřel dohodu o partnerství s Mid Europa 

Partners, 2012). 

Jeden z největší obchodů v historii firmy Walmark učinil koncem roku 2014, kdy 

koupil polský Sinulan. Sinulan je na polském trhu potravinových doplňků leader v kategorii 

přípravků určených na pomoc při problémech s horními cestami dýchacími a dutinami. 

Všichni věří v jeho růstový kapitál a v to, že Walmark si tak ještě více posílí  svou pozici na 

klíčovém polském trhu (Walmark kupuje polský Sinulan, 2014). 

3.3  Zaměstnanci společnosti Walmark 

Na konci roku 2014 bylo ve Walmarku 360 aktivních zaměstnanců. V celé skupině 

Walrmark k 31.12.2014 pracovalo 643 zaměstnanců, což je o 19 více než na začátku roku. 

Organizační struktura společnosti Walmark je součástí přílohy č. 1 Organizační 

struktura společnosti Walmark, a.s. k 31.12.2014. 

V červnu 2013 proběhlo oficiální vyhlášení výsledků ocenění Sodexo Zaměstnavatel 

regionu 2013 a společnost Walmark byla zvolena nejžádanějším zaměstnavatelem 

Moravskoslezského kraje a získala prestižní certifikát (Zaměstnavatel regionu,2013). 
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4 Aplikace analýzy zdrojů 

Vzhledem k obsahu citlivých informací společnosti Walmark, a.s. praktická část 

v rozsahu 41 – 81 stany není  zveřejněná. 
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5 Závěr 

Tématem diplomové práce byla identifikace strategických předností konkrétního 

útvaru v organizaci. Analýza byla provedena na personálním útvaru ve společnosti Walmark, 

a.s.   

 

Cílem této práce bylo identifikovat strategické přednosti personálního útvaru 

v organizaci Walmark, a.s. 

 

K splnění tohoto cíle diplomová práce byla rozdělena do dvou částí. Obsahem první 

části bylo teoretické zpracování dané problematiky na základě studia odborné literatury. Dále 

byla představena společnost Walmark, a.s., která je nejvyhledávanějším výrobcem doplňků 

stravy v zemích střední a východní Evropy a své produkty vyváží do mnoha zemí v Evropě i 

mimo ni. V oblasti Třinecka si drží pozici atraktivního zaměstnavatele. V další nejrozsáhlejší 

části, na základě interních materiálů společnosti a rozhovoru s personální manažerkou, byla 

provedena podrobná identifikace faktorů vnitřního prostředí personálního útvaru. Tyto faktory 

byly zhodnoceny a zaznamenány do přehledné tabulky silných a slabých stránek. Ze silných 

stránek pomocí testu VRIO byly určeny ty, které představují trvalou nebo dočasnou 

konkurenční výhodu. Slabé stránky byly předmětem doporučení. 

 

Bylo zjištěno, že personální útvar má mnoho strategických předností, na základě 

kterých může posilovat své postavení. Jako trvalé konkurenční výhody byly označeny 

následující zdroje nebo schopnosti: jasně definovaná a používaná personální strategie, 

personální strategie vycházející z celopodnikové strategie, jejíž je součástí, rychlé reakce HR 

na měnící se podmínky, zavádění nových systémů v HR, specifická podniková kultura, 

dlouhodobá tradice a dobrá image firmy a vytváření přidané hodnoty prostřednictvím plnění 

cílů. 

 

Mezi zdroje nebo schopnosti personálního útvaru, které sice jsou hodnotné a vzácné, 

ale konkurence je může dříve či později relativně lehce napodobit, tedy představují dočasnou 

konkurenční výhodu, byly zařazeny tyto: moderní inzerát na facebookových stránkách, 

precizní tvorba plánu pracovního místa, mezd a ostatních nákladů, využívání evropských 
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dotací na vzdělávání, adaptační školení  upravené individuálně a poskytování benefitů 

zaměstnancům. 

 

Poslední část diplomové práce byla věnována doporučením k odstranění slabých 

stránek. Prvním a nejdůležitějším doporučením bylo, že personální útvar nevyužívá 

dostatečně potenciál dobrého image firmy, nebuduje dostatečně tzv.  Employer Branding, a to 

zvláště na sociálních sítích.  Potenciál sociálních sítí není využit ani v procesu získávání 

zaměstnanců. Další doporučení byla  směřována pro zlepšení aktuální databáze uchazečů. 

 

Analýza takového charakteru a rozsahu nebyla doposud v daném útvaru provedena a 

přitom pro kvalitní rozhodování je znalost svých silných stránek, které představují 

konkurenční výhodu, i slabých, které je potřeba zlepšit, zásadní. Personální manažerka 

ocenila identifikaci trvalých i dočasných konkurenčních předností, navrhovaná zlepšení 

označila jako podnětná a reálná, a proto v nejbližší době budou postupně zaváděna.  

 

Na základě výše zmíněného je možné říci, že cíl diplomové práce, kterým bylo  

identifikovat strategické přednosti personálního útvaru v organizaci Walmark, a.s., byl splněn.  
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SEZNAM ZKRATEK  

a.s.  akciová společnost 

č.  číslo 

CEO  Chief Executive Officer neboli ředitel podniku 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

HAY stupně klasifikace pracovních pozic dle mezinárodní metodiky 

HR  Human Resources neboli personální útvar 

IT  informační technologie 

JD  job description neboli popis pracovního místa  

KZW  Klub Zdraví Walmark 

PEST  analýza okolí podniku, zkoumá faktory politické 

PESTEL rozšířená PEST analýza o faktory legislativní a ekologické 

PÚ  personální útvar 

RACI  stanovní odpovědností v jednotlivých klíčových procesech 

THP  technicko.-hospodářský pracovník 

VRIO   analýza k posouzení hodnotnosti zdrojů 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Organizační struktura společnosti Walmark, a.s. 31.12.2014 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Příloha č. 2 Rozdělení značek Walmarku  

 

Zdroj: Manuel, 2015 
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Příloha č. 3 Příklady vzhledu facebookových stránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Air Bank, 2015; Práce v ČEZ, 2015  
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Příloha č. 4 Walmark Healthcare Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Příloha č. 5 Formulář pro registraci uchazeče  

 

 

 

 

Zdroj: Walmark, 2015 

 

 

 

 

 


