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Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala jako téma řízení lidského 

potenciálu organizace pro zvyšování její konkurenceschopnosti a to 

především správným vedením   

a motivováním zaměstnanců k zvyšování svých dovedností a vzdělání. Jsem 

přesvědčena, že v dnešním „informačním“ světě mají vzdělávání a zdokonalování 

dovedností velkou cenu a organizace, která si toto včas uvědomí a je schopna a ochotna 

podporovat své zaměstnance tímto směrem, může získat nemalou konkurenční výhodu.  

 

Úspěšnost organizace se odvíjí nejen od toho jaké má technické prostředky, ale 

hlavně od toho, zda s nimi umí také zacházet. Proto je v organizacích nutný tzv. lidský 

faktor, neboť ještě nejsme v době kdy by náš svět ovládali roboti, jak to předpovídal Karel 

Čapek. Účast člověka jako jednoho z výrobních faktorů je neodmyslitelná, proto je dobré 

vědět jak správně zaměstnance stimulovat.  

 

 
1. ÚVOD 
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Sílu toho, že podporovat své zaměstnance a jejich  vzdělání se vyplácí, ukazuje i 

jeden z poznatků Henryho Forda, který pronesl:  

 

„Vezměte mi mé továrny a spalte mé budovy, ale nechte mi mé lidi a já svůj podnik 

vystavím znovu“ 

 

Je jasné, že nelze vyčlenit vzdělání jen pro některé zaměstnance, organizace by se 

měla vzdělávat jako celek a tím pádem také jako celek poroste a bude připravena na 

situace, které s sebou podnikání nese.  

 

Cappelli a Singh (1992) konstatují, že konkurenční výhoda plyne ze specifických, 

cenných zdrojů firmy, které je obtížné napodobit a zdůrazňují „roli politiky lidských 

zdrojů při vytváření cenných, pro firmu specifických dovedností“. 

 

V každé firemní strategii by měla být obsažena také strategie rozvoje lidského 

potenciálu. Organizace si musí uvědomit nutnost správného plánování pracovníků 

s odpovídajícími kompetencemi, kvalifikací a dovednostmi. Nutná je také prognostická 

činnost v této oblasti, je dobré vědět koho a kdy budu potřebovat, abych dosáhl svých 

cílů.  Cílem mé diplomové práce bude zmapování procesů vzdělávání v průmyslové 

organizaci HAJDO spol. s. r. o. a navržení možností a doporučení, které může v oblasti 

zvyšování vzdělanosti a kompetencí učinit.   

 

Programy vzdělávání a rozvoje by měly obsahovat aktivity, jejichž smyslem je 

naučit zaměstnance firemním postupům, normám a směrnicím, ale také svým způsobem 

formovat jejich kvalifikaci pro delší časový horizont, je nutné myslet dopředu. Personální 

práce se nemůže zajímat jen o získávání zaměstnanců, ale také o jejich motivovanost, 

potřeby, vzdělávání a to vše pro dosažení zájmů a cílů organizace. Nutnost školení  

a doškolování by měla být brána jako samozřejmost.  

 

V první části své práce se zabývám teoretickými východisky k řízení lidského 

potenciálu. Druhá část představí organizaci HAJDO spol. s. r. o. Třetí část je analytická, 

pomocí zkoumání dokumentace, dotazníku a rozhovorů představím systém vzdělávání, 

který má organizace nastavený. Následná část je návrhová a v závěru jsou shrnuty 

poznatky celé práce.  
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Úvodní část mé práce tvoří teoretická východiska. Věnuji se zde rozvoji lidského 

potenciálu s ohledem na zvyšování konkurenceschopnosti, díky jeho vzdělanosti 

a zaměření na produkt a sounáležitost s organizací. Proto musím uvést z čeho čerpá tato 

teorie a kde byla definována.  Začínám u objasnění základních pojmů z oblasti řízení 

lidských zdrojů.  

 

2.1  Řízení lidských zdrojů 

 

Dle Amstronga (2007) lze řízení lidských zdrojů definovat jako strategický a 

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

v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.  

 

2. TEORETICKÁ  VÝCHODISKA  POJETÍ ROZVOJE 

LIDSKÉHO POTENCIÁLU  
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Teorie řízení lidských zdrojů se dá také popsat Storeyovu (1989) formulací, ve 

které je uvedeno, že řízení lidských zdrojů lze považovat za  „soubor vzájemně 

propojených politik vycházejících z určité ideologie a filozofie“. Uvádí také čtyři aspekty, 

které podle něj tvoří smysluplnou verzi řízení lidských zdrojů: 

 

• zvláštní, specifická konstalace přesvědčení a předpokladů, 

• strategické podněty poskytující informace pro rozhodování o řízení lidí, 

• ústředí role liniových manažerů, 

• spoléhání na soustavu „pák“ k formování zaměstnaneckých vztahů. 

 

Lidské zdroje jsou jednou z částí lidského potenciálu organizace, ale jak bylo řečeno  

tou nejcennější, neboť bez lidí nebude ani jejich talent a ani jejich znalosti.  
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2.2  Modely řízení lidských zdrojů 

 

2.2.1   Model shody 

 

Tento model je jednou z prvních formulovaných teorií k řízení lidských zdrojů, kterou 

vytvořila Michiganská škola.  Představitelé této školy zastávali názor, že systémy 

lidských zdrojů a struktura organizace by měly být řízeny způsobem, který je v souladu se 

strategií organizace. Dále vyjádřili názor, že existuje cyklus lidských zdrojů, které tvoří 

čtyři typické procesy nebo funkce vykonávaných ve všech organizacích Amstrong (2007). 

Jsou to: 

 

1. výběr – to je spojení existujících lidských zdrojů s pracovními místy, 

2. hodnocení – řízení pracovního výkonu, 

3. odměňování – systém odměňování by měl respektovat krátkodobé i dlouhodobé 

výsledky podniku, 

4. rozvoj – vysoce kvalitních pracovníků. 

 

 

Obr. 1.1 Cyklus lidských zdrojů (Upraveno podle Fombrua a kol., 1984; v Amstrong 

2007). 

 

Výběr Řízení pracovního 
výkonu 

Odměňování 

Rozvoj 

Pracovní výkon 
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Model shody v  řízení lidských zdrojů působí možná zastarale, ale dle mého 

názoru se hodí pro menší organizace, které se zabývají výrobní činností. Tento systém 

umožňuje poměrně přehlednou strukturu sledování a řízení pracovního výkonu. 

 

2.2.2 Harvardský systém 

 

Tento systém řízení lidských zdrojů definovala harvardská škola Beera a kol. (1984). Beer 

s kolegy došel k závěru, že „v současné době existuje spousta tlaků, které vyžadují širší, 

komplexnější a strategičtější úhel pohledu na lidské zdroje organizace“. Beer a jeho 

kolegové byli také první, kdo zdůraznil významnou zásadu řízení lidských zdrojů, a sice 

to, že je to záležitost liniových manažerů. Rovněž konstatovali, že „řízení lidských zdrojů 

zahrnuje všechna rozhodnutí a všechny kroky managementu, které ovlivňují povahu 

vztahu mezi organizací a jejími pracovníky – jejími lidskými zdroji“ Amstrong (2007). 

Boxalla (1992) popsal výhody tohoto modelu takto: 

 

• zahrnuje uznávání širokého spektra zájmů zainteresovaných stran, 

• explicitně nebo implicitně uznává význam „paktu“ mezi zájmy vlastníků a zájmy 

pracovníků i mezi zájmy různých zájmových skupin, 

• rozšiřuje kontext řízení lidských zdrojů tím, že zahrnuje „vliv pracovníků“, 

organizaci práce a s tím související otázky stylu řízení, 

• uznává široké spektrum ze souvislostí vyplývajících vlivů na to, jak manažeři volí 

strategii, a doporučuje, aby přitom byly uváděny do souladu logika trhu výrobků 

se sociálně-kulturní logikou, 

• zdůrazňuje strategický přístup – ten se neřídí situačním determinismem nebo 

determinismem prostředí. 
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Obr. 1.2 Harvardský systém řízení lidských zdrojů (Upraveno podle Beera a kol., 1984; v 

Amostrong 2007). 

 

Tento systém působí velmi komplexně a opravdu se snaží o zainteresování všech 

stran, které mohou být účastny ve firemních procesech, což jasně ukazuje jeho schéma, 

které je uvedeno výše. Právě toto znázornění mě vede k tomu, že tento systém se hodí pro 

větší společnosti, kde je „barvitější“ vlastnická struktura a společnost má i větší 

společenskou odpovědnost, která plyne z její velikosti a místa na trhu.  

 

2.3  Cíle politiky řízení lidských zdrojů 

 

Z výše uvedených modelů řízení lidských zdrojů Caldwell (2004)  vytvořil dvanáct 

cílů, které podle něj má obsahovat každé řízení lidských zdrojů. Jsou to následující cíle: 

 

Zainteresované 
strany: 
- akcionáři 
- management 
- vláda 
- odbory   

Situační faktory: 
- charakteristiky 
pracovních sil 
- podniková 
strategie a 
podmínky 
- filozofie 
managementu 
- trh práce 
- odbory 
- technologie 
úkolů 
- zákony a hodnoty 
existující ve 
společnosti 

Doporučované 
oblasti politiky 
lidských zdrojů: 
- vliv pracovníků 
- pohyb lidských 
zdrojů 
- systémy 
odměňování  
- systémy 
vykonávání / 
organizace práce 

Výsledky 
lidských 
zdrojů: 
- oddanost a 
angažovanost 
- shoda / 
soulad 
- nákladová 
efektivnost 

Dlouhodobé 
výsledky: 
- spokojenost 
jednotlivců 
- efektivnost 
organizace 
- sociální 
pohoda / 
smír 
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1. Řízení lidí jako bohatství, které má fundamentální význam pro vytváření 

konkurenční výhody organizace. 

2. Propojování politik v oblasti řízení lidských zdrojů s politikami podnikání 

a s podnikovou strategií. 

3. Vytváření maximálního vzájemného souladu mezi politikou, postupy a systémy 

v oblasti lidských zdrojů. 

4. Vytváření plošší a flexibilnější organizace schopné rychleji reagovat na změny. 

5. Podporovaní týmové práce a spolupráce mezi organizačními jednotkami 

organizace. 

6. Vytváření důsledné filozofie upřednostňování zákazníka, a to v celé organizaci. 

7. Podpora a posilování pravomocí pracovníků k tomu, aby sami řídili svůj rozvoj   

a své vzdělávání. 

8. Vytváření strategií odměňování tak, aby podporovaly kulturu orientovanou na 

výkon. 

9. Zlepšování zapojení pracovníků pomocí lepší vnitropodnikové komunikace. 

10. Budování větší oddanosti pracovníků organizaci. 

11. Zvyšování odpovědnosti liniových manažerů za politiku lidských zdrojů. 

12. Vytvoření takové role manažerů, aby se z nich stali skuteční facilitátoři, 

usnadňovatelé práce a pracovního života pracovníků. 

 

Caldwellovi se podařilo na dvanácti jednoduchých cílech ukázat propojení mezi 

podnikovými strategiemi, zainteresování zaměstnanců a zvyšování odpovědnosti jejich 

nadřízených jak důležité je mít politiku řízení lidských zdrojů a to především s ohledem 

na zvyšování konkurenceschopnosti organizace.  

 

2.4  Strategické řízení lidských zdrojů jako podmínka vyšší 

konkurenceschopnosti  podniku 

 

V dnešním světě, který je plný možností a zákazník má možnost volby u koho své 

peníze utratí se musí firmy hodně snažit, aby na sebe a svoje produkty upozornili. Jednou 

z možností je zaujmout kvalitou výrobku či služby a tím pádem mít zaměstnance 

s patřičným vzděláním a motivací, aby tu kvalitu výrobku „poskytli“.  
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Strategii definovali Johnson a Scholes (1993) jako „dlouhodobější směřování   

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

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

zainteresovaných stran“.  

 

Strategii firmy popisují Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) jako výchozí nástroj 

procesu naplňování firemního poslání, které vyjadřuje předsevzetí vlastníků a 

vrcholového managementu firmy. Tato předsevzetí se týkají způsobu, jímž se má 

uskutečňovat firemní poslání. Celková strategie firmy je zároveň výsledkem vůle a 

cílevědomých podnikatelských snah vlastníků a vrcholového managementu firmy, tedy 

projevem jejich promyšleného, poučeného a zodpovědného účelového jednání.  

 

Podle Amstronga (2007), který se opírá o teorie Hendryho a Pettigrewa (1986), 

spočívá význam strategického řízení lidských zdrojů v: 

 

• použití plánování, 

• logicky promyšlený přístup k vytváření a řízení systémů personální práce založený 

na politice zaměstnávání lidí a strategii pracovní síly a opírající se často   

o „filosofii“, 

• přizpůsobení aktivit a politiky řízení lidských zdrojů určité jasně formulované 

podnikové strategii, 

• nahlížení na lidi v organizaci jako na „strategický zdroj“ pro dosažení 

„konkurenční výhody“. 

 

2.4.1 Firemní strategie řízení lidských zdrojů 

 

Firemní strategie řízení lidských zdrojů se především snaží o to, najít optimální 

řešení lidských zdrojů a to z hlediska počtu, ale hlavně z hlediska jejich vzdělanosti a 

následně umístění do pracovního výkonu. Každá organizace by se měla snažit o to, aby 

její strategie lidských zdrojů měla i dlouhodobý charakter, který má návaznost na 

dlouhodobý plán firmy a její cíle.  Jak uvádí Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2007) tato 

strategie bývá založena na vyhodnocování vnějších a vnitřních podmínek, v nichž firma 
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působí – to znamená vnějších výzev a tlaků, omezení, příležitostí a ohrožení, silných a 

slabých stránek firmy, jejích konkurenčních předností a i nedostatků a neduhů.  

 

Přístupy k vytváření strategie lidských zdrojů 

 

Jak bylo naznačeno výše požadavkem při vytváření strategie řízení lidských zdrojů je to, 

aby byla napojena na podnikovou strategii a samozřejmě musí mít také napojení na 

firemní kulturu.  

 

Hlavními záležitosti organizace, které mohou ovlivňovat tvorbu strategie podle 

Amstronga (2007) jsou: 

 

• záměry týkající se růstu nebo omezení, akvizic, fúzí, zabavení majetku, 

diverzifikace, vytváření produktu/trhu, 

• návrhy na zvýšení konkurenční výhody pomocí inovace vedoucí k diferenciaci 

produktu nebo služby, zvýšení produktivity, zlepšení kvality a služeb zákazníkům, 

snižování nákladů (rušení pracovních míst, zeštíhlování organizace), 

• pociťovaná potřeba vytvářet pozitivnější, na výkon orientovanou kulturou a ostatní 

požadavky řízení kultury spojené se změnami ve filozofii organizace v takových 

oblastech, jako je dosahování oddanosti a angažovanosti, vzájemnosti, 

komunikace zapojování a participace, přenesení pravomocí a odpovědnosti   

a týmová práce.  

 

Každá strategie řízení lidských zdrojů je nepochybně ovlivňována faktory 

souvisejícími s lidskými zdroji samotnými. Ovšem dobrá strategie s omezeními, které 

v souvislosti s lidským faktorem mohou přijít v úvahu, by měla počítat. Wright a Snell 

(1998) uvádějí, že dosažení souladu vyžaduje znalost dovedností a chování nezbytných 

pro realizaci této strategie, znalost postupů v oblasti řízení lidských zdrojů nezbytných 

k osvojení si těchto dovedností a tohoto chování a schopnost rychlého zavádění žádoucího 

systému postupů v oblasti řízení lidských zdrojů.  
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Jednou z možností jak nahlížet na slaďování a propojování firemní strategie se 

strategií řízení lidských zdrojů je tzv. konkurenční přístup ke strategii. Tento přístup 

ukazuje různé strategie lidských zdrojů a dává je do spojitosti s firemními strategiemi 

k získání konkurenční výhody.  

 

 
Strategie lidských zdrojů 

 
 
 

Strategie získávání 
konkurenční výhody 

 
Zabezpečování lidských 

zdrojů 

 
Rozvoj lidských zdrojů 

 
Odměňování 

Získat konkurenční 
výhodu prostřednictvím 
inovace 

Získat a udržet si vysoce 
kvalitních lidí se 
schopností inovovat a 
s konkrétními výsledky v 
inovacích 

Rozvíjet strategické 
schopnosti a 
povzbuzovat a 
usnadňovat zvyšování 
schopností inovovat a 
zlepšování 
intelektuálního kapitálu 
organizace 

Poskytovat peněžní 
pobídky a odměny i 
uznání za úspěšné 
inovace 

Získat konkurenční 
výhodu prostřednictvím 
kvality 

Používat promyšlený 
postup výběru k získání 
lidí, kteří budou 
pravděpodobně odvádět 
kvalitní práci a vysokou 
úroveň služeb zákazníkům 

Povzbuzovat formování 
učící se organizace, 
vytvářet a zavádět 
procesy řízení znalostí, 
cíleným vzděláváním 
podporovat iniciativy 
zaměřené na komplexní 
kvalitu a péči o 
zákazníka 

Propojit odměňování 
s kvalitní prácí a 
vysokou úrovní služeb 
zákazníkům 
 

Získávání konkurenční 
výhodu prostřednictvím 
nejnižších nákladů a 
cen 

Vytvořit strukturu 
personálu skládající se 
z klíčových (stálých) a 
okrajových pracovníků, 
získávat lidi schopné 
produkovat přidanou 
hodnotu, pokud je nutné 
snižovat stavy pracovníků, 
pak to plánovat a řídit 
humánním způsobem 

Poskytovat vzdělávání 
zaměřené na zvyšování 
produktivity, zahájit 
just-in-time vzdělávání, 
které je těsně spojeno 
s bezpro- 
středními potřebami 
podniku a může přinést 
měřitelná zlepšení 
v oblasti nákladové 
efektivnosti 

Prověřit všechny 
postupy v oblasti 
odměňování, aby se 
zabezpečilo, že 
vynaložené peníze 
přinesou odpovídající 
hodnoty a 
odměňování nebude 
obsahovat zbytečné 
výdaje 

Získat konkurenční 
výhodu zaměstnáváním 
lidí, kteří jsou lepší než 
zaměstnávání 
konkurencí 

Používat promyšlené 
postupy získávání a 
výběru pracovníků, 
založené na důkladné 
analýze zvláštních 
schopností vyžadovaných 
organizací 

Rozvíjet v organizaci 
procesy učení se, 
povzbuzovat samostatné 
učení se prostřednictvím 
plánů personálního 
rozvoje jako součástí 
procesu řízení 
pracovního výkonu 

Rozvíjet procesy 
řízení pracovního 
výkonu, které umožní 
provázat peněžní i 
nepeněžní odměny se 
způsobilostí a 
dovednostmi, 
zabezpečit 
konkurence- 
schopnost úrovně 
odměn      

Tab. 1.1 Propojení strategií lidských zdrojů s firemními strategiemi získávání 

konkurenční výhody. (Upraveno dle Amstrong, 2007). 
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Personální optimalizace 

 

Slovo optimalizace jasně ukazuje, že jde o stav, který je nejlepší nebo jinak řečeno 

nejvíce vhodný. Pokud se to spojí se strategií personálního řízení, jde o stav, kdy je ve 

firmě dosažený a udržovaný takový počet zaměstnanců, který je naprosto přiměřený jejím 

potřebám, tedy nejsou v ní nadbyteční pracovníci nebo naopak není jich nedostatek, ale 

mnohem důležitější by mělo být, že se jedná o pracovníky, kteří mají dostatečné vzdělání, 

způsobilost a motivaci k plnění zadaných úkolů a jsou ztotožněni s firemní strategií   

a posláním. 

 

Jak uvádí Bláha, Mateiciuc a Kaňáková(2005) personální optimalizace jako neustálý 

proces probíhá na čtyřech úrovních: 

 

1. Úroveň dlouhodobého, strategického plánování lidských zdrojů a rozpracování 

postupů a nástrojů dosahování strategických cílů. 

2. Úroveň taktického řízení, v podobě taktických, tj. střednědobých optimalizačních 

opatření, např. změna technologie nebo pracovního postupu. 

3. Úroveň: 

• každodenního provozního manažerského vedení a řízení lidí a provozování 

firemních procesů, 

• odborných personálních činností, 

• vytváření příznivých podmínek pro práci lidí ve firmě. 

4. Úroveň průběžné individuální psychofyzické, pracovní a sociální adaptace 

každého jednotlivého zaměstnance na jeho pracovní úkoly, aktuální pracovní 

podmínky a situace. 

 

2.5  Organizační kultura 

 

Všechny organizace mají nějakou kulturu, která stojí na činnosti lidí, kteří v ní 

jsou zaměstnaní. Jak uvádí Bláha, Kaňáková a Babicová (2000) organizační kulturu 

můžeme chápat také jako vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina 

nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější  
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adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně 

platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat 

podle nich. 

 

2.5.1 Prvky organizační kultury 

 

Každá organizační kultura má specifické prvky, které jsou ztotožněny s danou 

firmou. Lukášová a Nový (2004) označují kulturní prvky jako nejjednodušší strukturální a 

funkční jednotky, představující základní stavební komponenty kulturního systému. Tyto 

prvky jsou členěny takto: 

 

Základní předpoklady, hodnoty a postoje. Jako základní předpoklady chápeme ustálené 

představy o fungování reality, které jsou lidmi v organizaci považovány za zcela 

samozřejmé a nezpochybnitelné. Hodnota je považována za důležitou. Hodnoty jedince 

ovlivňují v tom, co vidí jako dobré a zlé. Organizační hodnotou může být podle Lukášové 

a Nového (2004) například „být nejlepší“, „porazit konkurenci“, „chovat se zodpovědně 

vůči životnímu prostředí“, „dbát na detaily a dokonalost“, „vyvíjet nové, originální 

produkty“ apod. Postoj se vztahuje k pocitům, které se mohou týkat nějaké osoby, věci 

nebo události. Jsou tedy produktem hodnocení.  

 

Normy chování. Jsou to normy, které přijala skupina, taková nepsaná pravidla a zásady 

chování v určitých situacích, které akceptuje celá organizace. Jak uvádí Lukášová a Nový 

(2004) mohou se týkat pracovní činnosti, komunikace ve skupině, ale i oděvu. 

 

Jazyk. Jde o jazyk a způsob vyjadřování, které organizace přijímá. Tedy o zvolení 

formálnosti či neformálnosti a srozumitelnosti pojmů, které se v organizaci používají. 

 

Zvyky, rituály, ceremoniály. Jsou to ustálené vzorce chování, které jsou ve firmě 

udržovány a předávány. Jsou součástí organizační kultury a mají napomáhat k hladkému 

fungování firmy. Jde o vytvoření vlastní specifické identity.  
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2.6  Vzdělávání zaměstnanců 

 

Na začátku této kapitoly nejdříve nastíním základní pojmy jako jsou: znalost, 

druhy znalostí a intelektuální kapitál, který je součástí lidského potenciálu organizace.  

 

Znalost 

 

Podle Woolta (1900) je znalost organizovaná informace využitelná k řešení 

problémů. Beckman (1997) uvádí, že znalost je uvažování nad daty a informacemi za 

účelem aktivního umožnění výkonu, řešení problémů, rozhodování, učení a výuky.  

 

Dá se tedy říct, že znalosti člověk získává učením, zkušenostmi a úsudky, které si 

z těchto zkušeností utvořil a pomáhají mu při plnění úkolů a rozhodování o variantách 

řešení problémových situací.  

 

Vzdělávání zaměstnanců obsahuje takové aktivity, které směřují k rozvoji znalostí, 

dovedností a hodnot lidí. Proto je vzdělávání a rozvoj pracovníků jednou z klíčových rolí 

ve zvyšování efektivity organizace.  

 

Typy znalostí  

 

Jsou tři základní skupiny znalostí a to: explicitní (explicit), implicitní (implicit)   

a neformulované (tacit).  

 

Explicitní znalosti jsou takové, které jsou jasně formulované nebo zdokumentované, jako 

jsou např. manuály a různé podnikové dokumenty. Jejich dalším znakem je, že jsou 

snadno přenositelné.  

 

Implicitní znalosti jsou takové, které jsou uvnitř jednice, tedy v mozku pracovníka, který 

je využívá pro svou práci a je schopen převést své implicitní znalosti do explicitních.  
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Neformulované znalosti jsou stejně jako implicitní znalosti v mozku pracovníka, ale není 

schopen je převést do explicitních znalostí, nejlépe to vyjadřují zkušenosti, které si 

jedinec získá během let. 

 

Intelektuální kapitál  

  

Některé publikace uvádí, že intelektuální kapitál v dnešní době představuje 

značnou část tržní hodnoty některých organizací. Přesná definice intelektuálního kapitálu, 

která je uvedena na Wikipedii (2009) říká, že intelektuální kapitál je jednou ze složek 

nehmotného kapitálu a je to souhrnný název pro lidský kapitál, strukturní kapitál (patenty, 

vynálezy, obchodní značky, informační a komunikační systémy) a vztahový kapitál 

(kontakty se zákazníky, dodavateli, partnery, vlastníky, investory a věřiteli). Intelektuální 

kapitál bývá definován také jako rozdíl mezi tržní a účetní hodnotou organizace.  

 

2.6.1 Vzdělávání v rámci organizace 

 

Organizace se v rámci vzdělávání svých zaměstnanců snaží poskytnout jim 

příležitost k učení, rozvoji a odbornému vzdělávání za účelem zlepšení individuálních a 

týmových dovedností. V dnešní době, kdy je velký rozmach technologií se dere do 

popředí celoživotní vzdělávání. Nelze už vycházet se znalostí, které byli člověku vštípeny 

v rámci vzdělávacího systému státu, ale je nutné vytvářet si stále nové znalosti. Proto je 

nutné chápat vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jako celoživotní proces, který může vést 

k úspěchu celé organizace nejen zaměstnance.   

 

Jak uvádí Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) na základě poznání praxe, 

zdůrazňují význam tzv. znalostního podniku, který požaduje propojenost strategie 

podniku s orientací na zákazníka, procesní orientací, týmovou práci, uplatňování znalostí 

a respektování firemních hodnot. Se znalostním podnikem úzce souvisí  i management 

znalostí. 

 

Management znalostí zdůrazňuje součinnost mezi řízením lidských zdrojů 

a novými technologiemi a systémy. Proto je pro každou organizaci nutné vytvořit si 

strategii vzdělávání, která může vést ke konkurenční výhodě. Amstrong (1999) 
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vyjmenoval několik podstatných výhod, které může přinést efektivní podnikové 

vzdělávání: 

 

• usnadnit řízení změny, 

• zvýšit provozní flexibilitu zaměstnanců, 

• zvýšit oddanost a angažovanost zaměstnanců, 

• poskytnout zákazníkům vyšší úroveň služeb, 

• přilákat vysoce kvalitní zaměstnance, 

• zajistit průběžný zlepšovací proces v organizaci. 

 

 

    

Obr. 1.3 Schéma managementu znalostí. (Upraveno dle Kaňáková, Bláha, Babicová 

2000). 

 

Systém vzdělávání pracovníků 

 

Vzdělávání pracovníků se soustřeďuje na zlepšení pracovních schopností 

a způsobilostí. Podle Amstronga (2007) cílem politiky a programu vzdělávání v nějaké 

organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané a schopné lidi potřebné k uspokojení 

současných i budoucích potřeb organizace. K dosažení tohoto cíle je nutné zabezpečit, 

aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co musejí znát a být schopni dělat, 
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spolupráce, 
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Používání 
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a byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, že budou plně využívat 

existující zdroje vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany svých manažerů.  

 

Pro každé vzdělávání a učení se musí organizace vytvořit potřebné podmínky. 

Musí tedy zaměstnance správě motivovat. Zaměstnanci si musí být vědomi toho, že jejich 

dovednosti se musí zvyšovat a aktivně se zapojovat do systému vzdělávání. 

 

2.6.2 Programy vzdělávání 

 

Každý program vzdělávání by měl mít jasně definovaný cíl, tedy co se mají 

zaměstnanci naučit. Také zaleží na vytvořeném prostředí v němž má docházet 

k efektivnímu vzdělávání, důležitá je také volba přístupu ke vzdělávání. Nutné je také 

identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje a upokojení těchto potřeb pomocí správně 

zvoleného a zkombinovaného rozvoje a výcviku. Amstrong (2007) definoval několik 

programů vzdělávání: 

 

Vytváření většiny příležitostí k vzdělávání 

- jde o zabezpečení toho, aby lidé využívali možnosti vzdělávání. O to se mají starat 

hlavně liniový manažeři nebo vedoucí, kteří by měli své podřízené správně motivovat 

a povzbuzovat. To mohou dělat v rámci relativně formálních setkání u příležitosti 

zkoumání a posuzování pracovního výkonu a rozvoje.  

 

Rozpoznávání a uspokojování potřeb vzdělávání 

- je nezbytné zajisti, aby si lidé uvědomovali to, co se potřebují naučit, aby mohli 

vykovávat svou současnou roli a rozvíjet se pro budoucnost. Začíná to jakýmsi procesem 

zasvěcování do problému vzdělávání a zahrnuje to specifikaci programů vzdělávání 

a plánování vzdělávacích akcí, přičemž se klade důraz na samostatně řízené učení 

a vzdělávání doprovázené správně namixovanou směsí dalších přístupů ke vzdělávání.  

 

Smlouva o vzdělávání 

- je formální, tedy oficiální dohodou mezi manažerem a pracovníkem o potřebě 

vzdělávání o cílech tohoto vzdělávání a o tom, co udělá pro uskutečnění tohoto 

vzdělávání pracovník, manažer, útvar nebo mentor.  
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Koučování 

- má formu osobního přístupu ke vzdělávání na pracovišti, který pomáhá lidem rozvíjet 

jejich dovednosti a úroveň schopností. Hirsch a Carter (2002) konstatují, že koučování je 

zaměřeno na rychlé zlepšování dovedností, chování a výkonu, obvykle ve vazbě na práci 

vykovávanou v současnosti.  

 

Mentoring 

- je proces používající speciálně vybraných a školených jedinců, kteří vedou pracovníka 

a poskytují pragmatické rady a soustavnou podporu, čímž pomáhají při vzdělávání 

a rozvoji pracovníka nebo pracovníků, kteří jim jsou přiděleni. Clutterbuck (2004) 

definoval mentoring jako „příležitostnou pomoc jednoho člověka jinému při 

uskutečňování významných změn ve znalostech, v práci nebo myšlení“. Mentoring lze 

také definovat jako metodu pomáhání lidem při učení na rozdíl od koučování, které je 

poměrně direktivním nástrojem zvyšování schopností lidí. Jde o vzdělávání při výkonu 

práce, které samozřejmě je tím nejlepším způsobem osvojování si konkrétních dovedností 

a znalostí.  

 

Mentoři poskytují lidem: 

 

• radu, jak vypracovat program svého sebevzdělávání, 

• všeobecnou pomoc s programem vzdělávání, 

• vedení v tom, jak získat nezbytné znalosti a dovednosti, 

• radu v tom, jak zvládat všechny administrativní, odborné či mezilidské problémy, 

s nimiž se jedinec setkává, 

• informace o tom „jak to tu chodí“ (podniková kultura), 

• koučování týkající se specifických dovedností. 

 

2.6.3 Plánované vzdělávání pracovníků 

 

Plánované vzdělávání pracovníků je založeno na firemní strategii a kultuře. Je 

nutné identifikovat správně potřebu vzdělávání ve firmě, dle toho pak vytvořit správný 
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vzdělávací program a zrealizovat ho a následně je nutná také kontrola, zda byl zvolený 

správný program.  

 

 

 

Obr. 1. 4  Schéma komponentů systému podnikového vzdělávání a vazeb mezi nimi. 

(Upraveno dle Tureckiová, 2004). 

 

Podle Tureckiové (2004) jsou výhody plánovaného přístupu k podnikovému 

vzdělávání poměrně zřejmé. Jde především o možnost získání konkurenční výhody 

prostřednictvím zaměstnanců a o podporu všech manažerských procesů ve firmě, tj. 

především řídících, organizačních a rozhodovacích procesů. 
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Systém podnikového vzdělávaní může a měl by být rovněž součástí systému 

personální práce ve firmě, integrovaného například kolem soustavy kompetencí   

a propojujícího zejména následující oblasti personální práce: 

 

• systém získávání a výběru zaměstnanců, 

• systém formování pracovní síly – její stabilizace a motivování, 

• systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, 

• systém hodnocení a odměňování. 

 

Účinné uplatňování systémových nástrojů řízení a vedení lidí vede v optimálním 

případě podle Tureckiové (2004) ke zvýšení spětí pracovníků s firmou, které se projevuje 

zvýšením pracovní spokojenosti, motivovanosti, angažovanosti a loajality vůči firmě, 

v důsledku čehož dochází: 

 

• k růstu výkonnosti v triádě jednotlivec – tým – firma, 

• ke zkvalitnění služeb poskytovaných zákazníkům, 

• k celkovému zlepšení image firmy, 

• k růstu atraktivnosti, respektive lepší uplatnitelnosti zaměstnanců na pracovním 

trhu, 

• ke zlepšení „kvality života“ zaměstnanců. 

 

Proces plánovaného vzdělávání definovali Kenney a Reid (Kaňáková, Bláha, 

Babicová, 2000) jako „promyšlené kroky orientované na dosažení vzdělání nezbytného 

pro zlepšení pracovního výkonu“.  Tento proces obsahuje následující kroky: 

 

1. Identifikace potřeby vzdělávání (každý proces plánovaného vzdělávání začíná 

poznáním potřeby vzdělávání v organizaci). 

2. Konzultace se zainteresovanými stranami (jde o konzultace s osobami či útvary 

v organizaci, jejichž podpora vzdělávání je nutná). 

3. Specifikace potřeb vzdělávání (zde se provádí analýza organizace, pracovních 

míst a jednotlivců). 

4. Definování cílů vzdělávání a kritérií pro hodnocení ( jde o určení toho, kdo se 

bude učit a co se bude učit). 
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5. Vytvoření vzdělávacího procesu (naplánování obsahu programu a metod 

vzdělávání, které se budou používat). 

6. Určení předpokládaných nákladů (předběžné kalkulace nákladů, které budou 

vynaloženy na vzdělávání). 

7. Vlastní realizace vzdělávacího programu. 

8. Hodnocení podle určených kritérií (slouží k zjištění, zda byly splněny cíle 

vzdělávacího programu). 

9. Zhodnocení nákladů (hodnocení může sloužit k porovnávání různých programů   

a pro stanovení budoucích nákladů na vzdělávání). 

10. Zdokonalení vzdělávání. 

 

2.6.4 Metody vzdělávání  

 

Jak uvádí Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) pro vzdělávání pracovníků 

můžeme použít řadu metod, počínaje tradičními přednáškami a konče interaktivními 

počítačovými systémy.  

 

Dle místa vzdělávání se metody dělí do dvou skupin a to na metody používané ke 

vzdělávání na pracovišti „on the job“ (instruktáž, rotace práce, koučování a mentorování) 

a na metody používané mimo pracoviště „off the job“ (přednáška, skupinová diskuse, 

workshopy atd). 

 

Metody vzdělávání „on the job“ 

 

Jak bylo řečeno výše jde o metody vzdělávání pracovníků na pracovišti. Mezi tyto 

metody lze podle Koubka (2002) zařadit: 

 

Instruktáž při výkonu práce – je nejjednodušším a nejčastěji používaným způsobem 

zácviku nového, popř. méně zkušeného pracovníka. Zkušenější pracovník či 

bezprostřední nadřízený předvede požadovaný pracovní postup a školený si snaží tento 

postup vštěpit a zapamatovat.  
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Counselling – patří k nejnovějším metodám formování pracovních schopností 

pracovníků. Jde o vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování, které překovává 

jednosměrnost vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem. 

 

Asistování – je tradiční a často používaná metoda formování pracovních schopností 

pracovníka. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému pracovníkovi 

a pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj. 

 

Pověření úkolem je rozvinutím metody asistování, vzdělávaný pracovník je svým 

vzdělavatelem (nadřízeným) pověřen splnit určitý úkol. Přitom má vytvořeny všechny 

potřebné podmínky a je vybaven příslušnými pravomocemi. Jeho práce je sledována. 

 

Rotace práce je metoda, při níž je vzdělávaný pracovník postupně vždy na určité období 

pověřování pracovními úkoly v různých částech organizace. 

 

Pracovní porady jsou rovněž považovány za vhodnou metodu formování pracovních 

schopností pracovníků. Během nich se pracovníci seznamují s problémy a fakty 

týkajícími se nejen vlastního pracoviště, ale i celé organizace či jiné oblasti zájmu. 

 

Metody vzdělávání „off the job“ 

 

Jde o metody, které jsou prováděny mimo pracoviště zaměstnance. Tyto metody 

jsou většinou prováděny formou školení a to více osob zároveň. Koubek (2002) uvádí tyto 

metody vzdělávání mimo pracoviště: 

 

Přednáška, často je zaměřena na zprostředkování faktických informací či teoretických 

znalostí. 

 

Demonstrování je zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem za použití 

audiovizuální techniky, počítačů, trenažérů, předvedení pracovních postupů či funkčních 

vlastností a obsluhy jednotlivých zařízení ve výukových dílnách nebo v podnicích 

vyrábějících toto zařízení. 
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Případové studie jsou rozšířenou a oblíbenou metodou vzdělávání. Jedná se o skutečná či 

smyšlená vylíčení nějakého organizačního problému. Jednotliví účastníci vzdělávání nebo 

skupinky je studují, snaží se diagnostikovat situaci a navrhnout řešení problému. 

 

Workshop je variantou případových studií. Praktické problémy se v tomto případě řeší 

týmově a z komplexního hlediska. 

 

Brainstroming je rovněž variantou případových studií. Skupina účastníků vzdělávání je 

vyzvána, aby každý z nich navrhl způsob řešení problému. Po předložení návrhů je 

uspořádána diskuse o navrhovaných řešeních a hledá se optimální návrh či optimální 

kombinace návrhů. 

 

Simulace je metoda zaměřena na praxi a aktivní účast školených. Účastníci vzdělávání 

dostanou podrobný scénář a jsou vyzvání, aby během určité doby učinili řadu rozhodnutí.  

 

Assessment centre/Development centre český výraz je diagnosticko-výcvikový program. 

Je to moderní metoda výběru a vzdělávání manažerů. Účastník vzdělávání plní různé 

úkoly a řeší problémy tvořící běžnou náplň práce manažera. Úkoly a problémy jsou často 

náhodně generovány počítačem, lez měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň 

stresu. 

 

Outdoor training tuto metodu lze označit jako „učení hrou“, je založena na principu hry 

spojené se sportovním výkonem.  

 

2.7 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 

 

Je jasné, že výsledek celé firmy závisí na pracovních výkonech jejich 

zaměstnanců. Proto je nutné správně zaměstnance vést a motivovat je k lepšímu 

pracovnímu výkonu.  Koubek (2002) definuje řízení pracovního výkonu jako 

integrovanější přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo 

písemné smlouvy mezi manažerem (nadřízeným) a pracovníkem o budoucím pracovním 

výkonu a osvojování si schopností potřebných k tomuto pracovnímu výkonu. Na základě 
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zmíněné dohody či smlouvy tedy dochází k provázání vytváření pracovních úkol, 

vzdělávání a rozvoje pracovníka, hodnocení pracovníka (hodnocení pracovního výkonu 

pracovníka) a odměňování pracovníka. Jde v podstatě o výraz zvyšující se participace 

každého pracovníka řízení.  

 

Řízení pracovního výkonu tedy obsahuje dle dohody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem zvýšení výkonu nejen zaměstnance, ale celé organizace. Proto aby 

zaměstnanec mohl zvyšovat svůj pracovní výkon, musí být propojen s hodnotami 

organizace.  

 

Organizace, která chce efektivně řídit pracovní výkony svých zaměstnanců, musí 

mít přizpůsobený systém odměňování a rozvoje efektivnosti řízení formování postojů 

svých manažerů. Je totiž jasná návaznost mezi individuálními dohodami pracovníků 

a manažerů, které se odrážejí v jejich hodnocení.  

 

 Schéma, které znázorňuje řízení pracovního výkonu ukazuje, že dohoda (smlouva) 

o pracovním výkonu a jemu odpovídajícím vzdělávání a rozvoji pracovníka se promítá do 

stanovení odměny za dohodnutý výkon a do oblasti vzdělávání a rozvoje pracovník 

v organizaci, kde je třeba zajistit, aby si pracovník skutečně mohl osvojit potřebné 

a dohodnuté znalosti a dovednosti. Dohoda či smlouva tedy obsahuje nejen závazky 

pracovníka na dané období (zpravidla rok), ale i závazky organizace a závazky vedoucího 

pracovníka (manažera), který s pracovníkem dohodu či smlouvu uzavřel. Koubek (2002). 

 

Proces řízení pracovního výkonu má několik kroků: 

 

1. Projednání a uzavření ústní dohody nebo písemné smlouvy o pracovním výkonu. 

2. Zpracování plánu výkonu a rozvoje pracovníka.  

3. Řízení pracovního výkonu během období. 

4. Závěrečné hodnocení pracovního výkonu pracovníka.  

 

Podstata řízení pracovního výkonu spočívá v zlepšování pracovního výkonu a rozvoje 

schopností, na kterém se partnersky podílí vedoucí pracovníci se svými podřízenými či 

týmy, které mají na starosti. Je nutné si uvědomit, že řízení pracovního výkonu se týká 
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všech lidí v organizaci, nejen manažerů, dá se tedy říct, že odpovědnost za výkon sdílejí 

manažeři se členy svého týmu. 

 

 
Obr. 1.5 Řízení pracovního výkonu. (Upraveno dle: Koubek, 2002). 
 

2.7.1 Charakteristické rysy řízení pracovního výkonu 

 

Koubek ve své knize Řízení pracovního výkonu z roku 2004 uvádí několik základních 

charakteristik a principů řízení pracovního výkonu: 

 

• pomáhá porozumět cílům organizace a přeměnit je na útvarové, týmové   

a individuální cíle, 

• jde o neustálý, soustavný a evoluční proces, během něhož se zlepšuje pracovní 

výkon, 

• spoléhá spíše na shodu, součinnost a kooperaci než na kontrolu, přikazování   

a nátlak, 

Dohoda (smlouva) o 
pracovním výkonu a 
vzdělávání a rozvoji 

Pracovní výkon 
pracovníka v průběhu 
roku a jeho sledování 

Hodnocení 
pracovního výkonu 

pracovníka 

Odměňování 
pracovníků 

Vzdělávání a 
rozvoj pracovníků 

Motivující vedení 
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• vytváří ovzduší vzájemného a všeobecného uvědomění si toho, co je nezbytné ke 

zlepšení pracovního výkonu a jak toho dosáhnout, 

• povzbuzuje k samostatnému řízení individuálního pracovního výkonu, 

• vyžaduje otevřený a poctivý styl řízení a podporuje oboustrannou komunikaci 

mezi nadřízenými a podřízenými, 

• vyžaduje soustavnou zpětnou vazbu, a to oboustrannou, shora i zdola, 

• zpětná vazba zdola umožňuje, aby se zkušenosti a znalosti získané jednotlivými 

pracovníky při výkonu práce promítaly do cílů celé organizace a vedly i ke 

zlepšení práce manažerů, 

• měří a posuzuje celkový výkon na základě společně dohodnutých cílů, 

• měla by se uplatňovat u všech pracovníků bez rozdílu a neměla by se prvořadě 

zaměřovat na vazbu výkonu na peněžní odměnu. 

 

2.7.2 Hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků, dle pracovního výkonu a chování, se považuje za velmi 

důležitou personální a manažerskou činnost, která se zabývá: 

 

1. zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke 

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

přichází do styku, 

2. sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednávání těchto 

výsledků s nimi a  

3. hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizaci opatření, která tomu mají 

napomoci. Koubek (2002). 

 

Hodnocení pracovníků představuje jakousi jednotu v zjišťování a posuzování plnění 

stanovených úkolů a cílů, které se týkají pracovního výkonu zaměstnance. Hodnocení je 

také považováno za nástroj kontroly a motivace lidí v organizaci. V zásadě se rozlišují 

dvě základní možnosti hodnocení a to: 
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Neformální hodnocení, tj. průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během 

vykonávané práce. Má příležitostnou povahu a je spíše determinováno situací daného 

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

faktickou jistotu výsledku práce či chování pracovníka. Jde vlastně o součást 

každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné kontroly plnění 

pracovních úkolů a pracovního chování. Neformální hodnocení nebývá zpravidla 

zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou nějakého personálního rozhodnutí.  

 

Formální (systematické) hodnocení je většinou racionálnější a standardizované, je 

periodické, má pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost 

a systematičnost. Pořizují se z něj dokumenty, slouží jako podklady pro další personální 

činnosti týkající se jednotlivců i skupin pracovníků. Zvláštním případem formálního 

hodnocení je tzv. příležitostné hodnocení vyvolané okamžitou potřebou zpracování 

pracovního posudku při ukončování pracovního poměru nebo v určitých momentech 

pracovní kariéry pracovníka. 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. 

Koubek (2002). 

 

Proces hodnocení pracovníků 

 

Jak uvádí Koubek (2002) proces hodnocení pracovníků má devět fází, které lze 

rozdělit do tří časových období: 

 

a) Přípravné období má čtyři fáze: 

 

1. Rozpoznání a stanovení předmětů hodnocení, stanovení zásad, pravidel a postupů 

hodnocení a vytvoření formulářů potřebných k hodnocení. 

 

2. Analýza pracovních míst. Na základě toho si lze vytvořit představu o typech 

výkonu na pracovních místech i v organizaci jako celku a o možnostech jeho 

zlepšení i představu o kategoriích pracovníků a pracovních míst, na než se 

hodnocení zaměří, i o jejich požadavcích na pracovníka.  
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3. Formulování kritérií výkonu a jeho hodnocení, jejich výběr, stanovení norem 

pracovního výkonu, volba metod hodnocení a klasifikací (stupnic) pro rozlišování 

různé úrovně pracovního výkonu, určení rozhodného období pro zjišťování 

informací o pracovním výkonu. 

 

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

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

nich očekává. Vhodné je nejen informování, ale i projednání těchto otázek 

s pracovníky. 

 

b) Období získávání informací a podkladů má dvě fáze: 

 

5. Zjišťování informací např. pozorováním pracovníků při práci nebo zkoumáním 

výsledků jejich práce, je pro hodnocení pracovníků mimořádně důležitou fází. 

Klíčovou otázkou přitom je, kdo je kompetentní tyto informace zjišťovat 

a hodnocení provádět. 

 

6. 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 ukládána. 

 

c) Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu má tři fáze: 

 

7. Vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování, schopností a dalších 

vlastností pracovníků, které se musí provádět podle standardního postupu. 

Zpravidla se přitom 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 (výsledky) je třeba interpretovat. Výstupy této fáze 

musejí mít písemnou podobu. 

 



 34 

8. 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 zaleží, zda bude mít hodnocení pracovníka motivační efekt či 

nikoliv. 

 

9. Následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování pomoci při 

zlepšování pracovního výkonu, zkoumání efektivnosti hodnocení. 

 

Metody hodnocení pracovníků 

 

Odborná literatura uvádí mnoho metod hodnocení pracovníků, které jsou také hodně 

variantní. Mezi nejčastěji používané metody podle Koubka (2002) patří tyto metody: 

 

a) Hodnocení podle stanovených cílů, toto hodnocení se častěji používá u manažerů 

a specialistů. U této metody je nutné, aby cíle které se hodnotí byly 

kvantifikovatelné, měřitelné, dosažitelné, podmětné, formulovány písemně, jasně 

a stručně. 

 

b) Hodnocení na základě plnění norem, tato metoda hodnocení se používá pro 

hodnocení výrobních dělníků. V první řadě se stanovují normy nebo očekávané 

úrovně výkonu, pak dojde k seznámení pracovníku s normami a v závěru dochází 

k porovnání výkonu každého pracovníka s normami. Výhodou a problémem této 

metody jsou normy, jde o jejich vhodné stanovení, ale na druhou stranu je výkon 

posuzován pomocí objektivních měřítek. 

 

c) Volný popis je univerzální metoda, která je považována za vhodnější při 

posuzování manažerů a tvůrčích pracovníků. Vyžaduje, aby hodnotitelé písemně 

popsali pracovní výkony hodnocených, zpravidla podle předem daného seznamu 

položek hodnocení. 

 

d) Hodnocení na základě kritických případů. U této metody je nutné, aby 

hodnotitel vedl písemné záznamy o případech, které se udály při vykonávání práce 
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určitého pracovníka. Případy shromážděné za určité období pak tvoří základnu pro 

vyhodnocení výkonu pracovníka  i vodítko pro pracovníkovu další práci. 

e) Hodnocení podle stupnice. Dochází k hodnocení jednotlivých aspektů práce 

zvlášť. Užívá se tří typů posuzování stupnice a to: číselná (každé kritérium je 

odstupňováno pomocí číselných hodnot a význam jednotlivých kritérií může být 

odlišen různým bodovým rozpětím), grafická (hodnocení je vyznačeno na úsečce), 

slovní (zde je vhodným slovem, podobně jako na školních vysvědčeních 

hodnocena u každého kritéria úroveň výkonu). 

 

f) Checklist. Tato metoda je časově náročná protože vyžaduje důkladnou přípravu. 

Na každou skupinu pracovních místu musí být jiný formulář a specifické 

formulace. Obtížnější je i proškolení hodnotitelů, aby správně vyplnili dotazník, 

který se týká pracovních výkonů a chování jednotlivých pracovníků. 

 

g) Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales), tedy klasifikační 

stupnice pro hodnocení pracovního chování. Jde o metodu, která má hodnotit 

chování požadované k úspěšnému vykonávání práce. Je to určitá varianta 

checklistu, ale je zaměřena na přístup k práci, dodržování určitého postupu při 

práci a účelnosti výkonu. 

 

2.8 Systém odměňování 

 

Publikace zajímající se o systémy odměňování zaměstnanců uvádí, že systém 

odměňování tvoří politika, postupy, procesy a procedury. Politika je definována jako 

určité vodítko ke zvoleným přístupům odměňování. Postupy uvádějí rozložení peněžní 

a nepeněžní odměny. Procesy se týkají hodnocení práce a také individuálního výkonu 

zaměstnance a procedury jsou určeny k udržení systému odměňování a také zajištění toho, 

aby efektivně fungoval.  

 

Novým pojetím v systému odměňování je tzv. celková odměna, která podle 

Manuse a Grahama (2003) obsahuje všechny typy odměn, tedy odměny přímé a nepřímé 

a odměny vnitřní a vnější.  Složky celkové odměny jsou v publikaci Amstronga (2007) 
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děleny na transakční odměny, které obsahují základní mzdu/plat, zásluhovou odměnu 

a zaměstnanecké výhody, což vlastně tvoří celkovou hmotnou odměnu a na relační 

(vztahovou) odměnu, která je tvořena vzděláním a rozvojem a zkušenostmi nebo také 

zážitky z práce, které jsou vlastně nepeněžní/vnitřní odměnou za práci.  

 

  

Obr. 1.6 Řízení odměňování, prvky a jejich vzájemné vztahy. (Upraveno dle Amstrong, 

2007). 
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Definice celkové odměny podle Amstronga (2007) obvykle obsahuje nejen 

tradiční, kvantifikovatelné prvky, jako je mzda, proměnlivá mzda a zaměstnanecké 

výhody, ale také méně hmatatelné nepeněžní prvky, jako jsou prostor pro získávání   

a uplatňování pravomocí či odpovědnosti, příležitosti ke kariéře, vzdělávání a rozvoj, 

vnitřní motivace plynoucí z práce samé a kvalita pracovního života, které organizace 

nabízí. Tato definice, jasně ukazuje, že celkové hodnocení může vést k větší motivaci 

zaměstnanců a zvýšení jejich spokojenosti s prácí, která se následně odráží v jejich 

pracovním výkonu. Proto určení strategie odměňování, které je propojeno s hodnocením 

práce má určitě pro organizaci větší přidanou hodnotu než jen „odkaz na výplatní pásku“. 

 

2.9 Shrnutí teoretických východisek 

 

Do teoretické části jsem zahrnula problematiku řízení lidských zdrojů, která je zde 

chápána jako nutnost, protože každá organizace musí umět správně propojit materiálové 

 a informační toky s lidskou složku. Jsou zde popisovány modely řízení, kde dle mého 

názoru je Harvardský model vhodnější díky své komplexnosti pro větší nebo nadnárodní 

organizace, které jsou ovlivňovány větší základnou majitelů, tj. akcionářů. Také jsou zde 

definovány základní cíle politiky řízení lidských zdrojů, kterou jsou jasné, srozumitelné 

a ukazují návaznost správné motivace zaměstnanců se zvyšováním konkurenceschopnosti.  

 

Strategické řízení lidských zdrojů již ukazuje propojení pracovních výkonů 

zaměstnanců s firemní strategií a kulturou. Jako efektivní strategie se dá podle mého 

názoru hodnotit strategie založena na tzv. konkurenčním přístupu, která ukazuje 

návaznost získávání konkurenční výhody s potřebnými lidskými zdroji, jejich rozvojem 

a následným odměňováním.   

 

 V teoretické části rozebírám také téma personální optimalizace, která je dle mého 

názoru důležitou otázkou dnešních dní, kdy jindy se zabývat správným a potřebným 

počtem zaměstnanců nežli v době krize, kdy je nutné najít možnosti úspor. Samozřejmě je 

také nutné si uvědomit, jaké znalosti a dovednosti organizace potřebuje a podle toho najít 

to pravé optimum.  
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 Nutností správného vedení je také najít správný systém vzdělávání zaměstnanců 

a následného hodnocení. Vzdělávání zaměstnanců by mělo být propojeno se strategií 

organizace a také její kulturou. Proto se organizační kulturou zabývám v teoretické části. 

Dalším rozebíraným tématem jsou systémy vzdělávání. Uvedla jsem několik základních 

a nejvíce používaných, které jsem také jmenovala v dotazníku, který bude sloužit v další 

části diplomové práce pro analýzu systému vzdělávání v zkoumané společnosti. 
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Pro analýzu rozvoje lidského potenciálu jsem si vybrala společnost HAJDO spol. 

s. r.o., která sídlí v Litovli.  

Historie organizace  

Společnost HAJDO spol. s r.o. byla založena v roce 1990 a od samého počátku své 

existence disponuje odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti a jsou podrobně seznámeni   

s problematikou strojírenských provozů. Hlavním programem společnosti HAJDO, spol.  

s r.o. jsou konstrukční, projekční, montážní, výrobní a servisní činnosti v oborech 

strojírenství, se zaměřením na specifické a odborně náročné oblasti papírenského 

průmyslu. Společnost HAJDO spol. s r.o. se dále zabývá přidruženými obory, jako jsou 

stacionární hydraulika, průmyslová pneumatika, mazací, parokondenzační a ostřikové 

systémy.  

 

Společnost disponuje širokým množstvím výrobních prostředků. Bohaté strojní 

vybavení pro oblast strojního obrábění, zámečnické výroby a v neposlední řadě i pořízení 

CNC stroje pro dělení materiálů vodním paprskem z ní dělá vhodného partnera pro 

realizace těch nejsmělejších požadavků zákazníků. Umožňuje realizovat výrobu   

a dodávky složitých strojních celků, přestavby a rekonstrukce stávajících, mnohdy 

zastaralých strojních zařízení nejen v papírnách a papírenských provozech.  

 

Od roku 1997 byl zaveden ve společnosti HAJDO spol. s r.o. velkoobchod se 

strojírenským šroubením a přidruženými prvky firmy Walterscheid (dnes Walform) a dále 

i se šroubením a prvky pro průmyslovou pneumatiku.  

 

Od roku 2004 se společnost HAJDO spol. s r.o. zaměřila i na výrobu a opravy 

spojovacích hřídelí - kardanů. 

 

 
 
 

3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ ORGANIZACE 
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Předmět činnosti  

Společnost má dva výrobní provozy ve městě Litovel a patří k několika hlavním 

zaměstnavatelům v mikroregionu. Ve svých provozech se zaměřuje na tyto činnosti: 

 

• činnost konstrukční, obchodní, montážní, servisní v oborech centrální mazání, 

hydraulika a pneumatika, 

• komplexní služby v oblasti hydraulika, pneumatika, centrál mazání, 

parokondenzační systémy, 

• konstrukční činnost v oblasti strojírenství, 

• montážní práce v oblasti strojírenských technologií s výjimkou vyhrazených 

činností, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

• zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, obchodních služeb a reklamy, 

• příprava a vypracování technických návrhů, 

• výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví. 

 

Tyto informace byly čerpány z obchodního rejstříku.  

 

Organizace a řízení 

 

HAJDO, spol. s. r. o. je od začátku svého působení společností s ručením 

omezeným. Nejvyšším orgánem společnosti je proto valná hromada, která se uskutečňuje 

nejméně jednou ročně.  

 

Způsob řízení ve společnosti HAJDO spol. s. r. o. je hierarchický. Přesné rozdělení 

pravomocí je uvedeno v organizační struktuře, která je přílohou č. 1. V organizační 

struktuře je přesně vidět, že hlavní odpovědnost je určena jednatelům společnosti, kteří 

pod sebou mají obchodního ředitele, technického ředitele, ekonomický a personální úsek, 

ekologa a asistenta.  
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Výrobní program společnosti je rozložen na konstrukční kancelář, papírenský 

průmysl, strojní obrábění, zámečnická výroba, CNC řezání vodním paprskem, kardany, 

šroubení Walterscheid a armované hadice.  Kompletní popis výrobního programu se 

nachází v příloze č. 2.  

 

Certifikace společnosti 

Společnost HJDO, spol. s. r. o. je držitelem Certifikátu systému řízení jakosti dle 

ISO 9001:2000. Certifikát byl získán v roce 2004 a to pro oblast strojírenské výroby. 

Také je držitelem Certifikátu ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2004 a to od 

roku 2007. Posledním certifikátem společnosti je certifikát pro svařování kolejových 

vozidel a jejich dílů dle DIN 6700-2. Společnost získala certifikát v prosinci 2004. 

HAJDO spol. s. r. o. má ještě v plánu získat certifikaci v systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1995. Tímto krokem chce 

HAJDO spol. s. r. o. splnit podmínky integrovaného managementu řízení podniku.  

V rámci certifikace společnosti vznikl integrovaný systém jakosti a životního 

prostředí, který klade velké nároky na plnění stanovených cílů, proto si HAJDO, spol.     

s. r. o. vytvořila několik hlavních cílů, kterých chce dosáhnout. Jsou to tyto cíle:  

• komplexním pokrytím požadavků zákazníka v oblasti strojů, jejich oprav   

a rekonstrukcí, 

• aktivní analýzou potřeb zákazníka, 

• profesionalitou poskytovaných služeb v makrostrukturách zákazníků po celém 

území ČR, 

� poskytováním nejvyšší užitkové hodnoty za vynaložené finanční 

prostředky zákazníka, 

� vytvářením strategických partnerských vztahů se společnostmi, které jsou 

leadry ve svém oboru a vyznávají stejné principy podnikání, 

• rozvojem a zhodnocováním tvořivých schopností zaměstnanců, 

• zajištěním kvalifikačního a odborného růstu zaměstnanců, 

• zvyšováním úrovně řídící, týmové práce a systémového řízení společnosti, 

• progresivním systémem odměňování zaměstnanců, 

• kvalitou v komunikaci na všech úrovních, 
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• splněním požadavků a trvalým zlepšováním efektivnosti systému managementu 

jakosti, 

• dodržováním platných právních a jiných požadavků, vztahujících se na 

společnost,  

• uplatňováním systému enviromentálního řízení ve všech činnostech firmy,  

• snižováním zdrojů rizik a předcházením havarijním stavům zaváděním 

preventivních opatření,  

• uplatňováním požadavků enviromentální legislativy u dodavatelů,  

• preferováním prevenci znečišťování před dodatečnými opatřeními,  

• zvyšováním odpovědnosti zaměstnanců při naplňování environmentální politiky 

jejich motivací a vzděláváním,  

• informováním veřejnosti, všech zainteresovaných stran  o environmentální 

politice a její realizaci.  

 

Ekonomické výsledky organizace 

Společnost HAJDO spol. s. r. o. má dobré ekonomické výsledy, firma nemá žádné 

problémy s likviditou a dlouhodobě vykazuje zisky. Informace o ziscích společnosti jsem 

čerpala z obchodního rejstříku, který je na stránkách justice.cz.  

 

Rok 
Hospodářský výsledek 

 (v tis. Kč) % nárůst 

2003   8 897 x 

2004 7 740 -13% 

2005 13 038 68% 

2006 17 158 32% 

2007 14 562 -15% 

   Tab. č. 3.1 Hospodářské výsledky společnosti 
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V teoretické části diplomové  práce jsem rozebrala možnosti vzdělávání 

zaměstnanců a různé metody, které může organizace při programech vzdělávání využívat. 

V analytické části se budu zabývat tím, jaké metody vzdělávání nabízí společnost HAJDO 

spol. s. r. o. svým zaměstnancům a to jak tyto metody zaměstnanci hodnotí a přijímají.   

4.1  Předmět analýzy  

Předmětem analýzy je zjistit úroveň systémů vzdělávání, školení a výcviku 

zaměstnanců organizace.  Dále jsem provedla analýzu posouzení lidského potenciálu 

organizace pomocí dotazníků, který mi poskytl vedoucí mé diplomové práce.  

4.2  Použité metody analýzy 

 

Rozhovor s vedoucí ekonomického a personálního úseku společnosti, která mi poskytla 

informace, které se týkají možnosti vzdělávání ve společnosti HAJDO spol. s. r. o.  

 

Analýza dostupných dokumentů společnosti, které mi byly poskytnuty dle mé potřeby. 

Získala jsem přehled školení, které zaměstnanci absolvují, materiály týkající se 

organizace společnosti, jejich cílů a strategie do budoucích let a také jsem byla seznámena 

s příručkou pro integrovaný systém jakosti a životního prostředí společnosti.  

 

Dotazník k rozvoji lidského potenciálu v organizaci – tento dotazník jsem rozdala 10 

pracovníkům společnosti, týkal se hlavně možností vzdělávání  a jejich přístupu ke 

vzdělávání. Dotazník je uveden jako příloha č. 3. 

 

Dotazník na posouzení lidského potenciálu organizace – byl určen jen pro vedoucí 

ekonomického a personálního úseku, která je také spoluvlastnicí společnosti. Tento 

dotazník k posouzení lidského potenciálu organizace je auditní  a byl vypracován v roce 

2004 Mateiciucem.  

4. ANALÝZA PŘÍSTUPU ORGANIZACE K  ROZVOJI   

LIDSKÉHO POTENCIÁLU 
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4.3  Lidské zdroje společnosti 

 

Analýzu lidských zdrojů společnosti jsem provedla na základě rozhovoru 

s vedoucí ekonomického a personálního oddělení a nahlédnutím do dokumentace 

společnosti. HAJDO spol. s. r. o. zaměstnává v současné době 59 zaměstnanců a to 8 žen 

a 51 mužů. Věková struktura zaměstnanců je uvedena v grafu č. 4. 1. Největší počet 

zaměstnanců má společnost ve věkové skupině 36 – 45 let. Průměrný věk zaměstnanců ve 

společnosti je 41 let.  

Věková struktura zaměstnanců
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Graf č. 4. 1 Věková struktura zaměstnanců 
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Graf č. 4. 2 Vzdělanostní struktura zaměstnanců  
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Společnost zaměstnává nejvíce osob s úplným středním vzděláním s maturitou a 

vyučených v oboru. Většina těchto lidí pracuje v dělnickém zařazení a jsou rozloženi do 

všech provozů společnosti. Vysokoškolské vzdělání má v organizaci 7 zaměstnanců, kteří 

pracují na funkci, která odpovídá jejich kvalifikaci. Zvyšovat tento počet není pro 

organizaci nutností, její prioritou je mít spíše dobře obsazené dělnické profese, neboť 

tomu odpovídá její zaměření.  

Školení prováděná organizací 

HAJDO spol. s. r. o. provádí každoročně několik druhů školení, která jsou 

zaznamenána v plánu školení, který je sestavován každý rok. Společnost má určeného 

pracovníka, který dohlíží na to, aby zaměstnanci podstupovali nutná periodická školení 

ohledně BOZP, PO a různá další školení, které se týkají jejich profese (profesní ŘP, 

svářečský průkaz atd.)  Školení zaměstnanců jsou řízena a evidována na personálním 

oddělení. Plán školení schvaluje vedení společnosti. Záznamy o školení a výcviku 

zaměstnanců jsou vedeny na personálním oddělení v jejich kartách. U periodicky se 

opakujících školení je vyznačena doba platnosti.  

 

Školení zaměstnanců společnosti HAJDO spol. s. r. o. 

školení řidičů 

periodické školení o bezpečnosti práce BOZP 

periodické školení požární ochrany PO 

odborné školení - vázačský kurz 

odborné školení - jeřábnický kurz 

odborné školení - vysokozdvižný vozík 

odborné školení - svářečský kurz 

odborné školení - elektrotechnické 

odborné školení - celní školení 

daňové a účetní školení 

administrativní školení 

projekční a konstrukční seminární školení 

personální, ekonomická a ostatní školení 

školení ISO 9001 

školení ISO 14001 

              Tab. č. 4.1 Školení zaměstnanců  
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4.4  Vyhodnocení dotazníků k rozvoji lidského potenciálu v organizaci 

Dotazník obsahuje osmnáct otázek, které jsou zaměřeny na vzdělávání 

v organizaci. Byl rozdán 10 zaměstnancům společnosti HAJDO spol. s. r. o. a to 7 

zaměstnancům, kteří jsou ve společnosti zařazeni jako THP pracovníci a 3 zaměstnancům, 

kteří jsou zaměstnáni v dělnické pozici. Rozložení dotazníků si určilo vedení společnosti 

samo. V dotazníku jsou dvě otevřené otázky, které se zajímají o to, jaké metody 

vzdělávání připadají zaměstnancům jako efektivní a zda mají pro společnost nějaké 

návrhy doporučení na další možnosti vzdělávání v organizaci.  

Víte o tom, že v organizaci dochází k zaměstnaneckému vzdělávání (školení)?  

Na tuto otázku odpovědělo všech deset respondentů kladně. Všichni vědí o 

zaměstnaneckých školeních a vzdělávání v organizaci, ale někteří si uvědomují jen 

zákonem stanovená periodická školení, která se týkají BOZP a PO. 

Zúčastnil/a jste se vzdělávacích akcí či skolení organizace? 

Tato otázka stejně jako první vyšla stoprocentně ano. Všichni respondenti se již 

zúčastnili nějakého školení v rámci organizace. V další otázce uvedli o jaká školení šlo.  
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Graf. č. 4. 3 Účast na školení a vzdělávání v organizaci 
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Z grafu vyplývá, že nejvíce zaměstnanců podstoupilo školení při nástupu do práce 

 a školení pro udržení pracovní pozice, tj. různé odborné kurzy. Zvláštní u této otázky je, 

že jen 5 zaměstnanců uvedlo, že podstoupilo periodické školení, přitom jejich povinnost 

vyplývá ze zákona a měli by tedy na ni reagovat všichni respondenti. Možné je, že berou 

tato školení jako nutnost, kterou musí každoročně absolvovat a nepovažují to za formu 

školení či vzdělávání.  

Domníváte se, že máte dostatek možností pro rozvíjení a zvyšování svých znalostí 

a dovedností v rámci organizace?  

Možnosti rozvíjení a zvyšování znalostí a dovedností 

10%

80%

10%

rozhodně ano spíše ano spíše ne

 

Graf č. 4. 4 Možnost rozvíjení a zvyšování znalostí a dovedností 

Většina respondentů hodnotilo svoje možnosti vzdělávání v rámci organizace spíše 

kladně, jen jeden uvedl, že hodnotí tyto možnosti spíše záporně. Taková situace je pro 

organizaci dobrá, neboť zaměstnanci si uvědomují možnosti, které jim organizace nabízí 

a to je důležitý prvek pro další rozvoj. 

Hodnotíte školení nabízená Vaší organizací jako přínosná?  

Školení, která organizace nabízí hodnotí 80 % respondentů jako spíše přínosná, 

opět jen jeden respondent uvedl, že školení pro něj nemají spíše žádný účinek. Důležité 

ovšem je, že zaměstnanci si nejen uvědomují možnosti, které jim organizace nabízí, ale 

vidí ve svém vzdělávání přínos, což je může motivovat k dalšímu vzdělávání a zvyšování 

svých znalostí a dovedností.  
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Hodnocení vzdělávání 

10%

80%

10%

rozhodně ano spíše ano spíše ne

 

Graf č. 4. 5 Hodnocení vzdělávání  

Mají poznatky získané na školeních uplatnění při výkonu Vaší práce? 

Sedmdesát procent respondentů se domnívá, že poznatky získané při školeních 

mají při jejich práci uplatnění. Takže vidí souvislost mezi systémem vzdělávání 

v organizaci a svou vlastní prací. 

 

Uplatnění získaných poznatků při práci

10%

70%

20%

rozhodně ano spíše ano spíše ne

 

Graf č. 4. 6 Uplatnění získaných poznatků při práci 
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Tato souvislost by mohla být ještě více definována podle strategického plánu 

organizace a propojit se s plánem vzdělávání, který by mohl být stanovován na delší 

horizont než je jeden rok.  

Jaká varianta školení Vám nejvíce vyhovuje? 
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Graf č. 4. 7 Varianty školení 

 

Jaké získávání znalostí Vám nejvíce vyhovuje? 
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Graf č. 4. 8 Získávání znalostí  
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Domníváte se, že kurzy nabízené organizací jsou dostatečně aktuální na vývoj v dané 

oblasti a problematice? 

Aktualita kurzů a školení pro vývoj v dané oblasti a 
problematice

30%

70%

rozhodně ano spíše ano

 

Graf č. 4. 9 Aktualita kurzů a školení pro vývoj v dané oblasti a problematice 

V otázce č. 7 a č. 8 byli respondenti dotazování a druh školení, který jim vyhovuje 

a způsob získávání znalostí, který jim vyhovuje. Respondenti uvedli, že nejlepší podle 

nich je kombinace vzdělávání na pracovišti a mimo něj, což koresponduje s tím, že 

nejvíce vyhovující pro ně také je získávání znalosti za pomoci externího lektora v cizím 

prostředí nebo získávání znalostí od svého kolegy. Otázku č. 9, která se zabývá 

aktuálností školení a vzdělávacích programu na danou problematiku vyhodnotili všichni 

respondenti jako kladnou, žádný nereagoval záporně.   

Kterými z metod vzdělávání jste prošel/a? 

Většina respondentů uvedla jako metodu vzdělávání, se kterou má zkušenost 

školení formou přednášky. Jen dva respondenti uvedli jiný druh školení a to rotaci práce a 

školení formou tréninku.  

Dále byli respondenti dotazováni na to, kterou metodu vzdělávání oni sami 

považují za efektivní. Zajímavé bylo, že ani jeden z dotazovaných neuvedl školení 

formou přednášky, ale nejvíce byla uváděna školení formou tréninku, které uvedlo 5 

respondentů a školení formou rotace, které uvedli 4 respondenti.  
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Metody vzdělávání 

80%

10%

10%

školení formou přednášky školení formou tréningu rotace práce

 

Graf č. 4. 10 Metody vzdělávání  

 

V jaké oblasti vzdělávání pociťujete největší potřebu dalšího rozvoje? 

Potřeba vzdělávání 

40%

10%

50%

jazyková odborné IT dovednosti

 

Graf č. 4. 11 Potřeba vzdělávání  

Největší potřebu vzdělávání pociťují dotázaní zaměstnanci v IT dovednostech, což 

není zas tak překvapující vzhledem k tomu, jak je toto prostředí dynamické a jak často se 

objevují nové technologie. Druhou velkou skupinou jsou jazykové dovednosti, které 

považují za svoji další možnost v rozvoji svých znalostí.  
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Byl/a by jste ochoten/a financovat své vzdělávání? 

Vlastní financování vzdělávání 

90%

10%

ano ne 

 

Graf č. 4. 12 Vlastní financování vzdělávání  

Devět z deseti dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že by své další vzdělávání byli 

ochotni financovat sami. Samozřejmě by určitě záleželo na tom, kolik by dané školení 

stálo  a k čemu by bylo potřebné. Je jasné, že financovat periodické kurzy či prodloužení 

různých průkazů, které jsou nutné v daném odvětví je spíše věcí organizace. 

Předpokládám, že respondenti reagovali v souvislosti s předcházející otázkou, kde se 

ukázalo, že největší potřebu dalšího vzdělávání pociťují v IT a jazykových dovednostech.  

Navrhnout organizaci další možnosti v oblasti vzdělávání využil jen jeden 

respondent a uvedl, že další možnosti vzdělávání vidí v oblastech, které jsou nezbytné pro 

udržení kvality vzdělání a to především na manažerských pozicích. Jako příklad uvedl 

prohlubování jazykových znalostí a znalostí, které se bezprostředně týkají jeho profese, 

např. daňové školení.  

Z demografických otázek vyplývá , že na dotazování se podílel stejný počet žen a 

mužů (5 žen a 5 mužů), nejvíce respondentů bylo z věkové kategorie 36 – 45 (6 

respondentů) dalšími věkovými kategoriemi, které mají shodně po dvou respondentech 

jsou, 26 – 35 a 46 – 55. Vzdělanostní struktura respondentů je taková, že nejvíce 

respondentů ( pět respondentů) má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Další tři 
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respondenti byli vysokoškolsky vzdělaní. Dotazování se také zúčastnil jeden respondent, 

který byl vyučen v oboru s maturitou a jeden respondent, který byl vyučen v oboru.  

 

4.5  Posouzení lidského potenciálu organizace HAJDO spol. s. r. o.  

Lidský potenciál organizace jsem posuzovala pomocí auditního dotazníku AMI 

(Mateiciuc 2004). Dotazování je rozděleno na několik částí: organizace a řízení, pracovní 

způsobilosti, znalosti a dovednosti, explicitní znalosti, implicitní (tiché) znalosti, kultura 

organizace manažerské praktiky. Dotazování jsem provedla s vedoucí ekonomického a 

personálního úseku.  

Organizace a řízení ve společnosti 

Společnost HAJDO spol. s. r. o. působí ve značně dynamickém vnějším operačním 

prostředí, které klade na společnost vysoké nároky. Uplatňované postupy, technologie a 

technické vybavení,  které společnost uplatňuje u hlavních provozních procesů, jsou 

vyspělé a technické vybavení odpovídá dobrému standardu. Současná úspěšnost 

společnosti se dá ohodnotit jako vcelku dosti úspěšná, neboť HAJDO spol. s. r. o. beze 

zbytku plní své úkoly a dosahuje očekávaných výsledků.  

Svou budoucnost v horizontu 3 – 5 v návaznosti na náročnost vnějšího úkolového 

a operačního okolí vidí společnost jako období, kdy na ni budou kladeny vysoké nároky 

v porovnání s dnešní situací. Následující období se dle jejího názoru bude vyznačovat 

vysokým stupněm komplexnosti, proměnlivosti a konkurenčnosti. Management bude 

muset věnovat značnou pozornost získávání a tvorbě materiálně-technických, finančních, 

znalostních a lidských zdrojů, i jejich efektivnímu využití při plnění organizačních cílů. 

Proto strategické ambice vrcholového managementu, vztahujících se k následujícím 3 – 5 

letům jsou takové, že vedení organizace chce usilovat o růst a rozvoj organizace ve 

vnějším prostředí, vytvářet příznivé vnitřní předpoklady pro úspěšnou činnost 

v dlouhodobějším horizontu a vykazovat velké strategické ambice.  

Vedení společnosti se dokáže velmi dobře orientovat v prostředí, v němž působí a 

společnost se vyznačuje vysokým stupněm adaptace vnějšímu prostředí a situacím. 

Společnost má vypracovanou velmi promyšlenou a realistickou vizi budoucího působení a 
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rozvoje, kterou se snaží systematicky uskutečňovat. Dokáže ji ovšem také flexibilně měnit 

v závislosti na nových situacích, kterým by musela čelit. Díky efektivnímu strategickému 

myšlení vedení je společnost ve svém oboru velmi úspěšná.  Společnost má vypracovány 

účinné vnitřní mechanismy svého zdokonalování, adaptace vnějšímu prostředí a rozvoje a 

plně jich využívá.  

Pracovní způsobilosti, znalosti a dovednosti 

Pracovní způsobilosti, znalosti a dovednosti personálu společnosti HAJDO spol. s. 

r. o. v podstatě odpovídají požadavkům, které vyplývají z předpokládaných pracovních 

úkolů a situací, s nimiž lze v blízké budoucnosti počítat.  

Pracovní návyky, které převládají ve společnosti mají vesměs dobrou odbornou 

úroveň. Členové společnosti vykazují pracovní návyky odpovídající požadavkům, které 

na ně společnost klade, ale jejich pracovní činnost vyžaduje odpovídající odborné vedení, 

supervizi a kontrolu. Organizace se snaží citlivě, předvídavě a soustavně rozvíjet pracovní 

způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti veškerého svého personálu tak, aby byl 

připraven na přicházející úkoly a situace.  

Znalosti, které je nutné ve společnosti rozvíjet jsou komunikace v cizích jazycích a 

obchodní dovednosti. Naopak společnost nemusí své zaměstnance motivovat k větší 

důslednosti, protože ta je pro ně samozřejmostí.  Za nadstandardní způsobilosti a znalosti 

společnost považuje konstrukci a projekci.  

V tabule č. 4. 2 jsou uvedeny nynější klíčové kompetence, tj. nejdůležitější a 

potřeba budoucích kompetencí personálu společnosti HAJDO spol. s. r. o. v časovém 

horizontu 3 – 5 let.  Společnost vidí  možnost zlepšení v kompetencích sebeporozumění  a 

sebeřízení a v jazykových znalostech.  Jejím cílem v budoucím časovém horizontu je 

dosáhnout ve všech kompetencích co nejlepší úrovně a zvyšovat tak kvalitu nabízených 

produktů a podnikových procesů.  

 

 

 



 55 

Klíčové kompetence 
Současná 

úroveň 

Potřebná 
budoucí 
úroveň 

Manažerské kompetence (v souhrnu) vysoká vysoká 
Orientovanost ve vnějším prostředí organizace spíše vyšší vysoká 
Vnímavost a citlivost k procesům a událostem spíše vyšší vysoká 
Porozumění vnitroorganizačním procesům vysoká vysoká 
Analytická, usuzovací a rozhodovací způsobilost vysoká vysoká 
Strategické myšlení spíše vyšší vysoká 
Nápaditost, tvořivost a inovativnost vysoká vysoká 
Způsobilost poznávat a vést lidi a řídit týmy vysoká vysoká 
Komunikační a vyjednávací způsobilost spíše vyšší vysoká 
Pružnost a přizpůsobivost spíše vyšší vysoká 
Sebeporozumění a sebeřízení spíše nižší spíše vyšší 
Schopnost utvářet a ovlivňovat kulturu organizace spíše vyšší vysoká 
Projektantské, návrhářské a vývojářské 
ompetence 

vysoká vysoká 
Technické kompetence (v souhrnu) vysoká vysoká 
Technická nápaditost, tvořivost a inovativnost vysoká vysoká 
Technologické znalosti, know-how vysoká vysoká 
Speciální pracovní dovednosti vysoká vysoká 
Řemeslný fortel, kvalita provedení spíše vyšší vysoká 
Jazykové kompetence spíše nižší spíše vyšší 
Obchodní kompetence spíše vyšší vysoká 
Administrativní kompetence vysoká vysoká 

Tab. č. 4. 2 Klíčové kompetence 

Explicitní znalosti 

Společnost má propracovaný formalizovaný systém provozních pravidel, 

organizačních norem a standardních operačních a technologických postupů a důsledně 

dbá na jejich dodržování. Tento systém se vyznačuje vysokým stupněm propojenosti a 

souladu.   

Pracovní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti společnost rozvíjí těmito 

způsoby: 

• důsledným zaškolováním pracovníků přímými nadřízenými přímo na pracovišti, 

• systematickým řízením procesu pracovní a sociální adaptace ve společnosti,  

• přejímáním nejlepších osvědčených postupů ostatními členy společnosti, 
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• organizováním systematického školení a výcviku pracovníku v rámci společnosti, 

• uplatňováním výcvikově-diagnostických programů, 

• uplatňováním rozvojových programů, 

• vysíláním pracovníka na odborné semináře a konference, 

• vysíláním pracovníků na odborné stáže do jiných společností, 

• podporováním vzdělávání a sebevzdělávání členů společnosti.  

Implicitní (tiché) znalosti 

Společnosti si uvědomuje, že právě implicitní znalosti pracovníků se zásadním 

způsobem podílejí na jejím úspěchu. Tento úspěch je dán tím, že ve společnosti jsou 

zaměstnáni pracovníci s rozsáhlými a hlubokými implicitními znalostmi, s bohatou 

profesní zkušeností, odbornými dovednostmi a mistrovstvím, kteří si dokážou poradit i 

s nejnáročnějšími úkoly a situacemi. Proto tyto „tiché“ znalosti umožňuje svým 

zaměstnancům využívat a umožňuje jim, aby je dále rozvíjeli.  

Kultura organizace  

Společnost považuje za základ své organizační kultury tyto hodnoty: 

• vstřícnost k zákazníkům a klientům, 

• vysoká výkonnost,  

• jakost, prvotřídnost produktů, 

• jedinečnost, výjimečnost, excelence, 

• přizpůsobivost, 

• obětavost ve prospěch celku. 

Pro společnost je charakteristický typ organizační kultury zaměřený na vysokou 

výkonnost, inovativnost a preferování rizika. Úroveň výkonové motivovanosti ve 

společnosti je taková, že její členové jsou vesměs vysoce motivováni k plnění zadaných 

pracovních úkolů. Pracují iniciativně a samostatně, snaží se odvádět prvotřídní pracovní 

výkon a hledat nová, lepší řešení. Snaží se také rozvíjet své odborné způsobilosti.  

Vedení společnosti se snaží neustále vytvářet příznivé vnitroorganizační klima pro 

vytváření a další rozvoj lidského potenciálu organizace na všech úrovních.  
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Manažerské praktiky  

Ve společnosti HAJDO, spol. s. r. o. dominuje řídící styl založen na těchto rysech: 

• demokratičnost, participativnost, 

• podrobné stanovení pracovních postupů, 

• poskytování podpory výkonnému personálu, 

• chápavý přístup a ohleduplnost vůči lidem, 

• výrazný důraz na strategické myšlení. 

Řídícímu stylu odpovídá i způsob komunikace v organizaci, který je většinou 

podpůrný a chápající. Také motivace k výkonu není jen hmotná, ale jde o vyvážení 

hmotných a nehmotných odměn.   

Společnost přistupuje k rozvoji lidského potenciálu a jeho tvorbě těmito postupy: 

• rozvoj vnitroorganizační komunikace, 

• otevřené komunikování a sdílení závažné firemní problematiky, 

• zmocňování lidí k provádění určitých úkolů, 

• uplatňování týmové práce, 

• uplatňování pokročilých metod tvůrčího řešení problémů, 

• skupinové diskuse, 

• vzdělávání, školení a výcvik zaměstnanců, 

• pracovní hodnocení, 

• soustavné vyhodnocování chyb a kritických událostí, 

• uplatňování znalostního managementu. 

Pomocí auditního dotazníku AMI (Mateiciuc 2004) se podařilo zjistit, že 

společnost si plně uvědomuje důležitost rozvoje lidského potenciálu a neustále pracuje na 

jeho zlepšení. Podporuje své zaměstnance ve vzdělávání a zvyšování kompetencí a to 

v návaznosti na strategický plán.  
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Provedenou analýzou lidského potenciálu společnosti HAJDO spol. s. r. o. jsem 

zjistila, že společnost má efektivní systém vzdělávání, který má propojení na její strategii. 

Její uvědomění si nutnosti neustálého rozvoje zřejmě pramení z toho, že oblast jejího 

podnikání se řadí k dynamickým oborům. Proto moje návrhy a doporučení nejsou zas tak 

zásadní v takto fungující společnosti. Lze navrhnout jen zlepšování stávajícího stavu. 

Možnosti zlepšení vidím v oblasti personálního plánování, systému vzdělávání a motivaci 

zaměstnanců. 

Personální plánování 

V rámci dlouhodobého personálního plánování navrhuji vytvoření spolupráce se 

stření školou nebo odborným učilištěm, samozřejmě technického zaměření, která by 

spočívala v tom, že studenti by měli možnost vykonávat ve společnosti praxi a společnost 

by si vytvářela síť potenciálních zaměstnanců, u kterých by už částečně věděla jaké mají 

kvality. Je jasné, že by se nejednalo o studenty a učně prvních ročníků, jejich praktická 

výchova by byla v rukou škol, ale o studenty posledních ročníků, kteří by už 

nepotřebovali takový dohled a byli by schopni zvládat zadané úkoly.  

Systém vzdělávání 

Systém vzdělávání je ve společnosti na vysoké úrovni, ale když se zaměřím na 

výsledky dotazování, které proběhlo mezi zaměstnanci a také vedením firmy, tak obě 

strany shledávají jako svoji „slabinu“ jazykovou vybavenost. Proto navrhuji organizaci 

zajistit na pracovišti externího lektora, který by docházel v pracovní době, alespoň jednou 

týdně a vzdělával organizací vybrané zaměstnance v jazykových schopnostech, které by 

byly pro společnost přínosem.  

Dalším postřehem z dotazování je, že zaměstnanci by byli ochotni finančně 

investovat do svého vzdělávání. Společnost by mohla využít jejich ochoty financovat své 

vzdělávání a nabídnout těm zaměstnancům, u kterých to uzná za vhodné, finanční 

spoluúčast na zvyšování jejich jazykových dovedností.  

5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO MANAGEMENT 

ANALYZOVANÉ SPOLEČNOSTI 



 59 

V rámci finanční spoluúčasti zaměstnanců a společnosti na vzdělávacích 

programech a kurzech navrhuji spolupráci i v oblasti vzdělávání v IT technologiích, 

kterou respondenti vyhodnotili jako druhou oblast, kde cítí své rezervy. Vzhledem 

k tomu, že tato oblast je opravdu dynamická a neustále se objevují nové a nové poznatky, 

tak by mělo být i v zájmu organizace, aby její zaměstnanci „drželi krok s dobou“.  

V obou možnostech vzdělávání je nutné uvědomovat si personální optimalizaci, 

jako hlavní cíl. Pro organizaci není nutné a ani přínosné, aby v těchto oblastech 

vzdělávala všechny zaměstnance, ale musí si vybrat ty, u kterých tyto znalosti a 

dovednosti využije. Proto navrhuji také sestavení plánu vzdělávání v návaznosti na 

budoucích potřebách a cílech společnosti. 

Motivace zaměstnanců 

Společnost používá osvědčené metody motivace k výkonu a to plat a jeho 

pohyblivé složky. K hodnocení pracovních výkonů používá souhrnné hodnocení, které se 

provádí na konci roku.  

Doporučuji více se zaměřit na motivaci k rozvoji, dát zaměstnancům najevo 

uznání a vyzdvihnout některé jejich výkony veřejně nebo zavést odměny za konstruktivní 

návrhy, které zlepší chod organizace. Tato motivace, by mohla zvýšit touhu zaměstnanců 

rozvíjet své znalosti a dovednosti.  

Vzhledem k tomu, že v organizace je většina zaměstnanců v dělnických pozicích, 

které kladou velké nároky na jejich fyzické zdraví, doporučuji také benefitový program 

zaměřený na podporu jejich zdraví, např. příspěvky na vitaminy či vakcíny proti chřipce, 

lázeňské a ozdravné pobyty, příspěvek na cvičení ve fitness centrech či hraní squashe a 

tenisu nebo poukaz na nejrůznější masáže.  
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Tato diplomová práce je věnována rozvoji lidského potenciálu 

v organizaci s ohledem na zvyšování její konkurenceschopnosti. Jako cestu 

ke zvyšování konkurenceschopnosti uvádím řízení lidských zdrojů 

s ohledem na zvyšování jeho znalostí a dovedností.  

 

Systém vzdělávání jsem analyzovala ve společnosti HAJDO, spol. s. r. o., a to 

pomocí dotazování, rozhovoru a zkoumáním dokumentace organizace. Po této analýze 

jsem došla k závěru, že společnost má velmi dobře nastavený systém vzdělávání, klade na 

zaměstnance přiměřené nároky a je si vědoma důležitosti znalostí, které mohou 

společnosti poskytnout konkurenční výhodu. Vedení organizace jde příkladem a neustále 

se snaží prohlubovat svoje znalosti, které pak může aplikovat v řízení lidských zdrojů. 

Tato snaha se odráží v dobrém postavení firmy na trhu a v ekonomický výsledcích, které 

s ohledem na její velikost a počet zaměstnanců jsou velmi dobré.  

 

Vzhledem k tomu, že jsem neshledala žádné chyby v řízení lidského potenciálu, 

moje návrhy a doporučení stojí na zlepšování součastného stavu, který v organizaci je. 

Navrhuji proto možnosti dalšího vzdělávání v oblastech, které sami zaměstnanci považují 

za svoje „slabé místo“ a rozšíření personální a motivační strategie o další alternativy.  

 

Základním cílem každého podnikového vzdělávání je, vychovat takové 

zaměstnance, kteří budou dobře rozumět své práci, kteří ji budou dobře a efektivně 

vykonávat. Jestliže se organizace snaží o to, aby se v ní vyskytovalo učení, musí pak 

rozvíjet kulturu, která uznává a oceňuje proces učení. Pak má organizace možnost rozvíjet 

se takovým způsobem, který učení usnadňuje, podporuje zájem o učení a vytváří vhodné 

prostředí. Věřím tomu, že mnou analyzovaná společnost si tyto cíle plně uvědomuje a řídí 

se podle nich.  

 

Společnost HAJDO, spol. s. r. o. má dobré postavení na trhu a dokáže se velice 

dobře přizpůsobit vnějšímu okolí, budou pro ni mé návrhy a doporučení pravděpodobně 

jen jedním z mnoha impulsů, které mohou vést k dalšímu rozvoji organizace. 
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