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Abstrakt  
 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na oblast plánování lidských zdrojů ve výrobním 

podniku. Hlavním cílem této práce je definovat plánování a metody pouţívané v této oblasti. 

V teoretické části jsou představeny základní pojmy a jednotlivé plány z oblasti personálního 

plánování. Praktická část je zaměřena na analyzování metod odhadu předpovědi poptávky a 

nabídky lidských zdrojů. Tyto metody jsou dále zhodnoceny, porovnány a posouzeny 

z hlediska jejich vyuţitelnosti. 
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Abstract  
 

Presented bachelors thesis is focused on human source planning in manufacturing firms. Main 

goal of this thesis is definition of planning and planning methods used in this field. Basic 

notions and individual plans from field of personal planning are introduced in theoretic part. 

Practical part is focused on analysis of these methods, estimation demand forecast and human 

resources offer. These methods are then evaluated, compared and reviewed based on their 

applicability.  
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1. Úvod 
 

Tato bakalářská práce se zabývá plánováním lidských zdrojů ve výrobním podniku. 

Cílem je popsat význam a proces plánování lidských zdrojů a představit metody pouţívané v 

této oblasti a srovnat je z hlediska jejich vyuţitelnosti podle různých kritérií. 

V dnešní době je pro úspěch společnosti nesmírně důleţité mít své vlastní konkurenční 

výhody, na základě kterých se daná společnost stává na trhu výjimečnou. Konkurenční 

výhoda totiţ můţe mít vliv na to, zda zákazníci u dané společnosti zboţí či sluţbu nakoupí, 

nebo zda půjdou ke společnosti jiné. A právě lidské zdroje, tedy zaměstnanci, v současné 

době hrají důleţitou roli v tom, zda bude firma úspěšná. Jinak řečeno, jsou její konkurenční 

výhodou. 

 

Proto, pokud má společnost snahu vyniknout v oblasti zvyšování svého zisku, kvality sluţeb a 

podílu na trhu, měla by se věnovat plánování lidských zdrojů. Pokud se totiţ ve společnosti 

nenacházejí lidské zdroje v dostatečném mnoţství a kvalitě, tak i v případě, pokud má firma 

sebelepší strategii, nemá šanci na úspěch. Plánování je vlastně procesem zaměřeným na řešení 

rozdílů, co je a co by mělo být. Vyţaduje myslet do budoucnosti, integrovat rozhodování a 

vyuţívat formalizované postupy a způsoby řešení rozdílů, aby organizace co nejefektivněji 

zhodnotila své zaměstnance. Plánování umoţňuje managementu získávat pracovníky, 

předcházet nadbytečnosti zaměstnanců, zefektivnit podnikové vzdělávání a rozvoj a lépe 

organizovat práci v pracovní době. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na 

seznámení s pojmem lidské zdroje, jaký mají význam, jaké existují strategie lidských zdrojů a 

co má za cíl řízení lidských zdrojů. Další kapitola je orientována na podrobnější popis 

personálního plánování a v čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé personální plány: plány 

rozmisťování, plány hodnocení, plány odměňování, plány dalšího vzdělávání zaměstnanců, 

plány péče o pracovníky a ostatní typy plánů. Praktická část práce se zabývá analýzou metod 

plánování lidských zdrojů a jejich vyhodnocením z hlediska vyuţitelnosti. 
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2. Lidské zdroje 
 

Termíny „řízení lidských zdrojů“ a „lidské zdroje“ byly do značné míry nahrazeny termínem 

„personální řízení“.  

 

2.1. Definování řízení lidských zdrojů 

 

Podle Armstronga
[1] 

je řízení lidských zdrojů definováno „jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří přispívají k dosaţení cílů organizace.“ 

Řízení lidských zdrojů se liší od manaţerského řízení tím, ţe řídí zaměstnance jako celek a 

poskytuje manaţerům „nástroje“, kterými mohou přímo i nepřímo působit na růst a udrţení 

produktivity práce. 

Řízení lidských zdrojů lze povaţovat za soubor vzájemně propojených politik vycházejících 

z určité ideologie a filozofie“. Uvádí čtyři aspekty, které vytváří smysluplnou verzi řízení 

lidských zdrojů [9]. 

 zvláštní, specifická konstelace přesvědčení a předpokladů, 

 strategické podněty poskytující informace pro rozhodování o řízení lidí, 

 ústřední role liniových manaţerů, 

 spoléhání na soustavu „pák“ k formování zaměstnaneckých vztahů. 

 

2.2. Význam lidských zdrojů 

 

Personální práce v České republice zaznamenala od počátku 90. let 20. století zásadní 

změny podmíněné demokratizací společnosti a transformací ekonomiky. Podstatně přibylo 

občanů, kteří pochopili pravidla trţní ekonomiky, naučili se nezbytným praktickým 

dovednostem pro ţivot v trţním hospodářství a v současnosti se jiţ umí prosadit na náročném 

trhu práce v Evropě i dalších kontinentech. Zformovala se nová generace vůdčích osobností, 

které se orientují na mezinárodních trzích, pracují úspěšně v transnacionálních společnostech 

nebo kultivují původně české podniky podle standardů vyspělých ekonomik. Postoje 

zaměstnanců k zahraničním investorům se na základě zkušeností staly výrazně pozitivními a 

český zaměstnanec se stále více internacionalizuje. Současné řízení lidských zdrojů můţe na 

uplynulé roky změn navázat, i kdyţ je nutno podotknout, ţe všechny jejich výzvy a 



3 

 

příleţitosti nejsou dosud plně vyuţity. Mimo jiné také proto, ţe rozvoj lidských zdrojů 

v České republice nebyl podmětem hlavního zájmu vládní administrativy i mnohých podniků. 

 

Globalizace světové ekonomiky se nikomu nevyhýbá a lze očekávat, ţe se bude prohlubovat. 

Nositelem procesů globalizace jsou především transnacionální společnosti, jeţ vyhledávají 

pro své aktivity nejvýhodnější prostředí. Velice je přitahují lokality, kde nacházejí kromě 

jiného pracovně kompetentní lidské zdroje a kde se jejich investice do lidí nejvíce vyplatí. Pro 

Českou republiku se tak stává nutností vzdělávat místní pracovní sílu, aby byla schopna jako 

jedinci i organizace pruţně reagovat na rizika a příleţitosti, které globalizace přináší, nebo 

dokonce dokázala předjímat růstové moţnosti prosíťované společnosti. 

 

Všechny organizace musí z existenčních důvodů více vyuţívat výhody nových forem 

organizace práce, jeţ jsou zaloţeny na vyšší motivaci k práci, na širokých a flexibilních 

pracovních kompetencích, na osobní odpovědnosti a morální integritě pracovníků, na jejich 

vysoké schopnosti a ochotě učit se. Kapitál se přesouvá všude tam, kde mu lokální trh práce 

nabízí moţnost aplikovat progresivní formy organizace práce a kde je pravděpodobné, ţe 

dojde k rychlému prosazení organizační kultury a řízení lidských zdrojů, které jsou zaloţené 

na komunikaci, kreativitě a zplnomocnění zaměstnanců za výsledky. 

 

Pro změnu manaţerského myšlení je rozhodující skutečnost, ţe na světových trzích trvale 

převaţuje nabídka nad poptávkou. To vede k silnému konkurenčnímu boji o zákazníka. 

V důsledku tohoto faktu a vlivu dalších faktorů, jako jsou limitované surovinové zdroje, 

geopolitické rozloţení sil, sociálně-ekonomický vývoj v nově nastupujících ekonomikách, se 

většina výrobních procesů dostává do prostřední zvýšené nejistoty, coţ vyţaduje od 

organizací podstatné změny v řízení jejich systémů. V prostředí nejistoty a stále se měnících 

podmínek se špatně pohybují tradiční statické struktury, které mají schopnost neustále 

vyvolávat a rychle realizovat změny a inovace, a to jak uvnitř organizace (zaměstnanci, 

technika, inovační procesy atd.) tak i ve vztahu k okolí, na svých výstupech (produkty, 

sluţby). Jinak řečeno, mají potřebnou kreativitu a flexibilitu a dokáţí sledovat a rychle 

reagovat na změny (či odhadnout směr), které vznikají u konkurence, partnerů, klientů, 

dodavatelů, ale také u vlastních zaměstnanců. Schopnost změny se stává základním atributem 

a fenoménem úspěšného podnikání. 
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Nositelem schopnosti změny jsou tvořivost a pruţnost. Jedná se o vlastnosti potřebné pro 

moderní organizace a nemají je výrobní zařízení, informační a komunikační technologie ani 

peníze, ale lidé, protoţe umějí pracovat a učit se. Úspěch přinášejí organizaci ovšem pouze 

takoví lidé, kteří disponují odbornými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, mají kladný 

vztah k práci a v práci spatřují příleţitosti svého profesního a osobního rozvoje. 

 

V řízení lidských zdrojů neexistují ţádné jednoznačné poučky a vzorce. Jedná se spíše o 

soubor určitých politik, zásad a postup označovaných jako tzv. best practices. Jde o personální 

praxi, kterou uplatnily nejúspěšnější podniky a která jim přinesla výsledky. Při řízení a vedení 

lidí je důleţité uvědomit si sloţitost a rozporuplnost současných sociálních a ekonomických 

procesů, neboť to má v personální práci zásadní význam. Například, poţadujeme-li v jednání 

zaměstnanců kreativitu a pruţnost, tedy schopnosti iniciovat změnu nebo sledovat a rychle 

reagovat na změnu, má personální strategie zaměřená na flexibilitu a kreativitu několik 

dopadů. Existují případy, ţe zaměstnavatel nemá vţdy zájem na tom, aby si zaměstnanec 

počínal v práci tvůrčím způsobem, třebaţe toto kritérium uplatní při jeho výběru na pracovní 

místo v niţším a středním managementu. Od zaměstnance se očekává, ţe po svém 

zapracování a zařazení na pracovní pozici zvládne určité poţadavky pracovního místa a pouze 

důsledně vyuţívá předané know-how při plnění pracovních úkolů. Typické je to pro některé 

multinacionální podniky operující v kulturně odlišné hostitelské zemi v třetím světě, resp. 

rozvíjejících se ekonomikách. Do místních podmínek přenášejí své konw-how a postupy 

etablované v zemi svého původu, ale uplatňují je téměř jednotně ve všech svých pobočkách 

bez zvláštního ohledu na lokální kulturu, coţ u místních zaměstnanců s jejich národními 

zvyky a přístupy k práci podněcuje pracovní nespokojenost či vede k porušování vnitřních 

předpisů organizace. [3] 

 

2.3. Strategie lidských zdrojů 

 

Strategie definovali Johnson a Scholes
[7]

 jako „dlouhodobější směřování a oblast 

působnosti organizace, která dokonale přizpůsobuje své zdroje svému měnícímu se prostředí a 

zejména svým trhům, zákazníkům a klientům, aby naplnila očekávání všech zainteresovaných 

stran.“ 
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Strategie určuje, v jakém vztahu bude organizace ve vztahu ke svému okolí. Jedná se o proces 

definování záměrů a alokování zdrojů nebo spojování zdrojů s příleţitostmi a potřebami. 

Podniková strategie se týká získávání konkurenční výhody. Efektivní vytváření a realizace 

strategie závisí na strategické schopnosti manaţerů organizace. Podle toho, jakým způsobem 

se vytváří v profesních standardech CIPD (schopnost vytvářet dosaţitelné vize budoucnosti)  

Stanovení správné strategie je asi nejdůleţitější manaţerskou úlohou v podniku. Strategie je o 

učinění rozhodnutí o tom proč, kam a jak dojít [12]. 

 

Strategické řízení lidských zdrojů- je přístup k rozhodování o záměrech a plánech 

organizace v podobě politiky, programů a praxe týkající se zaměstnávání lidí, získávání, 

výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, 

a odměňování. Pojetí strategického řízení lidských zdrojů je odvozeno od pojetí řízení 

lidských zdrojů a strategie. Přebírá model řízení lidských zdrojů a jeho zaměřením na 

strategii, integraci a spojitost a přidává k tomu hlavní prvky strategie- strategický záměr, na 

zdrojích zaloţenou strategii, konkurenční výhodu, strategickou schopnost a strategický 

soulad.  

Dvořáková 
[2] 

rozdělila strategie na komplexní a specifické.  

 

 Komplexní strategie- (často označována jako strategie transformace) je vytvořena 

k prosazení změny v organizaci jako celku s cílem přesměrovat myšlení a hodnoty organizace 

a změnit její kulturu.  

 Specifická strategie- je zaměřena na určitou personální činnost a klade si za cíl 

změnit zavedenou praxi a metody, jak se daná sluţba provádí. Příkladem takové strategie je: 

 Strategie získávání pracovníků- se orientuje např. na flexibilní formy pracovního 

vztahu, coţ jsou především takové smluvní vztahy, které zaměstnavatel vyuţívá k tomu, aby 

mohl pruţně přizpůsobit počet a strukturu pracovníků aktuální poptávce po své produkci 

anebo sluţbách. Flexibilitu mu umoţňují smlouvy na dobu určitou, práce na základě dohod a 

také subdodavatelské vztahy. 

 Strategie rozvoje zaměstnanců, resp. rozvoje managementu- usiluje o integrované 

řízení lidských zdrojů zaloţené na pracovních kompetencích. Strategie rozvoje patří 

k důleţitým nástrojům organizačního rozvoje, protoţe příleţitosti k rozvoji představují pro 

zaměstnance velikou motivaci k práci. 
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 Strategie pracovních vztahů - zaměřují se na decentralizované vyjednávání s odbory 

a kombinují odměňování, komunikaci a participaci pracovníků. Cílem je podněcovat 

flexibilitu a individuální či týmovou odpovědnost za kvalitu a spokojenost firemních partnerů. 

 

2.4. Cíle řízení lidských zdrojů 

 

Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna pomocí lidí 

úspěšně plnit své cíle. Systémy řízení lidských zdrojů mohou často být zdrojem schopností, 

které umoţňují organizaci učit se rozpoznávat a vyuţívat nové příleţitosti.  

 Podle Armstronga 
[1] 

se to týká plnění cílů v těchto oblastech: 

 

 Efektivnost organizace 

Zvláštní postupy v oblasti lidských zdrojů hrají důleţitou roli v tom, zda bude firma 

konkurenceschopná. Výzkumy prokázaly, ţe takové postupy mohou mít významný vliv na 

výkon firmy. Strategice řízení má za cíl podporovat programy zlepšování efektivnosti 

organizace vytvářením účinných postupů v oblastech, jako jsou řízení znalosti, řízení talentů 

atd. 

 Řízení lidského kapitálu 

Lidský kapitál organizace tvoří lidé, kteří v ní pracují a na kterých závisí úspěšnost podnikání. 

Bontis a kol.
[8] 

definovali kapitál následovně: 

 

Lidský kapitál představuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, dovedností 

a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské sloţky organizace jsou ty 

sloţky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, coţ – je-li řádně 

motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přeţití organizace. 

 

Cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit, aby firmy získávaly a udrţovaly kvalifikované, 

oddané a dobře motivované pracovní síly. 

 

 Řízení znalostí 

Jedná se o jakýkoliv proces či jakékoliv postupy vytváření, ovládání, získávání, sdílení a 

vyuţívání znalostí, směřující ke zlepšování učení se a zlepšování výkonu v organizacích. 
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Cílem řízení lidských zdrojů je podporovat rozvoj pro firmu specifických znalostí a 

dovedností. 

 

 Řízení odměňování 

Usiluje o zvyšování motivace, pracovní angaţovanosti a oddanosti zaváděním politiky a 

postupů, které zajišťují, aby byli pracovníci hodnoceni a odměňováni za to, co dělají a čeho 

dosahují, i za úroveň dovedností a schopností. 

 

 Zaměstnanecké vztahy 

Cílem je vytvářet prostředí, v němţ lze prostřednictvím spolupráce mezi managementem a 

pracovníky udrţovat produktivní a harmonické vztahy. 

 

 Uspokojování rozdílných potřeb 

Cílem je vytvářet a realizovat politiku, která vyvaţuje a respektuje potřeby všech 

zainteresovaných stran, zabezpečuje pro management různorodé pracovní síly, bere v úvahu 

individuální i skupinové rozdíly v zaměstnání, v osobních potřebách i ve stylu práce a 

poskytuje stejné příleţitosti všem pracovníkům. 
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3. Personální plánování 
 

Plánování lidských zdrojů se ve skutečnosti týká širších záleţitostí zaměstnávání lidí 

neţ tradiční kvantitativní přístupy, známé jako „plánování pracovních sil“. Takové přístupy 

jsou odvozeny od racionálního pohledu na plánování v podobě shora dolů, v němţ lze uplatnit 

prověřené kvantitativní metody dlouhodobých odhadů nabídky pracovních sil a poptávky po 

nich. Projevil se určitý posun od slaďování existujících počtů pracovníků s předvídatelnými 

stabilními pracovními místy k větší orientaci na dovednosti, jejich rozvoje a jejich vhodné 

rozmisťování. 

 

3.1. Definice plánování lidských zdrojů 

 

Podle Armstronga
[1] 

plánování lidských zdrojů stanovuje potřebu lidských zdrojů 

poţadovanou organizací v zájmu dosaţení jejích strategických cílů. Jedná se o proces 

zabezpečování toho, ţe budou rozpoznány potřeby organizace v oblasti lidských zdrojů a ţe 

budou zpracovány plány směřující k uspokojení těchto potřeb. Plánování vychází 

z přesvědčení, ţe lidé jsou nejdůleţitějším strategickým zdrojem organizace. Obecně řečeno, 

týká se slaďování zdrojů s podnikovými potřebami v delší perspektivě, i kdyţ někdy se týká i 

krátkodobějších poţadavků. Zaměřuje se na kvantitativní i kvalitativní stránku potřeby 

lidských zdrojů a znamená to, ţe musí odpovídat na dvě základní otázky: kolik lidí a jaké lidi? 

Plánování se orientuje i na širší záleţitosti týkající se způsobů zaměstnávání a rozvoje lidí 

v zájmu zlepšování efektivnosti organizace. Můţe tedy hrát významnou roli ve strategickém 

řízení lidských zdrojů.   

 

3.2. Význam plánování lidských zdrojů 

 

Plánování lidských zdrojů usiluje o předpověď budoucích poţadavků organizace na 

lidské zdroje. Chce zjistit, jaké lidské zdroje (z hlediska počtu a struktury) mohou tyto nároky 

zrealizovat. Plánování je vlastně procesem zaměřeným na řešení rozdílů, co je a co by mělo 

být. Vyţaduje myslet do budoucnosti, integrovat rozhodování a vyuţívat formalizované 

postupy a způsoby řešení rozdílů, aby organizace co nejefektivněji zhodnotila svůj lidský 

kapitál. Plánování pomáhá managementu rozhodovat o získávání pracovníků, předcházení 
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nadbytečnosti zaměstnanců, interní mobilitě, podnikovém vzdělávání a rozvoji, vývoji 

personálních nákladů a organizaci práce v pracovní době. 

 

3.3. Proces plánování lidských zdrojů 

 

Mezi procesy plánování lidských zdrojů zahrnujeme: 

 

 rozbor prostředí, které má zjistit a předvídat zdroje rizik a příleţitostí, prozkoumat 

vnější prostředí (konkurenci, legislativu atd.) a vnitřní podmínky organizace (strategii, 

technické zázemí, organizační kulturu atd.), 

 předpověď nabídky lidských zdrojů, tj. projekci disponibilních vnitřních a vnějších 

zdrojů pracovní síly. V prvním případě jde o audit vnitřních lidských zdrojů, tj. 

analýzu počtu, kvalifikace a potenciálu rozvoje stávajících zaměstnanců a hodnocení, 

nakolik jsou vyuţity. Ve druhém případě o rozbor nabídky pracovní síly na vnějším 

trhu práce, 

 předpověď poptávky po práci, tj. projekci, jak aktivity organizace ovlivní její 

potřebu lidských zdrojů, a to pomocí kvalitativních metod, např. Delfské metody, a 

kvantitativních metod, např. extrapolací trendů, lineární regresní analýzou, 

 identifikaci rozdílu mezi předvídanou poptávkou po práci a nabídkou pracovní 

síly a nástin jeho řešení. Jedná se přinejmenším o zjištění potenciálního nedostatku 

nebo nadbytku zaměstnanců, pracovních kompetencí, profesní a pracovních funkcí. 

V lepším případě můţe plánovač zpracovat několik variant. Ve druhém případě o 

rozbor nabídky pracovní síly na vnějším trhu práce, 

 harmonogram akcí k realizaci řešení. Jde o personální činnosti zaměřené dovnitř 

organizace, např. o povýšení, převedení, trénink, změnu reţimu práce a re-design 

pracovních úkolů, a na vnější trh, např. o získávání pracovníků, spolupráci s úřady 

práce aj., 

 kontrolu a vyhodnocení, nakolik jsou cíle plánování lidských zdrojů dosaţeny a jak 

je to efektivní. Výsledky jsou posuzovány pomocí definovaných a měřitelných kritérií, 

jako jsou např. náklady způsobené fluktuací, pokles počtu zaměstnanců předčasně 

odcházejících do důchodu, náklady na získávání nových zaměstnanců v porovnání 

s výdaji na rekvalifikaci nebo trénink stávajících zaměstnanců v porovnání s výdaji na 

rekvalifikaci nebo trénink stávajících zaměstnanců, výkonnost pracovníků aj. 
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3.4. Cíle plánování lidských zdrojů 

 

Cíle plánování lidských zdrojů v organizaci do značné míry závisí na jejích podmínkách, ale 

typickými cíli jsou: 

 Získat a udrţet si takové počty lidí, které organizace potřebuje a kteří by zároveň měli 

poţadované dovednosti, zkušenosti a schopnosti, 

 Předcházet problémům souvisejícím s potenciálním přebytkem nebo nedostatkem 

pracovníků, 

 Formovat dobře vycvičenou a flexibilní pracovní sílu a tak přispívat k schopnosti 

organizace adaptovat se na nejisté a měnící se prostředí, 

 Sniţovat závislost organizace na získávání pracovníků z vnějších zdrojů v případech, 

kdy nabídka pracovních sil s kvalifikací, která je pro organizaci klíčová, je 

nedostatečná, a to pomocí formulování strategie stabilizace strategie rozvoje 

pracovníků, 

 Zlepšit vyuţití pracovníků zaváděním flexibilnějších systémů práce. 

3.5. Role personálního útvaru v plánování lidských zdrojů 

 

Plánování lidských zdrojů v širším smyslu je jednou ze základních strategických rolí 

personálního útvaru. Ten můţe významně přispět k utváření schopností lidských zdrojů firmy.  

Armstrong
[1] 

vysvětluje, ţe aby takto mohli přispívat, musejí vedoucí a i všichni pracovníci 

personálního útvaru:  

 

 Zajišťovat, aby znali strategické plány podniku a mohli radit v záleţitostech lidských 

zdrojů, 

 Upozorňovat management na silné a slabé stránky lidských zdrojů organizace a na 

příleţitosti a hrozby, které představují, aby mohly být brány v úvahu při vytváření 

podnikových plánů, 

 Být schopni plánovat pomocí scénáře, aby byli schopni identifikovat budoucí 

problémy získávání, stabilizace a vůbec zaměstnávání lidí a doporučovat metody 

řešení těchto problémů, 

 Chápat, do jaké míry jsou uţitečné a vhodné kvantitativní odhady budoucí poptávky a 

nabídky pracovních sil, a vědět, jaké metody je moţné při těchto perspektivních 

prognózách pouţívat, 



11 

 

 Vědět, jak analyzovat odchody pracovníků a vyčíslovat jejich náklady a jak zjišťovat 

důvody odchodů, 

 Vědět, do jaké míry lze řešit budoucí poţadavky pomocí zavádění různých forem 

flexibility, 

 Být schopen připravovat odpovídající a praktické plány zabezpečování lidských zdrojů 

a strategie stabilizace pracovníků, zaloţené na znalosti vnitřního i vnějšího prostředí 

organizace. [1] 

 

3.6. Plánování personálních činností 

 

Personální činnosti vykonává personální útvar k realizaci organizačních cílů v oblasti 

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

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

manaţerům a zaměstnancům. Někdy se hovoří o personálních sluţbách, a to zejména tehdy, 

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

zaměstnanců. Personální management se zabývá jak výběrem uchazečů, tak i jejich školením, 

motivováním, ohodnocením a kontrolováním. Tato pozice vyţaduje prognostické myšlení 

s oporou v intelektu, kreativitě a emoční inteligenci.  

 

Provozní změny s sebou přinášejí plánování potřeby personálu, coţ vyţaduje najímat nové 

pracovníky nebo uvaţovat o propouštění. Tématy personalistiky jsou rovněţ i zvyšování 

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

personální řízení je přitom podporováno elektronickými informačními systémy, které 

umoţňují efektivní personální controlling. [1]  

 

Společnosti by měli sestavovat jak dlouhodobé, neboli strategické, tak krátkodobé, tedy 

taktické plány. Dlouhodobé plány zahrnují perspektivu společnosti v oblasti lidských zdrojů 

v období příštích 5 let a jsou východiskem pro plány vývoje a vzdělávání. 

 Krátkodobě plány určují volná pracovní místa, která by měla být obsazena v průběhu 1 

roku. Někdy bývají uvedeny v literatuře i plány střednědobé, které jsou mezistupněm mezi 

krátkodobými a dlouhodobými plány a které jsou v horizontu roku a půl aţ dvou let. 
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Barták
[4] 

uvádí, ţe personální plánování musí vycházet ze znalostí dlouhodobější potřeby 

pracovních sil a plán by měl odpovídat zejména na tyto otázky:  

 

 Kolik zaměstnanců bude potřeba a v jaké struktuře? 

 V jaké kvalitě podle stanovených kritérií? (vzdělání, praxe, osobních vlastností 

apod.)? 

 Kde a na kterých pracovních pozicích? 

 Kdy, v jakém časovém období nastane potřeba? 

 Jak a kde zaměstnance získat? 
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4. Personální plány v jednotlivých oblastech řízení lidských 

zdrojů 
 

Personální plánování definoval Barták
[4] 

jako: „proces, který vychází z personální 

strategie s oporou ve výsledcích personálního auditu“.  

Plánování se soustředí na podmínky realizace cílů v oblasti lidských zdrojů. Tento proces 

vyţaduje důkladnou znalost výchozí situace (personální audit, controlling základních 

personálních procesů), firemní a personální strategie 

 

Podle Bartáka
[4] 

můţeme personální plánování rozdělit z hlediska druhu personálních plánů 

následovně:  

 

4.1. Plány rozmisťování  

 

Přesuny pracovníků uvnitř organizace se v literatuře označují jako horizontální či 

vertikální mobilita. A je významnou mírou vnitřní plastičnosti organizace. Jedná se o 

rozmisťování pracovníků určité profese mezi útvary, či o povyšování pracovníků do 

vedoucích pozic, coţ je významný motivační nástroj. Lze jej uplatnit spíše u větších 

organizací. Moţnost přemisťovat zaměstnance umoţňuje také zajistit zastupitelnost profesí 

(dovolené, nemoci atd.)[6]. 

 

4.1.1. Plány aktivního rozmisťování 

 

 Přechody uvnitř podniku 

 

- povyšování pracovníků, 

- převádění pracovníků na jinou práci  

- přeřazování pracovníků na niţší funkci. 

 

 Plány získávání:  

 

Získávání (vyhledávání) a následný výběr pracovníků jsou klíčovými personálními činnostmi, 

které zajišťují kvalitu lidí vstupujících do organizace. 
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Úkolem získávání pracovníků je oslovit optimální mnoţství uchazečů s předpoklady pro 

danou práci. Z nich si následně organizace bude vybírat pracovníka, který nejlépe vyhovuje 

stanoveným poţadavkům. 

 

Základním východiskem pro obsazování uchazečů pro danou pozici jsou nároky na pozici. Je 

nutné vycházet z popisu pracovního místa, kvalifikačního profilu a schopností pracovníka. Je 

nutné zváţit, zda je moţnost obsadit místo pracovníkem z řad vlastních zaměstnanců, nebo 

hledat pracovníka z vnějších zdrojů [5].  

 

A. Plán získávání pracovníků z vnitřních zdrojů 

První krok se na provedení analýzy, která se zabývá tím, zda v organizaci existují 

vhodní lidé. Analýza se opírá o hodnocení potenciálu pracovníků a databázi 

kvalifikace. Poté se rozhoduje o tom, jaké kroky by bylo vhodné podniknout 

(povyšování, rozmisťování anebo, poskytování dalšího vzdělávání příslušných 

pracovníků). Je důleţité vypracovat plány, které zajistí lepší vyuţití pracovníků, coţ 

můţe znamenat různá opatření směřující k flexibilitě. 

 

B. Plán získávání pracovníků z vnějších zdrojů 

Tento plán obsahuje následující: 

- Počty a typy pracovníků, potřebných k pokrytí jakéhokoliv nedostatku, i čas, kdy 

budou zapotřebí 

- Pravděpodobné zdroje získávání pracovníků (školy, vysoké školy, inzerce, 

internet, atd.) 

- Plány pouţívání alternativních zdrojů (např. pracovníci na částečný úvazek, 

rozšíření sítě získávání pracovníků za účelem získávání například většího počtu 

ţen). 

 

 

Vyhledávání a výběru případných pracovníků se můţe věnovat buď specializovaný útvar 

např. personální, nebo můţe poslouţit zjednaná sluţba specializované externí organizace 

(personální agentura). Volba prostředků i metod vychází z velikosti a typu organizace a je 

potřeba vzít v úvahu typ organizace a její moţnosti, a také situaci na trhu práce [6]. 
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Proces získávání pracovníků lze shrnout do několika postupných kroků:  

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků, 

2. Popis pracovního místa a specifikace poţadavků na pracovníky na daném místě,  

3. Zváţení nezbytnosti obsazení pracovního místa (zváţení jiných alternativ např. 

rozdělení práce mezi ostatní pracovníky místa, pokrytí práce částečným úvazkem 

či přesčasy, dohodou o provedení práce atd.), 

4. Výběr charakteristik popisu pracovního místa profilu pracovníka na tomto místě, 

které budou podkladem pro získávání a výběr pracovníků, 

5. Identifikace potencionálních zdrojů uchazečů, 

6. Volba metod získávání, 

7. Volba dokumentů a informací poţadovaných od uchazečů, 

8. Formulace nabídky zaměstnání, 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání, 

10. Shromaţďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi, 

11. Předvýběr uchazečů, 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběru. 

 

Shromáţdění dokumentů uchazečů je důleţitým úkolem pro proces získávání pracovníků. 

Většinou je poţadován ţivotopis, motivační dopis, firemní dotazník či ţádost o zaměstnání, 

doklady o vzdělání či certifikáty [5]. 

4.1.2.  Plány pasivního rozmisťování 

 

Sniţování počtu pracovníků je nutné v případě, pokud je třeba řešit nepřijatelné náklady 

na zaměstnávání lidí, nebo přebytek pracovníků. Plán sniţování počtu pracovníků je zaloţen 

na časovém plánu sniţování a prognózách, do jaké míry lze tohoto cíle dosáhnout pomocí 

přirozených ztrát či simulování dobrovolných odchodů nadbytečných pracovníků. Plán 

sniţování pracovníků by měl stanovovat podle Kociánové
[5] 

následujicí: 

 Počet lidí, kteří budou muset odejít (kde a kdy k tomuto dojde), 

 Systém informování a konzultování s pracovníky a odbory, 

 Odhady budoucí velikosti ztrát (v důsledku přirozených ztrát pracovníků), 

 Peněţní, nebo jiné stimuly, které motivují pracovníky k dobrovolnému odchodu, 

 Peněţní stimuly nabízené pracovníkům, které si organizace chce udrţet. [5] 
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4.2. Plány hodnocení  

 

Kvalitní systém hodnocení pracovníků je důleţitým předpokladem pro úspěšné 

personální řízení. Umíme-li dobře hodnotit pracovníky a jejich pracovní výsledky, získáváme 

dobrý základ pro efektivní způsob jejich rozmisťování.  

V případě hodnocení se soustřeďujeme na následující: 

 Hodnocení pracovní výkonnosti (kvantitu vykonané práce), 

 Hodnocení kvality práce, 

 Samostatnost v práci, 

 Pracovní postoje – od negativních přes pasívní k aktivním pozitivním postojům. 

Klíčový význam má objektivita hodnocení a komplexnost. Smyslem hodnocení je na základě 

poznání dosavadního stavu, zaměření se především na budoucnost hodnoceného: 

 Vyuţít jeho silných stránek a rozvíjet je, 

 Umoţnit mu vhodným pracovním zařazením co nejlepší uplatnění, 

 Usnadnit mu zlepšování výkonu a kvality práce,  

 Identifikovat jeho potřeby dalšího vzdělání a rozvoje, 

 Vyuţít jeho specifických předpokladů. 

Způsoby vyhodnocení můţou být verbální, neverbální, anebo kombinované. [4] 

4.3. Plány odměňování 

 

 Ve většině organizací existuje přijatý mzdový předpis, jelikoţ zaměstnanci mívají 

kromě pracovní smlouvy i mzdový výměr a peníze se obvykle musí jasně dopředu plánovat 

[6]. 

Odměňování je prováděno ve formě mezd, platu či jiné peněţní nebo nepeněţní odměny. Je to 

kompenzace za vykonanou práci. Odměna za odvedenou práci a další odměny ovlivňují 

mnoţství a kvalitu budoucí práce, je to proto jeden z nejefektivnějších nástrojů k motivování 

pracovníka. Systém odměňování by měl odpovídat potřebám organizace a potřebám jejích 

pracovníků. Záleţí jen na ní, jaký způsob odměňování vyuţívá, jaké nástroje a postupy při 

odměňování uplatní.  

Odměny mohou mít peněţní nebo nepeněţní (vzdělávání, povýšení, plnění zajímavých úkolů, 

veřejného uznání pracovních výsledků atd.) formu. 

 Odměňování zahrnuje tyto sloţky – Základní a dodatečné peněţní odměny, zaměstnanecké 

výhody, nepeněţní odměny, procesy řízení pracovního výkonu. [5] 
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4.4. Plány dalšího vzdělávání zaměstnanců  

 

Organizace čelí vnějším vlivům, kvůli kterým je nucena k přizpůsobování kompetencí 

svých lidí. Zaměstnanci organizace tak musí přizpůsobit své schopnosti měnícím se 

podmínkám na pracovišti. Rozvoj nových schopností, které v organizaci získávají, současně 

posiluje jejich postavení na trhu práce. 

 

Podle Kocianové
[5] 

je vzdělávání „proces, během něhoţ člověk získává a rozvíjí nové znalosti, 

dovednosti, schopnosti a postoje.“ Jsou rozlišeny čtyři typy vzdělávání: 

 

1. Instrumentální vzdělávání – vede k lepšímu vykonávání práce, usnadňuje vzdělávání 

při výkonu práce, 

2. Poznávací (kognitivní) vzdělávání – sleduje zlepšení znalostí a pochopení věcí, 

3. Citové (emoční) vzdělávání – směřuje k formátování postojů a pocitů, 

4. Sebereflektující vzdělávání – umoţňuje formování nových vzorců nazírání, myšlení a 

chování a v důsledku toho vytváření nových znalostí. [11] 

 

4.5.  Plány péče o pracovníky 

 

Jedná se o prostředek pro upevnění vazeb mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, 

nástrojem zvyšování spokojenosti pracovníka a v neposlední řadě ovlivňujícím získávání a 

stabilizaci pracovníků [10].  Představuje soubor činností a opatření, mívající charakter 

sociálních plánů či programů spadajících do podnikové sociální politiky.  

 

Péči o pracovníky můţeme rozdělit na: 

 povinnou – vyplývá z platné legislativy a z kolektivních smluv, uzavřených mezi 

odbory a sdruţeními zaměstnavatelů (Problematiku pracovní doby, pracovního 

reţimu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci), 

 dobrovolnou – je výrazem sociální politiky majitele nebo vedení firmy a sleduje 

zejména zabezpečení potřebných pracovníků, rozvoj jejich pracovních schopností, 
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jejich motivování a vytváření dobrého vztahu k podniku, v neposlední řadě pak 

vytváření dobré pověsti podniku jako zaměstnavatele. 

 

Péče o pracovníky zahrnuje podle Koubka
[10]

 tyto oblasti: 

 Pracovní prostředí - představuje souhrn materiálních podmínek pracovní činnosti 

(vybavení pracovišť, pracovní zařízení a nástroje, stroje, osobní ochranné pomůcky, 

materiál apod.) 

 Bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) - Smyslem je zajistit ochranu ţivotů a 

zdraví zaměstnanců, hodnot, jejichţ ztrátu nelze ničím nahradit. Má zabezpečit 

příznivé a důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance, aby mohl konat kvalitní a 

produktivní práci.  

 Personální rozvoj pracovníků - je oblastí, kam patří péče o pracovníkovu kvalifikaci 

a její rozvoj. Podnikové vzdělávání ovlivňuje pozitivně motivaci a prohlubuje vazbu 

mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, zvyšuje atraktivitu zaměstnavatele. 

 Služby poskytované pracovníkům na pracovišti - sem můţeme zařadit např. 

stravování zaměstnanců v podnikových jídelnách, zařízení pro osobní hygienu a 

prostory pro odkládání osobních věcí, příspěvky na dopravu apod. 

 Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

 Ohled na životní prostředí - V neposlední řadě je nutné zmínit i péči o ţivotní 

prostředí, který je v poslední době velmi zdůrazňován. Pozornost je směřována i na 

přírodní prostředí v podniku, zkrášlení prostor o zeleň, lavičky, umělecká díla atd. 

 

4.6. Ostatní plány 

 

V této kapitoly se nachází plány, které nespadají do konkrétních plánů popsaných 

výše, díky tomu ţe se s některými překrývají, ale jsou rovněţ důleţité. 

4.6.1. Plány „atraktivního zaměstnavatele“ 

 

Plán získávání pracovníků by měl zahrnovat plány na přilákání kvalitních uchazečů pomocí 

toho, ţe se organizace stane „atraktivní zaměstnavatelem“. Toho lze dosáhnout následujícími 

způsoby: 

- Lepší odměňování pracovních sil, 
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- Větší mnoţství příleţitostí k rozvoji, vzdělávání a ke kariéře, 

- Zvýšení budoucí zaměstnavatelnosti, 

- Vzdělávání zaměstnanců, 

- Podmínky zajišťující vyváţenost pracovního i mimopracovního ţivota, například tím, ţe 

přizpůsobují pracovní dobu, politiku dovolených, nabízení péče o děti anebo jiných 

výhod, 

- Lepší zařízení a příleţitosti pro vzdělané pracovníky, 

- Štědré příspěvky na přivítání do firmy, či přestěhování za prací. 

 

4.6.2. Plány flexibility 

 

Plán můţe být zaloţen na radikálním pohledu na tradiční způsoby zaměstnávání lidí. To 

znamená rozpoznat prostor pro uplatňování alternativ k práci na plný úvazek a k stálým 

pracovníkům, coţ můţe znamenat růst počtu pracovníků na částečný úvazek, růst počtu 

případů sdílení pracovního místa, rozmach práce doma. Dvěma hlavními novými trendy 

v zaměstnávání dočasných a krátkodobých pracovníků je 1. stanovit takové mnoţství stálých 

pracovníků, které by pokrylo minimální nebo normální potřebu práce, a spoléhat na pokrytí 

zvýšené potřeby práce pomocí dočasných pracovníků a 2. vytvořit „dvouvrstvou“ pracovní 

sílu, coţ zabezpečuje větší jistotu zaměstnání pro kmenové pracovníky tím, ţe zaměstnává 

určité procento dočasných pracovníků. Cílem tohoto plánu by mělo být: 

 

5. Zabezpečení větší přizpůsobivosti, 

6. Zlepšování vyuţívání dovedností a schopností pracovníků, 

7. Sníţení nákladů spojených se zaměstnáváním pracovníků, 

8. Zvýšení produktivity. 

 

 Využívání pracovníků na částečný úvazek 

 

Výhody jejich vyuţívání jsou následující: 

9. Větší moţnost uplatnění flexibilní pracovní doby, 

10. Lepší vyuţití budov a zařízení (zavedení tzv. podvečerní směny), 

11. Niţší náklady práce na jednotku výroby, protoţe se redukují příplatky za přesčasovou 

práci pro pracovníky na plný úvazek, 
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12. Vyšší produktivita u opakující se a monotónní práce, z toho důvodu ţe pracovníci na 

částečný úvazek mohou věnovat své práci během kratší pracovní doby větší pozornost. 

 

Nevýhody jsou tyto: 

- Osoby zaměstnány na zkrácený úvazek jsou obvykle méně ochotny pracovat 

odpoledne nebo večer, můţe být pro ně obtíţné měnit umístění jejich pracovní doby 

během dne a mohou být méně mobilní, 

- Stává se, ţe je mezi nimi vyšší míra fluktuace, 

- Mohou být méně oddány organizaci a práci. 

 

 Sdílení pracovního místa (job-sharing) 

Představuje takové uspořádání, u kterého se dva či více pracovníků dělí o práci na 

jednom plném pracovním místě. Dělí si přitom mzdu a zaměstnanecké výhody dle 

toho, kolik který odpracuje hodin. Sdílení pracovního místa můţe mít podobu 

děleného pracovního dne, či týdne. Ojediněle se objevuje i střídání po týdnech. 

Výhodou tohoto uspořádání je to, ţe sniţuje fluktuaci a absenci z toho důvodu, ţe lépe 

vyhovuje potřebám jedinců. Zabezpečuje rovněţ větší kontinuitu práce na pracovním 

místě, protoţe kdyţ jeden z pracovníků sdílejících pracovní místo onemocní anebo má 

dovolenou, ostatní mohou pracovat dále alespoň po část pracovní doby. Sdílení 

pracovního místa zároveň znamená, ţe podnik má potenciálně k dispozici větší soubor 

zdrojů pracovních sil, a to o ty osoby, které nemohou pracovat na plný úvazek, ale 

chtějí stálé zaměstnání. Nevýhodou jsou ovšem větší administrativní náklady a riziko 

plynoucí ze sdílené odpovědnosti. 

 

 Distanční práce  

Pojem distanční práce znamená, ţe lidé pracují doma a jsou pomocí terminálu 

propojeni s organizací nebo i s ostatními distančními pracovníky. Jejím cílem je 

dosáhnutí větší flexibility, snadnější přístup organizace k některým druhům 

dovedností a udrţení si kvalifikovaných pracovníků. Tyto pracovníky lţe pouţít v řadě 

podnikových funkcí, jako jsou marketing, finance či informační technologie. 

Úspěšnost tohoto pracovního reţimu však výrazně závisí na angaţovanosti a vzdělání 

všech pracovníků, na pečlivém výběru a vzdělávání distančních pracovníků, na 

přidělování odpovídajících prostředků těmto pracovníkům a na pečlivém sledování 

fungování tohoto systému. 
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5. Metody plánování lidských zdrojů  
 

5.1. Metody odhadu potřeby pracovních sil  

 

K odhadu potřeby pracovních sil se pouţívají různé metody, které lze rozdělit na metody 

intuitivní a kvantitativní. [1] 

 

5.1.1.  Intuitivní metody  

 

Jsou zaloţeny na důkladné znalosti vazby mezi výrobními úkoly, technikou a pracovní 

silou. Vyţadují zkušené pracovníky, kteří odhad provádějí. Patří sem expertní metody, z nichţ 

jsou nejčastěji pouţívány tzv. metody delfské nebo tzv. kaskádové metody. 

 

 Delfská metoda -  V podnicích se preferují metody časově méně náročné a finančně 

méně nákladné. Mezi takové metody můţeme zařadit i delfskou metodu. 

Delfská metoda, která je označována také jako expertní metoda, spočívá v tom, ţe 

skupina expertů se snaţí dosáhnout vzájemné shody, pokud se týče budoucího vývoje 

všech moţných faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí vývoj potřeby pracovních sil 

v podniku. 

Ve skupině by měli být zastoupeni lidé, kteří znají stav, strukturu i proměnlivost 

podnikové pracovní síly, ale i vnější faktory, které by mohly ovlivnit poptávku po 

produkci podniku a tudíţ i pracovní sílu. V praxi se osvědčilo, aby bylo zastoupení 

tvořeno z vedoucích pracovníků na všech stupních řízení, ale i externích expertů, kteří 

přinesou řadu podnětů zvenčí.  

Cílem delfské metody je předpovědět budoucí vývoj v oblasti potřeby pracovních sil 

pomocí integrace nezávislých názorů expertů. Aby se zajistila nezávislost názorů, 

nesvolávají se ţádné porady expertů, při kterých by se mohlo ovlivňovat rozhodnutí 

rozdílným postavením v podnikové hierarchii funkcí. Celá diskuse je uskutečňována 

prostřednictvím prostředníka, jehoţ úkolem je shromaţďovat, sumarizovat a opětovně 

zprostředkovávat expertům informace ostatních expertů. Celá diskuse probíhá 

v několika kolech, kdy v kaţdém z nich je moţno své předpovědi upravovat, 
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doplňovat je anebo dodat jim přesvědčivější argumenty. Jednotlivá kola se zpravidla 

postupně slaďují. [10] 

 

 

 Kaskádová metoda- má blízko k metodě delfské, ale přináší nejen odhad perspektivy 

pracovních sil, ale i odhad pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů. Metoda spočívá v 

tom, ţe podnikové výrobní úkoly jsou rozepisovány postupně na stále niţší 

organizační úrovně. Celý proces končí na nejniţší úrovni, tj. u vedoucího pracovní 

skupiny (mistra). Tento pracovník musí být natolik kvalifikovaný, aby mohl 

odhadnout potřebu pracovníků na splnění úkolů v jednotlivých obdobích. Tyto odhady 

se sumarizují na nejbliţší organizační úrovni, k nim se přidají pracovníci, 

zabezpečující organizační a odbornou stránku fungování na této úrovni a výsledky se 

předávají na další vyšší úroveň, kde se postup opakuje. V závěru získá vedení podniku 

sumární odhad potřeby pracovních sil a jejího moţného pokrytí z vnitřních zdrojů.   

 

 Metoda manažerských odhadů- Tato metoda má velmi blízko k metodám delfské a 

zejména kaskádové. Jsou do ní zapojeni všichni vedoucí pracovníci a na základě svých 

znalostí a zkušeností odhadují velikost a strukturu budoucí potřeby pracovníků. 

Odhady mohou začít na nejvyšší úrovni řízení a posouvat se směrem k nejniţší úrovni 

(nebo obráceně), přičemţ původní odhady jsou postupně připomínány a upravovány. 

[10] 

 

 Odborné předpovědi - Na základě posouzení a zváţení odborníků je předpovídána 

potřeba pracovníků určitých specifických poţadavků v rámci praxe, kvalifikace a 

osobních kvalit. Na rozdíl od předcházejících metod se nejedná o systematický 

přístup. 

 

 Metody skupinového rozhodování (brainstorming) - Tato metoda je specifická 

svým pouţitím v situacích, kdy lze předpokládat nejasnosti, které by dále ovlivňovaly 

kvalitu předpovědi.  
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5.1.2. Kvantitativní metody 

 

U těchto metod se k odhadu pouţívají matematické či statistické aparáty, které vyţadují 

větší mnoţství dat (např. metody zaloţené na analýzách vývojových trendů, korelaci a regresi, 

grafické analýze, síťovém plánování, modelování a simulaci či na pracovních normách). Patří 

sem i metody vycházející z poznatků ekonomiky práce (REFA, MTM).  

 

 Analýza vývojových trendů – V této metodě se zkoumají změny absolutních 

ukazatelů v čase. Analýza vyjadřuje změnu v určité poloţce v procentech nebo 

indexem. Analýza si klade za cíl změřit pohyby jednotlivých veličin a to absolutně a 

relativně a změřit jejich intenzitu. Je nutné mít k dispozici údaje za minimálně dvě po 

sobě jdoucí období. [13] 

Problémem je, ţe existuje příliš velké mnoţství faktorů, které potřebu pracovníků v 

organizaci ovlivňují. Proto se zpravidla usiluje o výběr co nejmenšího mnoţství 

rozhodujících faktorů, pokud moţno jediného, který nejvíce ovlivňuje potřebu 

pracovníků a nejsilněji se váţe na pracovní sílu. Po zjištění existence takového faktoru 

se zkoumá jeho dosavadní vývoj v poměru k vývoji počtu pracovníků organizace. 

Extrapolace vývoje tohoto poměru je pak základem pro odhad potřebného počtu 

pracovníků v budoucnosti. [10] 

 

 Extrapolace – tato metoda staví na minulých trendech a poskytuje jen velmi hrubé a 

krátkodobé odhady potřeb lidských zdrojů. Extrapolace předpokládá, ţe poměrné 

hodnoty, které vyjadřují změny v minulosti, jsou vhodné k odhadu budoucnosti. 

Například pokud za poslední 3 roky obchodní organizace přijala měsíčně 100 

zaměstnanců, pak lze očekávat, ţe v příštím roce se bude jednat při zachování trendu o 

1200 zaměstnanců. [2] 

 

 Indexování – Stejně jako extrapolace je tato metoda zaloţena na minulých trendech. 

Zakládá se na vztahu mezi změnami počtu zaměstnanců k nějakému ukazateli, např. 

velikosti prodejní plochy, počtu studentů apod. Je proto nutné určit, jak se v minulosti 

vyvíjel jejich vzájemný vztah a pro budoucnost stanovit, ţe např. se zvýšením počtu 

přijatých studentů o 100 vzroste počet učitelů o jednoho. [2] 
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 Analýza rozpočtu – Tato metoda analyzuje rozpočet organizace a při jeho rozdělení 

na organizační jednotky odhalí v kombinaci s extrapolací trendu finanční moţnosti a 

skutečnost, kolik dalších zaměstnanců je nutné přijmout. Získají se tak krátkodobé 

odhady potřeb pracovní síly. [2] 

 

5.2. Plánování odhadu pokrytí budoucí potřeby  

 

Stejně jako v případě odhadu potřeby pracovníků se k odhadům pokrytí této potřeby 

vyuţívá jak metod intuitivních, tak i kvantitativních, zejména jde-li o odhady pokrytí potřeby 

pracovníků z vnitřních zdrojů.[10] 

 

Východiskem pro odhad perspektivních zdrojů pracovních sil je dokonalá znalost současného 

počtu a struktury lidských zdrojů v organizaci a také znalost zákonitostí pohybu, 

proměnlivosti obou skupin pracovních zdrojů během poměrně dlouhé retrospektivy.  

Na základě těchto znalostí se pak provádějí perspektivní odhady lidských zdrojů. 

 

Organizace pokrývá svou potřebu pracovníků jak z vnitřních zdrojů, tak i z vnějších. V 

úvahách o perspektivním pokrytí této potřeby hrají rozhodující roli vnitřní zdroje. K vnějším 

zdrojům pracovních sil se organizace obrací teprve tehdy, nelze-li pokrýt potřebu pracovníků 

z vnitřních zdrojů.[10] 

 

5.2.1. Metody plánování odhadu pokrytí pracovních sil z vnitřních zdrojů  

 

Mezi tyto metody patří: 

 Bilanční metoda (někdy též bilance práce) – Tato metoda je zaloţena na 

organizačním schématu, plánu práce a plánu obsazení pracovních míst. Tyto plány 

poskytují informaci o počtu a kvalifikaci zaměstnanců, které organizace potřebuje, a o 

tom, kolik pracovních míst je obsazených (viz tabulka č. 1). Udává tím hrubou potřebu 

pracovních sil. Z té se po úpravách, které zohledňují očekávanou fluktuaci, pracovní 

nepřítomnost a jiné ztráty pracovního fondu, vypočítá čistá potřeba (viz tabulka č. 2). 

Udává, kolik pracovníků a s jako kvalifikací je nutné získat na vnitřním nebo vnějším 

trhu práce. Je-li potřeba bilancovat lidské zdroje pak se propočet provádí podle skupin 

zaměstnanců, druhu práce, zaměstnání. Tato metoda je jednou z nejčastěji 
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pouţívaných metod slouţící k perspektivnímu odhadu vnitřních lidských zdrojů 

organizace. [2]  

 

Tabulka 1 – Příklad plánu práce a obsazení pracovních míst [2]  

 

Název 

práce 

Číslo 

práce 

Tarifní 

stupeň 

Počet 

zaměstnanců 

Jméno a 

příjmení 

Junior 

asistent 
3 080 6 0  

Asistent 
3 081 7 2  

3 082 7 2  

Specialista 

lidských 

zdrojů 

3 083 8 0  

3 084 9 3  

3 085 10 3  

 

 

Tabulka 2 – Stanovení čisté potřeby lidských zdrojů [2]  

 

Bilance lidských zdrojů zpracovaná ke 

dni… 

Počet 

zaměstnanců 

Plán práce na počátku roku 

- Obsazená pracovní místa 

- Zajištěné nástupy do zaměstnání 

(absolventi učebního poměru, nástupy po 

ukončení stáţe, mateřské dovolené aj.) 

 

 

 

Aktuální potřeba pracovníků, popř. nadbytek 

+ odchody do důchodu 

+ nástup na delší stáţe a mateřské dovolené 

+ náhrada za odcházející pracovníky 

+ náhrada za úmrtí  

 

 

 

 

Potřeba náhrady  

+ nově vytvořená pracovní místa 

- rušená pracovní místa 

 

 

Čistá potřeba pracovníků, popř. nadbytek  
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 Audit lidských zdrojů – umoţnuje posoudit, na které z pracovních míst by mohli být 

převedeni, nebo povýšení současní zaměstnanci. K tomuto účelu jsou vedeny karty o 

profilu zaměstnance shrnující údaje o jeho odborných znalostech a dovednostech. Mohou 

být získány např. při hodnocení pracovního výkonu, hodnotícím rozhovoru, telefonicky, 

nebo interní poštou, kdy jsou zaměstnanci či jeho nadřízenému pravidelně zasílány 

dotazníky k aktualizaci údajů. Při obsazování z vnitřních zdrojů je hledán kandidát, jehoţ 

pracovní profil se shoduje nejvíc s popisem pracovního místa. 

 

 Metoda založená na tzv. Markovově (markovovské) analýze - Metoda patří ke 

kvantitativním metodám, která vyuţívá zákonitosti pohybu zaměstnanců v organizaci. 

Díky své konstrukci je vhodná zejména pro ty případy, kdy lze z jednotlivých pozic 

vytvořit postupovou hierarchii. Nejdříve je třeba vytvořit přechodovou matici a 

odhady pravděpodobností přechodu mezi jednotlivými funkcemi. V prvním kroku se 

vytvoří přechodová matice, která vyjadřuje pravděpodobnost přechodu pracovníka z jedné 

funkce do druhé během jednoho roku. Pokud se jedná o stabilní organizaci, tak se počítají 

zprůměrované údaje za posledních deset let. 

Ve druhém kroku jsou dosazeny přechodové pravděpodobnosti do výchozích počtů 

pracovníků v příslušných funkcích. Výsledky jsou pak následně porovnávány s odhady 

budoucí potřeby skupin pracovníků a jsou tak získány informace o čisté dodatečné potřebě 

pracovníků. [10] 

 

5.2.2. Pokrytí pracovních sil z vnějších zdrojů 

 

Nemá-li organizace zaměstnance s poţadovaným profilem pro obsazení volných či nových 

pracovních míst, snaţí se vyhledat a získat pracovníky z vnějšího trhu práce. Jsou to 

absolventi, ţeny v domácnosti, uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, zaměstnanci 

jiných organizací, zahraniční pracovníci aj. Lidí se specifickými odbornými znalostmi a 

schopnostmi je vţdy nedostatek, a to bez ohledu na míru nezaměstnanosti v ekonomice. [2] 

 

Pro odhad pokrytí z vnějších zdrojů se pouţívají orgány státní statistiky (ČSÚ), které samy 

zpracovávají populační prognózy a proto lze pouţívat jiţ hotové výsledky projekcí či 
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prognóz, zpracovávaných institucemi státní statistiky či institucemi trhu práce. Tyto odhad 

proto bývá méně komplikovaný a je i spolehlivější. 

 

V případě, kdy je stanovena nějaká potřeba pracovníků tak je nutno v první řadě zjistit, do 

jaké míry je moţné tuto potřebu pokrýt z existujících vnitřních zdrojů, nebo zda nebude 

dokonce v organizaci pracovních sil nadbytek. 
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6. Vyhodnocení metod plánování 
 

6.1. Metody odhadu potřeby pracovních sil  

 

Nelze zcela jednoznačně říci, která z uvedených metod je pro daný podnik vhodnější. 

Zahraniční praxe se stále více přiklání k intuitivním metodám, protoţe jsou méně náročné na 

podklady, jsou operativnější, více vyhovují flexibilnímu plánování, bývají levnější a pro kratší 

perspektivu jsou velice spolehlivé a také umoţňují zapojení všech manaţerů podniku 

především liniových, jsou snadněji interpretovatelné a srozumitelnější. Navíc nevylučují 

pouţívání kvantitativních postupů při analýze dat a zkoumání zákonitostí a vztahů 

ovlivňujících potřebu pracovních sil. Určení vhodnosti jednotlivých analýz závisí na 

konkrétních potřebách a podmínkách v jednotlivých organizacích. V praxi se obvykle 

nepouţívá jen jedna metoda, ale spíše kombinace určitých metod. Přitom se nezřídka 

kombinují metody intuitivní s metodami kvantitativními. 

 

Při odhadech budoucí potřeby pracovních sil v organizaci se zpravidla naráţí na řadu 

neznámých. Je obtíţné odhadnout, jakými směry se budou vyvíjet faktory ovlivňující potřebu 

pracovní síly. Obvykle jsou jen neurčité představy o takových faktorech, jako např. budoucí 

technologické změny, chování spotřebitelů a proměnlivost jejich potřeb a vůbec budoucí 

podoba trhu a odbytišť. Není mnoho způsobů jak zjistit vývoj lokálního či národního 

hospodářství, popřípadě hospodářství v zahraničí, nelze s jistotou odhadovat dopady politiky 

státu či členství v Evropské unii, mezinárodní situaci a její dopady atd. Odhady budoucí 

potřeby pracovních sil v organizaci mohou být proto v těchto souvislostech pouze odrazem 

známých či snadněji odhadnutelných skutečností. Často jsou zatíţeny subjektivismem, 

zejména v případě pouţití intuitivních metod, nebo formalismem, přílišným zjednodušováním 

a opomíjením důleţitých faktorů v případě metod kvantitativních. 

 

6.1.1. Intuitivní metody - k odhadu této metody jsou potřebné znalosti vazeb mezi 

úkoly organizace, technikou a pracovními silami. Pracovníci provádějící odhady 

musejí mít dlouholeté zkušenosti. Metody intuitivní jsou rychlejší, operativnější, 

jedná se o měkké metody plánování. 
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 Odborné odhady vycházejí z úsudku manaţerů o potřebách lidských zdrojů. V malé 

organizace je předpovídá vrcholový manaţer a ve velké je vhodné tyto informace 

získat průzkumem ve formě neformálního hlasování, dotazníku, nebo skupinové 

diskuze vedené personalistou, které sebrané informace třídí a sumarizuje.  

 

 Delfská metoda je pouţita tehdy, nelze-li otevřeně diskutovat ve skupině. Zkušenosti 

ukazují, ţe tato metoda poskytuje relativně spolehlivou představu o potřebě 

pracovníků zhruba na perspektivu jednoho aţ dvou let. To je vzhledem k poţadavku 

maximální flexibility podniku je to dostačující. Experti mají ovšem také moţnost 

provést analýzu vývojových trendů, alespoň u vybraných charakteristik, a tak vlastně 

intuitivní delfskou metodu rozšířit o kvantitativní metody coţ je jedna z předností 

delfské metody. Jinou její předností je to, ţe na rozdíl od kvantitativních metod 

umoţňuje pracovat s obtíţně kvantifikovatelnými skutečnostmi, operovat s 

hypotézami, zapojit fantazii a intuici. 

 

 Metoda brainstormingu patří mezi obecně nejrozšířenější metodu, která je i snadno 

modifikovatelná a poskytuje jakoţto skupinová metoda plastičtější pohled na věc 

z různých úhlů pohledu a v různých alternativách. Metoda předpovědi jedním 

odborníkem tento širší pohled postrádá.       

 

 Kaskádová metoda Při odhadech budoucí potřeby pracovních sil podniku obvykle 

platí, ţe čím jednodušší a všeobecně srozumitelnější metodu k odhadu pouţijeme, tím 

reálnější bývají výsledky. 

 

 

 

6.1.2. Kvantitativní metody - vyţadují delší přípravu, která spočívá ve shromaţďování 

potřebných dat. 

 

 Extrapolace a Indexování – poskytují jen velmi hrubé a krátkodobé odhady potřeb 

lidských zdrojů. Metoda indexování je vhodná například v organizacích, které jsou 

přirozeně ovlivňovány sezónností. Metoda extrapolace vychází z předpokladu, ţe na 
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základě minulých tendencí lze předpovědět projevy budoucnosti. Tento případ můţe 

být v řadě případů odlišný, protoţe příliš nezahrnuje validitu prostředí nebo preferencí. 

 

 

V malých a středních firmách odpovědnost za plánování lidských zdrojů leţí hlavně na 

liniových manaţerech. Tyto firmy totiţ často nemají dostatek prostředků na aplikaci 

komplikovaných metod, a tak se většinou pouţívají intuitivní metody v kombinaci s analýzou 

trendů. Při odhadech budoucí potřeby pracovníků v organizaci obvykle platí, ţe čím je metoda 

jednodušší a všeobecně srozumitelnější, tím reálnější bývají výsledky. 

 

 Snaha o pouţívání sloţitějších matematických nebo statistických metod, které vypadají na 

první pohled vědečtěji, můţe vést ve skutečnosti ke sníţení kvality odhadu budoucí potřeby 

pracovníků, jelikoţ do pouţívaných vzorců nelze zpravidla vloţit obtíţně kvantifikovatelné 

faktory, jejichţ role můţe být často rozhodující 

 

Ve firmách větší velikostí, které na trhu jiţ účinkují déle, je vhodné pouţít naopak metody 

kvantitativní. Základem pro spolehlivé odhady potřeby pracovníků a pokrytí této potřeby je 

kvalitní podniková statistika a informační systém. Čím kratší dobu firma vede podnikovou 

statistiku a IS tím jsou odhady méně přesné. A proto některé firmy od této metody upouštějí, 

ačkoliv by se jím v budoucnu investice vrátila.  

 

 

6.2. Metody plánování odhadu pokrytí budoucí potřeby  

 

Velice důleţité pro odhad perspektivních zdrojů pracovních sil je dokonalá znalost 

současného počtu a struktury lidských zdrojů v organizaci a také znalost zákonitostí pohybu, 

proměnlivosti obou skupin pracovních zdrojů během poměrně dlouhé retrospektivy.  

Na základě těchto znalostí se pak provádějí perspektivní odhady lidských zdrojů. 

 

Organizace pokrývá svou potřebu pracovníků jak z vnitřních zdrojů, tak i z vnějších.  

V úvahách o perspektivním pokrytí této potřeby hrají rozhodující roli vnitřní zdroje. 

 K vnějším zdrojům pracovních sil se organizace obrací teprve tehdy, nelze-li pokrýt potřebu 

pracovníků z vnitřních zdrojů. 
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6.2.1. Plánování odhadu pokrytí pracovních sil z vnitřních zdrojů 

 

 Bilance lidských zdrojů - podává přesné informace o organizačním schématu, plánu 

veškeré prováděné práce a plánu obsazení pracovních pozic. Dodává managementu 

představu o mnoţství a kvalifikovanosti pracovníků, kteří v současnosti pro firmu 

pracují oproti tomu, kolik jich firma potřebuje. Bilanci je také moţné úzce směřovat 

na jeden obor, pozici či skupinu pracovníků, čímţ se získají potřebné informace pouze 

potřebné informace. 

 

 Audit lidských zdrojů - je prováděn za pomocí dlouhodobého sledování a hodnocení 

zaměstnanců. Kaţdý zaměstnanec má svou vlastní kartu, která zaznamenává jeho 

schopnosti, dovednosti a odborné znalosti. Tyto informace by měly být neustále 

aktualizovány, aby profil zaměstnance odráţel skutečný stav. Za pomocí těchto karet 

je pak moţné vyhledávat nejvhodnější zaměstnance, které lze převést na nové vzniklé 

či čerstvě uvolněné pozice ve firmě. 

 

 

6.2.2. Plánová odhadu pokrytí pracovních si z vnějších zdrojů 

 

Vyhledávání a získávání pracovníků z vnějšího prostředí, má své výhody i nevýhody. 

Uţ jen samotné hledání potenciálních pracovníků, stojí společnost více sil a finančních 

prostředků, neţ je tomu u vnitropodnikového povyšování. Především pro malé podniky tvoří 

velké riziko, přijetí nesprávného pracovníka. Nově získaní pracovníci zvenčí, musí projít 

školeními a mnohem delším zapracováním, neţ je tomu u současných zaměstnanců.  

 

Ovšem při přijetí nových pracovníků z vnějších zdrojů, můţe firma získat nové pohledy na 

postupy, zkušenosti a nové nápady lidí, kteří ještě nemají tak omezenou fantazii. Další výhoda 

je, pokud management hledá nového pracovníka, na vysoce specializovanou pracovní pozici, 

kde by zapracování současného pracovníka mohlo stát veliké úsilí a finanční prostředky, 

avšak nalezení vhodného kandidáta na vnějším trhu, je mnohem jednodušší.  

 

 Pro odhad pokrytí z vnějších zdrojů se pouţívají orgány státní statistiky (ČSÚ), které samy 

zpracovávají populační prognózy a proto lze pouţívat jiţ hotové výsledky projekcí či prognóz 
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a díky tomu jsou odhady daleko spolehlivější a méně komplikované. Obecně řečeno, vnější 

zdroje pracovních sil jsou mnohem rozmanitější jak v dobrém, tak ve špatném smyslu slova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

7. Závěr 
 

 Jelikoţ zabezpečení prosperity a rozvoje podniku v dnešních podmínkách trţní 

ekonomiky není jednoduchou záleţitostí, jeví se plánování jako nepostradatelná a prioritní 

funkce řízení podniku. Významným předpokladem dosaţení této mety je promyšlená 

rozvojová strategie a kvalitní plán, který je zásadním nástrojem koordinace a komunikace, má 

ale také napomáhat ke zvýšení výkonnosti, podporovat kreativitu a zabezpečovat 

přizpůsobování společnosti vůči okolí. Podniky proto, v čele se svými řídícími pracovníky, 

neustále zpracovávají a aktualizují strategické a operativní plány. Úspěšné plánování se odráţí 

od pečlivé analýzy uplynulého období a přechází v nástin moţných hrozeb a příleţitostí. 

 

Hlavním cílem této práce bylo definovat plánování a metody plánování lidských zdrojů. K 

naplnění cílů práce bylo potřeba metody pouţívané pro tuto problematiku analyzovat, 

porovnat a zjistit jejích vyuţitelnost. 

 

Po prostudování odborné literatury a internetových zdrojů, které se věnují oblasti 

personálního plánování, byl vytvořen přehled informací od definování lidských zdrojů, 

personální plánování a tvorby jednotlivých personálních plánů, přes metody zaměřené na 

předpověď poptávky a nabídky lidských zdrojů, aţ po jejich samotné vyhodnocení. 

 

Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje první aţ 

čtvrtou kapitolu. První kapitola se věnuje lidským zdrojům a popisuje jejich význam, 

informuje, jaké se v oblasti lidských zdrojů kladou cíle a ukazuje, jaké strategie řízení se 

v této oblasti pouţívají. Význam personálního plánování je definován v kapitole druhé. Třetí 

kapitola se věnuje jednotlivým personálním plánům např. plány rozmisťování, hodnocení, 

odměňování, dalšího vzdělávání zaměstnanců a plány péče o pracovníky. 

 

Praktická část práce je věnována metodám plánování lidských zdrojů. Cíle práce byli naplněni 

v kapitole pět a šest kdy jsem metody analyzovala a zhodnotila jejich vyuţití. Metody jsou 

rozčleněny na metody a intuitivní kvantitativní. Aby bylo moţné intuitivní metody pouţívat, 

tak jsou potřebné znalosti vazeb mezi úkoly organizace, technikou a pracovními silami. 

Pracovníci provádějící odhady musejí mít dlouholeté zkušenosti. Tyto metody bych 

doporučila hlavně pro firmy menší a maximální střední velikosti pro rychlost a operativnost. 

Také v zahraničí se k těmto metodám přiklánějí pro větší flexibilitu plánování, menší náklady 
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a spolehlivost. Navíc je moţnost pouţívání současného kvantitativních postupů při analýze 

dat a zkoumání zákonitostí a vztahů ovlivňujících potřebu pracovních sil.  

 

U kvantitativních metod se k odhadu pouţívají matematické či statistické aparáty, které 

vyţadují větší mnoţství dat a z toho důvodu vyţadují delší přípravu. K těmto metodám je 

nutné mít kvalitní podnikovou statistiku a informační systém. Čím kratší dobu firma vede 

podnikovou statistiku a IS, tím jsou odhady méně přesné. Tyto metody bych doporučila 

hlavně firmám větší velikosti, pro které tyto metody jsou nejen výhodné, ale i nezbytné. 

 

V případě plánování odhadu pokrytí budoucí potřeby je potřeba velice dobře znát současnou 

strukturu a počet lidských zdrojů v organizaci a mít znalost zákonitostí pohybu, proměnlivosti 

obou skupin pracovních zdrojů během poměrně dlouhé retrospektivy.  

 

Na základě těchto znalostí se pak provádějí perspektivní odhady lidských zdrojů. V případě, 

kdy je stanovena nějaká potřeba pracovníků bych doporučila nejprve zjistit, do jaké míry je 

moţné tuto potřebu pokrýt z existujících vnitřních zdrojů, nebo zda nebude dokonce v 

organizaci pracovních sil nadbytek. 
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