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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané personální činnosti a následně navrhnout úpravy 

dle moderních metod řízení lidských zdrojů. V úvodu diplomové práce je uvedena ekonomicko-

technická charakteristika podniku. V dalších kapitolách jsou představeny moderní teoretická 

východiska týkající se řízení lidských zdrojů. Detailněji jsou vysvětleny teoretické pojmy 

týkající se personálních činností ve vybraném podniku. V praktické části jsou analyzovány 

vybrané personální činnosti a na základě srovnání s doporučenými teoretickými postupy jsou 

navrženy podniku úpravy jednotlivých oblastí. K analýze personálních činností je použit sběr 

dat pomocí interních dokumentů, řízený rozhovor s vedoucím oddělení lidských zdrojů a 

dotazníkové šetření se zaměstnanci. Na závěr je navržen postup k odstranění nalezených 

nedostatků. 
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Abstract 

The thesis aims to analyze the specific HR activities and subsequently propose adjustments 

according to modern methods of human resources management. At the beginning of the thesis 

is presented economic and technical characteristics of the enterprise. In following chapters we 

are introducing modern theoretical outcommes related to HR management practices. Those are 

explained in details as part of the theoretical concept. Related to personnel activities in selected 

company. In the practical part we have analysed selected HR processes and based on 

comparison of teorethical processes we have recomended to the organisation best practisses in 

each individual areas. The analysis of HR activities are data collection using internal 

documents, guided interview with the head of human resources and employee survey. Finally, 

it is proposed a procedure to eliminate the idenficiencies. 
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1 Úvod  

Jelikož pracuji v malém rodinném podniku v soukromém sektoru, rozhodla jsem se vypracovat 

diplomovou práci na téma personálních činností v průmyslovém podniku, abych si rozšířila 

obzor a připravila se na budoucí zaměstnání. 

Náš rodinný podnik má pouze 5 zaměstnanců a důsledky podcenění personálních činností jsou 

znatelné. Proto jsem se rozhodla nahlédnout do systému personálních činnosti velkých podniků, 

abych poté mohla aplikovat některé znalosti do naší malé firmy. 

Dále mě zajímá, jak podniky zvládají aplikovat nejnovější metody a trendy v řízení lidských 

zdrojů do svých stávajících politik, týkajících se řízení lidských zdrojů. Často se setkávám 

s obtížemi malých podniků, kteří tzv. usnuli na vavřínech a nestíhají tempu ostatních 

vyspělejších podniků. V prvé řadě nemají finanční prostředky na to, aby zaměstnávali 

personalistu, který se bude věnovat řízení lidských zdrojů, a také podceňují smysl této profese, 

když mají řádově pár desítek zaměstnanců.  

Cílem diplomové práce je analýza vybraných personálních činností a návrhy úprav dle 

moderních metod řízení lidských zdrojů. Mezi vybrané personální činnosti patří okrajově 

plánování lidských zdrojů, zařazení a adaptace pracovníků, podrobněji budou zpracované 

činnosti, jako jsou získávání a výběr zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a 

hodnocení zaměstnanců. 

V úvodu diplomové práce bude uvedena ekonomicko-technická charakteristika průmyslového 

podniku. V dalších kapitolách budou představeny moderní teoretická východiska týkající se 

řízení lidských zdrojů. Detailněji budou vysvětleny teoretické pojmy týkající řízení lidských 

zdrojů a konkrétní rozbor vybraných personálních činností. V praktické části budou 

analyzovány vybrané personální činnosti a na základě srovnání s doporučenými teoretickými 

postupy budou navrženy podniku úpravy jednotlivých oblastí. K analýze personálních činností 

bude použit sběr dat pomocí interních dokumentů, rozhovor s vedoucím oddělení řízení 

lidských zdrojů a dotazníkové šetření se zaměstnanci. V závěru budou shrnuty nejdůležitější 

poznatky a zhodnocení, zda byl splněn cíl diplomové práce. 

 „ Zkušenost není to, co člověk potká, ale to, co člověk udělá s tím, co ho potkalo.“ 

Aldous Huxley 
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2 Technicko-ekonomická charakteristika podniku  

Pro studii praktické části byl vybrán podnik v Kopřivnici, zabývající se vývojem a výrobou 

součástek a komponentů pro automobilový průmysl. Tento podnik se nazývá DURA 

Automotive CZ, s. r. o. (dále jen Dura), jak již lze vyčíst z názvu, jedná se o společnost 

s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí Kč 492 010 000,-. Společnost Dura je dceřinou 

společností DURA Holding Germany GmbH (dále jen Dura Holding). 

Dura Holding nabízí velké produktové portfolio, které tvoří segmenty Exterior Trim, 

Structurals Components, sklo, umělohmotné komponenty a kontrolní systémy. Na základě 

spolupráce se zákazníky jakož i s dalšími podniky skupiny Patriarch vytvářejí po celém světě 

vývojové a inovační aktivity. Zákazníky společnosti Dura jsou výrobci automobilů,  

Tier–One-Supplier a celá řada zákazníků z oblasti průmyslu. Mezi aktuální zákazníky 

společnosti Dura patří známé automobilové společnosti, jako jsou: 

 Mercedes-Benz, 

 Bosch, 

 Brose Technik fur Automobile, 

 Bentley, 

 BMW, 

 Škoda auto, 

 Nissan, 

 Volvo a další. 

Společnost Dura klade hlavní důraz v rámci inovačních procesů na: 

 stoupající požadavky na odolnost plastových dílů a dílů proti poškrábání, 

 větší chemickou odolnost hliníkových ozdobných dílů, 

 designové opce s fóliemi za účelem efektivnějšího a cenově příznivějšího plnění přání 

zákazníků, 

 exteriéru s okolním osvětlením, 

 metody lehké konstrukce u strukturovaných dílů pro obložení stěn a též v oblasti 

kontrolních systémů, 

 vývoj antivibračních systémů, 

 stoupající požadavky na senzory a HMI technologie, 
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 neustále zlepšování výrobních procesů a tím i nákladové struktury běžících programů. 

Mezinárodní obchod s osobními automobily zažil v roce 2014 oživení. Na celém světě bylo 

prodáno více než 74,7 mil. osobních automobilů, což odpovídá nárůstu o 2 % oproti roku 2013. 

Pro rok 2015 se rýsuje další oživení světového trhu osobních automobilů, které je podmíněno 

převážně dalším růstem. 

Na základě intenzivních proaktivních vývojových činností ve spolupráci s jejich zákazníky, 

stávajícího know-how, inovačních koncepcí produktů a výroby a hospodárných výrobních 

procesů zajišťuje společnost Dura Holding vysokou kvalitu produktů a spokojenost zákazníků 

[16]. 

Dceřiná společnost Dura umístěná v Kopřivnici se specializuje na výrobu systému manuálního 

řazení, MTX/ ATX řadící kabely, motorové brzdy, kabely na ruční brzdy, mechanismus a 

systémem na ruční brzdy. Řídí se systémem jakosti DIN EN ISO  

14001: 2004, ISO TS 16949: 2009 a ISO 50001: 2011. 

Společnost Dura vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 21. prosince 2000 se základním 

kapitálem Kč 200 000,-. Předmětem podnikání byla výroba strojů a zařízení pro automobilový 

průmysl, výroba motorových vozidel, výroba součástek a příslušenství k vozidlům a 

velkoobchod. K 8. červenci 2014 v důsledku změn v živnostenském zákoně byl předmět 

podnikání spojen v jednotný název Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 

živnostenského zákona. V průběhu let bylo vystřídáno spoustu jednatelů, aktuální jednatel je 

Jerrold Isaac Lavine. 

Společnost se nachází v průmyslovém parku v Kopřivnici na rozloze 21 260 m2, z toho jsou 

kancelářské prostory o rozloze 2 940 m2 a prostory produkce o rozloze 18 320 m2.  

Ve společnosti je funkcionální organizační struktura, kdy má pracovník různé nadřízené pro 

různé oblasti fungování organizace, jak lze vidět níže v obrázku č. 1 Organizační struktura 

managementu.  
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Obr. 1 Organizační schéma (zdroj M.Kurec interní dokumenty) 

 

Počet zaměstnanců se od založení společnosti výrazně zvýšil. K 31. 12. 2014 byl počet 

zaměstnanců 780. Průběh zvyšování a snižování počtu zaměstnanců lze názorně vidět na 

obrázku č. 2. Na počátku společnost zaměstnávala jen pár desítek pracovníků, ale postupem 

navýšila stav na stovky zaměstnanců. Od roku 2010 lze vidět jen pozvolný nárůst počtu 

zaměstnanců, avšak trend je od roku 2008 stále rostoucí. 

 

 

Obr. 2 Vývoj počtu zaměstnanců od r. 2001 
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3 Teoretická východiska řízení lidských zdrojů  

V této kapitole bude vysvětlen pojem řízení lidských zdrojů (dále jen ŘLZ) a pojmy s ním úzce 

související. Personální činnosti, které jsou předmětem praktické části, budou prozkoumány 

podrobněji.  

3.1 Řízení lidských zdrojů a pojmy s tím související 

ŘLZ lze chápat jako veškeré činnosti a procesy, které souvisejí s lidskými vztahy (dále jen LZ) 

v daném podniku. Ve světě je požíván pojem Human Resource Management – řízení lidských 

zdrojů. Bez lidského faktoru se neobejde žádný podnik. Podnik tvoří lidé – kvalitní pracovníci. 

Každý člověk disponuje určitým pracovním kapitálem. Pracovní kapitál je souhrn všech 

lidských schopností a dovedností, jak vrozených, tak naučených. V podnicích by měly být 

definovány personální strategie. Na všechny činnosti by měly být pevně stanoveny postupy 

(směrnice), kterými by se personalisté měli řídit. 

 

ŘLZ zahrnuje činnosti týkající se strategického řízení lidských zdrojů, řízení lidského kapitálu, 

řízení znalostí, společenské odpovědnosti organizace, rozvoje organizace, zabezpečování 

lidských zdrojů (plánování lidských zdrojů, získávání a výběr zaměstnanců, řízení talentů), 

řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

zaměstnaneckých a pracovních vztahů, péče o zaměstnance a poskytování služeb 

zaměstnancům.  

ŘLZ je definováno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, 

co společnosti mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosažení cílů společnosti [1]. 

3.1.1 Vývoj personálního řízení 

Jako každá vědní disciplína se i personální řízení časem měnilo. Změnilo se jak označení, tak i 

význam dílčích personálních aktivit. Personální řízení se vyvíjelo v mnoha svých oblastech 

rozdílným způsobem, v závislosti na vnitřních i vnějších podmínkách organizací. Každá 

organizace má své specifické požadavky a každá organizace má různý růst a tím pádem i různé 

nároky na personální řízení. 
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Odborná literatura rozděluje vývoj personálního řízení do tří etap, od vývojově nejstarší 

k současné, a to personální administrativu, personální řízení a dnes používané řízení lidských 

zdrojů. 

 

Od poloviny 19. století se začaly rozvíjet odbory a kolektivní vyjednávání a proto stát začal 

formou legislativních úprav ovlivňovat pracovní podmínky. Jednalo se hlavně o výši mezd, 

pracovní dobu, pracovní podmínky žen a dětí. V průběhu 1. světové války personalistika 

vzkvétala díky potřebě efektivního využívání lidí.  

  

V důsledku narůstajících činností v personální oblasti nemohli vedoucí pracovníci již práci 

zvládat sami, a proto se začínají vytvářet personální oddělení. Tato vytvořená oddělení se 

starala o nábor a výběr pracovníků, základní výcvik, odměňování, pracovní podmínky, 

zlepšování pracovní morálky, motivace pracovníků a vyjednávání s odbory. Jedním z úkolů 

také bylo tvořit a spravovat evidenci pracovníků.  

 

Od 30. let 20. století představovala personální administrativa personální práci jako činnost 

vyplývající z legislativy v pracovněprávní oblasti, činnosti související se zaměstnáváním lidí, 

s povinnou péčí o pracovníky a s pořizováním, uchováváním a aktualizací personálních 

informací a dokumentů a s poskytováním informací řídícím složkám společnosti.  

 

Úroveň personálního řízení jako vývojové etapy od 40. let, lze charakterizovat rozsahem 

činností nad rámec administrativy, existencí koncepcí personálních a sociálních politik 

rozpracovanými metodami personální práce, zvyšující se odborností personálních pracovníků 

a rozvíjejícími se personálními útvary.  

 

Od 60. let dochází k rozšíření poskytovaných služeb o rozvoj manažerů, systematické 

vzdělávání a plánování pracovních sil, jsou využívány propracovanější techniky výběru, 

výcviku, odměňování a hodnocení pracovníků. Postupně výrazně narůstá legislativa 

v zaměstnávání lidí (bezpečnost práce a zdraví při práci, důchodové zabezpečení, 

diskriminace), což klade značné nároky na kvalifikaci a odpovědnost personalistů.  

 

Od 80. let se v teorii i v praxi začala rozvíjet koncepce řízení lidských zdrojů. Představitelé 

školy řízení lidských zdrojů popularizovali toto pojetí jako strategický a vnitřně provázaný, 

manažersky orientovaný přístup k řízení lidí a získávání jejich angažovanosti a oddanosti 
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v zájmu společnosti. V ŘLZ je kladen důraz na zájmy managementu. Řízení lidských zdrojů je 

oblastí řízenou vrcholovým managementem a odpovědnost za řízení lidských zdrojů je na 

liniových manažerech. Strategie lidských zdrojů jsou integrovány se strategiemi podniku, řízení 

lidských zdrojů sleduje dosažení konkurenční výhody prostřednictvím strategického 

rozmisťování oddané a schopné pracovní síly. Důraz je kladen na participaci pracovníků, na 

týmovou práci, na formování týmů a flexibilitu. Lidé jsou chápáni jako jmění, do kterého se 

investuje v zájmu dosažení cílů organizace, přidané hodnoty pomocí lidí se dosahuje 

prostřednictvím procesů rozvoje lidských zdrojů a řízení pracovního výkonu. 

 

Od 90. let byla pozornost zaměřena na týmovou práci, posilování pravomocí a nepřetržitý 

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

odměňování, stále více se hovořilo o kompetencích. Organizace vytvářely štíhlejší a pružnější 

organizační struktury s menším počtem řídících úrovní.  

 

Důraz byl kladen na význam strategického přístupu a rozvoj vnitřně provázané politiky, 

personalisté přebírali roli interních konzultantů, začali využívat metody benchmarkingu s cílem 

uplatnění nejlepší praxe. Výrazně se zvýšil podíl personální práce zajišťované externími 

organizacemi v oblasti vyhledávání pracovníků a vzdělávání, je kladen důraz na etiku 

v personální práci.  

 

Využívána je flexibilní pracovní doba, narůstá počet pracovníků na dílčí pracovní úvazek, 

dočasné smlouvy či práce doma, hledají se netradiční systémy odměňování, na významu 

nabývají zvláště zaměstnanecké výhody. Personálnímu řízení v organizacích významně 

prospěly informační systémy a informační a komunikační technologie zaměřené na 

automatizaci rutinních personálních činností. 

 

V současnosti je ve většině společností samozřejmostí informační podpora většiny 

personálních procesů realizovaná komplexními personálními informačními systémy nebo 

v rámci systémů řízení podnikových zdrojů, jejichž nedílnou součástí je personální agenda 

[5]. 
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3.1.2 Cíle a modely ŘLZ  

Cílem řízení lidských zdrojů podle M.Armstronga [1] jsou:  

 podporovat dosahování strategických cílů organizace vytvářením a uplatňováním 

strategií lidských zdrojů v souladu se strategií organizace (strategické řízení lidských 

zdrojů), 

 přispívat k rozvíjení kultury zaměřené na dosahování vysokého výkonu, 

 zabezpečovat organizaci talentované, kvalifikované a oddané lidi, 

 usilovat o vytváření pozitivních pracovních vztahů a navozování vzájemné důvěry mezi 

managementem a zaměstnanci, 

 podporovat uplatňování etického přístupu k řízení lidí.  

 

Jedním z modelů ŘLZ je tzv. model shody. Jeho představitelé (Fombrun a kol.) tím chtějí 

upozornit na to, že systémy lidských zdrojů a struktura společnosti by měly být řízeny tak, aby 

navazovaly na strategii společnosti (proto název „model shody“). S touto metodou souvisí 

pojem cyklus lidských zdrojů, který je složen ze čtyř typických procesů nebo funkcí, které jsou 

vykonávané ve všech společnostech [1]. Jejich propojenost lze vidět na obrázku č. 3.  

 

 

Obr. 3 Cyklus lidských zdrojů [1] 
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Jsou to: 

 výběr – spojování existujících lidských zdrojů s pracovními místy, 

 hodnocení – řízení pracovního výkonu, 

 odměňování – systém odměňování je nejpodceňovanější nástroj stimulace výkonu 

organizace; musí odměňovat stejně tak krátkodobé i dlouhodobé výsledky a respektovat 

to, že podnik musí fungovat a vyvíjet úsilí v současnosti, aby uspěl v budoucnosti, 

 rozvoj – rozvíjení vysoce kvalitních pracovníků [1]. 

 

 

 

Harvardský model založili Beer a kol (1984) na předpokladu, že řízení lidských zdrojů 

obsahuje veškerá rozhodnutí a činnosti manažerů, které mají vliv na vztahy mezi organizací a 

lidskými zdroji neboli zaměstnanci. Byli přesvědčeni, že se má přistupovat k lidským zdrojům 

komplexněji a mělo by se postupovat strategicky. Poukázali na to, že by se lidský kapitál měl 

řadit spíš mezi dlouhodobá aktiva než mezi variabilní náklady. 

 

Podle jejich návrhu by koncepci řízení lidských zdrojů měly charakterizovat dvě skutečnosti: 

 linioví manažeři přijímají větší zodpovědnost za propojení konkurenční strategie 

a politik lidských zdrojů, 

 personalisté formulují politiky lidských zdrojů, které usměrňují navrhování a 

uplatňování činností řízení lidských zdrojů tak, aby se vzájemně podporovaly 

[1]. 

 

Kontextový model ŘLZ zohledňuje působení vnějších faktorů, které nebyly v jiných modelech 

zohledňovány. Kontextový přístup jde kupředu, když spojuje systém ŘLZ s okolím, ve kterém 

se utváří a rozvíjí. 

 

Schuler formuloval 5 – P model ŘLZ, který představuje fungování řízení lidských zdrojů 

v rámci pěti určujících prvků: 

 Pojetí lidských zdrojů – vyjadřuje přístup organizace k lidským zdrojům, roli lidských 

zdrojů z pohledu celkového úspěchu organizace a filozofii řízení lidských zdrojů 

v organizaci. 

 Politiky lidských zdrojů – představují zásady vytváření a uplatňování programů a praxe 

v oblasti lidských zdrojů v souladu se strategickými cíli organizace. 
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 Programy lidských zdrojů – umožňují prosazovat a usměrňovat potřebné organizační 

změny v oblasti lidských zdrojů k dosažení strategických cílů organizace 

 Praxe lidských zdrojů – reprezentuje jednotlivé postupy směřující k naplňování 

určených politik a programů v oblasti lidských zdrojů. Jde o zabezpečování lidských 

zdrojů, řízení pracovního výkonu, odměňování, vzdělávání a rozvoj, podobně jako 

pracovní vztahy nebo personální administrativu.  

 Procesy lidských zdrojů – zahrnují formální postupy a metody určené k uskutečňování 

strategických plánů a politik v oblasti lidských zdrojů. 

 

Evropský model podle Brewstera, na rozdíl od předešlých modelů bere v potaz vliv právního 

prostředí, odborové organizace a společenskou odpovědnost. Brewster vymezil model takto: 

 okolí – zavedené právní prostředí, 

 cíle – cíle organizace a společenská odpovědnost, lidé jsou bráni jako klíčový zdroj, 

 zaměření – analýza nákladů a výnosů, kontext okolí, 

 vztahy se zaměstnanci – odborové organizace i neorganizované, 

 vztahy s liniovými manažery – odbornost a součinnost, 

 role personalistů – specializace, nejednoznačnost, odolnost, flexibilita. 

 

„Tvrdý“ a „měkký“ model vymezil Storey. Rozlišil tvrdé a měkké pojetí řízení lidských 

zdrojů, kdy tvrdé pojetí zdůrazňuje stejně racionální přístup k řízení lidských zdrojů jako 

v případě všech ostatních zdrojů, zatímco měkké pojetí v souladu se školou lidských vztahů 

vyzdvihuje důležitost komunikace, stimulace a vedení. Nicméně podle Keenoye se tvrdé a 

měkké pojetí spíše doplňují, než vzájemně vylučují. 

 

3.1.3 Strategické řízení lidských zdrojů 

Strategii definovali Johnson a Scholes jako dlouhodobější směřování a oblast působnosti 

společnosti, která dokonale přizpůsobuje své zdroje svému měnícímu se prostředí a zejména 

svým trhům zákazníkům a klientům, aby naplnila očekávání všech zainteresovaných stran.  

 

 

Definice strategického řízení lidských zdrojů říká, že strategické řízení lidských zdrojů je 

přístup k rozhodování o záměrech a plánech společnosti v podobě politiky, programů a praxe 
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týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, vzdělávání a rozvoje 

pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. Pojetí strategického 

ŘLZ je odvozeno od pojetí řízení lidských zdrojů a strategie. Přebírá model ŘLZ s jeho 

zaměřením na strategii, integraci a spojitost a přidává k tomu hlavní prvky strategie, tj. 

strategický záměr, na zdrojích založenou strategii, konkurenční výhodu, strategickou schopnost 

a strategický soulad [2]. 

3.2 Charakteristika vybraných personálních činností 

 

V této podkapitole budou podrobně vysvětleny pojmy týkající se vybraných personálních 

činností, které budou později aplikovány v praktické části této práce.  

 

3.2.1 Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů patří mezi nejdůležitější personální činnosti. Správně si 

naplánovat kvalifikovaný počet zaměstnanců nemůže firma jen tak nahodile a živelně. Musí 

vycházet z podnikatelské strategie a znalostí dlouhodobější potřeby pracovních sil. Účelem je 

vytvořit si reálnou představu jak o kvantitativní, tak i kvalitativní potřebě zaměstnanců v 

určitém časovém horizontu, a to v návaznosti na stanovené cíle společnosti. Stanovení 

optimálního (potřebného) počtu zaměstnanců v odpovídajícím složení a kvalitě je úlohou 

personálního plánování. 

 

Personální plán zodpovídá odpověď zejména na tyto otázky: 

 kolik zaměstnanců bude potřeba a v jaké struktuře, 

 v jaké kvalitě podle stanovených kritérií (vzdělání, praxe, osobních vlastností a 

schopností apod.), 

 kde, a na kterých pracovních pozicích (místech), ve výrobě, obchodních činnostech 

apod., 

 kdy, v jakém časovém období nastane potřeba, např. okamžitá, krátkodobá, případně 

výhledová potřeba, 

 jak a kde zaměstnance získat, 

 jaký personál bude eventuálně třeba vlivem transformace, např. restrukturalizace 

výroby uvolnit [14]. 
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Personální plán po obsahové stránce vychází ze: 

 strategie podnikatelských aktivit firmy (změn ve výrobě, z investičních záměrů apod.), 

 rozboru stávajícího pracovního potenciálu firmy z hlediska naplňování budoucích 

kvalifikačních, profesních, příp. jiných potřeb, 

 hodnocení nabídky pracovních sil v dané lokalitě z hlediska: 

o pozice firmy v daném regionu, 

o uvolňování zaměstnanců jinými firmami, 

o nabídky volných pracovních sil (neumístění uchazeči o zaměstnání, absolventi 

škol, ženy v domácnosti, důchodci), 

o spolupráce s úřady práce [14]. 

Na základě údajů z personálního plánu jsou stanoveny závěry, koho získat mimo podnik, jaké 

formy náboru volit, jak využít stávajících zaměstnanců, jak nastavit jejich rekvalifikační plán 

atd. 

Personální plánování není záležitostí pouze personalistů. Na tvorbě zpracování a hodnocení 

personálního plánu se má podílet odborný tým, ustavený vedením společnosti a také příslušní 

linioví manažeři. 

 

3.2.2 Získávání a výběr pracovníků  

Obecným cílem získávání a výběru pracovníků je získat s vynaložením minimálních nákladů 

takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro uspokojení podnikové 

potřeby lidských zdrojů. Výběr a získávání má tři fáze: 

 Definování požadavků – příprava popisů a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

požadavcích a podmínkách zaměstnání, 

 Přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců. 

 Vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získání referencí, příprava pracovní smlouvy 

[2]. 

 

Definováním požadavků je určen počet a kategorie lidí, které společnost potřebuje. Měly by 

být jasně definovány v programu získávání pracovníků, který je odvozen z plánu lidských 

zdrojů. Může také existovat potřeba náhrady některých pracovníků nebo potřeba obsazení nově 

vytvořených pracovních míst a obojí musí být důkladně prověřeno, aby se zjistilo, zda jsou tyto 
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potřeby oprávněné. Zejména je nezbytné prověřit potřebu náhrady nebo úroveň a typ 

pracovníka, které jsou požadovány. Požadavky konkrétních pracovních funkcí jsou vyjádřeny 

v podobě popisu a specifikace pracovního místa. Ty poskytují základní informaci potřebnou 

pro sestavení inzerátů, pro informování zprostředkovatelských institucí a pro hodnocení 

uchazečů [2]. 

Specifikace požadavků na pracovníka, známá jako specifikace pracovního místa, specifikace 

získávání nebo personální specifikace, definuje vzdělání, výcvik, kvalifikaci a zkušenosti 

požadované od držitele dané role.  

 

Nábor zaměstnanců probíhá pod vedením personalistů a má pevná pravidla. Při náboru se 

prolínají navzájem činnosti vykonávané personalisty s úkony příslušného vedoucího 

zaměstnance. Personalisté soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců. Podle 

znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu a podle toho o 

jakou pracovní pozici, příp. pracovní činnost jde (a v neposlední řadě i kolik finančních 

prostředků může být vynaloženo na získání nového zaměstnance), volí odpovídající formy 

náboru. V zásadě se jedná o nábor z vlastních zdrojů uvnitř firmy nebo z vnějších zdrojů mimo 

firmu. 

 

Podmínkou náboru z vlastních zdrojů je, že firma má dokonalý přehled o potenciálu 

stávajících zaměstnanců. S nabídkou se obrací jednak na zaměstnance, kteří jsou připraveni k 

tomu, aby mohli vykonávat náročnější práci než dosud, jednak na zaměstnance, kteří mají z 

různých důvodů zájem přejít na uvolněné nebo nově zřizované místo v jiné části firmy. Při 

náboru z vlastních zdrojů je třeba brát v úvahu i zaměstnance, kteří jsou uvolňováni v důsledku 

racionalizačních, příp. organizačních opatření. K vnějším zdrojům patří: 

 čerství absolventi škol a zařízení, připravující mládež na povolání, 

 zaměstnanci jiných firem, kteří mají zájem změnit zaměstnání, 

 nezaměstnaní registrovaní jako uchazeči o zaměstnání na úřadech práce, 

 doplňkové zdroje pracovních sil (důchodci, ženy v domácnosti apod.). 

 

Dotazníky pro uchazeče o zaměstnání se používají jako prostředek k vytvoření 

standardizované informace o uchazeči. Poskytují vhodně strukturovanou základnu pro třídění 

uchazečů podle jejich vhodnosti a pro sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni 

k pohovoru a dalším výběrovým procedurám, pro samotný výběrový pohovor a pro následné 
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činnosti související s nabídkou zaměstnání a se založením osobní evidence přijatého pracovníka 

[2]. 

Třídění a prosévání uchazečů nastává po uveřejnění nabídky zaměstnání a poté, co je 

shromážděno dostatečné množství žádostí uchazečů, následují další typické kroky, které mají 

následující pořadí: 

 Pořídí se seznam uchazečů uvádějící jména, data, kdy žádost došla, a kolonky 

pro podniknuté kroky (odmítnutí, ponechání, pohovor, zařazení do užšího 

výběru, nabídka zaměstnání). 

 Každému uchazeči se pošle standardní písemné poděkování, a to aniž by bylo 

učiněno jakékoliv rozhodnutí o pozvání k pohovoru nebo odmítnutí. 

 Uchazeč může být požádán, aby vyplnil a vrátil podnikový dotazník, napsal 

průvodní dopis nebo životopis, který může být na papíru nebo v elektronické 

podobě. To zajišťuje, aby všichni uchazeči mohli být zvažováni na základě 

stejného podkladového materiálu. 

 Uchazeči se porovnávají s klíčovými kritérii specifikace pracovního místa a jsou 

tříděni nejprve do tří kategorií: přijatelní, na hranici přijatelnosti a nevhodní. 

 Přijatelní uchazeči se dále prosévají a třídí tak, aby se vytvořil přiměřeně velký 

soubor uchazečů, kteří budou pozváni k pohovoru. Tuto práci zajišťuje 

personalista a především manažer bezprostředně nadřízený obsazovanému 

pracovnímu místu. 

 Sestaví se program pohovorů. Čas, který se věnuje každému pohovoru, bude 

záviset na složitosti a náročnosti práce na pracovním místě. V případě poměrně 

rutinní práce by mělo stačit asi 30 minut. V případě obsazování vyšší vedoucí 

funkce je však třeba věnovat pohovoru 60 a více minut. 

 Uchazeči jsou pozváni k pohovoru, přičemž v případě větších počtů získaných 

pracovníku se použije standardní dopis. V této fázi by měli být požádáni, aby 

vyplnili podnikový dotazník – pokud to ještě neudělali. 

 V závěrečném kroku je třeba znovu projít soubor přijatelných uchazečů, kteří 

nebyli pozváni k pohovoru, a uchazečů na hranici přijatelnosti a rozhodnout se, 

zda bychom si je neměli zařadit do rezervy. Poté je třeba těm, které si zařadíme 

do rezervy, poslat tzv. rezervační dopis, ostatním se pak pošle standardní 

odmítavý dopis. Ten by měl uchazečům poděkovat za zájem a informovat je 

stručně, ale nikoliv příliš příkře, že nebyli úspěšní.  
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Hlavními metodami výběru pracovníků jsou pohovory, assessment centra a testy pracovní 

způsobilosti. Jinou a mnohem pochybnější metodou, užívanou ve Velké Británii jen malým 

množstvím firem, ve zbytku Evropy pak poněkud více, je grafologie. Grafologie zkoumá 

písemný projev člověka, ze kterého skládá jeho psychologickou tvář. 

 

Individuální pohovor je nejběžnější metodou výběru pracovníků. Jde vlastně o diskusi mezi 

čtyřma očima, která poskytuje nejlepší příležitost k navázání úzkého kontaktu a vztahu mezi 

pracovníkem vedoucím pohovoru a uchazečem. V případě, že se provádí individuální pohovor 

jen s jedním tazatelem, však existuje nebezpečí chybného nebo povrchního rozhodnutí, je 

důvod pro praktikování série individuálních pohovorů nebo pohovorů před panelem tazatelů 

[2]. 

 

Pohovor před panelem posuzovatelů je typ pohovoru, který se při výběru pracovníků používá 

stále častěji. Panel v menší firmě se nejčastěji skládá z majitele či nejvyššího vedoucího 

pracovníka a z bezprostředního nadřízeného obsazovaného pracovního místa (pokud existuje), 

popřípadě z experta, který zná dobře povahu a požadavky práce na obsazovaném pracovním 

místě. Při obsazování míst, na nichž je důležitou složkou práce vedení lidí a jednání s lidmi, a 

kdy je tedy zapotřebí důkladněji posuzovat i osobnost, charakterové vlastnosti uchazeče, je 

vhodné přizvat psychologa [8]. 

 

Výběrové komise je oficiálnějším a obvykle větším pohovorovým panelem, svolaným a 

pověřeným orgány společnosti, protože existuje více stran, které mají zájem na rozhodování o 

výběru. Její jedinou výhodou je to, že umožňuje různým lidem podívat se na uchazeče a 

porovnat si navzájem své poznatky. Nevýhody spočívají v tom, že členové komise mají sklon 

pokládat neplánované a náhodné otázky, že předsudky či stanoviska dominujících členů komise 

mohou převážit nad názory ostatních členů a že uchazeči nejsou schopni si zjednat spravedlnost, 

protože je jim zřídka dovoleno rozvinout své myšlenky a argumentovat pro sebe. Výběrové 

komise mají tendenci být nakloněny sebejistým a výřečným uchazečům, ale přitom mohou 

přehlédnout slabiny jedinců vyvolávajících při povrchním zkoumání příznivý dojem. Mohou 

také podhodnotit kvality těch, kteří se nechali zaskočit úctu budící komisí a znervózněli, ačkoliv 

by se mohli za méně formální a strojené situace či při vlastním výkonu práce projevit jako plně 

schopní. 
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Komplexnější přístup k výběru pracovníků nabízí assessment centra. Assessment centra 

poskytují dobrou příležitost pro posouzení toho, do jaké míry uchazeči vyhovují kultuře 

organizace. Umožňují to nejen pozorování jejich chování v různých, ale typických situacích, 

ale i řada testů a strukturovaných pohovorů, které jsou součástí tohoto postupu. Assessment 

centra rovněž poskytují uchazečům možnost se vcítit do organizace a jejích hodnot, takže se 

mohou lépe rozhodnout, zda jim bude práce v organizaci vyhovovat, či nikoliv. Tvoří jej řada 

hodnotících postupů a má zpravidla následující rysy: 

 největší pozornost se soustřeďuje na chování, 

 používají se různé úkoly, které zachycují a simulují klíčové aspekty práce na 

pracovním místě, 

 jako dodatek ke skupinovým úkolům se používají pohovory a testy, 

 výkon je měřen v několika rovinách, a to z hlediska schopností požadovaných 

k dosažení žádoucí úrovně výkonu na konkrétním pracovním místě, 

 několik uchazečů nebo účastníků je hodnoceno najednou, aby byla umožněna 

interakce mezi nimi a aby klima při plnění úkolů bylo otevřenější a 

participativnější, 

 za účelem zvýšení objektivity hodnocení se používá několika hodnotitelů či 

pozorovatelů, 

 je žádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí pracovníci, 

 všichni hodnotitelé musejí být pečlivě vyškoleni. 

 

Dobře prováděné assessment centrum může vést k lepší předpovědi budoucího pracovního 

výkonu a budoucího pokroku u pracovníka než posuzování uchazeče prováděné liniovými, či 

dokonce personálními manažery běžným, tradičním a často nekvalifikovaných způsobem. 

 

Grafologii lze definovat jako zkoumání sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího 

rukopisu. Smyslem použití této metody při výběru pracovníků je učinit si na základě 

uchazečova rukopisu závěry o jeho osobnosti a na této základně předpovídat jeho budoucí 

pracovní výkon v nějaké roli [2]. 

3.2.3 Zařazení a adaptace pracovníků 

Rozhodující úlohu při pracovní a sociální adaptaci nového zaměstnance má příslušný vedoucí. 

V prvním okamžiku nástupu nového zaměstnance je třeba věnovat náležitou pozornost a v 



17 

 

případě časového zaneprázdnění pověřit svého zástupce. V počátečním období si zaměstnanec 

vytváří obraz své budoucí práce a svého pracoviště, začíná se u něho formovat vztah ke 

společnosti i k lidem, kteří na něm pracují. Žádné společnosti nemůže být lhostejné, zda získala 

zaměstnance, který se s ní a s prací v ní ztotožnil nebo člověka lhostejného, v němž zraje úmysl 

společnost opustit. 

Do adaptačního procesu se osvědčuje zapojit zkušené zaměstnance s profesionální a osobní 

autoritou. Ti by se měli v počátečním období o nového zaměstnance starat, aby zvládl nároky 

práce a pracoviště v co nejkratší době a aby se co nejrychleji včlenil do pracovního týmu a mohl 

tak podávat žádaný pracovní výkon [14].  

 

Uvádění pracovníků do organizace je důležité z následujících důvodů: 

 Snižování nákladů a problémů spojených s odchody nedávno přijatých pracovníků. 

 Zvyšování oddanosti – oddaný pracovník je ten, který se identifikuje s organizací, chce 

v ní zůstat a je připraven v zájmu organizace usilovně pracovat. 

 Objasňování psychologické smlouvy – psychologickou smlouvu tvoří implicitní, 

nepsané přesvědčení a předpoklady týkající se chování, které se od pracovníků očekává. 

 Urychlení pokroku v učení – noví pracovníci se musejí učit, aby dosáhli požadované 

úrovně výkonu, je třeba věnovat jejich učení určitý čas. 

 Adaptace na sociální prostředí – noví pracovníci se rychleji zařadí a najdou si správný 

vztah k práci v organizaci, pokud proběhne hladce proces jejich socializace, teda 

adaptace na nové sociální prostředí [2]. 

 

3.2.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Vzdělávání a rozvoj kvalifikace zaměstnanců je významným faktorem úspěšnosti společnosti. 

Přitom není možné vycházet pouze z krátkodobé potřeby, ale další vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace musí především respektovat a navazovat na strategii dalšího rozvoje společnosti. 

Případným novým technickým, technologickým a jiným změnám musí odpovídat i znalosti a 

dovednosti zaměstnanců společnosti. 

Cílem politiky a programů vzdělávání v jakékoliv společnosti je zabezpečit kvalifikované, 

vzdělané a schopné lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb společnosti. 

K dosažení tohoto cíle je nutné zabezpečit, aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, 

chápali, co musejí znát a být schopni vše vykonat. Byli schopni převzít odpovědnost za své 
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vzdělávání tím, že budou plně využívat existující zdroje vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze 

strany svých liniových manažerů [2].  

 

Vzdělávající se lidé potřebují mít jasný směr a zpětnou vazbu, jak si vedou. Mělo by se jim 

dostat ocenění za správné chování, aby se toto chování upevňovalo. Vnitřně motivovaní a sami 

sebe motivující jedinci si to mohou zabezpečit sami, ale v každém případě bude nutné mít 

někoho, kdo pomáhá a usnadňuje vzdělávání, například mentora, který je připraven v případě 

potřeby povzbudit a pomoci. Vzdělávající se osoby obvykle potřebují rychle vědět, jak si vedou. 

Dlouhodobější programy vyžadují průběžné kroky k povzbuzení dalšího vzdělávání. Obsah 

těchto vzdělávacích programů by tak měl být rozdělen do malých modulů nebo prvků, z nich 

každý má nějaký cíl [2]. 

 

Vzdělávání a rozvoj jsou definovány jako proces zabezpečující to, že organizace má vzdělané, 

kvalifikované a angažované lidi, které potřebuje. Tento proces usnadňuje jednotlivcům a 

týmům osvojovat si požadované znalosti, dovednosti a schopnosti prostřednictvím vlastních 

zkušeností, vzdělávacích programů a aktivit zajišťujících společností, vedení a koučování 

zajišťovaného liniovými manažery a dalšími subjekty nebo samostatně řízeného vzdělávání 

zajišťovaného jednotlivci.  

 

Složkami vzdělávání a rozvoje jsou: 

 Učení se  - proces, při němž si jedinec osvojuje a rozvíjí znalosti, dovednosti, 

schopnosti, chování a postoje. Učení se umožňuje změnu chování na základě 

zkušeností, stejně jako dalších formálnějších metod, které lidem pomáhají učit 

se a vzdělávat na pracovišti nebo mimo něj. 

 Všeobecné vzdělávání – osvojování si znalostí, dovedností a schopností 

potřebných ve všech oblastech života spíše než jen znalostí, dovedností a 

schopností týkajících se konkrétní oblasti činností. 

 Odborné vzdělávání (výcvik) – systematické uplatňování formálních procesů, 

které lidem pomáhají osvojovat si znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné 

k uspokojivému vykonávání svěřené práce. 

 Rozvoj – rozšiřování schopností nebo realizace potenciálu jedince s využitím 

nabízejících se příležitostí k učení se a vzdělávání [1]. 
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Učení se by se mělo odlišovat od výcviku. Podle Reynoldse a kol., je učení se proces, při němž 

si jedinec osvojuje nové znalosti, dovednosti, schopnosti, zatímco výcvik je jednou z několika 

možností, jak může organizace učení se podporovat. Učení se je to co jedinec provádí. Výcvik 

je to, co společnost jedinci poskytuje [1]. 

 

Cíle vzdělávání, konkrétní potřeby a styl vzdělávání vzdělávající se osoby by měly ukázat, jaká 

metoda nebo metody vzdělávání by měly být použity. Při výběru vhodných metod vzdělávání 

pomáhají konkrétní cíle a pochopení individuálních potřeb. Nemělo by se předpokládat, že 

postačí jen jediná metodika. Lepší výsledky pravděpodobně přinese kombinace metod. Použití 

určité palety metod, pokud budou vhodné, pomůže vzdělávání tím, že upoutá zájem 

vzdělávajících se osob. 

 

Neformální vzdělávání je učením se ze zkušeností. Většina učení neprobíhá ve formálních 

vzdělávacích programech. Lidé se mohou naučit 70% toho, co vědí o své práci, zcela 

neformálně, pomocí procesů, které nejsou organizovány nebo podporovány společností. 

 

Výzkum provedený Erautem a kol. zjistil, že v organizacích, kde jsou vzdělávající se osoby 

v centru pozornosti, zabezpečuje formální vzdělávání a výcvik pouze malou část toho, co se 

lidé při práci učí. Většina vzdělávání popisovaná zmíněným badatelům bylo neformální 

vzdělávání, které nebylo ani jasně specifikované, ani plánované. Přirozeně vyplývalo 

z problémů a podnětů přinášených prací. Efektivní vzdělávání však bylo závislé na sebedůvěře, 

motivaci a schopnosti pracovníků. Obvykle byly nabízeny některé formální vzdělávací akce 

rozvíjející dovednosti (zvláště pak vzdělávání nových pracovníků), ale převažovalo učení se ze 

zkušenosti a od jiných lidí na pracovišti [2]. 

 

Neformální vzdělávání probíhá na pracovišti a má podle Sterna a Sommerlada tyto tři formy: 

 Seminář (workshop) jako místo, kde dochází k učení. V tomto případě jsou vzdělávání 

a práce prostorově odděleny a existuje určitá forma členěné vzdělávací aktivity 

odehrávající se mimo pracovní místo nebo v jeho blízkosti.  

 Pracoviště jako prostředí, kde dochází k vzdělávání. Při tomto přístupu se stává samo 

pracoviště prostředím pro vzdělávání. Dochází k různým vzdělávacím aktivitám 

(metodám) při výkonu práce na pracovišti a tyto aktivity bývají v různé míře členěny. 

Vzdělávání je záměrné a plánované, zaměřené na odborné vzdělávání pracovníků a 

jejich vzdělávání je podporováno, vhodným způsobem rozčleněno a monitorováno. 
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 Učení a práce jsou neoddělitelně promíseny. V tomto případě jde o čistě neformální 

vzdělávání. Vzdělávání se stává součástí každodenní práce a je zabudováno do běžných 

úkolů. Pracovníci rozvíjejí své dovednosti, znalosti a pochopení práce tím, že se 

zabývají podněty a výzvami, které před ně práce klade. Lze to charakterizovat jako 

soustavné a nikdy nekončící učení. Jak uvedl Zuboff: „Vzdělávání není něco, co 

vyžaduje čas vyčleněný z produktivní činnosti; vzdělávání je srdcem produktivní 

činnosti.“ 

Formální vzdělávání je plánované a systematické a používá strukturované vzdělávací 

programy skládající se z instruktáže a praktického vyzkoušení si naučené látky. Porovnání 

formálního a neformálního vzdělávání přináší tabulka č. 1 Charakteristika formálního a 

neformálního vzdělávání viz níže. 

 

Plánování zkušeností je proces definování sekvence zkušeností, které lidem umožní osvojit si 

znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání svěřené práce a které lidi připraví na přijetí dalších 

povinností a větší zodpovědnosti. Tento proces podporuje učení se na základě zkušeností a 

naplňování specifikace vzdělávání. Přitom se vytváří program, který stanovuje, co by se lidé 

měli naučit v každé organizační jednotce nebo na každém pracovním místě, kde získávají nové 

zkušenosti. Lidem by měl být k dispozici vhodný člověk (mentor), který by zajistil, aby se lidem 

zařazeným do rozvojového programu dostalo správné zkušenosti. Současně je třeba zajistit 

sledování a vyhodnocování pokroku lidí. Je důležité sledovat a vyhodnocovat každou fázi 

získávání nových zkušeností, aby bylo zřejmé, co se lidé naučili, a aby bylo možné, pokud to 

bude nutné, program upravit [1]. 

Tabulka č. 1 – Charakteristiky formálního a neformálního vzdělávání [1] 

Formální vzdělávání Neformální vzdělávání 

Závažné pro někoho, ne tak závažné pro jiné Vysoce odpovídající individuálním potřebám 

Všechny vzdělávající se osoby se učí totéž Vzdělávající se osoby se učí podle potřeby 

Může jít o značnou mezeru mezi současnými a 

cílovými znalostmi 

Může jít o malou mezeru mezi současnými a cílovými 

znalostmi 

O tom, jak bude vzdělávání probíhat, rozhoduje 

vzdělavatel 

Vzdělávající se osoby rozhodují o tom, jak bude 

vzdělávání probíhat 

Doba uplatnitelnosti je různá, často vzdálená Bezprostřední uplatnitelnost (vzdělávání typu „právě 

včas“ – „just-in-time“ 

Mohou nastat problémy při uplatňování naučených 

poznatků a dovedností na pracovišti 

Snadno přenositelné vzdělávání 

Často se odehrává mimo pracoviště Odehrává se při práci 
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Koučování je osobní přístup, který lidem pomáhá rozvíjet jejich znalosti a dovednosti a 

zlepšovat jejich výkon. Potřeba koučování může vzejít z formálního nebo neformálního 

přezkoumání pracovního výkonu, ale příležitosti ke koučování se mohou objevit také během 

každodenních činností. Koučování jako součást běžného procesu řízení a vedení lidí zahrnuje: 

 Využívání každé příležitosti k prosazování a podporování vzdělávání. 

 Řízené delegování, to znamená zabezpečování toho, aby lidé nejen věděli, co se 

od nich očekává, ale také aby chápali, co potřebují vědět a umět, aby mohli 

uspokojivě vykonávat svěřenou práci a dosahovali požadovaných výsledků. To 

poskytuje manažerům příležitost k tomu, aby lidi řídili a vedli hned od začátku. 

Pozdější zásahy mohou být vnímány jako zbytečné vměšování. 

 Komunikování s lidmi, aby si uvědomovali, jaký je jejich pracovní výkon, 

například zjišťování a diskutováním jejich názoru na to, jak vykonávají svěřenou 

práci a jakých výsledků ve skutečnosti dosahují. 

 Podněcování lidí k tomu, aby se zabývali náročnějšími problémy a tím, jak se 

s nimi úspěšně vypořádat. 

 

Mentorování je proces založený na využívání speciálně vybraných a vyškolených jedinců 

(mentorů), kteří pomáhají přiděleným osobám při jejich vzdělávání a rozvoji tím, že jim 

poskytují odborné vedení, praktické rady a trvalou podporu. Mentoři připravují lidi k tomu, aby 

v budoucnosti dosahovali lepších výsledů a zvládali obtížnější výzvy, například postup 

v kariéře. Mentorování může hrát důležitou roli v rozvoji lídrů a manažerů. 

 

Mentorování je metoda pomáhající lidem při jejich vzdělávání a rozvoji, na rozdíl od 

koučování, které je relativně přímočarým nástrojem zlepšování schopností lidí. Mentorování 

podporuje vzdělávání na pracovišti, což je zřejmě ten nejlepší způsob, jak si osvojovat 

konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání svěřené práce. Mentorování také 

doplňuje formální výcvik tím, že zaměstnancům nabízí individuální vedení ze strany zkušených 

manažerů. 

 

E-learning představuje využívání informačních a komunikačních technologií za účelem 

podporování jednotlivých zaměstnanců při jejich vzdělávání, a to především z hlediska 

zprostředkování studijních materiálů a odborného vedení.  E-learning může být zabezpečován 

s využitím intranetu (interní počítačové sítě) společnosti. 
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E-learning podporuje vzdělávání tím, že spíše rozšiřuje a doplňuje vzdělávání tváří v tvář, než 

aby takové vzdělávání omezoval a nahrazoval. Tato metoda vzdělávání umožňuje, aby 

vzdělávání probíhalo tehdy, kdy je to nejpotřebnější a nejvhodnější. Vzdělávání může probíhat 

po částech, které se zaměřují na dosažení konkrétních cílů vzdělávání.  E-learning se zaměřuje 

na vzdělávajícího se jedince, protože umožňuje, aby vzdělávání bylo přizpůsobeno jeho 

individuálním potřebám vzdělávání. Vzdělávající se jedinci si mohou v rámci celkové nabídky 

vybrat různé předměty, které je zajímají. Mezi hlavní problémy e-learningu patří nutná 

motivace vzdělávacích se jedinců, nezbytná aktualizace e-learningových programů a někdy 

také dostupnost počítačů. 

 

E-learningové programy se mohou týkat běžných aplikací a procesů organizace, programů 

zapracování nových zaměstnanců nebo rozvoje počítačových dovedností. Nejsou příliš vhodné 

pro rozvoj „měkkých“ dovedností, jako je team building, komunikace nebo prezentace, které 

vyžadují interakci mezi lidmi. Přesto zprostředkovávají hlavní principy, které připravují lidi na 

řešení praktických situací tváří v tvář, podporují upevňování osvojených vědomostí, pomáhají 

zvládnout sebehodnocení nebo usnadňují navazování komunikace a udržování diskuse. 

 

Rozvoj je vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze současného stavu 

znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je zapotřebí vyšší úrovně dovedností, znalostí 

a schopností. Bere na sebe podobu vzdělávací aktivity, která připravuje lidi pro širší, 

odpovědnější a náročnější pracovní úkoly. Nesoustřeďuje se na zlepšování pracovního výkonu 

na současném pracovním místě [2]. 

 

Plánováni osobního rozvoje provádějí jednotliví zaměstnanci, jimž se nabízí vedení, rada a 

podpora ze strany manažerů, přičemž obvykle se vychází z přezkoumání pracovního výkonu a 

individuálního rozvoje. Plány osobního rozvoje vymezují opatření, která hodlají jednotliví 

zaměstnanci podniknout za účelem svého vzdělávání a rozvoje. Jednotliví zaměstnanci 

přijímají odpovědnost za vypracování a uskutečňování plánů osobního rozvoje, ale přitom jsou 

podporováni ze strany organizace a manažerů. Smyslem je poskytnout zaměstnancům rámec 

samostatně organizovaného vzdělávání. 

 

Fáze plánování osobního rozvoje jsou následující: 

 Analýza současného stavu a potřeb rozvoje - ta může být provedena v rámci procesu 

řízení pracovního výkonu. 
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 Stanovení cílů – ty mohou zahrnovat zlepšení pracovního výkonu, získávání nových 

dovedností, prohloubení stávajících znalostí, rozvíjení zvláštních schopností, postup 

v kariéře nebo přípravu na změnu současného pracovního zařazení. 

 Vypracování plánu aktivit - plán aktivit určuje, co je třeba udělat a jak to provést, což 

znamená, že plán aktivit vymezuje očekávané výsledky (cíle vzdělávání), rozvojové 

aktivity, odpovědnost za rozvoj (co se od zaměstnanců očekává a jakou podporu mohou 

očekávat ze strany manažerů, personalistů nebo dalších osob) a načasování. 

 Implementace – realizace naplánovaných rozvojových aktivit [1]. 

 

3.2.5 Hodnocení pracovníků 

Každý zaměstnavatel potřebuje vědět, jaké má pracovníky, jak tito lidé pracují a přispívají 

k hospodářským výsledkům a dobré pověsti společnosti. Na druhé straně také každý pracovník 

potřebuje vědět, jak se na něj jeho zaměstnavatel dívá, jak je spokojen s jeho prací. K tomu 

slouží hodnocení pracovníků, které spočívá ve: 

 Zjišťování toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa (své role), jaké jsou jeho pracovní chování a vztahy ke 

spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací 

přichází do styku. 

 Sdělování zjištěných výsledů jednotlivým pracovníkům a projednávání těchto 

výsledků s nimi. 

 Hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu pracovníka a v realizaci opatření, 

která tomu mají napomoci. 

 

Neformální hodnocení není nic jiného, než průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízenými 

během vykonávání práce. Má příležitostnou povahu a je spíše determinováno situací daného 

okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i momentální náladou, než nějakou faktickou 

jistotou výsledku nebo úrovně práce pracovníka. Jde vlastně o součást každodenního vztahu 

mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a 

pracovního chování, poskytování okamžité zpětné vazby. Neformální hodnocení nebývá 

zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí. 

Má však značný význam pro usměrňování práce pracovníka, jeho povzbuzování a oceňování 

jeho dobré práce. Proto by v něm neměla chybět pochvala za dobrou práci, což je věc, na kterou 

příliš mnoho vedoucích pracovníků zapomíná. 
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Formální hodnocení je většinou racionálnější a standardizované, je periodické, má pravidelný 

interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Pořizují se z něj 

dokumenty, které se zařazují do osobních materiálů pracovníků. Tyto dokumenty slouží jako 

podklady pro další personální činnosti týkající se jednotlivce i skupin pracovníků. Zvláštním 

případem formálního hodnocení je tzv. příležitostné hodnocení vyvolané okamžitou potřebou 

zpracování pracovního posudku při ukončování pracovního poměru. Dochází však k němu 

spíše jen tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně aktuální výsledky běžného periodického 

hodnocení nebo došlo-li od posledního hodnocení u daného pracovníka k pronikavým změnám 

v pracovním výkonu. 

 

Výhody pravidelného formálního hodnocení pracovníků spočívají v tom, že: 

 poznává a hodnotí pracovníky komplexněji, z hlediska komplexu znalostí, dovedností 

a kvalit potřebných k tomu, aby práce byla dělána dobře, 

 lépe rozpozná, oceňuje a rozvíjí silné stránky pracovníka, 

 lépe rozpozná slabé stránky pracovníka a umožňuje jejich efektivnější odstraňování, 

 umožňuje lépe rozpoznat potřebu vzdělávání a rozvojový potenciál pracovníka, jeho 

vhodnost pro vykonávání náročnější práce, 

 umožňuje s předstihem rozpoznat možné stížnosti a disciplinární problémy, 

 soustavněji orientuje pozornost pracovníka na výkon, vyvíjí na něj větší tlak, 

 lépe přispívá ke zvyšování pracovní morálky ve firmě [8]. 

 

Postup při hodnocení pracovníků je již dostatečně propracovaný a lze jej rozdělit do tří období, 

z nichž každé má několik fází: 

 Přípravné období, které obsahuje činnosti: 

o Rozpoznání a stanovení předmětů hodnocení, stanovení zásad, pravidel a 

postupu hodnocení a vytvoření formulářů používaných k hodnocení. 

o Analýza pracovních míst, popřípadě revize existujících popisů a specifikací 

pracovních míst (profilů a požadavků rolí na schopnosti). Na základě toho si lze 

vytvořit představu o typech výkonu na pracovních místech i ve společnosti jako 

celku a o možnostech jeho zlepšení i představu o kategoriích pracovníků a 

pracovních míst, na něž se hodnocení zaměří, i o jejich požadavcích na 

pracovníka. 
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o Formulování kritérií výkonu a jeho hodnocení a klasifikací (stupnic) pro 

rozlišování různé úrovně pracovního výkonu, určení rozhodného období pro 

zjišťování informací o pracovním výkonu. 

o Informování pracovníků o připravovaném hodnocení a jeho účelu, zejména o 

kritériích hodnocení a normách pracovního výkonu, o tom, jaký výkon se od nic 

očekává. 

 Období získávání informací a podkladů obsahuje činnosti: 

o Zjišťování informací např. pozorováním pracovníků při práci nebo zkoumáním 

výsledků jejich práce je pro hodnocení pracovníků rozhodující fází. Klíčovou 

otázkou přitom je, kdo je oprávněn tyto informace zjišťovat a vlastně hodnocení 

provádět. 

o Pořízení dokumentace o pracovním výkonu. Tato fáze je nesmírně důležitá, 

protože k záznamům je možné se kdykoliv vrátit a získat tak retrospektivní 

informaci. Písemný záznam omezuje pozdější spory a diskuse, je nástrojem 

zpětné vazby mezi hodnoceným a hodnotitelem. Dokumentace by se měla 

pořizovat jednotným způsobem a jednotným způsobem by měla být i ukládána. 

 Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu s činnostmi: 

o Vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování, schopností a 

dalších vlastností pracovníků, které se musí provádět podle standardního 

postupu. Zpravidla se při tom porovnávají skutečné výsledky práce s normami 

výkonu či očekávanými výsledky práce, chování pracovníků se standardními 

požadavky na chování a schopnosti a další vlastnosti pracovníků s požadavky 

pracovního místa, jeho specifikací. Existuje přitom značné riziko subjektivního 

přístupu, protože i objektivní ukazatele výkonu je třeba interpretovat. Výstupy 

této fáze musejí mít písemnou podobu. 

o Rozhovor s hodnoceným pracovníkem o výsledcích hodnocení, o 

rozhodnutích z hodnocení vyplývajících a o možných cestách řešení problémů 

souvisejících s pracovním výkonem. Tato fáze je rozhodující pro zlepšování 

pracovního výkonu pracovníka. Na ní záleží, zda bude mít hodnocení 

pracovníka motivující efekt či nikoliv. Měla by se přitom uplatňovat nejen 

kritika, ale především pochvala. 

o Následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování pomoci při 

zlepšování pracovního výkonu, zkoumání efektivnosti hodnocení [8]. 

 



26 

 

Metod hodnocení pracovníků je řada. Některé jsou vhodnější pro nedělnické kategorie 

pracovníků, jiné vhodnější pro dělníky, další jsou univerzálnější. 

 

Hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků) se hojně používá především u 

nedělnických kategorií pracovníků. Má následující postup: 

 stanovení jasných a přesně definovaných a termínovaných cílů práce, které má 

pracovník dosáhnout, 

 zpracování plánu postupu ukazujícího, jak se má těchto cílů dosáhnout, 

 vytvoření podmínek pro to, aby pracovníci mohli tento plán realizovat, 

 měření a posuzování plnění cílů, 

 návrh a realizace opatření ke zlepšení,  

 stanovení nových cílů [8]. 

 

Hodnocení na základě plnění norem se často uplatňuje u dělníků. Postup je následující: 

 stanovení norem nebo očekávané úrovně výkonu, 

 seznámení pracovníků s normami, 

 porovnání výkonu každého pracovníka s normami. 

 

Hodnocení pomocí stupnice je universální metoda hodnocení pracovníků. Jde o metodu 

analytickou, která umožňuje nejen souhrnné hodnocení výkonu, ale i hodnocení výkonu podle 

jeho jednotlivých kritérií a tak rozpoznat, u kterých kritérií je výkon pracovníka lepší a u 

kterých horší. 

Obvykle se používají slovní charakteristiky jednotlivých stupňů popisující úroveň výkonu a 

usnadňující hodnotiteli zařadit výkon hodnoceného pracovníka do stupnice. Místo slovních 

charakteristik je možné použít číselnou stupnici. Výhodou číselné stupnice je to, že umožňuje 

přehledně porovnávat hodnocené pracovníky pomocí celkového počtu dosažených bodů nebo 

průměrného počtu dosažených bodů za všechna kritéria. Umožňuje také přisuzovat různým 

kritériím různou bodovou váhu, různé bodové rozpětí. Tím umožňuje přihlížet k významu 

jednotlivých kritérií či složek výkonu pro celkový výkon pracovníka [8]. 

 

S výsledky hodnocení musejí být pracovníci seznámeni, musejí s nimi být projednány a 

pracovníci mají právo se k nim vyjádřit. K tomu slouží hodnotící rozhovor. Rozhovor lze vést 

různým způsobem, avšak nejefektivnější je rozhovor, při němž jsou hodnotitel i hodnocený 
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rovnoprávnými partnery společně hledajícími řešení problému. Takový styl rozhovoru totiž 

zapojuje pracovníka do přemýšlení o cestách ke zlepšení výkonu, řešení mu nejsou nařizována. 

  

3.3 Moderní metody ŘLZ 

Oblast řízení lidí se v posledních letech ve světě i u nás vyvíjela poměrně rychle, měnily se 

přístupy a metody personálního řízení. Personální řízení v současnosti vyžaduje porozumění 

podnikovým procesům, které mají vliv na výkonnost organizací, na realizaci mnoha odborně 

specializovaných činností. Význam lidí pro organizace narůstá s rostoucími náklady a 

investicemi směřujícími do lidského kapitálu, ale i se zvyšujícím se významem schopností 

motivace a flexibility pracovníků pro výkon organizací i efektivitu využití jejich ostatních 

zdrojů. 

V posledních desetiletích se v teorii i v praxi rozvíjely také koncepce managementu, jejichž 

počátky jsou staršího data – faktory úspěchu organizací, leadership, řízení změn podle 

kompetencí, řízení znalostí, sociální odpovědnost organizací, holistický management, work-life 

balance, diversity management atd. [6] 

3.3.1 Sociální odpovědnost organizací neboli CSR 

Jako velmi významná je v současnosti vnímána problematika sociální odpovědnosti organizací 

neboli Corporate Social Responsibility (dále jen CSR), jejíž myšlenky vznikly již počátkem 20. 

století, a která tak prolíná v různých kontextech téměř celým vývojem managementu. 

 

Sociálně odpovědné aktivity mohou mít různý charakter, organizace je mohou realizovat 

v rámci svých marketingových praktik (pravdivá reklama), v oblasti výroby (ekologické, 

bezpečné a špičkové výrobky – např. vratné obaly, recyklovaný papír, nechemické výrobky), 

v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků (vytváření podmínek pro efektivní výkon práce a 

kariéru pracovníků), v oblasti ochrany životního prostředí (výrobní technologie snižující 

produkci odpadních látek znečišťujících ovzduší atd.), v oblasti zaměstnaneckých vztahů a péče 

o pracovníky (např. denní péče o předškolní děti), v rozvoji zaměstnávání žen a národnostních 

menšin (vytváření vhodných pracovních podmínek, odstraňování diskriminace), v oblasti 

zkvalitňování pracovního prostředí a upevňování zdraví zaměstnanců, v oblasti public relations 

(např. finanční podpora škol, uměleckých aktivit, sociálních programů). 
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3.3.2 Work-Life balance 

V posledním období se projevuje výrazný zájem o problematiku slaďování pracovního a 

mimopracovního života. Termín work-life balance je obvykle překládán jako rovnováha mezi 

prací a osobním životem.  

 

V USA byla v průběhu 60. a 70. let problematika work-life balance zaměřena výhradně na 

zaměstnané matky a řešena a dozorována státní administrativou. V 2. polovině 80. let se začaly 

touto problematikou významněji zabývat společnosti. Začaly měnit svoji personální politiku a 

benefity. Změny se týkaly mateřské dovolené, flexibilní pracovní doby, práce z domova a péče 

o děti. V průběhu 80. let se záběr work-life balance rozšířil i na muže a na konci 80. let byla 

chápána tato problematika jako zahrnující ženy, muže, rodiny a společnosti. V 90. letech se 

upevnilo uznání work-life balance jako důležité otázky pro zaměstnance – ti při výběru 

zaměstnavatele začali zvažovat i jeho politiku work-life balance. Problémem byla 

implementace work-life balance do života společností. Až po roce 2000 se tato problematika 

dostala opět do popředí zájmu odborníků a praktiků z oblasti řízení lidí [6]. 

 

Je obecně známou a výzkumy potvrzovanou skutečností, že značné pracovní nároky na lidi 

v mnoha profesích v posledních desetiletích mají dopady na jejich zdravotní a psychický stav 

a na rodinný život, na kvalitu jejich života. Lidé trpí nedostatkem času. Důsledkem 

přepracování (nadměrné doby strávené prací) a extrémního stresu jsou často konflikty na 

pracovišti, zvýšená nemocnost, problémy v rodinných vztazích, zejména s partnery, i vyhoření. 

Tyto skutečnosti mají dopady na kvalitu života lidí a v důsledcích působí problémy i 

zaměstnavatelům.  

3.3.3 Alternativní pracovní úvazky 

Z obecného hlediska je možné pohlížet na alternativní formy zaměstnávání jako na nástroj 

přizpůsobování, vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu práce, jako na nástroj slaďování 

zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců. Pro zaměstnavatele má flexibilita zaměstnávání 

především ekonomický obsah. Koncentruje se na otázky snižování mzdových nákladů, včetně 

příplatků za přesčasovou práci, za práci ve dnech pracovního klidu a ve svátek, vyplácení 

náhrad mez při placených překážkách v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatelé vnímají 

flexibilitu jako možnost úpravy pracovní doby, ale také jako možnost rychlého nasazování a 

případně odvolávání zaměstnanců z pracovních míst, převádění na jinou práci atd. Pro 
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zaměstnance má flexibilita především sociální rozměr, je spojena převážně s možností úpravy 

pracovní doby [13]. 

 

Mezi alternativní pracovní úvazky jsou zahrnovány: 

 dohoda o provedení práce, 

 dohoda o pracovní činnosti, 

 zkrácený (částečný) úvazek, 

 flexibilní pracovní doba, 

 stlačený pracovní týden, 

 víkendová práce, 

 distanční práce – práce z domova, 

 práce na dálku, 

 sdílení pracovního místa, 

 career break, 

 práce na dobu určitou, 

 práce na živnostenský list. 

3.3.4 Age management 

Age management představuje řízení věkové struktury pracovníků, a to na úrovni společnosti, 

organizací a jedinců. Diskuse v rámci age managementu se dotýká řady témat, především 

nepříznivého demografického vývoje – stárnutí populace, politiky důchodů a odchodů ze 

zaměstnání, sociální odpovědnosti organizace, věkové diskriminace, zaměstnanosti starší 

generace, zejména tzv. skupiny „50+“. V těchto souvislostech se age management vztahuje ke 

strategiím organizací v oblasti zaměstnávání starších lidí, věkové diverzitě, work-life balance a 

alternativním pracovním úvazkům, zdraví a životnímu stylu starších pracovníků a v souladu se 

strategií mezigeneračního předávání znalostí také k talent managementu a nástupnictví 

ve společnostech [6]. 

 

Age management jako komplexní přístup představuje vytváření strategií a postupů, řízení 

programů, které se zabývají demografickými změnami pracovní síly a jsou určeny k podpoře 

věkové diverzity na pracovišti, k získávání a zaměstnávání starších i mladších pracovníků, 

předávání znalostí, zdraví a dobré atmosféry. Praxe age managementu je charakterizována jako 

opatření bojující s věkovými bariérami a podporující diverzitu a činnosti, které zajišťují, aby 
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dostal každý zaměstnanec možnost naplnit svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému 

věku [12]. 

3.3.5 Diversity management 

Diverzita je podle Velíškové teoretickou i praktickou nadstavbou rovných příležitostí. Český 

ekvivalent pro diverzitu je různorodost. Původní anglický pojem Diversity má širší význam – 

označuje koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové 

podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně 

rozvinout jejich osobní potenciál. 

 

Hubbard vymezuje Diversity management jako proces plánování pro organizování, řízení a 

podporu mixu společenské různorodosti, který přináší měřitelný rozdíl pro výkon organizace. 

Diverzitu lze chápat jako různorodost pracovníků z hlediska určitých kritérií či dimenzí – 

primární a sekundární: 

 Primární dimenze má značný vliv na pracovní uplatnění člověka, jedná se o zjevné 

znaky, jako je pohlaví, věk, rasa, etnická příslušnost, mentální a tělesné 

charakteristiky, sexuální orientace. 

 Sekundární dimenze hraje důležitou roli při utváření hodnotové orientace, 

očekávání člověka a pro vytváření jeho zkušeností např. komunikační styl, 

společensko-ekonomický status, rodinný stav, mateřský jazyk, vojenská 

zkušenost, dojíždění do zaměstnání, náboženství, styl učení se a přemýšlení, 

geografická příslušnost, rodičovský status, vzdělání, kuřák/nekuřák, pracovní 

zkušenosti [6]. 

 

3.4 Teoretický rozbor metod zkoumání ŘLZ 

Pro zkoumání řízení lidských zdrojů je třeba použít specifické metody. Na základě zkušeností 

se semestrálními projekty byly vybrány metody sociologický průzkum, neboli dotazník, 

polostrukturovaný rozhovor a analýza interních dat společnosti. 

3.4.1 Sociologický průzkum - dotazník 

Dotazník je taková technika terénního sběru, při které jsou potřebné informace od zkoumaných 

osob získávány písemně, prostřednictvím otázek předtištěných ve zvláštním formuláři, který je 

nazýván dotazník. Při dotazníkovém šetření nedochází k přímé vazbě mezi výzkumníkem a 
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respondentem. Proto je velká náročnost na přípravu a zpracování dotazníku tak, aby byl správně 

pochopen respondenty. 

 

Dotazník musí ve skutečnosti nahradit pokud možno úlohu živého tazatele. Musí tedy mimo 

jiné pozitivně ovlivnit postoje respondentů vůči výzkumu, musí ho přimět ke spolupráci a 

nepřipustit zkreslení otázek z důvodů jejich nejednoznačnosti. 

 

Konstrukce dotazníku by měla mít následující podobu:  

 oslovení respondenta, 

 žádost o spolupráci, 

 účel výzkumu, 

 adresu firmy, která výzkum realizuje, 

 zdůraznění anonymity, 

 potvrdit důvěryhodnost a diskrétnost zjištěných informací, 

 uvést, kde budou respondenti o výsledcích informování, 

 návod na vyplňování s uvedením příkladů otázek, 

 na konci dotazníku je nutné poděkovat respondentovi za ochotu a čas, který věnoval 

vyplnění dotazníku. 

 

Rozsah dotazníku 

Optimální čas, za který by měl být dotazník vyplněn, je 30 minut, což odpovídá  

20 – 50 otázkám. Nikdy by vyplňování dotazníku nemělo přesáhnout hranici 45 minut. 

 

Obsahové zaměření dotazníku 

Při tvorbě obsahu dotazníku by se měly dodržovat následující pravidla: 

 Na začátku by měly být snadnější otázky neosobní povahy. Nikdy z psychologického 

důvodu nemůžou být osobní otázky, kterými jsou zjišťovány informace o pohlaví, věku, 

dosaženém vzdělání, bydlišti apod. (tzv. třídící znaky), na začátku. Naruší to u 

respondenta pocit, že nejde o anonymní akci. 

 Obtížnější otázky jsou umístěny uprostřed dotazníku. 

 U dotazníku je důležitý sled otázek, aby se respondent dobře orientoval, je dobré 

pamatovat na spojovací otázky, kterými se dá překlenout různorodost zkoumaných 

problémů. 
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 U delších dotazníků je třeba pamatovat na oddechové otázky, kterými se dotazník 

odlehčí. 

 Otázky v dotazníku by se měly odvíjet, respondent by neměl prohlédnout záměr 

výzkumníka [4]. 

 

Návratnost dotazníků 

Dotazníkové šetření má nižší návratnost formulářů než technika rozhovoru. Pokud je použit 

dotazník při sběru informací ve firmě, pak zpravidla je zvoleno skupinové vyplňování 

dotazníků. Tím je sníženo riziko malé návratnosti. Forma otázky může ovlivnit odpověď.  

 

Marketingový výzkum rozlišuje uzavřené a otevřené otázky. Uzavřené otázky obsahují všechny 

varianty odpovědí a umožňují respondentovi, aby si zvolil odpověď. Otevřené otázky umožňují 

respondentům odpovědět svými vlastními slovy, často odhalí více než otázky uzavřené, protože 

respondenti nejsou v odpovědích omezeni. Otevřené otázky jsou velmi užitečné 

v informativním výzkumu, kdy se pracovník snaží zjistit, co si lidé myslí, ale už se nesnaží 

zjišťovat, kolik lidí přemýšlí určitým způsobem. Uzavřené otázky na druhou stranu poskytují 

odpovědi, které lze snadněji interpretovat a kategorizovat [7]. 

3.4.2 Postup při sestavení rozhovoru  

Osobní rozhovor neboli interview je metoda sběru dat od zkoumané osoby (respondenta), při 

které jsou informace získávány prostřednictvím kladení cílených otázek ze záznamového archu. 

Tento způsob kladení otázek patří k nejkvalitnější technice. 

Základní dělení techniky rozhovoru je: 

 Standardizovaný rozhovor, při kterém jsou pevně dány otázky a jejich formulace včetně 

nabízené škály odpovědí. 

 Nestandardizovaný rozhovor, ve kterém jsou pevně dány pouze cíle výzkumu. 

V průběhu rozhovoru může výzkumník pokládat doplňující otázky, což umožňuje 

mnohem komplexnější pohled na zkoumaný jev a také pružnější přístup ke zkoumané 

problematice. 

 Polostandardizovaný rozhovor je takový, při němž jsou některé části standardizované a 

jiné části mají charakter nestandardizovaného rozhovoru. Jde o nejpoužívanější 

techniku. 
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Mezi základní pravidla rozhovoru patří: 

 představit se, protože technika rozhovoru není anonymní a respondent má právo 

znát jméno tazatele, 

 představit firmu, která výzkum realizuje, 

 seznámit respondenta s obsahem výzkumu, 

 uvést způsob, jak byl respondent vybrán, 

 ujistit respondenta, že zjištěné informace nebudou zneužity k jiným účelům, než 

k čemu jsou určeny a bude dodržena diskrétnost dat, 

 informovat respondenta, kdy a kde budou výsledky výzkumu zveřejněny, 

 na konci rozhovoru poděkovat respondentu [4]. 
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4 Analýza vybraných personálních činností  

Pro analýzu personálních činností byly použity metody, jako jsou polostrukturovaný rozhovor, 

dotazníkové šetření a analýza interních dat. V této kapitole je popsán postup analýzy 

personálních činností a rozbor jednotlivých metod. 

4.1 Polostrukturovaný rozhovor 

V první fázi koncipování praktické části této diplomové práce byl kontaktován vedoucí 

oddělení lidských zdrojů ve společnosti, která zaslíbila spolupráci na této diplomové práci. Na 

základě telefonické domluvy proběhlo osobní setkání, přímo na pracovišti společnosti Dura. 

Setkání s vedoucím oddělení lidských zdrojů s panem Miroslavem Kurecem probíhalo velmi 

vřele a otevřeně. Na úvod byly vysvětleny základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů. 

Poté byly položeny předem připravené otázky, které se týkaly celkového pohledu na řízení 

lidských zdrojů - konkrétněji získávání, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. Na základě 

tohoto rozhovoru byly získány dokumenty na prozkoumání. Mezi tyto dokumenty patří 

kolektivní smlouva, směrnice pro nábor zaměstnanců, PMP (Performance Management 

Process) a pracovní hodnocení zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců.  

4.2 Analýza interních dat 

Tato metoda je velmi časově náročná, obzvlášť pro laika jako jsem já. V prvé řadě bylo za 

potřebí data týkající se technicko-ekonomické situace společnosti DURA; ta byla čerpána 

z obchodního rejstříku. Zde byla nalezena výroční zpráva z roku 2014 zahrnující informace o 

ekonomické činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztráty nebo z analýzy toku peněz. 

Dalšími zdroji byly dokumenty získané od vedoucího úseku LZ. Mezi tyto dokumenty patří 

kolektivní smlouva, směrnice týkající se náboru zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a jejich 

vzdělávání. Studium těchto dokumentů bylo doplněno zákoníkem práce, který upravuje celkově 

pracovněprávní vztah zaměstnavatele se zaměstnanci. Dále byly získány dokumenty týkající se 

informací o věkové struktuře zaměstnanců, jejich dosaženého vzdělání, nákladů na vzdělávání 

zaměstnanců a plán vzdělávání personálního oddělení. 

4.2.1 Kolektivní smlouva 

Kolektivní smlouva upravuje mzdová práva, ostatní práva v pracovněprávních vztazích, vztahy 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Vychází 

z ratifikovaných mezinárodních úmluv, zákoníku práce a dalších právních předpisů. Cílem 
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kolektivní smlouvy je prosperita společnosti, zlepšení pracovních a sociálních podmínek 

zaměstnanců a zabezpečení příznivé sociální atmosféry u zaměstnavatele. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je účinná od 1. 1. 2015 

do 31. 12. 2016. Účinnost závazků, z nichž vznikají práva jednotlivým zaměstnancům, však 

trvá až do dne účinnosti příští kolektivní smlouvy, nejpozději však do 31. 3. 2017. Součástí 

kolektivní smlouvy je mzdový předpis. 

 

Kolektivní smlouva obsahuje tyto kapitoly: 

 Základní ustanovení, ve kterém jsou popsány úvodní ustanovení, zákaz diskriminace, 

rozsah, platnost a účinnost kolektivní smlouvy. 

 Vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, tato kapitola obsahuje 

vysvětlení práva spolurozhodování, práva na projednání, práva na informace, práva 

kontroly, materiálního a organizačního zajištění činnosti odborové organizace u 

zaměstnavatele, pracovněprávní ochrany odborových funkcionářů, závazky 

zaměstnavatele, závazky odborové organizace, práva odborové organizace a příspěvek 

na společensky prospěšnou činnost odborové organizace. 

 Pracovněprávní vztahy, kde jsou vymezeny pojmy, jako jsou vznik pracovního poměru, 

pracovní doba, přestávky v práci, noční práce, práce přesčas, pracovní pohotovost, 

dovolená na zotavenou, pracovní volno, pracovní cesty, prohlubování a zvyšování 

kvalifikace, ukončení pracovního poměru, ochrana pracovních míst, kumulace a rušení 

pracovních míst a pracovní řád. 

 Sociální oblast, která zahrnuje zdravotní péči, stravování, sociální výpomoc při úmrtí 

zaměstnance, odměna při pracovních výročích, penzijní připojištění a zaměstnanecký 

program – zvýhodněné volání O2. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, která zahrnuje závazky zaměstnavatele, 

povinnosti odborové organizace a kouření na pracovišti. 

 Závěrečná ustanovení, kde jsou vymezeny pojmy stížnosti zaměstnanců a předcházení 

soudním sporům, předcházení kolektivním sporům, jednotný výklad, komise pro řešení 

pracovněprávních stížností a sporů, kontrola a změny kolektivní smlouvy a jiná 

ustanovení. 
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4.2.2 Analýza směrnice náboru zaměstnanců  

Nábor zaměstnanců ve společnosti Dura probíhá na základě směrnic a pevně daných pravidel, 

které upravuje dokument MP03-01-01 Nábor zaměstnanců. Autorem tohoto dokumentu je 

vedoucí oddělení lidských zdrojů pan Miroslav Kurec. Poslední změna proběhla 7. 8. 2014. 

Účelem tohoto dokumentu je stanovit a metodicky zabezpečit postup při obsazování pracovních 

pozic a s nimi související výběrových řízeních v souladu s dodržování principu rovných 

příležitostí, včetně principu příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného kariérové postupu 

v zaměstnání v závodu Dura – Kopřivnice. 

 

Tyto pracovní pokyny jsou závazné pro všechny zaměstnance závodu Dura a současně pro 

každého uchazeče, který v souladu se stanovenými postupy projeví zájem o pracovní pozici 

v závodu Dura. 

Tento dokument se odkazuje i na zákoník práce v platném znění [17], interní dokumenty 

Odměňování zaměstnanců, Kvalifikační katalog činností a pracovních pozic a kolektivní 

smlouvu. 

Vznik volného pracovního místa může nastat: 

 vytvořením nové pracovní pozice, 

 schválením náhrady v případě odchodu stávajícího zaměstnance ze závodu nebo jeho 

kariérovým postupem na jinou pracovní pozici, 

 schválením náhrady v případě převodu stávajícího zaměstnance do mimo evidenčního 

stavu (mateřská dovolená, základní vojenská nebo civilní služby, dlouhodobé uvolnění 

pro výkon veřejné volební funkce, odsouzení k výkonu trestu aj.) 

 schválením náhrady v případě tzv. ostatní dlouhodobé nepřítomnosti (dlouhodobá 

nemoc, dlouhodobé uvolnění pro práci v jiném týmu apod.) 

 

Nábor zaměstnanců se řídí těmito zásadami: 

 Výstupní kvalita náboru je přímo úměrná kvalitě vstupních dat ovlivňujících konkrétní 

nábor. 

 Při obsazování veškerých volných míst vždy zvážit všechny nabídky uchazečů jak 

z interních, tak i z externích zdrojů. 

 Co nejobjektivněji posuzovat vhodnost jednotlivých uchazečů v daném čase, kvalitě a 

situaci či jiným neméně důležitým aspektům ovlivňující skutečnosti náboru [9]. 
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Každý uchazeč o zaměstnání musí vyplnit dotazník pro uchazeče o zaměstnání a u pozice 

technicko-hospodářských zaměstnanců (dále jen THZ) je požadován strukturovaný životopis, 

dle typu pozice je požadován i v anglické verzi. Dotazník pro uchazeče o zaměstnání je 

k nahlédnutí v příloze č. 1. Dále se postupuje podle míry důležitosti obsazované pozice. Další 

nutností je příjímací pohovor, který je nejdůležitější součástí každého výběrového řízení. 

Pohovoru se vždy účastní nadřízený obsazované pozice a zástupce oddělení LZ. V některých 

případech je to ještě ředitel závodu, záleží na druhu pozice, o kterou se uchazeč zajímá. 

Výběrová řízení se většinou skládají z dvou kol. Pohovor umožňuje komplexně posoudit 

pracovní způsobilost uchazeče. Mezi volitelné stupně výběru uchazečů patří odborné testy dle 

typu obsazované pozice, psychologické testy, IQ testy, Assessment centra, diagnostické 

metody, kompetenční model aj.  

 

Postup obsazování pracovní pozice je následující: 

 V první řadě musí zadavatel (vedoucí úseku) podat požadavek na obsazení pracovní 

pozice příslušnému oddělení lidských zdrojů. 

 Na základě tohoto požadavku, vedoucí oddělení lidských zdrojů vyhlašuje v souladu 

s etickými kodexy a HR (Human resource) politikou závodu výběrového řízení, 

vhodnou inzercí a další náborovou iniciativou zajistí v daném čase veškeré možné 

zdroje získání detailů jednotlivých uchazečů. 

 V dalším kroku se provede selekce nevyhovujících profilů uchazečů, které zajišťuje 

oddělení lidských zdrojů. Dále zajistí místo vymezené k uskutečnění výběrového řízení, 

v souladu s časovým vytížením zadavatele. Závěrečnou pravomoc rozhodnout o výběru 

vhodného uchazeče má zadavatel, vedoucí lidských zdrojů plní roli doporučení. 

 Posledním krokem je ukončení výběrového řízení a archivace. Po skončení výběrového 

řízení se posílá všem uchazečům, kteří nebyli vybráni, poděkování za účast na 

výběrovém řízení a sdělení, že nebyli vybráni. Veškeré informace sdělené v průběhu 

výběru pohovorů jednotlivých uchazečů jsou důvěrné a v souladu s politikou závodu 

Dura je zachována v tomto ohledu diskrétnost. 

 

Společnost využívá interní i externí zdrojů při vyhledávání uchazečů, např.: 

 inzerce na pracovních serverech jobs.cz. a profesia.sk, 

 prezentace volných pozic zaměstnancům na firemním intranetu, 

 spolupráce s personálními agenturami, 
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 profesní sociální síť Linkedin, 

 osobní doporučení. 

 

4.2.3 Pracovní hodnocení zaměstnanců 

 

PMP (Performance Management Process) neboli plánování výkonnosti a pracovní hodnocení 

zaměstnanců upravuje dokument MP03-05-01, který vytvořil vedoucí oddělení lidských zdrojů 

pan Miroslav Kurec. Poslední aktualizace proběhla 25. 8.2014.  

Cílem tohoto dokumentu je popsat proces řízení výkonnosti zaměstnanců od stanovení cílů, 

přes jejich průběžné vyhodnocování, až po konečné vyhodnocení a propojení se systémem 

odměňování. Postup je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Dura [10].  

 

Hodnocení probíhá v elektronické formě, prostřednictvím personálního systému Lumesse. 

Administraci systému zajišťuje oddělení lidských zdrojů ve spolupráci s administrátory Dura 

Corporate. Cíle výkonnosti mají nastaveny všichni THZ a ty vycházejí z cílů závodu, z cílů 

jednotlivých odborných útvarů a potřeb směřování každého jednotlivce. Výstupem hodnocení 

je nejen plnění cílů, ale může jim být i zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců a potřeb 

osobního rozvoje. Celý proces od stanovení cílů, přes průběžné revize až po konečné hodnocení 

probíhá v těsné spolupráci úseku řízení lidských zdrojů / vedoucího zaměstnance / 

hodnoceného zaměstnance. 

Hodnocení se týká pouze THZ, jelikož dělníci jsou hodnoceni na základě výkonu (na základě 

normy kvantity / kvality).  

Plánování výkonosti se promítá do výše roční výkonnostní odměny. Maximální výše a způsob 

vyplácení této odměny THZ jsou stanoveny v kolektivní smlouvě a směrnici Odměňování 

zaměstnanců MP03-02. 

 

Kroky a časový průběh plánování výkonnosti je následující: 

 určení klíčových oblastí a stanovení cílů nadřízeným, 

 projednání stanovených cílů s podřízenými THZ a vložení cílů do systému Lumesse 

(probíhá v I. čtvrtletí roku, nejpozději však do 31.3.), 

 průběžná komunikace stavu plnění cílů mezi THZ a přímým nadřízeným (tento proces 

probíhá celoročně), 

 provedení sebehodnocení zaměstnancem v systému Lumese do 15.11.,  
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 provedení ročního hodnocení plnění cílů nadřízeným v systému Lumesse a jeho 

projednání s podřízenými THZ v termínu do 31.12. 

 

Smyslem pracovního hodnocení je rozhodnout, zda zaměstnanec plní očekávání spojená s jeho 

celkovou adaptací. Dále slouží k doporučení zaměření jeho dalšího rozvoje a vyjádření 

stanoviska k následnému zaměstnání, příp. neprodloužení pracovní smlouvy zaměstnance. 

 

Povinné je u všech zaměstnanců hodnocení zaměstnance před uplynutím zkušební doby. Toto 

hodnocení provádí přímý nadřízený zaměstnance, a to nejpozději 14 dní před uplynutím 

zkušební doby. 

Další povinné hodnocení probíhá u zaměstnanců, kteří mají pracovní smlouvu na dobu určitou. 

Hodnocení opět provádí jejich přímý nadřízený, nejpozději 14 dní před uplynutím doby určité. 

 

4.2.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Problematiku vzdělávání a rozvoje zaměstnanců upravuje dokument MP03-03-01 Vzdělávání 

zaměstnanců. Autorem dokumentu je vedoucí oddělení lidských zdrojů pan Miroslav Kurec. 

Poslední aktualizace proběhla 20. 10. 2014. 

Vzdělávání zaměstnanců sleduje výběr zaměstnance a jeho zařazení do takového typu 

vzdělávání, které přináší optimální efekt pro cíle závodu i jeho osobní rozvoj. Účelem je také 

vytvořit funkční systém vzdělávání a dosažení nejvyšších standardů kvality vzdělávacího 

procesu z hlediska obsahu, lektorského a materiálně technického zajištění a zvýšení či 

prohloubení kvalifikace zaměstnance, které se promítá v jeho pracovním chování a výkonnosti 

[11]. 

 

Ve společnosti je vytvářen plán vzdělávání pro všechny zaměstnance. Vzhledem k velkému 

počtu zaměstnanců a k tomu, že u mnoha z nich je naplánována více než 1 vzdělávací akce, 

proto je přiložen v příloze č. 2 pouze výtah plánu vzdělávání a to konkrétně úseku LZ. 

 

Mezi formuláře, které souvisejí se vzděláním, patří žádost o zařazení zaměstnance do 

vzdělávací akce, hodnocení semináře / vzdělávací akce, efektivita vstupního školení, zaváděcí 

plán, matice kvalifikace zaměstnanců, kvalifikační matice ve výrobě, záznam o školení a 

záznam o zaškolení nového operátora. 
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Metodický postup vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Dura je následující: 

 žádost o zařazení do vzdělávací akce, 

 posouzení žádosti o zařazení, 

 realizace vzdělávací akce, 

 hodnocení akce účastníkem, případně hodnocení efektivnosti vzdělávací akce 

nadřízeným. 

 

Zařazení zaměstnance do vzdělávacích a tréninkových akcí vychází z požadavků konkrétní 

pracovní pozice. Tyto požadavky jsou stanoveny popisem pracovního místa, centrálně řízeným 

formulářem Matice kvalifikace zaměstnanců pro THZ a nepřímé výrobní dělníky formulářem 

Kvalifikační matice ve výrobě, pro přímé výrobní dělníky konceptem vzdělávání, legislativními 

požadavky podmiňujícími výkon sjednané práce, případně jinými požadavky vycházejícími 

z interních předpisů, norem EMS (Enviromental Management Systém) nebo systému řízení 

jakosti. 

Do nástupního školení jsou THZ, přímí i nepřímí dělníci zařazení ihned při nástupu do 

zaměstnání, dále pokračují zaškolením na pracovišti. Pro THZ je součástí nástupního školení 

také Zaváděcí plán, jehož cílem je seznámení nového THZ s činností všech oddělení a to 

v průběhu 3 měsíců od nástupu dle stanoveného harmonogramu jednotlivých školení viz 

příloha č. 3. 

Žádost o zařazení do vzdělávací akce musí podat přímý nadřízený a podat ji na úsek řízení 

lidských zdrojů zodpovědnému zaměstnanci. Pro ostatní vzdělávací akce mající charakter 

periodického školení týkající se obnovení či přezkoušení, rovněž i pro školení organizované ze 

zákona, dále pro vzdělávací akce interního charakteru zajišťované interními školiteli a pro akce 

vycházející z konceptu vzdělávání se žádost nemusí vyplňovat. Účast zaměstnanců na 

školeních je povinná a je podmínkou pro setrvání na stávajícím pracovním místě. 

 

Zodpovědný zaměstnanec úseku řízení lidských zdrojů posoudí, zda žádost o zařazení 

koresponduje s některým z důvodů pro její uplatnění a plánem nákladů na vzdělávání 

vyčleněným v daném období pro nákladové středisko účastníka vzdělávání. 

 

Dále zodpovědný pracovník z úseku lidských zdrojů zvolí formu vzdělávací aktivity s přímým 

nadřízeným zaměstnancem, zvolí místo realizace a určí čas realizace.  
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Pokud má dojít k odborné vzdělávací akci (neperiodického charakteru) zajištěné externími 

dodavateli, musí zodpovědný pracovník vyplnit tiskopis – Požadavek na nákup a předloží jej 

finančnímu řediteli, odkud je dále postoupen řediteli závodu ke schválení. 

 

Informace o dodavateli, čase a místě konání vzdělávací akce předá zodpovědný pracovník 

úseku lidských zdrojů přímo ústně, telefonicky nebo elektronickou formou minimálně den před 

konáním akce žadateli o vzdělávání. Přímý nadřízený školeného zaměstnance odpovídajícím 

způsobem na situaci reflektuje a organizuje práci během jeho nepřítomnosti. 

 

Zaměstnanec absolvuje vzdělávací akci v plném jeho rozsahu v místě konání za podmínek 

sjednaných předem. Účastník musí oznámit absolvování odborné vzdělávací akce po jejím 

ukončení odpovídajícímu zaměstnanci úseku lidských zdrojů a předá mu kopii osvědčení nebo 

jiná potvrzení o absolvování, včetně hodnocení vzdělávací akce. Osvědčení nebo certifikát o 

absolvování vzdělávací akce je založen ke spisu zaměstnance. Pokud dochází ke vzdělávacím 

akcím interního charakteru, je dokladem o účasti standardizovaná prezenční listina neboli 

Záznam o školení. 

 

Vyhodnocení vzdělávací akce účastníkem je požadováno u akcí neperiodického charakteru 

zajištěných externími dodavateli, u akcí zajištěných interními lektory pokud trvaly déle než 

jeden den a u vstupního školení. Účastník po skončení vzdělávací akce vyplní formulář 

Hodnocení semináře / vzdělávací akce a do 1 týdne od uplynutí vzdělávací akce předá vyplněný 

dotazník zodpovědnému zaměstnanci v úseku ŘLZ. Absolvování vstupního školení hodnotí 

účastník vyplněním formuláře Efektivita vstupního školení, nejpozději do 6 měsíců po datu 

nástupu. U ostatních typů vzdělávacích akcí je vyplňování hodnocení vzdělávací akce 

dobrovolné. 

 

Efektivnost prostředků vynaložených na vzdělávání sleduje zodpovědný pracovník úseku řízení 

lidských zdrojů vyhodnocováním jednotlivých vzdělávacích aktivit z hlediska přínosů, které 

měly pro práci jednotlivců nebo týmů. Hodnocení efektivnosti provádí přímý nadřízený 

účastníka vzdělávací akce na centrálně řízeném formuláři Hodnocení semináře / vzdělávací 

akce, v době od jednoho týdne do tří měsíců od ukončení školení. Vyplněný formulář odevzdá 

přímý nadřízený na úsek řízení lidských zdrojů, kde zodpovědný pracovník dotazník zpracuje 

a údaje zanese do informačního systému. 
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4.3 Sociologický průzkum - dotazníkové šetření 

Společnost má své vlastní pravidelné dotazníkové šetření (v dvouleté periodě) na téma 

spokojenosti zaměstnanců. V praktické části bylo využito toho, že poslední dotazníkové šetření 

proběhlo krátce poté, co začala tvorba této diplomové práce a proto bylo využito již získaných 

dat. Původní dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 4. 

Dotazníkem bylo osloveno 756 respondentů, avšak počet navrácených dotazníků bylo jen 269 

kusů. V procentuálním vyjádření to znamená 36% návratnost. Otázkou je proč zaměstnanci 

dotazník neodevzdali. Dotazník obsahuje 24 uzavřených otázek. Škála odpovědí je rozdělena 

do tří částí, kdy 1-3 znamená, že jsou nutná okamžitá opatření, 4-7 znamená, že respondenti 

mají určité připomínky, a 8-10 znamená, že si respondenti myslí, že je daná situace dobrá. 

Dotazník je rozdělen do pěti částí, a to část zaměřená na komunikaci, management, kontrolu, 

férovost a ostatní souvislosti.  

 

V části komunikace nejhůře dopadla otázka týkající se očekávání a směřování zaměstnanců, 

„Můj osobní rozvoj je podporován a oceněn. Nejlepší hodnocení měla otázka „Vím, co se ode 

mě v práci očekává.“ 

 

V části managementu se umístily všechny tři otázky na stejné úrovni, nepatrně vyšší hodnocení 

získala otázka „Domnívám se, že můj nadřízený má správnou kvalifikaci a je dostatečně 

vyškolen.“, což je pozitivní zjištění. 

 

V části kontroly s nejnižším hodnocením se umístila otázka „Myslím si, že je vyřizování 

stížností spravedlivé.“ Stížnosti zaměstnanci podávají na základě jejich subjektivních názorů, 

tedy je pochopitelné, že nemůže být vždy vyhověno dle jejich přání. Nejvyšší hodnocení získala 

otázka „Úrazové prevenci je věnována přiměřená pozornost.“ V dnešní době existují 

nejrůznější předpisy týkající se bezpečnosti práce, které musí zaměstnavatel dodržovat, jinak je 

sankciován, proto je pochopitelné, že zaměstnanci vnímají tuto prevenci velmi silně. Na všech 

pracovištích musejí být přesné technologické postupy a bezpečnostní pokyny, které se musejí 

dodržovat. 

 

V části férovosti se nejhůře umístila otázka „Změny v pracovní době a organizaci přesčasové 

práce jsou dávány ve známost včas.“ Tento fakt je taky pochopitelný, jelikož tyto změny se 

můžou změnit ze dne na den, nelze je předpovídat s dostatečným předstihem a také pro každého 
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zaměstnance může být časový interval „dostatečný“ odlišný. Nejlépe se umístila otázka „Na 

volná místa jsou vypisována výběrová řízení, aby byly umožněny interní kariérní postupy.“ 

Tuto skutečnost upravuje i kolektivní smlouva, tudíž podmínka nabídky pracovního místa 

primárně stávajícím zaměstnancům musí být dodržována. 

 

V části ostatních souvislostí jsou jen dvě otázky, proto nebudu hodnotit, která získala větší či 

menší hodnocení. Obě otázky se týkají pohledu široké veřejnosti na společnost Dura, jako 

zaměstnavatele. 

Průměrné celkové hodnocení bylo 6,26 bodů, což podle škály znamená určité připomínky. Jak 

vyplývá z průzkumu, tak zaměstnanci mají ke všem otázkám určité připomínky.  

4.4 Využívání moderních metod ŘLZ ve společnosti DURA 

Společnost DURA přijala celou řadu politik, které platí celosvětově a definují pravidla a 

postupy v oblasti etického chování, sociální odpovědnosti, péče o zaměstnance, jejich rozvoje 

a bezpečnosti a péče o životní prostředí. Tyto politiky definují standardy chování v uvedených 

oblastech. Mezi tyto politiky patří: 

 etický kodex, 

 politika rovných pracovních příležitostí, 

 politika spravedlivého přístupu při řešení stížností, 

 politika vytváření bezpečného pracovního prostředí, 

 politika zákazu využívání minerálů z konfliktních oblastí, 

 politika sociální odpovědnosti v podnikání, dodržování lidských práv, 

základních pracovních podmínek, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti. 

 

Tyto politiky platí pro všechny zaměstnance společnosti DURA na celém světě, zaměstnanci 

jsou s nimi seznamováni při nástupu a jejich dodržování je kontrolováno. 

  

DURA se snaží v rámci své společenské odpovědnosti v regionu finančně podporovat např. 

některé společenské akce organizované městem Kopřivnicí, výstavbu infrastruktury (stezky pro 

cyklisty), drobnými věcnými dary pro společensky prospěšné veřejné organizace nebo 

sportovní kluby. 
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DURA Soccer Cup je akce pro zaměstnance a rodinné příslušníky pořádaná každoročně již 

více než 10 let. Jde o setkání zaměstnanců, jehož součástí je fotbalový a volejbalový turnaj, 

tombola, atrakce pro děti, občerstvení a hudba. Každý zaměstnanec dostává tričko s logem této 

události. 

  

Dny otevřených dveří pořádá Dura pravidelně, a to při pro firmu významných příležitostech 

(např. výročí 5, 10 let existence, rozšíření výrobní haly atd.). Pro zaměstnance rovněž 

pravidelně organizují vánoční večírky, případně je na ně finančně přispíváno. Finančně 

podporuje i dalších akce, kterých se účastní zaměstnanci společnosti, např. fotbalové turnaje, 

cyklistické závody atd. 

  

Ve společnosti Dura využívají alternativních pracovních úvazků u zaměstnanců mimo výrobní 

úsek (dělníky), kde to provozní podmínky nedovolují. Je to především podpora zaměstnanců 

při návratu rodičovské dovolené, kde je možné po dohodě s nadřízenými nastoupit na zkrácený 

pracovní úvazek a postupně jeho délku zvyšovat až do plného pracovního úvazku. Pružná 

pracovní doba je nastavena tak, že základní pracovní doba je od 8:00 do 13:00 a volitelná od 

6:00 do 8:00 a od 13:00 do 18:00. V rámci měsíce musí každý odpracovat celý časový fond 

daného měsíce. Společnost v tom vidí výhodu z pohledu přilákání nových zaměstnanců a 

udržení těch stávajících (benefit pro zaměstnance). 

 

Podle globální studie společnosti Vodafone, tři čtvrtiny firem z deseti zemí světa již zavedly 

pružnou pracovní dobu. Pružná pracovní doba umožňuje zaměstnancům si navolit začátek, 

případně i konec pracovní doby v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem. Díky 

nejnovějším technologiím mohou zaměstnanci pracovat také z domova či na cestách [3]. 

 

Společnost DURA zaměstnává pracovníky všech věkových kategorií, od 18 let až po 

„důchodový věk“ a v některých případech i nad tuto hranici. Při nástupu rozhoduje především 

kvalifikace, zkušenosti a zdravotní způsobilost. Tento způsob zaměstnávání je zcela přirozený, 

není cíleně redukovaný. Rovné pracovní příležitosti jsou součástí politiky rovných pracovních 

příležitostí. Rozbor věkové struktury technicko-hospodářských zaměstnanců je znázorněn na 

obrázku č. 4 Věková struktura technicko-hospodářských zaměstnanců. Je patné, že nejvíce je 

zaměstnaných THZ mužů ve věku do 26 – 35 let. V celkovém součtu je THZ více mužů než 

žen.  

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Věková struktura THZ 

 

Na obrázku č. 5 je znázorněna věková struktura dělníků. Zde je nejvíce zastoupena skupina žen 

ve věku od 35 – 46 let. Oproti předešlému obrázku, jde velmi dobře vidět, jak s přibývajícím 

věkem klesá zastoupení mužů v kategorii dělníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Věková struktura dělníků 

 

 

Dosažené vzdělání zaměstnanců je také různorodé, nelze zde shledat jakékoliv diskriminační 

chování. V obrázku č. 6 Dosažené vzdělání zaměstnanců, lze názorně vidět, že jsou zde 

zastoupeny všechny stupně vzdělání od základního po vysokoškolské. Je pochopitelné, že 

největší zastoupení zde má střední odborné vzdělání s vyučením nebo střední vzdělání 

s maturitou. Větší část zaměstnanců je zastoupena v kategorii dělníků, proto je zřejmé, že se na 

pozici dělníka nebudou objevovat zástupy uchazečů s vysokoškolským titulem. 
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Obr. 6 Dosažené vzdělání zaměstnanců 
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5 Návrhy úprav dle moderních metod ŘLZ 

V této kapitole budou navrženy úpravy jednotlivých oblastí ŘLZ na základě srovnání 

skutečných zjištění s doporučenými teoretickými postupy. 

 

5.1 Úprava sociologického průzkumu 

 

Po prostudování získaného dotazníku spokojenosti zaměstnanců ze společnosti Dura byly 

postrádány některé základní náležitosti dotazníku, a proto bylo rozhodnuto vypracovat nový 

dotazník dle osvojených znalostí a dovedností. Hlavní myšlenky původního dotazníku byly 

zachovány. Některé otázky byly přeformulovány a některé úplně vyloučeny. Zbylé otázky byly 

vytvořeny dle vlastního uvážení. Nový navrhovaný dotazník je k nahlédnutí v  

příloze č. 5. 

Hned první nedostatek byl shledán v úvodu dotazníku, kde scházelo oslovení a požádání 

respondentů o vyplnění dotazníků. Dále nebyl vymezen smysl tohoto průzkumu. Je třeba zmínit 

přibližnou délku vyplňování dotazníku, aby respondent věděl, kolik svého času musí obětovat 

k vyplnění dotazníku. Úskalí může také nastat, pokud tazatel nezdůrazní anonymitu. Nikdo 

z respondentů nechce, aby konkrétní odpovědi byly zveřejňovány pod jeho jménem. Už 

v úvodu se sluší poděkovat za případné vyplnění.  

 

Formulace otázek byla řízená těmito zásadami: 

 Jednoznačnost – formulovat výstižné a jednoduché věty. 

 Srozumitelnost – požívat jazyk cílové skupiny respondentů. 

 Stručnost – používat krátké a stručné věty. 

 Validita – ptát se na to, co skutečně potřebujeme zjistit. 

 Nepoužívat sugestivní otázky – to jsou takové, které svou formulací napovídají 

odpověď. 

 Vyvarovat se opakování - řadě příbuzných otázek za sebou. 

 

 

Dalším nedostatkem bylo shledáno zvolení škály odpovědí. Na spoustu otázek nelze odpovědět 

v rámci nabízené škály, např. „Můj osobní rozvoj je podporován a oceňován.“ Zde se nehodí 
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ani jedna odpověď (nutná okamžitá opatření, určité podmínky nebo dobré). Proto byla 

vytvořena nová škála a to jen pěti bodová, kdy byl zvolen neutrální střed pro případy, kdy si 

respondenti nejsou jistí nebo se jich dané téma přímo netýká. 

 

Na začátek dotazníku byla vložena otázka nenáročná na přemýšlení, která pomůže rozdělit 

respondenty dle jejich pracovního zařazení. Následuje otázka, která je také jednoduchá a týká 

se délky pracovního poměru. Bylo považováno za důležité použít tuto otázku, protože je rozdíl 

pokud vyplňuje dotazník zaměstnanec, který se teprve zaškoluje nebo zkušený loajální 

zaměstnanec, který ve společnosti pracuje již několik let. Následující otázka byla čerpána 

z původního dotazníku, avšak byla přeformulována, aby se hodila k nové škále odpovědí. Tato 

otázka může zodpovědět, jestli není zanedbáváno zaškolování v rámci nových pracovních 

úkolů. Další otázky byly opět zachovány z původního dotazníku s úpravou formulace. Otázka 

č. 7 se zaměřuje na výkon zaměstnance a s tím související vliv jeho přímého nadřízeného. 

V původním dotazníku scházel dotaz týkající se odměňování, proto zde byla zařazena otázka č. 

9. Bylo vhodné zařadit i pár otevřených otázek, sice jsou náročné na zhodnocení, ale 

respondenti mají mít pocit, že mohou vyjádřit své vlastní myšlenky. Otevřená otázka se týká 

motivace zaměstnanců, společnost potřebuje vědět, co jejich zaměstnance motivuje a jestli je 

jejich požadavky schopna zařídit. Podle Tomana je vnitřní motivace základe úspěchu. Motivace 

zvenčí je jako smrad, který se za pár hodin vyvětrá [15]. U dalších otázek byla pozměněna 

pouze formulace nebo vhodnější slovní spojení. Jako poslední otázka byla zvolena doplňková 

otázka pro případné připomínky a ostatní názory. Samozřejmostí je opět poděkování za 

vyplnění dotazníku. 

5.2 Doplnění moderních metod ŘLZ  

 
Z výše uváděných informací o moderních metodách ŘLZ (viz kapitola 3.3) jde jednoznačně 

vidět, že společnost Dura dostatečně využívá těchto metod a má je zařazené v politice řízení 

lidských zdrojů.  

Mé doporučení se týká návrhu, který může vést k větší spokojenosti zaměstnanců, ale hlavně 

zaměstnavatelů. Má úvaha je pouze teoretická, na základě pozorování trendů v širokém okolí 

společnosti Dura. 

 

Zaměstnavatelé už nevědí, jak soupeřit o dobré zaměstnance, proto se snaží vytvořit výhody, 

které nemohou potencionální i stávající zaměstnanci odmítnout. Novinkou pro společnost 
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DURA může být nabídka denní péče o předškolní děti. Z obrázku č. 4 a č. 5 o věkové 

struktuře dělníků a THZ lze předpokládat, že je ve společnosti mnoho mladých žen, které mají 

pravděpodobně děti. Většina školek má otevírací dobu přibližně od 7:00 do 16:00, což není pro 

mnoho rodičů vyhovující, z hlediska délky pracovní doby. Mnoho průmyslových podniků 

zřizuje denní školy pro děti svých zaměstnanců. Tito zaměstnanci nemusí mít obavy z toho, 

jestli stihnou včas vyzvednout dítě ze školky nebo že je dítě samo doma. Klidný rodič může 

odvést perfektně svou práci a je spokojený jak v práci, tak i v osobním životě. 

 

5.3 Návrh v procesu získávání zaměstnanců 

Společnost Dura vybírá nové zaměstnance z externích i interních zdrojů. Mezi interní zdroje, 

které využívá patří zveřejňování volných pracovních míst na firemním intranetu a osobní 

doporučení ze strany zaměstnanců.  

Na základě osobního doporučení lze předpokládat, že stávající zaměstnanci doporučí takového 

pracovníka, který má vážný zájem o práci a má vhodné schopnosti a dovednosti. Nikdo si přece 

nebude kazit reputaci tím, že do společnosti doporučil nevhodného pracovníka, který třeba ani 

o tuto práci nestojí. Intranet je tzv. soukromý internet. Jeho využití je zpřístupněno jen pro 

určitou skupinu uživatelů (pracovníci firmy). Mezi externí zdroje také patří inzerce na 

pracovních serverech, spolupráce s personálními agenturami a sociální síť LinkedIn. Je to 

sociální síť, na které se setkávají profesionálové a rozebírají své pracovní zájmy. Je zde velká 

možnost získat zkušené zaměstnance. 

 

Chci zdůraznit na to, že společnost Dura má pouze mezinárodní webové stránky v anglickém 

jazyce. Globální strategií společnosti je prezentovat společnost, bez ohledu na jednotlivé 

výrobní závody. Pokud bude mít společnost zpracované internetové stránky, přímo pro 

závody v České republice, určitě to bude mít kladný ohlas. Přes tyto webové stránky se může 

společnost prezentovat široké veřejnosti nebo potencionálním zaměstnancům. V průzkumu 

spokojenosti zaměstnanců (viz příloha č. 5) byla položena otázka týkající se veřejného mínění 

o společnosti Dura, z toho vyplývá, že společnosti záleží na tom, jak je prezentována. 

Vytvořením jednoduchých internetových stránek v češtině s příslušnými odkazy se mínění 

může kladně změnit. V dnešní době internetového pokroku jsou webové stránky vizitkou 

společností.  

Pokud uchazeč o zaměstnání nalezne inzerci o volném pracovním místě v jakékoliv společnosti, 

začne si o ní vyhledávat informace. V případě společnosti Dura se mi nepodařilo nalézt žádné 
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informace, které by mě jako uchazeče o zaměstnání přesvědčili o tom, že právě tato společnost 

je ta nejlepší a nikde jinde se nebudu mít lépe. 

Internetové stránky by měly graficky navazovat na mezinárodní stránky společnosti Dura. 

Jelikož jsou v České republice tři závody holdingu Dura, měl by zde být rozcestník pro každý 

závod zvlášť. Předpokládám, že společnost Dura musí vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele 

webových stránek. Již v tomto výběrové řízení musí zadavatel upřesnit své požadavky.  

 

Informace ohledně tvorby webových stránek jsem čerpala od odborníka přes informační 

technologie pana Romana Janůlka. Na základě získaných informací jsem vypracovala postup a 

kalkulaci na základní balíček internetových stránek (viz tabulka č. 2). Tento balíček se týká 

základního rozsahu prací. Na zakázce tohoto rozsahu by se podíleli 3 pracovníci informačních 

technologií a 1 grafik. Předpokládá se jasně definované zadání, průběžné sledování a korekce 

zakázky ze strany zadavatele. V případě většího množství požadavků se mění i cena, dle 

podmínek určených ve smlouvě o dílo. Smlouva o dílo se stvrzuje podpisem obou stran po 

schůze, kdy se určilo zadání, a vyjasnili se podmínky spolupráce. Tato smlouva obsahuje 

rozsah, cenu, termín odevzdání, práva a povinnosti obou stran a jiné náležitosti.  

 

Tab. č. 2 Kalkulace tvorby internetových stránek 

 

 

Postup vytváření internetových stránek je následující: 

 dodání zadání (veškeré potřebné informace) ze strany zadavatele, 

 dodání vytvořené grafiky, 

 fáze stylování (velikost písma, řádkování, styl písma atd.), 

 fáze finální prezentace + školení  

 fáze podpory dle podmínek ve smlouvě (1-2 roky). 

 

Částka

30 000 Kč

3 000 Kč

45 000 Kč

5 000 Kč

15 000 Kč

2 000 Kč

100 000 Kč

Zaškolení 

Celkem

Obsah prací v balíčku

Grafické práce

Instalace a konfigurace redakčního systému

Vývoj funkcionality

Stylování CSS

SEO Optimalizace
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Pokud má společnost webové stránky, tak většina z nich má v nabídce ikonu kariéra, kde 

mohou uchazeči nebo současní zaměstnanci nalézt informace o volných místech, 

zaměstnaneckých výhodách, spolupráci pro studenty a školy nebo volných místech pro 

absolventy. V nabídce může být rovnou i formulář pro uchazeče o zaměstnání, který mohou 

rovnou vyplnit a odeslat na příslušné oddělení lidských zdrojů. 
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6 Závěr  

Personální činnosti patří mezi nejdůležitější činnosti podniku. Kvalitní lidský kapitál je to 

nejcennější co podnik může mít. Výběr, získávání, hodnocení, vzdělávání a rozvoj jsou 

činnosti, které nikdy nekončí. Zaměstnanci přicházejí a zase odcházejí, ať už v důsledku 

nespokojenosti se současným zaměstnáním, lepší nabídkou na trhu práce nebo z jiných důvodů. 

Perfektně vypracovaný systém těchto činností ulehčí personalistům hodně práce. Tím, že tyto 

činnosti vynakládají pořád dokola, měli by být odborníky svého druhu. 

Cílem diplomové práce byla analýza vybraných personálních činností a návrh úprav dle 

moderních metod řízení lidských zdrojů. V prvé řadě byla charakterizována společnost, ve 

které se diplomová práce zpracovávala. Další kapitola pojednávala o základních teoretických 

východiscích a byly podrobně rozebrány vybrané personální činnosti. V kapitole č. 4 byla 

provedena analýza jednotlivých činností. K této analýze byly použity metody: 

polostrukturovaný rozhovor, sociologický průzkum a sběr interních dat. Na základě výsledků 

analýzy byl proveden návrh na zlepšení procesu jednotlivých činností nebo jejich doplnění o 

moderní metody v ŘLZ. 

Hlavní navrhovaná úprava se týká sociologického průzkumu (dotazníku). V dotazníku bylo 

shledáno soustu nedostatků a na základě teoretických znalostí a dovedností byl vytvořen nový 

dotazník, který by společnosti měl přinést lepší výsledky průzkumu než stávající dotazník. 

Další návrh se týká procesu získávání LZ. Při zkoumání interních a externích zdrojů byla 

objevena skutečnost, že společnost nemá své vlastní internetové stránky. V úvodu sbírání 

potřebných dokumentů jsem narazila na problematiku internetových stránek. Nalezla jsem 

pouze centrální internetové stránky v anglickém jazyce. Odkaz na závody v České republice 

jen s minimálními informacemi. Přes internetové stránky se může společnost prezentovat široké 

veřejnosti a nalákat nové zaměstnance. Návrh se týká zjednodušených internetových stránek, 

sloužících spíše k prezentaci a uveřejňování informací veřejnosti např. informace o historii 

závodu v Kopřivnici (příp. celé ČR), vedení společnosti, nejrůznějších událostech, možnosti 

kariéry, zaměstnaneckých výhodách atd. Cenová kalkulace byla vytvořená na zjednodušený 

balíček ve spolupráci s odborníkem v oboru. 

Při pozorování trendů v personálních činnostech jsem si všimla, že se podniky hlavně orientují 

na vytváření optimálních podmínek pro své zaměstnance. Vytvářejí nejrůznější benefity ať už 

ve formě flexibilní pracovní doby nebo formě finančních odměn. Na podniky je také kladen 
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důraz sociální odpovědnosti. Je to docela logické, když téměř čtvrtinu života lidé stráví v práci. 

Příznivé podmínky v zaměstnání se odrážejí i na chování zaměstnanců v osobním životě. Pokud 

zaměstnanec vidí, že jeho zaměstnavatel dodržuje etické kodexy, rovnost pracovních 

příležitostí, bezpečností pokyny, recykluje odpad apod., odrazí se to kladným způsobem i na 

chování zaměstnance. 
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Příloha 1 Dotazník pro uchazeče o zaměstnání 

DURA  Automotive Systems CZ, s.r.o. 

Průmyslový park 300, 742 21  Kopřivnice – Vlčovice 

Tel. 556  848111 

 

Dotazník uchazeče o zaměstnání  
 

1. Osobní údaje  

 Jméno: 

 

Příjmení: 

 

Datum 

 narození: 

 

Adresa: 

 
Změněná 

pracovní schopnost 

Pobíráte 

důchod 

Zdravotní 

stav 

ANO NE ANO NE  

Telefon: 

 
Pozn.: nehodící se škrtněte 

 Vzdělání 
Obor-Odbornost-

Zaměření 
Druh zkoušky Rok (ukončení) 

Základní    

Vyučen    

Vyučen s maturitou    

Úplné střední 

všeobecné 

   

Úplné střední odborné    

Vyšší odborné    

Vysokoškolské    

Odborná školení    

   

   

   

Jazykové znalosti: 

Jazyk 

Stupeň znalosti 

 (uvádějte ve školní 

stupnici) 

Zkoušky 
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2. Pracovní údaje 

Jiný pracovní poměr ANO-kde  NE 

 

Zájem o pracovní pozici 

nebo oblast činnosti 

Pracovní místo-místa: Úsek: 

 

Souhlasím s využitím  osobních dat pouze pro účely výběru do Dura Automotive 

Systems CZ a s jejich zařazením do databáze uchazečů po dobu 1 roku                                                                                                           
 

 

Pozn.: nehodící se škrtněte 
 

 

 

 

V Kopřivnici, dne 

 

         ........................................... 

          podpis žadatele 

 

MP03-stf-21-01 

Průběh předchozích zaměstnání 

Firma – výrobní obor Pracovní pozice od do 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANO NE 
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Příloha 2 Plán vzdělávání oddělení lidských zdrojů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost

Vzdělávací plán 

P - požadováno, S - splněno, B - běží

Jméno vzdělávací akce

P B P B N/A N/A

P N/A N/A N/A N/A

Anglický Jazyk P B P B

Pracovnělékařská služba P S N/A N/A P

N/A N/A P P P S

N/A P P P P

Exekuce na mzdu N/A N/A N/A N/A

Target 2014 – změny P P P P N/A

P S P S P S

S P S P S

20 Keys P S P S

Školení řidiče 

referentských vozidel P S P S P

P S P S P S

P P P P S

PO, BOZP P S P S

Štíhlá výroba P S P S P

M. Kurec P . Sehnalová L. Ryšánková K . Vaňková M. Blahutová



58 

 

Příloha 3 Introducition plan – Zaváděcí plán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAILED ORIENTATION & INTRODUCTION PLAN

Name:           

Position:     

Company Introduction ( HR Mng., Operations Mng. ):

          General Information

          Organisation Chart of DURA CSE & KOP Date:

          Current Plant Presentation

          DURA Intranet Signature:

Materials Management ( Materials Mng.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team

          Shipping / Receiving / Material Flow Date:

          Mfg pro functionalities for material management

          Scheduling and relation to BOM / routing correctness Signature:

Maintenance / Environmental / Safety ( Maint.Mng.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team Date:

          Environmental Targets

          TPM / Safety / Accidents / STOP Activity Signature:

Production / Prod. Maint. (Manuf.Mng. / Maint. Spv.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to Supervisors

          OEE Reporting Date:

          Process / Shopfloor Area Presentation

          Spare Parts / Equipment Signature:

Quality (Quality Mng.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team

          Paynter Charts and Cost of Quality 

          Customer Claims / PPM Ext. & Int. 

          Supplier Quality: Tracking System, 8D’s, Scorecard, etc.

          FMEA and APQP introduction Date:

          Customer specif ic requirements (customer defined by QM):

Signature:

HR ( HR Mng.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team Date:

          Internal Procedures

          PMP - Performance Management Process Signature:

Finance / Controlling ( Plant Controller ):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team

          Month End, Forecasting, AOP general timing / reason Date:

          DOS Charts & Definitions

          Mfg pro BOM, routing, structure, costing reports Signature:

Process Engineering ( Eng.Mng.):

          Department Organization / Main Tasks & Priorities

          Introduction to w hole department team

          All Projects & Responsibilities

          General process, draw ing & material informations

          Design Change Procedure Date:

          MOST Training

          CPQA Introduction Signature:

Lean Management ( Lean Leader ):

          Lean Leader training, “DURA Lean”-contents & ideas Date:

          5S Workplace implementation Signature:

New employee signature:

Tick 

Relevant 

Trainer's Signature  (after all 

marked information has been 

provided):

(All trainings must  be completed at the latest in 3  months  after the start date, if another time 

frame is not agreed. As soon as all trainings are completed form is to be delivered to HR. )
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Příloha 4 Původní dotazník spokojenosti zaměstnanců 

 

 
6 7 8 9 10

8 9 10

15. Myslím si, že vyřizování stížností je spravedlivé. 1 2 3 4 5

Stížnosti

14. Je mi znám postup při vyřizování stížností 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 1013. 
Moje návrhy jsou brány přiměřeně v úvahu a na jejich základě jsou 

podnikána příslušná opatření.
1 2 3 4

5 6 7 8 9 1012.
Zaměstnanci mohou předkládat návrhy jak formální tak neformální 

cestou.
1 2 3 4

8 9 10

M
an

ag
e

m
e

n
t

Návrhy

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

K
o

n
tr

o
la

10

11.
Domnívám se, že můj nadřízený má správnou kvalifikaci a je dostatečně 

vyškolen.
1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9

8 9 10

K
o

m
u

n
ik

ac
e

Manažerské schopnosti a školení

10.
Domnívám se, že vedoucí mají správnou kvalifikaci a jsou dostatečně 

školeni.
1 2 3

Vedení

9. Vedoucí zaměstnanci jsou respektováni nezávisle na jejich oblíbenosti. 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 108.
Od svého nadřízeného dostávám pravidelně zpětnou informaci o mé 

pracovní výkonnosti.
1 2 3 4

5 6 7 8 9 107. Můj osobní rozvoj je podporován a oceňován. 1 2 3 4

5 6 7 8 9 106. Vím, co se ode mě v práci očekává. 1 2 3 4

Vyžadovaná očekávání a směrování

10

Přístup k informacím

Důvěra a hodnověrnost

5. Mám pocit, že se můj přímý nadřízený o mě jako o osobu stará. 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9

8 9 10

4.
Provozní aktuality, metody, postupy, předpisy atd. jsou oznamovány resp. 

Sdělovány přiměřeným způsobem.
1 2 3

6 7 8 9 10

3. Možnost zúčastnit se jich mají zaměstnanci všech úrovní i  oborů činnosti. 1 2 3 4 5 6 7

Porady

2. Pravidelně se konají všeobecné informační schůzky. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10
Na podporu plnění svých nových pracovních úkolů jsou zaměstnanci 

přiměřeně školeni.
1. 1 2 3 4

32
Ohodnoťte pros ím, nás ledující výpovědi  s tupnicí 1 až 10.

1-3 = jsou untná okamžitá  opatření, 4-7 = urči té připomínky, 8-10 = dobré

Zapracování

                                               ZAMĚSTNANECKÝ DOTAZNÍK                        0100000

1 10987654

Závod/místo: Kopřivnice, obor působnosti (jen pro Plettenberg): ___ obor činnosti/odd.:_________

Vyhodnocení bude provedeno anonymně podle lokality a oboru působnosti

Vyplňte prosím, dotazník a vraťte jej do 20.10.2015
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4 5 6 7 8 9

7 10

Externí vlivy

23.
Široká veřejnost hodnotí autoritu společnosti Dura jako zaměstnavatele 

kladně.
1 2 3

7 8 9 10

Fé
ro

vo
st

So
u

vi
sl

o
st

i

10

Interní změny

24.
Pracuji v místně dobře organizované společnosti, která reaguje na měnící 

se obchodní situaci a podmínky.
1 2 3 4 5 6

Kázeň

Výběr pracovníků

22.
Na volná místa jsou vypisována výběrová řízení, aby byly umožňěny interní 

kariérní postupy.
1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 1021. Oficiálním disciplinárním řízením předcházejí osobní pohovory. 1 2 3 4

8 9

5 6 7 8 9 1020.
Změny v pracovní době a organizaci přesčasové práce jsou dávány ve 

známost včas.
1 2 3 4

6 7 8 9 10

Přesčasy/pracovní doba

8 9 10

19.
Pro řádný výkon své práce mám k dispozici potřebné prostředky a 

materiály.
1 2 3 4 5

Způsobilost pracovníků

18.
Se svými rozhodovacími možnostmi jsem spokojen a cítím, že mi můj 

nadřízený důvěřuje.
1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 1017. Úrazové prevenci je věnována přiměřená pozornost. 1 2 3 4

5 6 7 8 9 1016.
Pracovní místo, prostředky a celkové prostředí vyhovují požadavkům na 

ochranu zdraví a bezpečnost.
1 2 3 4

Bezpečnost
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V případě problémů neváhejte kontaktovat oddělení lidských zdrojů.

Děkujeme Vám za strávený čas a energii při vyplňování tohoto dotazníku.                                                                                                                                     

1.

l Technickohospodářský zaměstnanec

l Dělník

l Jiné

2.

l do 1 roku

l 1-5 let

l 6-10 let

l 11 a více let

Hodnocení

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Dostáváte smysluplnou zpětnou vazbu týkající se své práce od Vašeho nadřízeného?

Váš přímý nadřízený se o Vás přiměřeně stará (v rámci pracovněprávních vztahů).

Jste dostatečně informování o odměnách a benefitech v naší společnosti?

Sdělování provozních aktualit, metod, postupů či podobných informací je včasné a 

přehledné?
5.

Ovlivňuje Váš pracovní výkon styl řízení Vašeho přímého nadřízeného?

Jak dlouho jste v naší společnosti zaměstnaný (délka pracovního poměru)?

Označte správnou odpověď 

Následující otázky ohodnoťte podle  stupnice odpovědí 1 až 5.                                                                                         

1 - rozhodně ano         2 - spíše ano          3 - ani ano ani ne         4 - spíše ne                5 - rozhodně 

Jsou zaměstnanci přiměřeně školeni při plnění nových pracovních úkolů?

Můžete se účastnit všeobecných informačních schůzek?

Průzum spokojenosti zaměstnanců 

Vážená paní, vážený pane,                                                                                                                                         

dovolte nám se na Vás obrátit s  vyplněním tohoto dotazníku, který slouží k podpoře 

personálního oddělení. Váš názor je pro nás důležitý. Prosíme Vás o 15 minut Vašeho času k 

vyplnění otázek. Tento dotazník je určen všem zaměstnancům společnosti a slouží ke zjištění 

Vaší míry spokojenosti.                                                                                                                                                                                    

Výsledky budou následně vyhodnoceny a použity při plánování rozvoje zaměstnanců a k 

úpravám motivačního systému. Dotazníkové šetření je anonymní.                                                                                                                                                

Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Označte správnou odpověď 

Příloha 5 Nový dotazník spokojenosti zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


