


 



 

 



 

 



 
 

Abstrakt 

 

PEJZNOCHOVÁ, Lenka. Kariéra a řízení kariéry pracovníků ve výrobní společnosti. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, 2015. 

 

 

Bakalářská práce identifikuje aktuální stav řešené problematiky na základě vnitropodnikových 

předpisů v nejmenované výrobní společnosti působící v Moravskoslezském kraji. V úvodní 

části práce představuje společnost, pokračuje teoretickými východisky a následuje analýzou 

především na základě osobního dotazování k tématu řízení kariéry a plánování následníků. 

V závěru popisuje nedostatky a navrhuje možná řešení. 
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PEJZNOCHOVÁ, Lenka. Careers and Career Management of Employees in Manufacturing 

Company. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2015. 

 

 

The Bachelor Thesis identifies current situation of the solved problem on the basis of internal 

documents in the unnamed company located in the Moravian-Silesian Region. First part of the 

Thesis introduces the company, continues with theoretical data and follows by the analysis 

based on personal interviews about the career Management and planning of followers. In the 

conclusion the Thesis describes lacks and proposes possible solutions. 
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1 Úvod 

 

Kariéra je součástí života, takřka každého z nás. Lze říct, že jsou určité stupně 

kariérismu, které jsou úzce spojeny s charakterovými vlastnostmi lidí. Také význam slova 

kariérista je ve slovnících cizích slov vysvětlován jako ctižádostivý člověk podřizující všechno 

vlastní kariéře.  

Bakalářská práce popisuje možnosti dosahování kariéry, její plánování a řízení v jedné 

nejmenované výrobní společnosti působící v Moravskoslezském kraji. Dále analyzuje současný 

stav řízení lidských zdrojů, shrnuje možnosti vzdělávání a motivování pracovníků k jejich 

profesnímu růstu. Úkolem práce je zaměřit se na vrcholový management společnosti a 

vyhodnotit řízení kariéry na těchto pozicích. 
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2 Představení podniku 

 

2.1 Vznik a historický vývoj podniku  

 

Historie firmy sahá až do roku 1921, kdy Shozaburo S. ve svých 26 letech založil 

výrobní společnost Iron Works v Sakai, v blízkosti Ósaky. Město bylo legendární kovářské 

centrum, známé především kvalitními meči a puškami.  Později založil vlastní firmu a první 

výrobek, který byl vyroben, bylo jedno rychlostní kolo s volnoběžkou. Za deset let byly tyto 

volnoběžky exportovány do Číny. V roce 1956 začali vyrábět slavné přesmykače. O rok 

později začala výroba tří rychlostního převodového mechanismu uzavřeného v náboji zadního 

kola. Tyto vnitřní měniče byly o několik let později uvedeny na trh v USA, a brzy se staly 

standardem pro tří rychlostní kola. V roce 1960 společnost představila technologii lisování za 

studena, která umožnila vyrábět pevnější výrobky účinnější formou. Shozaburo nakonec 

předal vedení firmy svým třem synům. Přestože společnost vyráběla brzdy i jiné komponenty, 

odmítl vyrábět kompletní kola. Roku 1965 byla založena dceřiná společnost v USA a ve 

stejném roce zahájila prodej na evropském trhu. 

Na začátku 70. let postavili největší továrnu na výrobu cyklistických komponentů 

v prefektuře Yamaguchi v Japonsku. Evropská centrála byla založena v Düsseldorfu v roce 

1972 s pouhými dvěma zaměstnanci a o rok později se akcie společnosti začaly obchodovat 

na tokijské burze cenných papírů. První výrobní závod v zahraničí byl založen v roce 1973 

v Singapuru. Společnost začala také brzy diverzifikovat svou výrobu do vybavení pro 

rybaření, které vyžaduje také přesné mechanismy jako cyklistické komponenty. Od 80. let se 

firma stále snaží vylepšovat své produkty. Představuje svou první závodní řadu AX a později 

také řadu pro horská kola známou jako Deore XT. V polovině 80. let firma zaměstnává již 

1500 zaměstnanců po celém světě. Na konci 80. let byla považována za standart pro 

komponenty horských kol. V roce 1988 založili dceřiné společnosti ve Velké Británii (prodej 

rybářského náčiní) a Nizozemsku. V roce 1990 dosáhly tržby 848,7 milionů dolarů a od té 

chvíle šla jedna třetina produkce do Evropy. 

Na začátku 90. let společnost otevřela závod v Malajsii a expandovala do Itálie, Belgie 

a Indonésie. V tomto období se také objevily první zacvakávací pedály známé jako SPD. O 4 

roky později představili čtyř a sedmi rychlostní nábojovou převodovku, která se těšila velké 

popularitě především v USA kvůli její jednoduchosti ovládání. Nástupem evropských 
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výrobců na trh ke konci desetiletí rostla konkurence v Asii. V Číně rostla poptávka po kolech 

s přehazovačkami a společnost držela 50% podíl na tomto trhu. 

V roce 1997 získali G. Loomis Inc. jako divizi akčních sportů nabízející produkty pro 

růst nových sportů jako je snowboarding. V roce 1999 založili divizi golfu a pokračovali ve 

vývoji nových produktů v jiných oblastech. 

V roce 2001 byla založena fabrika v České republice díky vzkvétající poptávce po 

kolech ve východní Evropě. O pár let později bylo také otevřeno několik továren v Číně. 

Společnost v té době směřovala k cílům zvýšit své zahraniční produkce dosahující polovinu 

své celkové produkce. 

V roce 2003, po rozsáhlém vývoji a testování představili automatickou převodovku 

pro jízdní kola a pokračovali také ve vývoji a v inovacích produktů pro rybářské potřeby 

(elektrický naviják s LCD displejem). Prodeje rostly ve výši 6-7% ročně, čistý zisk vzrostl o 

více než 50% a do prvního desetiletí 21. století měla společnost přibližně 70 procentní podíl 

na trhu. 

V dnešní době je hlavním výrobcem cyklistických komponentů a rybářských potřeb. 

Společnost má centrálu v japonské Ósace a vlastní 24 společností v 17 zemích po celém světě. 

Je známá především pro svou spolehlivost a inovaci. [16] 

Výrobní společnost byla založena 13. 3. 2001 v Karviné. Na její existenci se 

především podílela Singapurská divize, a tudíž v management firmy tvořili převážně asijští 

manažeři. V první fázi existence byla pouze montážním závodem cyklistických komponentů, 

který kompletoval výrobky za součástek vyrobených v Japonsku, Singapuru a Itálii. V roce 

2003 byla dokončena výstavba druhé fáze továrny. Spolu s ní byla zahájena strojírenská 

prvovýroba. V roce 2004 začali v pronajatých prostorech v Ostravě – Kunčicích s technologií 

lisování za studena. Těžiště výroby leží v obrábění, zušlechťování kovů a dalších činností 

předcházejících konečné montáži. [17]  
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2.2 Podnikatelské portfolio a organizační struktura společnosti 

 

V současné době se v Karviné a Ostravě – Kunčicích na rozloze 19 420 m2 vyrábí a 

montuje řazení v náboji (viz obr. 1) za pomocí technologií jako lisování za studena, třískové 

obrábění a tepelného zpracování. Tento typ je vhodný především pro městská kola, a tak 

najde své uplatnění na holandském, německém a polském trhu.  

 

 

 

Obr. 1 Řazení v náboji vyráběné v Karviné [18] 
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Při zahájení výroby v roce 2001 byli na manažerských pozicích pouze singapurští 

manažeři, kteří si postupně vychovali svůj top management zastoupený o české manažery. Ke 

dni 1. 3. 2015 společnost disponuje 624 zaměstnanci, z toho 105 pracovníků je na 

administrátorských pozicích podporujících výrobu a ve vedení firmy je generální ředitel 

japonského původu. Výrobní společnost je rozdělena do dvou organizačních struktur na 

podpůrná oddělení – Supporting (viz příloha 1) a produkci – Production (viz příloha 2). 

Podpůrných oddělení je devět. Například HR (human recources), logistika, kvalita, tooling 

room atd. Produkční oddělení jsou čtyři. Organizační struktura podpůrných oddělení (viz 

příloha 1) znázorňuje na levé straně popis jak pozic, tak popis volných řádků, které obsahují 

buď název oddělení – světlé žlutá pole, dále názvy sekcí a divizí – oranžová pole. Volná bílá 

pole znázorňují jména pracovníků a pole sytě žlutá jsou pozice specialistů – Professional. 

Stejně je znázorněna i organizační struktura produkce (viz příloha 2).  Za chod všech oddělení 

jsou zodpovědní dva manažeři japonského a českého původu. Vrcholový management je 

rozdělen do tří úrovní a to na zástupce ředitele – Deputy director, manažery - Manager a 

zástupce manažérů – Deputy manager. 
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3 Teoretická východiska řešené problematiky 
 

3.1 Řízení lidských zdrojů a s ním spojené procesy ve společnosti  

Řízení lidských zdrojů je základ pro všechny činnosti, které jsou spjaty s procesy 

týkající se řízení lidí v organizacích. Je definováno jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení lidí, kteří ve společnosti pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosažení cílů organizace. Předpokladem zjištěných praxí řízení lidských zdrojů je, že lidé 

jsou klíčovým zdrojem pro organici a pokud jsou vytvořeny a efektivně realizovány vhodné 

politiky a procesy v oblasti lidských zdrojů, pak právě na nich v rozhodující míře závisí 

výkon firmy. [2] 

  

3.1.1 Plánování lidských zdrojů  

Plánování lidských zdrojů stanovuje potřebu lidských zdrojů požadovanou organizací 

v zájmu dosažení jejich strategických cílů. Je to proces zabezpečení toho, že budou 

rozpoznány potřeby organizace v oblasti lidských zdrojů a že budou zpracovány plány 

směřující k uspokojení těchto potřeb. [3]  

Na obrázku č. 2 je znázorněn proces plánování lidských zdrojů, který vychází 

z podnikové strategie a logicky vyúsťuje do plánů získávání, flexibility a stabilizace 

pracovníků. Míra, do jaké lze provádět plánování lidských zdrojů systematicky, závisí na 

povaze organizace. Pokud je budoucnost dostatečně předvídatelná, pak by mohlo být vhodné 

formální plánování. Pokud ne, pak by se přístup k plánování lidských zdrojů musel spíše 

opírat o scénář, jak o přesné prognózy.  
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Obr. 2 Proces plánování lidských zdrojů [2] 

 

Získat zaměstnance, jehož schopnosti vyhovují potřebám podniku, může být velmi 

složité a lidé se tak stávají podstatnou a někdy jedinou konkurenční výhodou. Plánování 

lidských zdrojů vychází z nutnosti strategicky a především dlouhodobě zajišťovat lidské 

zdroje pro potřeby, resp. plnění úkolů podniku. Zaměřuje se na kvantitativní, tzn. kolik lidí, a 

kvalitativní, tzn. jaké lidi. Plánování lidských zdrojů se může zabývat i krátkodobými 

potřebami podniku, je-li nutné zaplnit mezery mezi momentálními potřebami a skutečným 

stavem. Plánování lidských zdrojů by mělo být integrální součástí podnikového plánování. 

K dlouhodobému a efektivnímu plánování je nutné, aby existovala jasně zformulovaná 

podniková strategie, pro jejíž cíle plánování lidských zdrojů zajišťuje požadavky týkající se 

potřeb lidí pro dosažení těchto cílů.  Plánování lidských zdrojů rozdělujeme také na tvrdé 

měkké plánování. Tvrdé plánování je založeno na kvantitativní analýze, aby byly k disposici 

potřebné počty lidí s potřebnými schopnostmi. Měkké plánování lidských zdrojů je výslovněji 

zaměřeno na vytváření a formování kultury organizace tak, aby existovalo jasné propojení 

mezi cíli podniku a hodnotami, přesvědčením a chováním pracovníků. Měkkým plánováním 

zabezpečujeme lidi, u nichž jsou předpoklady, že budou oddáni podniku a ve své práci se 
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budou pro podnik maximálně angažovat. Zaměřuje se proto na vytváření takových podmínek 

v podniku, které budou lidi k těmto postojům motivovat. [11]  

Plánování lidských zdrojů, respektive získávání pro podnik potřebných lidí je závislé 

také na podmínkách trhu práce. Trhy práce jsou dva – vnitřní a vnější. Orientuje-li se 

organizace na vnitřní trh, znamená to, že vytypovává zaměstnance, kteří mají předpoklady 

k povýšení, dalšímu vzdělávání či přemístění na pro organizaci, ale i pro ně samotné lepší 

pracovní pozici. Je to též výchova učňů a vyplácení stipendií studentům vysokých škol.  

Při orientaci na vnější trh se podnik spoléhá na získání pracovníků „odjinud“. 

Orientaci na tyto trhy se více či méně kombinuje, ale pokud se jedná o vysoce a kvalitně 

vzdělané pracovníky, kteří pracují se znalostmi a informacemi, nezbude obvykle jiná 

možnost, než je získat z vnějších zdrojů. Takto predisponovaní pracovníci mají sklon 

k vysoké mobilitě a obvykle neváhají se změnou zaměstnání, pokud jsou jim nabídnuty lepší 

podmínky. [2] 

 

3.1.2 Nábor, identifikace a výběr kompetentních pracovníků 

Účelem náboru pracovníků je zajistit, aby o volná pracovní místa v podniku projevil 

zájem dostatečný počet uchazečů. Dostatečným se rozumí více uchazečů, než je volných míst. 

Tato činnost by měla být prováděna s přiměřenými náklady a v čase, který zajistí, že volná 

místa budou obsazena včas. Nábor pracovníků se skládá z více činností - vyhledávání a 

rozpoznávání vhodných lidských zdrojů, informování o volných pracovních místech, jednání 

se zájemci o volná pracovní místa a získávání potřebných informací o zájemcích a 

administrativního a organizačního zajištění těchto činností. Při náboru by měli být 

identifikováni mezi uchazeči ti, kteří jsou pro danou pracovní pozici nejkompetentnější. 

Kompetence v oblasti personalistiky v užším smyslu znamená pravomoc a zodpovědnost. 

v širším schopnost zvládat určitou pracovní pozici, umět ji vykonávat, mít potřebnou 

kvalifikaci, vědomosti a dovednosti. Toto pojetí kompetence klade důraz na vnitřní kvalitu 

uchazeče, která jej předurčuje k podávání požadovaného a standartního výkonu. Oproti 

kvalifikaci, která spočívá více méně ve formálním osvědčení dosažených výstupů ze vzdělání, 

kompetence obsahuje také charakterové vlastnosti uchazeče. Identifikace a výběr 

kompetentních pracovníků nebude problém při obsazování volných míst z vnitřních zdrojů, 

pokud je v podniku zaveden systém pravidelného hodnocení zaměstnanců – jeden 

z významných zdrojů informací o kompetentnosti. Větší pozornost na identifikaci kompetence 
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uchazečů bude nutná při obsazování volných míst z vnějších zdrojů. K vyeliminování alespoň 

části nekompetentních uchazečů poslouží již vhodně cílená nabídka volných pracovních míst. 

K usnadnění identifikace a následně výběru kompetentních pracovníků poslouží kompetenční 

modely. Má-li kompetenční model při identifikaci a výběru vhodného uchazeče posloužit a 

nepřinášet komplikace, měl by být [7]: 

 propojující – propojen na strategii organizace, 

 uživatelský, přátelský – co nejjednodušeji sdělit podstatné, 

 jednotný – funkční napříč celou organizací, 

 široce využitelný – sloužící jako základní rámec pro více personálních činností, 

 sdílený – na tvorbě by se měli podílet všichni zainteresovaní manažeři.  

Po vstupních jednáních s uchazeči organizace přistoupí k vyhodnocení informací 

získaných během vstupních jednání a informací získaných z písemných materiálů, např. 

strukturovaných životopisů, dokladů o získané kvalifikaci aj. Účelem a úkolem výběru je 

rozpoznat, který z uchazečů je na obsazovanou pozici nejkompetentnější. Sebe lepé 

zpracovaný kompetenční model a sebe lépe sestavené otázky při vstupních jednání 

samozřejmě stoprocentně nezaručí, že vybraný uchazeč bude ten nejlepší. Neexistuje metoda, 

která by dokázala s naprostou přesností odhalit nitro člověka. Výběr je oboustranná záležitost. 

Organizace si vybírá kompetentního uchazeče, ale rovněž potencionální pracovník si vybírá 

organizaci. Obzvláště ti kompetentnější nemusí nastoupit za každou cenu. Solidní organizace 

všechny uchazeče o výsledku přijímacího řízení informuje. [10] 

  

3.1.3 Uvedení pracovníků na pracovní místo 

Po přijetí je nově přijatý pracovník uveden na volné pracovní místo. Volné pracovní 

místo vzniká, je-li v podniku nově vytvořeno, nebo jestliže pracovník, který jej zastával, např. 

zemře, odejde do důchodu, z jakéhokoliv důvodu ukončí pracovní poměr, přejde na jinou 

pracovní pozici, odejde na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Před vlastním uvedením na 

volné pracovní místo, musí být naplněny právní náležitosti, předepsané vznik pracovně 

právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem legislativním normami, především 

Zákoníkem práce. Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniká uzavřením 

pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnost, jmenováním a to 

dnem, který je v těchto právních aktech uveden. Tyto právní akty musí mít písemnou formu a 

obsahovat náležitosti stanovené Zákoníkem práce:   
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 druh práce, 

 místo nebo místa výkonu práce, 

 den nástupu do práce. 

Tyto náležitosti jsou minimální a v praxi bývá pracovní smlouva obsáhlejší. Méně 

obecná a více konkrétní pracovní smlouva je v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel také uvedením některých údajů přímo do pracovní smlouvy naplňuje 

povinnost zaměstnance o těchto údajích nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního 

poměru informovat. Těmito údaji jsou: 

 bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

 údaje o dovolené, 

 údaje o výpovědních dobách, 

 údaje o způsobu odměňování,  

 údaje o kolektivních smlouvách upravujících pracovní podmínky zaměstnance. 

Dojde-li ke změně těchto údajů, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o změnách 

informovat dodatkem k pracovní smlouvě, nebo jiným způsobem. [12] 

 

3.1.4 Školení a vzdělávání pracovníků  

Při nástupu do zaměstnání musí být zaměstnanec seznámen s kolektivní smlouvou, 

případně smlouvami, působí-li na půdě podniku více odborových organizací, pracovním 

řádem a dalšími vnitřními akty řízení, které se k výkonu jeho činnosti vztahují. Pro tento úkon 

se vžil a je běžně používán termín „vstupní školení“. Obsahem vstupního školení obvykle 

bývá, a jestliže není, musí být provedeno samostatně, školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce v § 103 klade na 

bezpečnostní školení obzvláštní důraz. Zaměstnanec musí být nejen při nástupu do 

zaměstnání proškolen zejména ve vztahu k rizikům, jež se mohou na pracovišti vyskytnout, 

ale dodržování bezpečnostních předpisů na něm musí být soustavně vyžadováno a 

kontrolováno. Dojde-li ke změně pracovního zařazení, druhu práce, technologie, výrobních a 

pracovních prostředků, pracovních postupů a v případech, které mají nebo mohou mít na 

bezpečnost podstatný vliv, musí být zaměstnanec znovu proškolen. O vstupním i 

bezpečnostním školení musí vést zaměstnavatel evidenci. Účelem školení a vzdělávání 

zaměstnanců není jen splnit to, co je předepsáno a prokázat se evidencí kontrolním orgánům. 

Chce-li zaměstnavatel mít odborně zdatné a schopné zaměstnance, musí o jejich odborný růst 
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dbát. Organizace, která chce na trhu uspět, musí mít zavedený a propracovaný systém 

vzdělávání zaměstnanců. Systém vzdělávání by měl být provázán se systémem pravidelného 

hodnocení a vycházet z poznatků získaných při hodnotících pohovorech, neboť hodnotící 

pohovory dávají nejobjektivnější přehled o tom, koho, z čeho, v jakém časovém 

horizontě  školit a vzdělávat, čímž se zabezpečí předpoklady pro kvalitní výkon činnost, ať už 

v současné nebo v do budoucna předpokládané funkci. Podmínkou úspěšného a efektivního 

vzdělávání je stanovení adekvátní potřebám a cílům, metody vzdělávání. Vzdělávání se 

odehrává na pracovišti nebo mimo pracoviště. Na pracovišti jsou používány nejčastěji tyto 

metody: 

 instruktáž – zkušený pracovník poskytne informace nutné k výkonu pracovní činnosti, 

popřípadě předvede pracovní postup, 

 coaching – coach dlouhodobě vede svěřeného zaměstnance formou vysvětlování a 

sdělováním připomínek k jeho práci i kontroly, 

 mentoring – obdoba coachingu, ale iniciativa a odpovědnost je na mentorovaném, 

 counseling – školený zaměstnanec nastolená témata konzultuje je se školitelem, 

 asistování – zaměstnanec je na delší dobu přidělen ke zkušenému zaměstnanci, od něhož 

se učí pracovním postupům a dovednostem s cílem vykonávat práci samostatně, 

 pověření úkolem – zaměstnanec dostane určitý úkol, při jeho plnění je sledován, 

 rotace práce – zaměstnanec plní postupně pracovní úkoly v jednotlivých částech firmy, 

 pracovní porady – zaměstnanci se seznamují s problémy ostatních pracovišť.  

Mimo pracoviště jsou používány zejména tyto metody vzdělávání: 

 přednáška, 

 seminář, 

 demonstrace – názorné vyučování, 

 případové studie – řešení skutečných nebo smyšlených organizačních problémů, 

 workshop – obdoba případové studie, ale problém je řešen týmově, 

 inscenační metoda – používá se pro rozvoj praktických schopností zaměstnanců. 

Má-li být vzdělávání zaměstnanců efektivní a pro firmu přínosné musí být vzdělávací 

proces monitorován a vyhodnocován. Pro vyhodnocení musí být předem stanovena kritéria. 

[13] 
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3.1.5 Řízení a hodnocení pracovního výkonu pracovníků 

Maximálně efektivní využití schopností pracovníků je jedním ze základních 

předpokladů úspěchu firmy. K tomu je nutné pracovníky řídit a vést a následně jejich 

pracovní výkon hodnotit. Pojmy „řídit“ a „vést“ je nutné v oblasti práce s lidmi důsledně 

odlišovat. Řízením lidí se myslí hlavně rozdělování činností tak, aby byly efektivní, vedením 

lidí se myslí pěstování jejich dovedností, aby byli schopni vykonávat práci sami. [4] 

Efektivně vést podřízení je jednou z nejtěžších úloh, kterou musí manažer plnit. 

Úspěch nebo neúspěch manažera je závislý především na práci s lidmi. Schopnost vést 

(vůdcovství) je nejdůležitější vlastností pro úspěšné řízení a styl vůdcovství určuje, jak je 

řízení úspěšné. Tři všeobecné principy, pomocí kterých lze dosáhnout maximální efektivnosti 

při vedení lidí jsou: 

1. zlepšit práci podřízených z hlediska dosahovaných výsledků, 

2. připravit podřízené na vyšší zodpovědnost za práci, 

3. pomáhat podřízeným dosáhnout vyšší kvalifikaci. 

Existuje, řada modelů stylů řízení. Podle modelu Vroomm-Yetton rozdělujeme styly 

řízení na: 

AI = silně autokratický – manažer rozhoduje ve všem sám, spoléhá jen na vlastní informace. 

AII = autokratický – manažer rozhoduje sám, ale využívá vybraných informací od svých 

podřízených. 

CI = konzultativní – manažer rozhoduje sám a má závěrečné slovo, ale ptá se již na názory 

svých podřízených. Rozebírá s nimi individuální problémy. 

CII = silně konzultativní – manažer rozhoduje sám, ale o problému diskutuje se svými 

podřízenými v podobě společné porady. 

GII = participativní – manažerovo rozhodnutí je založeno na společné diskusi s 

podřízenými. Snaží se vést diskuzi do akceptovatelného závěru. 

Úkoly jsou pracovníkům ukládány, při jejich plnění jsou řízeni a kontrolováni. Plnění 

úkolů a pracovní výkon musí být i hodnoceno. Hodnocení nemůže být zúženo jen na splnění 

jednoho konkrétního úkolu. Pokud chce firma dobře hospodařit s lidskými zdroji, má sytém 

hodnocení, včetně jeho periodicity, zapracován do kompetenčního modelu. Hodnocení se 

nemá zabývat osobností pracovníků, ale tím jak svým chováním dosahují výkonu. Při 

hodnocení je registrováno to, co se stalo – hodnotíme minulost. Má-li být hodnocení 

efektivní, nemůže se vyhodnocení minulosti zúžit jen na registraci případných chyb 
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pracovníka. Cílem hodnocení je zefektivnění pracovního výkonu v budoucnosti motivováním 

pracovníka. Hodnotitel se nemůže stavět do role kárajícího učitele. Naopak, hodnocený musí 

být aktivním subjektem hodnocení, vtažen do diskuse aby sám předkládal návrhy cílů a 

způsobu jejich dosažení. [6] 

 

3.1.6 Odměňování a motivování pracovníků  

Pracovník má za práci nárok na odměnu. Už v Bibli je psáno „dělník je hoden mzdy své“1. 

V současné legislativě je tento nárok dán § 111 Zákoníku práce. 

Základních forem odměny (mzdy nebo platu) je několik. Pro organizaci je ale důležité, 

aby byl motivován k vyšším výkonům. Z hlediska motivování pracovníků je nejdůležitější 

pobídková složka mzdy, která zahrnuje např. osobní hodnocení, prémie, podíl na zisku, různé 

benefity. Je ovšem nutné definovat, jak bude výsledek hodnocení převeden na odměnu. 

Nesprávně stanovený převod hodnocení na odměny, může celý systém hodnocení 

znehodnotit.  

Destruktivně působí [6]: 

 Málo diferencující hodnocení – mezi nejhůře a nejlépe hodnoceným je jen malý rozdíl. 

 Málo diferencující odměňování – částka k přerozdělení je příliš malá, rozdíl 

v odměnách nemůže odpovídat rozdílu v hodnocení. 

 Nerovnost převodu – výsledek hodnocení neodpovídá výši odměny, ať „nahoru nebo 

dolů“. 

 Z odměn se ubírá – dopředu je známa výše odměny, na kterou se dosáhne jen v případě 

maximálního splnění všech parametrů. To je nepravděpodobné a výsledkem je zklamání, 

protože hodnocený kalkuluje s maximální částkou. 

Konstruktivně naopak působí [6]: 

 Jednoduchá, srozumitelná vazba mezi hodnocením a odměnou – pracovník si pak 

může dopředu spočítat, jakou odměnu dostane. 

 Možnost „žluté karty“ u vyplácených záloh – nadřízený má možnost pozastavit část 

odměny, která bude v dalším období vyplacena nebo propadne. 

 Systém hodnocení je navázaný nejen na bonusy, ale i pobídky – při mimořádném 

výkonu obdrží pracovník odměnu nad rámec odměny závislé na výsledku hodnocení. 

                                                           
1 Matouš 10-10 
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 Lineární nebo progresivní růst odměn v závislosti na hodnocení – hodnocení je 

vyjádřeno v %, stoprocentní výsledek znamená 100% odměny. Při výkonu na 110% je 

výše odměny 120%. Progresivní růst je uplatněn při překročení určité hranice.  

Motivování pracovníků jen penězi nestačí. Motivace peněžními odměnami je účinná, 

ale pracovníci se časem naučí „v tom chodit“ a motivační prvek se vytrácí, nemluvě o tom, že 

„nejen penězi živ jest člověk“. Proto je nutné motivovat pracovníky i jinými způsoby. 

Zvyšovat motivaci pracovníků pomáhá [9]: 

 Jasné úkoly – úkol je jasně specifikovaný, přiměřeně dosažitelný, motivující k vyniknutí. 

 Uznání – pracovníka motivuje i „pouhá“ ústní pochvala od nadřízeného. 

 Odpovědnost – pracovník je zapojen do rozhodování a jsou podporovány jeho nápady. 

Je zodpovědný za výsledek, zároveň má možnost ovlivnit svoji práci. 

 Spolupráce – možnost spolupráce v rámci firmy zvyšuje pocit sounáležitosti s firmou a 

posiluje vzájemnou důvěru mezi pracovníky. 

 Různorodost – je podporována flexibilita, změna podmínek a prostředí. 

 Kariérový růst – pracovník má perspektivu profesního růstu a vlastního rozvoje.  

 

3.1.7 Rozvoj kariéry pracovníků 

Perspektiva karierového růstu je velmi účinnou metodou nepeněžního motivování 

pracovníků. Je celkem běžné, že pracovník odmítne nabídku, která pro něho znamená 

okamžitý finanční efekt, ale neměl by perspektivu dalšího postupu. Potřeby růstu, čímž se 

rozumí touha po kreativní, zajímavé a naplňující činnosti, po rozvoji osobních dovedností, 

schopností a jejich co nejširší uplatnění, je nejvyšším stupněm pyramidy lidských potřeb. 

Uspokojení potřeb růstu závisí na tom, zda člověk nachází příležitost být v plné míře tím, čím 

je a stát se tím, čím může být. [1]  

Organizace může potřeby člověka stát se tím, čím může být, využít a možnost 

kariérového růstu pracovníkům nabízet prostřednictvím sledu zážitků, zkušeností a 

vzdělávání, kterými je vybaví pro úroveň odpovědnosti v pozici, na které se s nimi počítá a 

které jsou schopni dosáhnout. [6] 

Řízení rozvoje kariery pracovníků je důležitou součástí strategie plánování lidských 

zdrojů v organizaci. Musí vycházet z předpokládané potřeby obsadit pracovní pozici a to i 

náhlé potřeby a na základě hodnocení pracovníků mít na tyto pozice vytypované vhodné 

adepty. Systém nesmí být uzavřený. Vyskytne-li se mimořádně schopný pracovník, ať už 
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„zevnitř“ nebo „zvenku“, měl by dostat možnost „přeskočit“ pracovníka, který by vzhledem 

k odpracovaným rokům i dosahovaným výsledkům měl na postup nárok. Rozvoj kariéry 

pracovníků nelze plánovat ale příliš dlouhodobě. Minimální fluktuace je samozřejmě v zájmu 

organizace, ale příliš dlouhodobé plánování kariery v současné době plné permanentních 

změn, by bylo jen plýtváním časem a energií. Doporučuje se koncipovat plánování kariery 

maximálně na dobu tří let a u plánů nástupnictví nepřesáhnout horizont jednoho roku. 

Plánování kariery musí být taktéž oboustranné, tzn., musí být také, ne-li především i 

záležitostí pracovníka, kterého se týká. Dotyčného je nutné s plány a představami o jeho 

dalším uplatňování v organizaci seznámit a prodiskutovat je s ním. Jinými slovy, nesmí se 

odehrávat personální Mnichov „o mně – beze mne“. [6]  

Rozvoj kariery pracovníků nemusí a vlastně ani nemůže probíhat jen vertikálně. Počet 

nejvyšších pracovních pozic je omezený. Karierový rozvoj proto probíhá i horizontálně. 

Výkonný pracovník, který z různých důvodů nemůže postoupit výše, považuje za karierový 

postup i přemístění na pracovní pozici, která je sice na stejné úrovni, ale s ohledem na jinou 

náplň a jiné úkoly má možnost oživit svoji práci, do které se vrhne s novou energií, což je 

přínosem pro něho i pro organizaci. Pracovník může začít, v naprosté většině případů v jiné 

organizaci, druhou nebo i třetí kariéru. Jedno karierová epocha dozněla v minulém století. 

Např. pokud někdo začal pracovat na lodi, celý život se plavil po mořích. Plavčík s jasným 

cílem to dotáhl na kapitána. Dnes není výjimkou, že námořní důstojník, který cítí, že vyšší 

post je pro něho nedosažitelný, odejde své zkušenost a praxi zúročit např. do logistické firmy. 

[6]  

 

3.1.8 Předpoklady spolehlivosti a výkonosti lidského činitele 

Lidský činitel hraje klíčovou roli ve všech činnostech organizace. Rozbory nehod, 

havárií aj. mimořádných události v naprosté většině konstatují, že k nim došlo selháním 

lidského činitele, ale lidský činitel stojí za sto procenty případů. Příčinou vykolejení vlaku 

byla technická závada podvozku vagonu. Podvozek někdo vyrobil, někdo ho zkontroloval při 

výstupní kontrole. Obsadit pracovní pozici vhodným pracovníkem je proto pro činnost 

organizace velmi důležité. Vhodným pracovníkem je pracovník odborně způsobilý, schopný a 

výkonný. Odbornost lze snadno identifikovat podle kvalifikace a praxe. Předpokladem 

spolehlivost je schopnost plnit uložené úkoly s předepsanou přesností v daném časovém 

intervalu a při daných pracovních podmínkách. [5]  
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Výkonnost je reálně dosažený výkon, který je pro pracovníka standardní, typický, 

vyplývá z jeho schopností, pracovního tempa, motivace, aktuálních pracovních podmínek a 

podobně. Reálně dosažený výkon nemůže být maximální. Maximálního výkonu lze dosáhnout 

zpravidla jen jednorázově, účelově a dlouhodobě je neudržitelný. Samozřejmě nemůže být ani 

neúměrně nízký. Je úlohou managementu vytvořit v organizaci takové podmínky, které budou 

postoje pracovníků směrovat k vyšší spolehlivosti a výkonnosti. Pracovníci musí být oceněni, 

motivování a v neposlední řadě jim musí být vytvořeny podmínky pro bezpečnou práci 

v nestresujícím prostředí. [13] 

 

 

3.2 Řízení kariéry pracovníků  

 

3.2.1 Pojem a cíle řízení kariery  

Řízení kariéry je rozplánovaný proces, který spočívá v poskytnutí pracovníkům 

příležitosti k postupu v hierarchii funkcí. Součástmi procesu jsou poskytování příležitosti ke 

vzdělávání a profesnímu rozvoji, plánování kariéry a následnictví v manažerských funkcích. 

Organizace si tak zabezpečuje potřebné pracovníky z vnitřních zdrojů. [2] 

 Cíle politiky řízení kariéry z hlediska pracovníků spočívají v poskytování vedení a 

potřebné podpory, tzn. mj. vzdělávání a nabývání zkušeností, aby se mohli realizovat a 

dosáhnout úspěšné kariéry odpovídající jejich schopnostem a aspiracím. Z hlediska 

organizace je cílem vytvoření a udržování potřebného počtu pracovníků schopných a 

ochotných zaujmout uvolněné pracovní pozice. Politika řízení kariéry musí brát v úvahu 

potřeby organizace i očekávání pracovníků. [2] 

 

3.2.2 Dynamika kariery  

Plánování a řízení kariéry musí respektovat dynamiku kariéry. Kariéra má tři fáze 

vývoje: expandování, upevňování a dozrávání. Tyto fáze lze rozpracoval na pět stupňů: 

 příprava – během studií a praxe po nastoupení do zaměstnání, 

 rozvoj -  pracovník již nalezl svou identitu a rozhodl se, kterým směrem se bude ubírat, 

 vrchol – pracovník dosáhl pozice, ve které je respektován, pro druhé je inspirujícím 

příkladem, 
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 plateu – pracovník už před sebou nemá perspektivu dalšího postupu, ale udržuje si 

vysokou výkonnosti využíváním nabytých znalostí a dovedností, 

 útlum – pracovní výkonnost klesá, velký rozhled a zkušenosti jsou negovány úbytkem 

pružnosti a energie. 

Fáze expandování zahrnuje přípravu a rozvoj, který plynule přechází do fáze upevňování, ve 

které je dosaženo vrcholu a součástí této fáze může být i začínající plateu, kterým se přechází 

do fáze dozrávání s následným útlumem. [7]  

 

3.2.3 Proces řízení kariery  

Proces řízení kariéry vychází z auditu talentu pracovníků získaných:  

 z vnějších zdrojů na základě prognózy poptávky a nabídky, 

 z vnitřních zdrojů na základě posouzení výkonu a potenciálu pracovníků. 

Po auditu jsou pracovníci zařazeni do procesu plánování kariéry nebo plánování 

následnictví. Stávající pracovníci mohou být do těchto procesů zařazeni bez auditu; jejich 

výkonnost a schopnosti jsou dlouhodobě sledovány a známy. Procesy plánování kariéry a 

plánování následnictví jsou v organizaci integrální součástí procesů a programů rozvoje (viz 

obr. 3). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Proces řízení kariéry [2] 
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3.2.4 Politika řízení kariery 

Již několikrát jsem zmínila „pracovníky z vnějších a z vnitřních zdrojů“. Získávání 

pracovníků, potažmo řízení jejich kariéry, bude vždy kombinací těchto zdrojů. Při stanovení 

politiky řízení kariéry je důležité najít jejich vyváženost. Má se organizace zaměřit na získání 

pracovníků, kteří se jinde osvědčili a prokázali vysokou výkonnost? S velkou 

pravděpodobností se v organizaci také osvědčí. Lze s nimi ale počítat dlouhodoběji na vyšší 

pozice? Je u nich záruka, že znovu nepřijmou, z jejich hlediska lepší, nabídku „zvenku“? 

Zaměření na vnitřní zdroje má také svá rizika. Vytypovaní pracovníci musí být pro vyšší 

funkce také vzdělávání, což se může ukázat jako plýtvání časem i prostředky, pokud 

předpokládaná budoucnost nenastane. Určité nebezpečí přestavuje i špatné odhadnutí loajality 

pracovníka. Málo loajální pracovník může získané vědomosti a dovednosti využít 

k prospěchu konkurence. [2] 

 

3.2.5 Plánování následníků 

Cílem plánování následnictví je rozvoj pracovníků s vysokým pracovním potenciálem 

z vnitřních zdrojů pro obsazení především klíčových manažerských pozic. Sladěním potřeb 

organizace s ambicemi pracovníků se minimalizují ztráty spojené s personálními změnami. 

Pracovníci jsou do plánu následnictví, který vychází z prognózy potřeb, zařazování na základě 

výsledků hodnocení a auditu talentů, pokud jsou pro uvažovanou vyšší funkci dostatečně 

dobří a lze předpokládat, že si správné dovednosti a vysokou výkonnost udrží i v budoucnosti. 

V některých velkých organizacích, jejichž stabilita nepodléhá turbulentnímu prostředí 

ekonomiky zvláště současné doby, jsou zpracována schémata následnictví, znázorňující, kdo 

má koho nahradit se hodnocením výkonu a potenciálu následníka. Informace ve schématu 

jsou stručné, mohou však být doplněny v seznamu manažerských rezerv. Schémata 

následnictví a seznamy manažerských rezerv jsou utajovanými dokumenty. Utajením se 

chrání osobnost pracovníka jak před závistí a intrikami kolegů, tak i před ním samým. 

Zařazením do plánu následnictví může pracovní výkonnost následníka poklesnout v důsledku 

předčasného sebeuspokojení, nebo může být frustrován, protože má ještě vyšší ambice. [5] 
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3.2.6 Plánování kariéry 

Pro plánování kariéry existuje řada metod. Základní metody jsou: 

 diagnostika kariérových typů, 

 rozvojový plán, 

 plány personálních rezerv a následnictví, 

 plány rotací. 

Diagnostika kariérových typů je spíše doplňkovou metodou používanou např. před 

zařazením pracovníků do tréninkových programů. Rozvojový plán navazuje na hodnocení 

pracovníků a má v plánování kariéry ústřední pozici. Vyjadřuje kombinaci požadavků 

organizace na obsazení míst, požadavků konkrétního pracovního místa a požadavků jedince 

ohledně jeho směřování v organizaci. Na jeho trase leží, resp. jsou jeho součástí plány 

personálních rezerv a následnictví. Plán rotace je též součástí rozvojového plánu. Využívá se 

nejen pro pracovníky nové, ale i pro stávající a dlouhodobé. [8] 

 

3.2.7 Řízení talentů 

Řízení talentů (talent management) je souhrn činností zahrnující hledání, získání, 

rozvoj, ocenění a udržení pracovníků, kteří mají nadprůměrné schopnosti a intelektuální 

potenciál a efektivní využití jejich schopností při realizaci strategických záměrů organizace. 

Má-li být systém řízení talentů úspěšný, musí být o smysluplnosti a prospěšnosti přesvědčeni 

jak lídři organizace o jeho prospěšnosti přesvědčeni tak i pracovníci. Musí jim být věrohodně 

prezentován jako perspektivní pro jejich rozvoj, který jim zaručí nejen vyšší výdělek, ale i 

širší možnosti uplatnění a uspokojení z práce vykonávané pro organizaci. Zavedení programu 

talent managementu má i svá rizika. Zejména: relativně vysoké náklady, přechod vyškolených 

pracovníků ke konkurenci, nespokojenost pracovníků nezařazených do programu. [15] 
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4 Identifikace aktuálního stavu a systému řízení lidských 

zdrojů ve společnosti  

 

4.1 Plánování lidských zdrojů ve výrobní společnosti 

Požadavek na nového zaměstnance nebo náhradu zaměstnance se realizuje 

prostřednictvím HR formuláře, kde žadatel vyplní pracovní místo, počet zaměstnanců, 

směnnost, typ pracovního poměru a požadavky na dané pracovní místo. HR formulář musí 

být schválen ředitelem společnosti na poradě vedení. HR oddělení má na uskutečnění 

požadavku tři týdny od data přijetí žádosti. V případě, že se jedná o specializovanou pozici 

jako například inženýr nebo specialista, je nábor nového zaměstnance závislý od současné 

dostupnosti daného uchazeče na trhu práce. Další plánování personálních záloh bylo zjištěno 

na základě osobního dotazování manažera personálního oddělení a jeho zástupce. Z pravidla 

firma v období listopad až březen má k dispozici personální rezervu pro výrobní oddělení, cca 

5% zaměstnanců navíc. Rezerva slouží k pokrytí zvýšené absence z důvodu nemocnosti a 

taky k pokrytí plánovaných absencí, zejména dovolených a jiných překážek v práci na straně 

zaměstnanců. V případě letní dovolené může společnost tuto personální rezervu využít také, 

zaměstnanci zpravidla chtějí využít více dní dovolené, a proto je nutné pokrýt jejich pracovní 

místo v době dovolené zaměstnancem z rezervy. Při plánování absencí je nutné, aby v určitém 

období před dovolenou směnový vedoucí – Section leader (viz příloha 1 a 2) zjistil potřebu 

svých podřízených z hlediska dovolené. Na základě požadavků zaměstnanců a možností 

podniku je schopen vidět, kolika lidem je možné dovolenou v jakém období schválit. 

I když společnost může nařídit zaměstnancům celou dovolenou v rámci roku, nařizuje jen 

polovinu z celkového nároku. Druhou polovinu nároku ponechává na návrh zaměstnance, 

kterému se snaží maximálně vyhovět. [22] 

 

4.2 Výběr a způsob realizace 

Společnost využívá k náboru zaměstnanců zejména vlastní zdroje a možnosti. U 

některých pozic (zejména technického charakteru) spolupracuje s externími personálními 

agenturami. Prioritou personálního oddělení je najít vhodného kandidáta bez účasti personální 

agentury, pomocí vlastních zdrojů, které má k dispozici (softwarová databáze, interní 

výběrové řízení, databáze kandidátů na serveru jobs.cz). V případě, že společnost hledá 
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vhodného kandidáta pro určitou pozici, využívá k tomu další zdroje, jako například 

internetové portály, kontakt na úřadu práce, vlastní internetové stránky apod. [22] 

 

4.3 Výběrové řízení 

Vhodný kandidát je pozván k výběrovému řízení, které probíhá za účasti zaměstnance 

personálního oddělení. 

V případě, že se jedná o pozici Operátor, je výběrové řízení zpravidla jednokolové, 

bez účasti dalších osob. Personální oddělení je nakloněno zájmu některých vedoucích 

zaměstnanců se výběrového řízení účastnit i při prvním kole, a tak je možné, že je někdy 

přítomen vedoucí daného oddělení i při výběrovém řízení u Operátora. 

V případě dalších pozic (referent, technik, inženýr, specialista atd.) se výběrové řízení 

koná zpravidla dvoukolově, za účasti personálního oddělení a žadatele (vedoucího oddělení 

nebo jiný pověřený pracovník žadatele), který se připojuje k výběrovému řízení ve druhém 

kole pohovoru. Součástí výběrového řízení u všech pozic je prohlídka pracoviště za účasti 

zástupce žadatele. [22] 

 

4.4 Pravidla výběrového řízení 

Jak probíhá výběrové řízení v určitý den: 

 uvítaní a oficiální zahájení, 

 představení společnosti, 

 pohovor s uchazečem a získání informací o vzdělání, dovednostech, praxi, o cílech, 

představách atd., 

 seznamovací pohovor, který obsahuje informace zaměstnavatele o nabídce 

zaměstnání, náplni práce dané pozice, pracovních podmínkách, plat,  

 zodpovězení případných dotazů. 

Pokud to pracovní pozice vyžaduje, tak je součásti pohovoru i test, případně je 

uchazeč zapojen i do Assessment centra. Assessment centre je metoda výběru zaměstnanců 

z většího počtu uchazečů. Hodnotitelé (vedoucí, zástupce personálního oddělení, psycholog), 

posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií, během delšího časového úseku 

(obvykle během celého dne). Uchazeči jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují 

reálné problémy. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlu a vytvořit si tak komplexní 

náhled při výběru nejvhodnějšího kandidáta. [22] 
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4.5 Vyhodnocení výběrového řízení 

Po ukončení výběrového řízení se všemi kandidáty, kteří na volnou pozici reagovali, 

dochází k finálnímu srovnání všech uchazečů a k rozhodnutí. Po výběrovém řízení zástupce 

HR oddělení samostatně nebo společně s žadatelem zhodnotí a rozhoduje, zda kandidát 

odpovídá požadavkům či nikoliv. Uchazeči, kteří jsou přijati na danou pozici, se dozví 

výsledek výběrového řízení telefonicky, kdy jim jsou sděleny veškeré náležitosti týkající se 

případného nástupu.  

Pokud je s konečnou platností uchazeč vybrán, muže dojít k vyřizování vstupních 

formalit jako je vstupní lékařská prohlídka a doložení dokumentů jako například platný 

občanský průkaz, doklad o vzdělání, potvrzení o zaměstnání, bankovní spojení, doklad 

pojištěnce zdravotní pojišťovny a doklady potřebné k uplatnění slev na dani. [22] 

 

4.6 Den nástupu 

Nový zaměstnanec se dostaví ve sjednaný den a hodinu do sídla společnosti, kde 

probíhá vstupní školení. Součástí vstupního školení je i seznámení s firemním kodexem, 

seznámení s integrovaným systémem řízení – ISO, školení a prezentace o společnosti. 

Zaměstnanec je seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy 

vyplývají, je seznámen s pravidly společnosti, s pracovními a mzdovými podmínkami, za 

nichž má konat práci. Je proveden sídlem a seznámen s chodem společnosti jako například 

dodržování stanoveného času na pauzu, s chodem šaten a jídelnou. [22] 
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4.7 Interní nábor 

Pokud to nová pracovní pozice umožňuje, je možné využít interní nábor na obsazení 

dané pozice (viz obr. 4). V těchto případech HR udělá výběr vhodných interních kandidátů, 

kteří odpovídají stanoveným požadavkům.  Jakmile jsou vhodní kandidáti vybráni, začíná 

proces výběrového řízení jako v případě kandidáta z vnějšku. Jestliže je interní kandidát 

úspěšný, personální oddělení domluví s vedoucími stávajícího oddělení a nového oddělení 

podrobnosti týkající se přestupu. [22] 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Interní nábor [22] 
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Výběr vhodných kandidátů, dle vzdělání, 

doporučení vedoucích 

Pohovor s kandidátem za účasti HR a zástupce 

oddělení žadatele 

Výběr kandidáta 

Zajištění zdrav1otní prohlídky pokud je 

potřeba 

Transfer, podpis dohody, výměru 

Zajištění školení, pokud to změna místa 

vyžaduje 



27 
 

4.8 Vzdělávání zaměstnanců 

Všichni zaměstnanci se hned po nástupu u vstupních formalit setkávají se školením 

bezpečnosti práce a požární ochrany, kdy na konci tohoto školení absolvují test. Školení 

bezpečnosti práce a požární ochrany se liší typem pozice podle toho, zda daný zaměstnanec 

přímo řídí další zaměstnance anebo ne. Školení pro všechny probíhá ve dvou letém intervalu a 

provádí jej bezpečnostní technik. Personální oddělení plánuje školení každý měsíc, aby 

všichni zaměstnanci měli řádně splněné dvou leté periody.  

Další vzdělávání v rámci firmy je také řízeno a plánováno pravidelně personálním 

oddělením ve spolupráci s odděleními. Personální oddělení vytvořilo vzdělávací katalog, kde 

mohou oddělení i jednotlivci najít zajímavá školení, která odpovídají jejich potřebám. 

V období plánování vzdělání má vedoucí jednotlivých oddělení dle vzdělávacího katalogu 

možnost naplánovat kurzy, která jsou nutná pro splnění cílů v dalším období anebo která 

mohou pomoct ke zvýšení znalostí a schopností podřízených. Jakmile je vzdělávání 

vedoucími naplánováno, personální oddělení vytvoří rozpočet a ředitel společnosti rozhodne, 

zda rozpočet podpoří. Pokud během roku vznikne potřeba školení, které není zahrnuto v plánu 

pro daný rok a oddělení, ve spolupráci s personálním oddělením je možné o školení požádat 

skrz formulář individuálního požadavku. Nejčastější kurzy, které na půdě firmy probíhají, 

jsou kurzy tvrdých dovedností zejména technického směru, dále kurzy měkkých dovedností a 

kurzy cizích jazyků - angličtiny. Firma si je vědoma, že vzdělávání zaměstnanců je důležité. 

Proto dává zaměstnancům prostor vybrat mezi kurzy, které je zajímají, ne jen ty, které mají 

povinnost absolvovat. [21] 

 

4.9 Hodnocení, motivování a odměňování zaměstnanců 

 Hodnocení zaměstnanců probíhá ve společnosti pravidelně. První hodnocení obdrží 

zaměstnanec po skončení zkušební doby. K hodnocení zaměstnance v této fázi slouží 

hodnotící formulář (viz obr. 5), kde vedoucí zaměstnanec hodnotí zaměstnance dle 

jednotlivých kategorií uvedených ve formuláři. Výsledné hodnocení je vyjádřeno hodnocením 

v rozmezí A, B nebo C. Hodnocení A představuje výjimečné pracovní výsledky. Hodnocení B 

představuje kvalitní pracovní výsledky a je zastoupeno nejpočetnější skupinou zaměstnanců. 

Hodnocení C znamená neuspokojivý pracovní výsledek, který může v některých případech 

vést k rozvázání pracovního poměru. [20] 
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 STAFF APPRAISAL / HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE 

1) APPRAISEE´S PARTICULARS / OSOBNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCE 

 

Name / Jméno: _____________              Dept. / Oddělení: ________________ 

 

Personal number / 

Osobní číslo:     _____________            Date of join / Datum nást.: __________ 

2) SUPERVISOR´S APPRAISVAL / VÝSLEDKY HODNOCENÍ NADŘÍZENÝM 

 

Appraisal factors /Kritéria 

hodnocení 

Score / Body 

Job knowledge / Znalosti 

pracovních oper. 

 

Quality of work / Kvalita práce  

Responsibility / Zodpovědnost  

Team work / Týmová práce  

Attendance / Docházka  

Total / Celkem 0 

0 % 

 

3) RECOMMENDATIONS / DOPORUČENÍ (PLEASE 

TICK AS APPROPRIATE / VHODNÉ ZAŠKRTNĚTE) 

 

A B C 

100 – 67 % 66 – 34 % 33 – 0 % 

To confirm / schváleno 0 0 0 

 

Termination of service / ukončení pracovního 

poměru 

 

Appraised by                                                                         Signature / Podpis: _____________________ 

Supervisor 1 / 

Hodnotitel vedoucí 1__________________  

                                                                                

Approved by                                                                 Signature / Podpis: ___________________ 

Supervisor 2 / 

Schválil vedoucí 2 _____________________            Date / Datum: _________________ 

 

 

 

Obr. 5 Hodnocení zaměstnance [20] 

Score/ body Rating / Popis 

5 Excellent / Výborný 

4 Very good / Velmi dobrý 

3 Good / Dobrý 

2 Avarage / Průměrný 

1 Below avarage / 

Podprůměrný, nesplňuju 

požadavky 
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Kromě hodnocení po zkušební době jsou zaměstnanci hodnoceni v půlročních 

intervalech. Půlroční hodnocení probíhá v interním systému Intraweb. Každý vedoucí 

zaměstnanec má k dispozici seznamy svých podřízených, ve kterých jsou k dispozici údaje o 

předchozím hodnocení, absenci a další důležité údaje potřebné k ohodnocení zaměstnance. 

Tento způsob se používá pro všechny zaměstnance bez výjimky. Po vyplnění hodnocení 

vedoucím zaměstnancem, jsou data odeslána ke zpracování na personální oddělení. Takto 

probíhá hodnocení u kategorie zaměstnanců Operátor, Referent a Technik. 

Hodnocení pro další kategorie zaměstnanců probíhá také v interním systému. Primárně 

jsou však hodnoceni na základě splnění stanovených cílů na počátku hodnotícího období. Cíle 

stanovuje vedoucí zaměstnanec společně se svými zaměstnanci dle potřeb oddělení. Výsledné 

hodnocení cílů je vedoucím zaměstnancem zapsáno do interního systému Intraweb na konci 

hodnotícího období a poté je komunikováno zaměstnanci. 

Hodnocení pro kategorie zaměstnanců Divizní lídr, Inženýr 2 a Management probíhá 

také na základě stanovených cílů a výsledku společnosti v daném období. Podíl cílů a 

výsledku společnosti se odvíjí od pozice, kterou zaměstnanec zastává. Můžeme říct, že čím 

výše v organizační struktuře se zaměstnanec pohybuje, tím víc může výsledek společnosti 

ovlivnit, tudíž podíl výsledku společnosti je v jeho případě zastoupen v hodnocení více, než 

stanovené cíle. Tím však nemůžeme říct, že cíle jsou méně důležité. Cíle jsou úzce spjaty 

s výsledkem továrny.  

Kategoriím zaměstnanců Operátor, Referent, Technik, Inženýr 1, Sekční lídr je 

hodnocení vypláceno na měsíční bázi. U ostatních pozic se jedná o pravidelnou jednorázovou 

odměnu.  

Kromě přímého nadřízeného, který je hodnotitelem, do hodnocení vstupuje i 

hodnotitel 2. Hodnotitel 2 je zpravidla člověk nad přímým nadřízeným, který může během 

hodnotícího období se zaměstnancem na některém projektu spolupracovat, zadávat úkoly 

apod. Proto je vhodné umožnit mu zhodnotit spolupráci se zaměstnancem. 

Pro společnost je důležité, aby každý zaměstnanec absolvoval pravidelně hodnotící 

pohovor se svým nadřízeným. Během tohoto rozhovoru nadřízený odůvodňuje hodnocení, pro 

které se rozhodnul a zaměstnanec se vyjadřuje k hodnocení, popř. dalším záležitostem, které 

nemá mnohdy prostor vyřešit s nadřízeným během práce. 
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Další motivačním prostředkem je vnímání možného postupu v rámci organizační 

struktury. Organizační struktura je členěna na řídící a specializovanou část. Pro zaměstnance 

je tedy pochopitelné, jakým způsobem je možné v rámci organizační struktury firmy růst. 

S tímto způsobem motivace jsou zaměstnanci seznamováni během prvních dnů ve 

společnosti. 

Společnost věří, že pro její zaměstnance je motivací i samotná prestiž společnosti, 

která je nadnárodní společnosti světové značky. Zaměstnanci se mohou účastnit zahraničních 

služebních cest, kde se setkávají se svými kolegy na obdobných pozicích, získávají zkušenosti 

a znalosti, které pak přivážejí zpět do společnosti. Tím si také budují svou nezastupitelnou 

pozici. Podpora vzdělání je pro společnost důležitá. Zaměstnanci patří mezi největší hodnoty 

společnosti a je důležité jim umožnit vzdělávat se. [20] 

 

4.10 Analýza procesního řízení v rámci systému plánování následníků a 

kariéry 

Na základě osobního dotazování bylo zjištěno, že plánování následníků je ve 

společnosti řízeno. Společnost se zamýšlí nad změnami ve struktuře pravidelně, zpravidla 

jednou ročně v období hodnocení zaměstnanců.  

Organizační struktura odráží pozice, které jsou pro společnost klíčové. V organizační 

struktuře je možné orientovat se ve dvou liniích – linii řídící a specializované. Není 

vyloučeno, že se tyto linie mohou navzájem prolínat. Tzn., že zaměstnanec může z pozice 

specialisty přejít na pozici řídící a naopak. Zamýšlené změny ve struktuře jsou navrhovány 

vedoucími jednotlivých oddělení za pomocí analýzy dovedností, schopností a znalostí svých 

podřízených.  

Jelikož se firma neustále rozvíjí, mohou vznikat i nové sekce v rámci organizační 

struktury. Manažer oddělení nese odpovědnost za funkčnost oddělení a navrhované změny. 

Není přitom svazován pravidly, jako jsou minimální doba praxe na určité pozici, opakovaně 

dobré hodnocení zaměstnance apod. Podle toho, jak se zaměstnanec v dané pozicí osvědčí, 

může se jeho kariéra ve společnosti rozvíjet napříč oddělením popř. i na další oddělení 

společnosti. Vedoucí musí bezpečně znát i vlastnosti a schopnosti svých podřízených, aby 

mohl navrhovat jejich kariérní postup. Prakticky proces postupu v kariéře probíhá 
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prostřednictvím formuláře, který musí být projednán s personálním oddělením a následně 

schválen ředitelem společnosti.  

Společnost se snaží efektivně fungovat a nestaví na prosazování pouze vlastních 

interních kandidátů. V případě potřeby pro ni není překážkou dosadit do pozice vhodného 

kandidáta z vnějšího prostředí. 

 

 4.11 Činnosti a procesy spojené s efektivním řízením a využíváním talentů 

Dobrá komunikace uvnitř společnosti je velmi důležitá. Každá změna, která je dobře 

komunikována, je snadno pochopena a přijata. Každé hodnocení, odměňování, pohyby 

v organizační struktuře, kariérní postupy, čí přemisťování v rámci pozic se vedoucí 

zaměstnanci snaží srozumitelně a jasně vysvětlit svému týmu a jednotlivcům. Zpětná vazba 

od zaměstnanců je pro vedoucí důležitá.  

Společnost se snaží, v oblasti řízení talentů, inspirovat dobrou praxí, která funguje 

v centrále. Dá se říct, že řízený způsob, jak s talenty pracovat, je ve společnosti zatím na 

počátku. Samozřejmě společnost o svých talentech ví, snaží se je správným způsobem 

směřovat, dostatečně je vzdělávat, pracovat s nimi a také zjišťovat jejich kompetence pro 

případné umístění v organizační struktuře. 

Jedna ze zásadních vizí společnosti je vytváření hodnot. A hodnotu společnosti tvoří 

zaměstnanci samotní. Potřeba hledat talenty a kompetentní zaměstnance je tedy žádoucí. Jak 

bude řízený způsob práce s talenty vypadat, se personální oddělení momentálně snaží 

definovat za pomocí spolupráce s centrálou.  

Pro znázornění hlavních oblastí řízení talent managementu v centrále, uvádím obsah 

způsobu práce s talenty [19]: 

1)  Získávání talentů. 

2) Správná volba či výběr a to především pro jaký druh práce či oddělení. 

3) Sledování a správné zakládaní informací o pracovnících do HR sytému. 

4) Rozvíjet kariéru, za pomocí školení a předávání pracovních míst včetně přidělení 

práce v zámoří. V oblasti vzdělávání podstoupit trénink vedení s vedením 

způsobilosti ke zvýšení specifické odbornosti být vedoucím. 

5) Zároveň ale talent pozdržet, aby prokázal svou loajalitu jak firmě, tak i k značce či 

produktu. 
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CHOVÁNÍ, ZKUŠENOSTI, 

ZNALOSTI 

= 

Jaký je hlavní cíl Talent managementu znázorňuje obrázek 6. 
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Obr. 6 Hlavní cíl Talent Managementu [19] 
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5 Kritické zhodnocení identifikovaných údajů, návrh 

závěrů a opatření na změnu 

 

5.1 Kritické zhodnocení 

 

Pozitivní postoj k existenci dceřiné společnosti má japonská matka, která dává 

možnost řídit svou společnost na našem území podle našich zvyků, protože přece jenom je 

japonská kultura, myšlení a zvyky poměrně odlišné od našich. Japonská kultura samozřejmě 

ovlivňuje fungování firmy a rozhodování ve firmě. Některé typické rysy japonského systému 

řízení společnosti, jako je například rozhodování ve skupině, přenesené do českého prostředí, 

může být vnímáno na první pohled, nejasně. 

Zpočátku svého působení na území České republiky byla společnost řízena převážně 

manažery zakládající pobočky v Singapuru a také z Japonska. Ti nastavili zásadní kroky 

potřebné k řízení firmy, zavedli výrobu, systém hodnocení a odměňování a nastavili firemní 

klima. Češi se museli přizpůsobit jinému pracovnímu klimatu, než byli doposud zvyklí. Dnes 

je prostředí společnosti a firemní kultura ovlivněna zejména českým vedením společnosti a 

věci, které se osvědčili z japonské či obecně asijské kultury, ponechala společnost dále 

fungovat. 

Ve společnosti pracuje také několik cizinců, zejména v top managementu. Někdy jsou 

zahraniční kolegové výborným mostem mezi matkou a dcerou v případě nastavení strategie, 

posuzování investic a realizace složitých projektů. Komunikační bariéry a rozdílný pohled na 

stejnou věc jsou tak eliminovány na minimum. 

V oblasti plánování následníků vidím nedostatek v tom, že neexistuje v tuto chvíli 

dokument, který by celý proces popisoval nebo směrnice, kterou se řídil, či z čeho vycházel. 

Vše momentálně vychází ze zkušenosti z praxe, ale v případě, že by se měl nový manažer 

rozhodovat o následnících bez dlouhodobé znalosti firmy a svých lidí, těžko se bude v této 

situaci orientovat. Plánování následníků probíhá ve firmě spíše dlouhodobě a nejčastěji jsou 

následníky kompetentní zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují delší dobu. Tento způsob 

odpovídá vychovávání následníků, který je pro společnost typičtější, než dosadit následníka 

na volnou pozici z vnějšího prostředí. Myslím si, že zaměstnanec může být motivován 
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„prostorem“ v organizační struktuře a zkušenostmi z praxe, které podporují každého, kdo je 

produktivní a vytváří ve společnosti hodnoty. 

Pokud se nikdo kompetentní uvnitř společnosti nenajde, čerpá společnost z dalších 

zdrojů, vnějších. V tuto chvíli je společnost schopna ztotožnit se s myšlenkou, zdravý přísun 

následníků z vnějšího trhu dokáže firmu obohatit, jelikož takoví lidé nejsou zaslepeni 

prostředím a předpokládá se, že dokáží přinést nové myšlenky a směry. Předpokládám, že 

vnější zdroje by využila společnost zejména pro následnictví na manažerských postech s 

ohledem na potřeby vzdělání a úroveň manažerů. 

Pracovníci firmy působí velmi mladě a tento fakt mi naznačuje, že vychovávání svých 

zaměstnanců ve firmě zůstalo, ale úplně v jiném smyslu, než Asiaté nastavili. Současný 

management opravdu vychovává, ale v tom, že nemá problém si do svých řad vpustit jak 

inženýry s velmi krátkou praxí či dokonce absolventy, kterým dává příležitosti se hlavně něco 

naučit a nezavazuje je k sobě dohodami, když do nich investuje peníze například zahraniční 

stáží či odbornými kurzy zakončenými certifikací.  

Řízení kariéry bez popsaného procesu, pouze na základě velmi jednoduchých pravidel, 

kterými jsou návrh, diskuse a schválení, je sice nekomplikované pro všechny účastníky 

procesu, ale obávám se, že může dojít k tenké hranici, mezi motivováním na základě pracovní 

úspěšnosti zaměstnance a osobním vztahem, oblíbenosti zaměstnance. Myslím si však, že 

spolupráce je vždy posuzována a ovlivněna subjektivním pohledem za daného zaměstnance, 

kolegu. 

Tím, že je organizační struktura velmi flexibilní, dokáže zabezpečit chod společnosti a 

podřídit se jejím momentálním potřebám. Co byl dle mého názoru velmi úspěšný krok, je 

členění organizační struktury na úroveň řídící a specializovanou – sytě žlutá pole (viz příloha 

1 a 2). Vedoucí tak má možnost svého specialistu motivovat pomocí „prostoru“ v organizační 

struktuře, aniž by došlo ke změně v rámci řízení oddělení. Technici jsou vnímáni společností 

jako důležitá skupina specialistů s potřebou pravidelného růstu v souvislosti s úspěšností 

svých projektů. 

 

 

 

 



35 
 

5.2 Opatření na změnu a návrh závěru 

 

Z provedených analýz, osobního dotazování a kritického zhodnocení vyplynulo, že 

firma je velmi otevřená novým vlnám, nebojí se změn a snaží se vycházet v co největší míře 

vstříc. Nejspíš se jí tyto kroky vyplácí, jelikož své cíle plní, dobře zavedla výrobu 

inovovaného produktu, a i když vyrábí úzký sortiment produktů, snaží se nespadnout do 

stereotypního fungování, ale naopak. V co největší míře se manažeři pokusili vybudovat 

řízení tak, aby vyhovovalo jak jim samotným, tak potřebám svých podřízených. Tudíž z toho 

vyplývá, že pokud jste firmě loajální, umí Vám to vrátit v možnosti dlouhodobé stabilní 

spolupráce a snaží se Vám splnit Vaše potřeby karierního růstu.  

Doporučila bych, jasně definovat personální strategie plánování následníků do psané 

podoby, i za předpokladu, že procesy již nebudou tak flexibilní jako jsou doposud. Při 

představě, že vznikne nové oddělení, které se bude snažit implementovat k firmě v co největší 

tichosti, budou to mít budoucí manažeři opravdu těžké, než pochopí systém „vychovej si 

svého následníka“. Struktura a popis postupu řízení kariéry a určité body, které musí kandidát 

mít, aby měl možnost povýšit, by měla firma zdokumentovat. Body, které si představuji, že 

by měly být klíčové a měly by vedoucí chtít, aby jeho následník splňoval, jsou například:  

 Loajálnost a oddanost se značkou a produktem, 

 umění vést pracovníky, 

 mít zapálení pro věc a pozitivní přístup, 

 být asertivní, 

 umět se prosadit, 

 upřímnost, ryzost a bezúhonnost, 

 mít sebevědomí, 

 dostatečné vzdělání. 
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V organizační struktuře bych jasně definovala pozice top managementu. Zde bych 

tedy pevně ukotvila místa manažerů na pozice Manager. Myslím, že více úrovní v 

managementu může být matoucí a nejasné, byť je úroveň dána mírou odpovědnosti, popř. 

velikosti vedených lidí. V praxi totiž dochází k jednotnému oslovení manažer, ne zástupce 

ředitele či manažera. Na obrázku 7 můžete vidět současné rozdělení pozic v managementu. 

Možná do budoucna se k tomuto kroku postupem času jednotlivá oddělení dopracují, ale stále 

tomu tak není.  

 

 

 

Organizační struktura – produkce 

 

Obr. 7 Současný stav v organizační struktuře 
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Za jednotlivá oddělení by měl odpovídat řídící vedoucí na pozici Manager a jemu být 

vedoucí zástupce ředitele tedy Deputy director. Zástupce ředitele by měl především reportovat 

z jednotlivých oddělení generálnímu řediteli a opačně plnit prostřednictvím manažerů příkazy 

generálního ředitele. Tento krok by pozice Manager jasně definoval a dal mu přímou 

odpovědnost za vedení svého oddělení. Navrhovaná změna tedy je, aby za každé oddělení 

odpovídal vedoucí, který je na stejné pozici jako vedoucí oddělení jiného. Tento krok 

znázorňuje obrázek 8. 

 

 

 

Organizační struktura - produkce 

 

Obr. 8 Navrhované řešení  

 

 

 

Další změny bych neprováděla, možnosti pohybů v organizační struktuře jsou pro 

management výborný motivační nástroj.  
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6 Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo identifikovat stav v oblasti řízení lidských zdrojů, 

plánování následníků a kariéry v konkrétní výrobní společnosti. Získané data 

z vnitropodnikových řídících předpisů a metodických postupů společnosti byly zpracovány a 

informace, které nelze čerpat z dokumentace, byly analyzovány na základě osobního 

dotazování. Destruktivně působící aspekty o chybějící dokumentaci v oblasti plánování 

následníků je potřeba v rámci firmy vyřešit. Všeobecně by výrobní společnosti měli mít 

vnitropodnikové postupy identifikovány a zaznamenány do dokumentů tomuto určeným. 

  V práci byla navržena změna v organizační struktuře, kdy se jednalo o soustavnost 

pozic manažerů na jednotlivých odděleních. Opatření k nápravě vyplývající z práce by bylo 

dobré uplatnit ve všech výrobních společnostech, aby na jednotlivých odděleních byl vedoucí 

na stejné pozici jako vedoucí oddělení jiného, jelikož k efektivnímu řízení společnosti jsou na 

sebe jednotlivá oddělení přímo závislá.  
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