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1. ÚVOD 

 

 
„Nové ekonomické podmínky vytvářejí i potřebu nových metod a nového 
přístupu k řízení lidských zdrojů, protože právě v lidských zdrojích, 
v racionálním hospodaření s nimi, v jejich formování a motivování či v péči o 
ně, lze nalézt klíč k prosperitě jednotlivých podniků i celé společnosti“. 

    Koubek (1998)
 

 

Dosavadní ekonomika, která je založená na masové produkci, se pomalu, ale jistě stává 

ekonomikou „novou“. Jedná se o novou dimenzi ekonomiky, která nahrazuje její starý 

charakter a je založena především na informacích, znalostech a dovednostech lidí. 

Efektivnost a konkurenceschopnost v ekonomice sice nadále ovlivňují takové faktory jako 

je podnikové klima, úroveň technologií, kultura a stupeň využívání nejnovějších informací 

a poznatků, ale rozhodujícím faktorem se jednoznačně stává intelektuální kapitál 

představovaný lidmi. V této nově nastolené ekonomice se stávají lidé prioritou, jejímž 

cílem je jejich efektivní využívání jako zdroje kvality, znalostního potenciálu, neustálé 

aktivizace a kultivace těchto znalostí. 

Využívání lidského potenciálu, personální řízení a práce s lidmi se stává prioritou číslo 

jedna pro úspěšnost podnikání. Jelikož se vše odvíjí od skutečnosti, že znalostní a 

intelektuální kapitál vlastní pouze člověk, pak podniky nemají jinou možnost, než 

prostřednictvím svých zaměstnanců, trvale vytvářet nové znalosti a co možná 

nejefektivněji je využívat v rámci organizace jakož i v maximální míře úročit tyto znalosti 

v nových výrobcích a službách, včetně jejich neustálého a vytrvalého inovování a 

zlepšování. Pouze taková orientace podnikům může přinést vysokou prosperitu, 

konkurenceschopnost v neustále se měnícím podnikovém prostředí a v neposlední řadě 

nejvíce vytouženou svobodu podnikání. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala oděvní firmu HD, a.s. se sídlem v Prostějově. 

Tato firma pro mě byla zajímavá jednak tím, že se nachází v místě mého bydliště, pracují 

v ní moji blízcí, kteří mi s ochotou pomáhali získat potřebné informace a materiály, a také 

proto, že jsem zde vykonávala několik let po sobě brigádu na pozici skladníka a seznámila 

jsem se tudíž s chodem této organizace, s jejími pracovníky, jak na nižších tak vyšších 

pozicích, a samozřejmě i s určitými nedostatky a problémy, které se vyskytovaly v průběhu 

mého pracovního poměru. Cílem mé práce je tedy hlouběji proniknout do chodu této 

firmy, podrobněji prozkoumat zmíněné problémy, zejména v oblasti rozvoje lidského 
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potenciálu, analyzovat je a pokusit se navrhnout případná opatření, která by mohla do 

budoucna přispět k snížení jejich nežádoucího vlivu. 

Ve své práci se zaměřuji především na zkoumání rozvoje lidského potenciálu ve zmíněné 

organizaci a to prostřednictvím certifikátu jakosti ISO 9001:2001, který firma získala 

v roce 2007, a ve kterém se zabývá schopností organizace plnit požadavky zákazníků, 

požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech 

procesů a neustálého zlepšování systému managementu jakosti. 
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2. STANDARDIZACE MANAŽERSKÝCH POSTUPŮ 
ROZVOJE LIDSKÉHO POTENCIÁLU 
ORGANIZACE – TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Lidský potenciál organizace 

Výkonnost a úspěšnost firem v současném podnikatelském prostředí závisí na mnoha 

faktorech – technickém vybavení, finančním zajištění, dostupnosti surovinových zdrojů a 

informací, konkurenčních přednostech i efektivním řízení. Jedním z nejzávažnějších 

faktorů, který je často neprávem nedoceňován jsou lidé – zaměstnanci, manažeři, personál. 

V současnosti jsou lidé stále méně pokládáni za pouhou pracovní sílu a pohlíží se na ně 

jako na svébytný a jedinečný zdroj podnikatelské úspěšnosti v procesu tvorby i 

poskytování služeb. 

Lidským potenciálem se rozumí úhrnná způsobilost zaměstnanců k naplňování cílů 

organizace, jak provozních tak produkčních, a rozvíjení způsobilostí pro zvládání ještě 

náročnějších budoucích úkolů a dosahování ambicióznějších cílů. Často se používá 

k vystižení specificky lidského jednání a chování označení lidský faktor – ve svém 

původním významu však tento pojem neoznačuje personál, ale široký okruh 

psychofyziologických, psychických a sociálně-psychologických lidských vlastností, rysů a 

charakteristik, které se projevují v konkrétní lidské činnosti a ovlivňují její spolehlivost, 

efektivnost a kvalitu (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Poznání vlastního osobního potenciálu umožňuje nalézt a identifikovat silné a slabé 

stránky každého jedince. Je předpokladem odpovědného rozhodování každého člověka o 

svých cílech a o svém počínání s nadějí na úspěšnost. Poznáním osobního potenciálu 

druhého člověka můžeme také snadněji  rozhodovat o tom, co po něm můžeme vyžadovat 

a co od něj lze očekávat (Mateiciuc, 2007). 

Lidé jsou vedle technických prostředků a ostatních materiálních zdrojů, finančních zdrojů a 

potřebných znalostí a informací dalším nepostradatelným zdrojem každé organizace 

nazývaným též personálním či sociálním systémem. Dále bývají lidé také považování za 

aktivní, nejpružnější, nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější podnikový faktor, který je 
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schopný mobilizovat ostatní zdroje podnikání a dynamizovat celkové organizační dění. Na 

druhé straně jsou lidé také nejhůře ovlivnitelným a řiditelným aktivem firem. 

Personál neboli lidské zdroje představují nepochybně konkurenční přednost, ale zároveň 

jsou také kritickým faktorem úspěšnosti firem. Organizace, jejichž management věnuje 

lidským zdrojům náležitou pozornost a organizační úsilí, se zpravidla vyznačují vyšší 

iniciativou a loajalitou personálu, jeho větší pružností a přizpůsobivostí, lepšími 

pracovními výsledky, tvůrčími schopnostmi a větší ochotou nasazovat své síly ve prospěch 

dosažení podnikových cílů. Takové firmy obvykle dosahují vyšších zisků a jsou lépe 

připraveny na budoucnost. Proto je pro firmy důležité, pokud chtějí obstát v náročné 

konkurenci a dosahovat dobrých výsledků, soustavně se zabývat získáváním, efektivním 

uplatňováním, řízením a rozvojem lidských zdrojů (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Řízení lidských zdrojů (dále ŘLZ) tvoří tu část podnikového řízení, která se zaměřuje na 

vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, fungování, formování, 

využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků práce a chování 

k podniku a spolupracovníkům a jeho personální a sociální rozvoj (Koubek, 1998). Podle 

Armstronga (2007) lze ŘLZ definovat jako strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří jako jednotlivci i 

jako kolektivy přispívají k dosažení jejich cílů.  

Byly rozlišeny následující hlavní charakteristiky ŘLZ (Footová, Hooková, 2002): 

• Je zdůrazňována důležitost přijetí strategického přístupu 

• Liniový manažeři zde sehrávají převládající roli 

• Organizační politiky musí být integrovány a musí vykazovat soudržnost, včetně 

životně důležité role komunikace 

• Je přijata základní filozofie zdůrazňující dosažení konkurenční výhod 

prostřednictvím lidského úsilí. Zde jsou zahrnovány aktivity tvrdého ŘLZ nebo 

měkkého ŘLZ 

• Ve vztazích mezi manažery a zaměstnanci převládá spíše unitaristický než 

pluralistický přístup. 

Individuálním lidských potenciálem se rozumí soubor osobních vlastností, dispozic, 

způsobilostí a sklonů jedince, které jej předurčují k tomu, aby úspěšně vykonával jistý druh 
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činností. Lidský potenciál má několik různých složek a stránek – vedle fyzické zdatnosti, 

zdraví a životní síly jedince je tvořen zejména jeho znalostmi, odvahou a odhodlaností. 

Souhrn potenciálů všech jednotlivců, zaměstnaných ve firmě dává lidský potenciál firmy. 

Celková úroveň využitelného lidského potenciálu firmy je dána následujícími faktory: 

• Explicitní organizační znalosti – standardní operační postupy a pravidla 

(organizační normy, technologické předpisy, know-what) 

• Tiché znalosti – neformální znalosti jako jsou dovednosti, zkušenosti a profesní 

fortel zaměstnanců. 

• Firemní kultura, představující organizační rámec a vnitřní firemní psychosociální 

klima příznivé pro vytváření a uvolňování lidského potenciálu ve prospěch 

dosažení firemních cílů. 

• Souhrnem způsobilostí – kompetencí, které mají význam pro úspěšnost firmy. 

Hlavní postupy pro osvojení – vzdělávání, školení, doškolování, rekvalifikace. 

• Manažerské intervence a opatření zaměřená na aktivizaci a uvolňování lidského 

potenciálu firmy a na koordinaci jeho uplatňování v zájmu dosažení náročných 

firemních cílů 

• Manažerské praktiky, tj. rozhodování, řídící styl, motivování, vedení lidí, 

komunikace, koordinování a integrace aktivit jednotlivců, úrovně rozvoje a řízení 

týmové práce. 

 

2.2 Koncepce řízení lidských zdrojů 

Koncepce ŘLZ znamená posun od dřívějšího pojetí tzv. personální práce, personálních 

činností, personální administrativy přes personální management směrem ke 

komplexnějšímu chápání lidských zdrojů lidského potenciálu organizace v nejširších 

systémových a strategických souvislostech. ŘLZ znamená aktivní integrovaný systémový a 

strategický přístup managementu k personální optimalizaci organizace. Personální 

optimalizací se potom rozumí udržování takového personálního obsazení a takové úrovně 

vedení a motivování personálu, které umožňují organizaci úspěšně dosahovat provozních, 

strategických a rozvojových cílů. Smyslem koncepce ŘLZ je dosáhnout toho, aby se lidé 
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stali aktivátory organizačního dění, rozvoje firmy a spolutvůrci produktivního 

podnikatelského klimatu ve firmě (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Mezi typické znaky koncepce ŘLZ patří (Footová, Hooková, 2005): 

• uplatňování efektivní vnitroorganizační komunikace, 

• úsilí zaměřené na dosažení konkurenční výhody prostřednictvím lidského úsilí a 

aktivity, 

• uplatňování strategického, tj. dlouhodobě zaměřeného, přístupu k lidským 

zdrojům, 

• aktivní účast všech manažerů na ŘLZ, 

• sladění a integraci politik a postupů v jednotlivých dílčích oblastech ŘLZ do 

jednoho celku, 

• součinnost manažerů a zaměstnanců v zájmu dosažení synergického efektu (tj. 

účinku dosaženého součinností, avšak nedosažitelného individuálním úsilím), 

• opuštění manipulačních manažerských praktik a podporování odpovědnosti, 

participace a tvůrčích postupů 

Koncepce ŘLZ nemá universální podobu a je rozdělována do dvou přístupů, které zahrnují 

instrumentální přístupy, kde se lidské zdroje považují za složku, která je přímo odvozena 

a řízena z firemní podnikatelské strategie a jsou zaměřeny na zvyšování konkurenční 

výhody a humanistické přístupy, kde je důraz kladen na měkčí aspekty ŘLZ jako je 

organizační kultura, organizační identifikace apod. (Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000). 

ŘZL je založeno hlavně na využití společenskovědních poznatků, teorií a metod, stalo se 

předmětem zájmu a aktivit vrcholového managementu a zároveň i součástí každodenní 

řídící činnosti všech manažerů. Význam ŘLZ narůstá se zvyšující se komplexností, 

proměnlivostí, konkurenčností a nejistotou podnikatelského prostředí firem, zaváděním 

pokročilejších technologií a se změnami charakteru lidské práce.  

2.2.1 Zaměstnanecké vztahy 

Pojem zaměstnanecké vztahy se užívá pro označení rozsáhlé a mnohotvárné oblasti 

personalistiky, personálního managementu a řízení lidských zdrojů, která je spjata se 

vznikem, přítomností a utvářením se vztahů mezi zaměstnanci a firmou jako jejich 

zaměstnavatelem (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). Zaměstnanecké vztahy jsou tvořeny 
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všemi oblastmi personálního řízení, které v sobě zahrnují vztahy s pracovníky - přímé nebo 

realizované prostřednictvím kolektivních smluv, avšak jejich realizace probíhá hlavně při 

běžném neformálním styku liniových manažerů a vedoucích týmů s pracovníky 

(Armstrong, 2002). Zaměstnanecké vztahy jsou složitou směsicí individuálních a 

kolektivních smluv, dohod, práv a povinností, zakotvených v legislativních opatřeních. Pod 

tímto pojmem bývají zahrnovány: 

• Interakce mezi zaměstnanci a manažery 

• Právní normy týkající se řešení zaměstnaneckých problémů 

• Zaměstnanecká politika firmy 

• Uplatňovaná pravidla, struktura a postupy kolektivního vyjednávání mezi 

představiteli zaměstnanců a zaměstnavatelem, řešení problémů a sporů 

• Státní politika a přístupy zaměstnavatelů a odborů k řešení zaměstnaneckých 

problémů 

• Politika a praxe zapojování zaměstnanců do procesu utváření zaměstnaneckých 

vztahů, účasti zaměstnanců a uplatňování způsobů komunikace 

K naplňování těchto zaměstnaneckých vztahů přispívají i další opatření jako je například 

vytváření klimatu vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, podpora 

zaměstnanců při ztotožňování se s cíli firmy, aby byli vůči firmě co možná nejvíce loajální, 

přispívali k růstu kvality a vytváření podmínek pro jejich plné zapojení do dění ve firmě 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňákova, 2005).  

Pracovní vztahy mají svou formální i neformální stránku, jejich kvalita vytváří rámec 

významně ovlivňující dosahování podnikových cílů i pracovních a životních cílů 

jednotlivých pracovníků. Korektní, harmonické a uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy 

vytvářejí produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na individuální, kolektivní i 

celopodnikový výkon (Koubek, 1998). Zlepšení v přínosu zaměstnanců k organizacím, 

které je zaměstnávají, mohou být dosahovány právě rozvíjením lepších zaměstnaneckých 

vztahů. Oblasti, kterým je zejména nutno věnovat pozornost, zahrnují komunikaci, 

konzultace, angažovanost zaměstnanců, rozvoj partnerského přístupu a zaměstnanecké 

výhody (Footová, Hooková, 2002). 
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2.2.2 Firemní kultura 

Kultura organizace neboli firemní kultura představuje soustavu hodnot, norem, 

přesvědčení, postojů a domněnek, které nejsou výslovně formulovány, ale formují způsob 

chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce (Armstrong, 2002). Formování firemní 

kultury se stává součástí nových trendů personálního řízení. Přiřazuje se bezprostředně ke 

strategickým aktivitám, které by měla doplňovat a ze kterých by měla vyplývat. Podobně 

jako strategie podniku i firemní kultura má být formulována a implementována (Petříková, 

2002). Firemní kultura udává základní ladění všem procesům, které ve firmě probíhají.  

Dlouhodobé zkušenosti ze života organizací nasvědčují tomu, že cílevědomé utváření 

organizační či firemní kultury je nezbytným prostředkem zdokonalování vztahů organizace 

k vnějšímu prostředí – zákazníkům, klientům, obchodním partnerům, veřejným a státním 

institucím, veřejnosti. Zároveň významně přispívá k formování pozitivního obrazu a 

dobrého jména firmy. Firemní kulturu je proto třeba pokládat za významný nástroj 

navozování sounáležitosti zaměstnanců s firmou, jejich podpory vůči firmě, aktivizace 

jejich lidského potenciálu a zvyšování adaptačních schopností. 

 

2.3 Potřeba řízení lidských zdrojů v malých a středních firmách 

Přístup managementu k lidským zdrojům podnikání a k jejich řízení je v jednotlivých 

firmách předurčen řadou faktorů – podnikatelským záměrem, účelem a posláním firmy, 

úrovní její vyspělosti, tempem a typem rozvoje, uskutečňováním firemní strategie, 

náročností práce, podmínkami daného podnikatelského prostředí. Zejména je však 

podmíněn postoji vlastníků a vedení firmy k tvorbě, rozvoji a využívání lidského 

potenciálu. Řízení malých a středních firem (dále MSF) vyžaduje vykonávání týchž 

manažerských funkcí, které jsou plněny u velkých podniků a to především plánování, 

organizování, vedení a v neposlední řadě kontrolování. V porovnání s velkými podniky se 

však ŘLZ vyznačuje určitými zvláštnostmi. Rozdílné podmínky jsou dány především 

(Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005):  

• Promyšleností,propracovaností a profesionalitou uplatňovaných manažerských 

postupů. 

• Neformálním klimatem a bezprostředností vztahů mezi lidmi. 

 8



               

• Povahou výzev, omezení a problémů, s nimiž se manažeři MSF setkávají a 

s nimiž se musejí vyrovnávat. 

• Způsobem, formou a rozsahem uskutečňování manažerských funkcí v MSF. 

• Prostředky vyčleněnými pro ŘLZ a na rozvoj lidského potenciálu firmy. 

Problémem MSF je zejména role vlastníka ve funkci vrcholového manažera, který určuje 

strategické zaměření celé organizace. Neuvědomnění si příčiny neúspěchu pramenící 

z nezvládnutí personálních činností a z toho plynoucí frustrace vede k řadě problémů 

(Dvořáková a kol., 2007). V koncepci ŘLZ je v MSF kladen důraz na tyto čtyři 

problémové okruhy (Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000): 

• Zaměstnávání vhodných zaměstnanců 

• Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců 

• Tvorba personální politiky 

• Řízení výkonu 

Zatímco význačným rysem nepříliš ambiciózních a málo úspěšných MSF bývá stagnace a 

problematické přežívání, pro ambicióznější, odvážnější a úspěšnější je příznačný růst a 

rozvoj. Rozvoj firem je také chápán jako postup od prostých, jednodušších organizačních 

forem ke složitějším organizačním strukturám, posunem od jednoduchých manažerských 

praktik k promyšlenějšímu a profesionálnějšímu organizačnímu řízení. Tyto vyspělé 

manažerské praktiky kladou důraz: 

• na účinné formální postupy, operační procedury a propracované systémy 

plánování, organizování, vedení a kontroly v podobě standardního operačního, 

produkčního a provozního řízení, 

• a také na uplatňování netradičních manažerských přístupů, vyvozovaných 

z novějšího osvědčeného manažerského know-how, odpovídajícího soudobým 

nárokům na management. 

Důležitou součástí novějších a vyspělejších manažerských přístupů je také řízení lidských 

zdrojů. Požadavky na ŘLZ jsou úzce spjaty nejen s velikostí firmy a dosaženým stupněm 

rozvoje, náročností uplatňovaných technologií a s lidským potenciálem, ale také s tempem 

růstu a strategickými záměry firmy (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005) Strategie 

organizace je klíčovou otázkou pro rozhodování, jaké metody managementu lidských 
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zdrojů budou uplatněny. V případě MSF by měla být nejprve vymezena strategie a potom 

rozvíjeny cíle a metody řízení a vedení lidí.  

S růstem firmy a jejím pronikáním do širšího podnikatelského a tržního prostředí se 

původní bezprostřednost kontroly vrcholového managementu nad činnostmi, postoji, 

jednáním a chováním zaměstnanců začíná obvykle vytrácet. Zároveň se snižuje kontrola 

nad tím, jak s výkonným personálem jednají a jak se k němu chovají nižší manažeři 

(Dvořáková a kol., 2007).  

Méně pochopitelná je také, ve značně měnícím se podnikatelském prostředí, setrvačnost 

uvažování managementu firmy. Takové uvažování vychází spíše z minulosti než ze 

zaměření na budoucnost a bývá spjato s preferováním osvědčených principů a 

vyzkoušených řešení. Součástí snah o efektivní využívání lidského potenciálu je také 

zabránit ochabování pracovního úsilí zaměstnanců a zároveň je zapotřebí minimalizovat 

ztráty způsobené necitlivou, neodbornou a nedostatečně integrovanou organizací firemních 

procesů. Proto je nutné pokládat ŘLZ za komplexní přístup k aktivizaci, harmonizaci a 

integraci veškerého organizačního úsilí. 

2.3.1 Důvody věnování pozornosti lidským zdrojům v MSF 

Hlavním důvodem věnování pozornosti lidem jsou jejich znalosti, způsobilosti a 

dovednosti, motivovanost, vůle a ochota, mobilizace a vklady do společného úsilí. V 

menších firmách se zřetelněji vyjevují jak přednosti, tak i nedostatky zaměstnanců. Chtějí-

li firmy prosperovat, přežít a dále se rozvíjet ve vysoce konkurenčním prostředí, musejí 

usilovat o co nejlepší výsledky, kterých lze dosáhnout jedině s lidmi. Všechny modely 

dokonalého fungování firem, řízení jakosti, podnikatelské úspěšnosti a firemní výtečnosti, 

včetně mezinárodních standardů jakosti ISO, proto počítají s lidským faktorem a lidskými 

zdroji. 

V každé organizaci jsou lidé také nositeli tzv. tiché, „mlčenlivé“ znalosti, která představuje 

poznatky, vklady, dovednosti a souhru mezi manažery a zaměstnanci, bez nichž by firma 

nemohla dosáhnout svých výsledků. Právě tyto tiché znalosti a dovednosti jsou vedle 

kompetencí podstatnou složkou lidského potenciálu firmy. V MSF je zapotřebí v oblasti 

řízení a rozvoje lidských zdrojů také uplatňovat určité postupy a provádět opatření k plnění 

personálních funkcí, které musejí být plněny ve velkých podnicích.  
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Možnosti řídit a rozvíjet lidské zdroje jsou však u malých a středních firem omezenější. 

MSF si nemohou dovolit zaměstnávat přiměřeně kvalifikované specialisty na lidské zdroje, 

nemohou rovněž vynakládat finanční prostředky na rozsáhlejší personální přípravu, 

vzdělávání a výcvik zaměstnanců. Proto se u nich musejí věnovat více řízení a rozvoji 

lidských zdrojů manažeři firmy a jejich přístup musí být promyšlenější. Řízení lidských 

zdrojů není jen souborem činností, které v organizacích dělají tradičně personalisté – to 

znamená tzv. práce s lidmi, ale je mnohem širším a obsáhlejším přístupem, spjatým úzce 

s realizací aktuálních i strategických cílů firmy v soudobém komplexním, dynamickém a 

vysoce konkurenčním prostředí (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

 

2.4 Lidé a rozvoj jejich znalostí v kontextu současných trendů jakosti 

Změna orientace našeho exportu na náročnější zákazníky, především na země EU, přinesla 

mnoha českým průmyslovým podnikům praktické zkušenosti s moderním nazíráním na 

jakost ve světě. Přizpůsobení se tomuto novému pojetí jakosti bylo nezbytnou podmínkou 

pro zachování obchodní úspěšnosti. Významným posunem v nazírání podnikového 

managementu na jakost je tak rovněž poznání, že jakost v podniku, firmě či jakékoliv 

organizaci je zapotřebí systematicky řídit a to ve všech jejích souvislostech. Mít fungující 

systém managementu jakosti se stalo nezbytností pro dosažení potřebné úrovně vyráběné 

produkce a poskytování služeb. Management jakosti obohatil podnikovou praxi o řadu 

doporučení, které vycházejí ze tří základních koncepcí (Petříková, 2002): 

• Koncepce podnikových, odvětvových standardů 

• Koncepce TQM 

• Koncepce ISO 

2.4.1 Koncepce ISO 

Koncepce ISO vznikla v roce 1987 a opírá se dodnes o soustavu norem ISO 9000, 

věnovaných požadavkům na systémy managementu jakosti. Ve svém obsahu koncentrují a 

zobecňují nejlepší praktiky zabezpečování jakosti. Za svou dosavadní existenci se přístupy 

k zabezpečování jakosti dle doporučení norem ISO 9000 velmi rychle zavedly zvláště 

v Evropě. Jsou založeny na osmi obecných zásadách, kde výchozí je orientace na 
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zákazníka a směrodatných zejména pro vrcholový management a platných pro jakýkoliv 

typ organizace (Veber a kol., 2002).  

Osm zásad managementu jakosti 

1. Orientace na zákazníka 

2. Vedení 

3. Zapojení pracovníků 

4. Procesní přístup 

5. Systémový přístup k managementu 

6. Neustálé zlepšování 

7. Orientace na fakta při rozhodování 

8. Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy (Nenadál, 2001) 

V našich podnicích stále převládá tendence podceňovat úlohu lidského faktoru při plnění 

cílů jakosti. Avšak ani nejlepší techniky a technologie nezastoupí lidský faktor při plnění 

svých úkolů a věnování maximální pozornosti všem činnostem, které výslednou jakost 

vytvářejí. Novela norem ISO 9000:2001 tento aspekt výrazně zohledňuje a definuje i 

činnosti, které určují povinnosti identifikovat, zajišťovat a hodnotit procesy, kterými 

organizace dosahuje efektivnost managementu jakosti.  

Dosavadní zkušenosti s uplatňováním norem ISO řady 9000 u nás i v zahraničí 

jednoznačně prokázaly, že o úspěšném naplňování cílů a úkolů organizací nerozhodují 

pouze předepsané, standardní, dokumentované a formální procesy, ale skutečné procesy 

v každodenních podnikových činnostech – v neposlední řadě i vliv schopností, znalostí a 

dovedností lidí – zaměstnanců. Podniky, které zavádění systému managementu jakosti 

považovaly za pouhou cestu k získání certifikátu a ne proces trvalého zlepšování, je dodnes 

špatně hospodařících a neschopných produkovat zákazníkem požadované jakostní výrobky 

či služby.  

S plnou odpovědností lze konstatovat, že tak jak se chová a jedná vrcholové vedení 

organizací, tak ve skutečnosti vypadá i systém managementu jakosti. Proto nové normy 

souboru ISO 9000:2001 kladou zvláštní důraz na povinnosti a odpovědnost řídících 

pracovníků, zejména jde o (Petříková, 2002): 

• Prosazování zásady zaměření na zákazníka 
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• Deklarování politiky jakosti 

• Plánování v systému managementu jakosti 

• Stanovování odpovědností, pravomocí a forem komunikace 

• Přezkoumání systému managementu 

Novelizované dokumenty ISO 9000:2001 v oblasti managementu jakosti nabízí podnikové 

sféře velikou šanci, když zásadně mění náročnost spojenou s hodnocením všech 

podnikových procesů, které následně rozhodují o skutečné, nikoliv pouze vykazované 

schopnosti podniků dlouhodobě zaručit plnění všech jakostních ukazatelů v plném souladu 

s požadavky svých zákazníků (Nenadál, Noskievičová, Petříková, Plura, Tošenovský, 

Vykydal, 2002). 

Prosazování zásady zaměření na zákazníka 

Jednou ze základních povinností vrcholového managementu vytvořit v organizaci takové 

prostředí, ve kterém bude samozřejmostí: 

• Systematické zkoumání požadavků zákazníka 

• Rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků 

• Systematické měření a monitorování spokojenosti zákazníků 

• Systematické sdělování všech těchto informací zaměstnancům 

Deklarování politiky jakosti 

Normou ISO 9000:2001 je politika jakosti definována jako celkový záměr a zaměření 

organizace ve vztahu k jakosti oficiálně vyjádřené vrcholovým managementem. Obsahuje 

požadavek toho, aby politika jakosti organizace obsahovala i závazek vrcholového vedení 

k uplatňování a rozvoji systému managementu jakosti a neustálému zlepšování jeho 

efektivnosti. Politika jakosti také navazuje na jiná strategická vyhlášení, jako jsou mise a 

vize organizace, jejichž uplatňování vrcholové vedení nutí k opouštění pouhých 

krátkodobých cílů. 

Plánování v systému managementu jakosti 

Novým typem odpovědnosti vrcholového vedení v systémech managementu jakosti je 

odpovědnost za zajišťování specifických činností plánování jakosti. Tento proces je 
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vymezen jako část managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a na 

specifikování nezbytných provozních procesů a souvisejících zdrojů pro plnění cílů jakosti. 

Cíle jakosti by měly být: 

• Měřitelné 

• Ekonomické 

• Legitimní 

• Srozumitelné 

• Flexibilní 

Nestačí, aby byly cíle jakosti vyhlášeny vedením pouze na úrovni celé organizace. Cíle 

jakosti musí mít prakticky každý útvar. Proto je povinnou součástí plánování v systémech 

managementu jakosti i plánování vhodných přístupů, metod a nástrojů, s jejichž pomocí 

bude možné tyto cíle naplňovat. 

Stanovování odpovědností, pravomocí a forem komunikace 

Nová norma ISO 9000:2001 předepisuje nutnost delegovat a sdělovat zaměstnancům 

nejenom jejich odpovědnosti, ale také příslušné pravomoci. Proto je velmi naléhavou 

povinností vrcholových manažerů citlivě určovat odpovědnosti i pravomoci pro všechna 

funkční místa v organizaci. Tradiční formou přidělování jsou popisy pracovních míst 

v organizačních normách, nebo jiných dokumentech. 

Zcela novým požadavkem vztahujícím se k úloze vrcholového managementu je vytvořeni 

a uplatňování vhodných forem komunikace mezi jednotlivými úrovněmi. Komunikace 

uvnitř organizace by měla být dialogem a ne pouhým přenosem informací, resp. příkazů. 

Jako velmi efektivní se ukazuje přímá komunikace mezi řídícími pracovníky a 

zaměstnanci, diskuse v ohniskových skupinách, pravidelné porady, průzkumy mezi 

zaměstnanci apod.  

Přezkoumání systému managementu 

Skutečné chování vrcholového managementu se v jakémkoliv systému jakosti projeví 

v tom, jak bude v praxi realizován požadavek na pravidelné a plánované přezkoumání 

systému managementu jakosti. Přezkoumání musí plnit minimálně tyto dvě úlohy: 
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• Zjišťovat, zda systém managementu jakosti umožňuje a podporuje dosahovaných 

podnikových cílů jakosti 

• Monitorovat schopnost systému managementu jakosti plnit základní funkce, tj. 

maximalizovat spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran a 

minimalizovat výdaje s tím spojené 

Přezkoumání systému managementu vrcholovým vedením by mělo představovat jeden 

z nejmocnějších nástrojů managementu jakosti a prakticky jediný nástroj, který v rámci 

kontrolních mechanizmů nad systémem jakosti vrcholové vedení má (Petříková, 2005).  

Zlepšování managementu jakosti 

Podle všeobecných požadavků managementu jakosti by se mělo stát neustálé zlepšování 

jeho efektivnosti jedním ze základních principů a trvalým cílem každé společnosti. 

Zlepšování jakosti se zaměřuje především na tři stěžejní oblasti: 

• Zvyšování vhodnosti k použití 

• Snižování rozsahu neshod v dodávkách výrobků a služeb 

• Zvyšování účinnosti všech podnikových procesů 

Zlepšování by v žádném případě nemělo být považováno za jednorázovou aktivitu, která 

po dosažení plánovaných cílů končí, ale mělo by být považováno za nepřetržitý proces, ve 

kterém by dosažený zlepšený stav měl být východiskem pro další zlepšování (Plura, 2001). 

ČSN EN ISO 9000:2001 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník 

V normě ISO 9000 jsou uvedeny základy a zásady systému managementu jakosti a 

terminologie systému managementu jakosti. Využívá se i vysvětlení používaných termínů 

v systému managementu jakosti a jejich vzájemných vazeb. 

ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti – Požadavky 

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu jakosti, který 

mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely 

s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti 

organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001, zákazníků, požadavky 
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předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a 

neustálého zlepšování systému managementu jakosti 

(http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/certifikace-normy/certifikace-systemu-podle-csn-

en-iso/1001143/17523/). 

 

2.5 Shrnutí 

Práce s lidmi, personální řízení a využívání lidského potenciálu se stává v současné době 

pro úspěšnost podnikání prioritou číslo jedna. Věnovat pozornost lidským zdrojům 

neznamená jen přijímat vhodné zaměstnance a udržovat si je ve firmě, ale také získávat je 

pro společnou věc, vytvářet příznivé podmínky pro jejich práci, vhodné pracovní uplatnění, 

odborný růst i osobní uspokojení. Při poučeném a citlivém přístupu k lidem přestávají být 

pracovníci firmy bráni jako pouhý zaměnitelný prostředek realizace nejbližších a 

krátkodobých firemních cílů, a začínají být pokládáni za pozoruhodný zdroj iniciativy, 

tvořivého přínosu a nejvyšší přidané hodnoty. Stávají se tak významným článkem 

činorodého partnerství lidí, podílejících se na firemním produkčním procesu i firemním 

rozvoji. Pro rozhodování o přístupu firmy k řízení lidských zdrojů je podstatná schopnost 

vrcholového managementu vnímat a promýšlet problémy v této oblasti, což znamená, že si 

musí dokázat uvědomit, jaký lidský potenciál firma má a jaký potřebuje, a také, co musí 

management nezbytně učinit k tomu, aby firma disponovala přiměřenými lidskými zdroji 

pro uskutečnění svých průběžných i strategických cílů. 
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3. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉ 

SPOLEČNOSTI 

Akciová společnost HD a.s. se sídlem v Prostějově, byla založena nejprve jako sdružení 

fyzických osob v roce 1990. V právní formě akciové společnosti existuje od roku 1995 a 

od téže doby trvale patří mezi 10 největších oděvních výrobců v České republice. Firma 

HD, a.s. je česká firma, která vznikla z původního národního podniku privatizací. Za doby 

socialismu měla až 600 zaměstnanců. Při privatizaci postupně snižovala počet výrobních 

dělníků, aniž by omezovala kapacity tvůrčí a skladové. V nynější době výrobu zadává do 

zemí s nižšími náklady na pracovní sílu (Čína, Indie, Filipíny). Přesto je celá kolekce práce 

českých techniků a bude určena především pro český trh. Hrubý obrat firmy činí okolo 1,5 

mil. EURO ročně, firma je tedy menší až střední.  

Předmětem podnikání firmy je:  

• konfekční výroba 

• obchodní a zprostředkovatelská činnost 

• silniční motorová doprava 

• ubytovací služby 

Předmětem podnikání ve vztahu k produktu jsou potom: 

• konfekční výroba 

• obchodní a servisní činnost  

• maloobchod a internetový obchod  

• dopravní logistika  

Společnost má příslušná oprávnění, na jejichž základě provozuje svoji činnost. Kvalitou 

poskytovaných služeb v oblasti obchodní činnosti se zásadní orientací na potřeby 

zákazníků získává firma důvěru i nadnárodní obchodních řetězců. Díky spolehlivosti 

dodávek a vysoké kvality zboží i servisu firma neustále rozšiřuje nabízený sortiment zboží. 

To jí umožňuje dostat se prostřednictvím nadnárodních obchodních řetězců na nové trhy 

v rozšiřované Evropské unii. Referenčními zakázkami firmy je zásobování obchodních 

řetězců Tesco, Makro, Metro, Ahold, Globus, Spar, Carrefour a Kaufland konfekčním a 
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textilním zbožím v České republice. Firma prodává své produkty také prostřednictvím 

prodejen, které se nachází v Prostějově a Náchodě. 

Organizační struktura firmy 

Pro celou společnost je vytvořena a popsána organizační struktura (viz. přílohy). Pro 

každého pracovníka, nebo pracovní pozici je vytvořena pracovní náplň. Tuto pracovní 

náplň obdrží vždy každý pracovník při nástupu do pracovního poměru společně s pracovní 

smlouvou. Ve firmě jsou určeny procesy a určeni příslušní vlastníci procesů s pravomocí a 

odpovědností za řízení procesů a dosahování cílů. Ve firmě je pro každé pracovní místo 

specifikován požadavek na vzdělání, případně dovednosti a zkušenosti. Průkaznost těchto 

požadavků a jejich naplnění je dána pracovní náplní pro jednotlivé pracovní pozice, 

pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci, dosažené praxi a vzdělání. 

Účinnost vzdělávání a výcviku je pravidelně ověřována.  

Podle vzdělání a kvalifikace jsou zaměstnanci přijímání na různá pracovní oddělení: 

Graf 3-1 - Počet zaměstnanců v odděleních
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• obchodní oddělení zajišťuje veškeré tuzemské objednávky, je zde zaměstnáno asi 

12 lidí, převládá vysokoškolské vzdělání,  
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• export zajišťuje objednávky pro zahraniční zákazníky, o které se stará asi 6 

zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a s potřebnými jazykovými znalostmi, 

především anglický jazyk, 

• import zaměstnává 6 zaměstnanců, starají se o zadávání  objednávek  pro výrobu 

v Číně a Indii a následný dovoz hotových výrobků do ČR a kontrolu jejich 

kvality, převládá středoškolské vzdělání se znalostí cizího jazyka, 

• účtárna a ekonomický úsek zaměstnává 12 lidí se středoškolským vzděláním, 

starají se o veškeré finanční a účetní záležitosti firmy, 

• sklad vybavuje veškeré objednávky a zajišťuje jejich expedici, zaměstnává asi 22 

lidí a v sezóně i 8 až 10 brigádníků, převládá střední vzdělání, 

• údržba je jediným oddělením ve firmě, které zaměstnává pouze muže, starají se o 

veškeré opravy ve firmě, převládá střední vzdělání,  

• doprava zaměstnává 2 řidiče, dispečerku a technika starajícího se o přepravní 

automobily a pohonné hmoty, převládá středoškolské vzdělání, 

• šicí dílny zaměstnávají pouze ženy, jsou zaměstnány jako odvaděčky, šičky, 

střihačky a žehlířky, zde je největší podíl zaměstnanců ve věkové kategorii 50 – 

60 let, převládá střední vzdělání, 

• modelárna zaměstnává asi 25 lidí, navrhují a vytvářejí vzory modelů, které se 

prezentují na veletrzích a dle požadavků zákazníků se potom zadávají 

v potřebném počtu na výrobu v Číně a Indii.  

Konkurence 

Firma HD, a.s. má sídlo v městě Prostějov, kde je poměrně příznivá více oborová skladba 

průmyslu. Mezi průmyslovými odvětvími má prioritní postavení oděvní a textilní 

průmysl, který má předpoklady k neustálému rozvoji. Svědčí o tom poptávka po 

kvalitních uznávaných službách v oblasti oděvní výroby nabízených v tomto městě a mimo 

jiné i zájem zahraničních partnerů o expanzi výroby přímo v městě – např. firma Toray 

Textiles Central Europe s.r.o. v roce 1999 zahájila výrobu polyesterových tkanin (centrála 

v Japonsku). Největším výrobcem oděvů v ČR je Oděvní podnik a.s. Konfekční výrobou se 

zabývá také řada soukromých firem od velikostně středních až po drobné živnostníky, 

např. KAJA s.r.o., Koutný spol. s r.o., HD, a.s., Cíl v.d. atd. Kromě oděvů z textilních 

materiálů se v Prostějově vyrábí konfekce z kůže a umělé kůže, touto výrobou se zabývá 

firma GALA a.s. 
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Poslání HD, a.s. 

Společnost se zabývá návrhem a vývojem konfekčních a textilních oděvů, zajištěním jejich 

výroby, prodeje a servisem zákazníkovi s tím spojeným. Zavedení systému řízení jakosti a 

dodržování platných předpisů považuje společnost za důležitý nástroj pro dosahování 

stabilní kvality jejich produktů a služeb. Základem priority firmy je trvale rozšiřující se 

okruh zákazníků využívajících jejich služeb. Spokojený zákazník je základem 

podnikatelské činnosti firmy. Strategickým cílem je udržet a pečovat o stávající zákazníky 

a získávat nové. 

Produkty a vývoz 

Společnost se zabývá návrhem, vývojem a především prodejem konfekčních a textilních 

oděvů, mezi její produkty patří zejména pánské košile, kravaty, pánské obleky, spodní 

prádlo, nabízené prostřednictvím internetového obchodu, ale i dámská konfekce jako 

bundy, sukně, kalhoty, halenky. Hlavním sloganem firmy je „HD obléká pro pohyb“, 

výroba je tedy orientovaná na oblečení pro volný čas. Společnost se účastní mezinárodních 

oděvních veletrhů v Praze, Brně (Kabo styl), Německu a ve Francii a vyváží své zboží po 

celé České republice, na Slovensko, do některých dalších států východní Evropy, 

především Polsko, Maďarsko, Rusko, Chorvatsko, Bulharsko, a do dalších států Evropy 

západní a to Francie, Řecko a Anglie. 

Zaměstnanci 

V současné době pracuje ve společnosti asi 120 zaměstnanců. Z toho 90% představují 

ženy, především ve věkové kategorii 50 – 60 let, se středním a středoškolským vzděláním. 
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Graf 3-2 - Pohlaví zaměstnanců
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Jelikož se jedná o firmu zabývající se výrobou a prodejem konfekce, mezi zaměstnanci 

převládá ženské pohlaví. Muži jsou ve firmě zaměstnáváni na pozicích řidičů, skladníků a 

údržbářů. 

  

Graf 3-3 - Věk zaměstnanců
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Mezi zaměstnanci převládá věková kategorie 30 – 50 let. Jedná se zejména o ženy 

pracující v šicích dílnách, žehlírnách a v oddělení skladu. Mladší pracovníci jsou 

zaměstnáni především v obchodním oddělení a oddělení importu. 
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Graf 3-4 - Vzdělání zaměstnanců
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Ve firmě převládá střední a středoškolské vzdělání, jedná se opět především o zaměstnance 

skladu, šicích dílen, žehlíren a pracovníků na pozici řidičů a údržbářů. Vysokoškolské a 

středoškolské vzdělání se požaduje v úsecích obchodního, importní a exportního oddělení. 

Lidské zdroje 

Vedení HD, a.s. zajišťuje odpovídající lidské zdroje, přičemž řízení lidských zdrojů je 

chápáno jako rozhodující nástroj pro zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti 

firmy. 
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4. ANALÝZA VLIVŮ STANDARDIZACE 
MANAŽERSKÝCH POSTUPŮ NA ROZVOJ 
LIDSKÉHO POTENCIÁLU 

 

4.1 Specifikace předmětu analýzy 

V praktické části své bakalářské práce se budu zabývat výzkumnou otázkou, kterou je vliv 

standardizace manažerských postupů na rozvoj lidského potenciálu v dané firmě. Pro účely 

této analýzy byla vybrána firma HD, a.s, která přijala v roce 2007 od certifikačního orgánu 

pro certifikaci systémů managementu jakosti certifikát, který je dokladem, že společnost 

v oboru návrh, výroba a dodávky textilního zboží a materiálových komponentů pro jeho 

výrobu včetně souvisejících obchodních a logistických služeb zavedla a udržuje systém 

managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001. 

 Management jakosti se zaměřuje především na kvalitní produkt, spokojeného zákazníka a 

zaměstnance, zvýšení konkurenceschopnosti, zefektivnění činností v organizaci, a kvalitu 

na prvním místě.  Systém managementu jakosti ale také zahrnuje management lidských 

zdrojů.  

Hlavním předmětem analýzy v rámci této bakalářské práce je zkoumání toho, jakým 

způsobem vedení firmy HD, a.s. řídí, rozvíjí a uvolňuje poznatky a potenciál svých 

pracovníků, v souladu se záměry řízení jakosti, na úrovni jednotlivců, týmů a celé 

organizace. Účelem analýzy je také zjistit, do jaké míry firma rozvíjí svůj lidský potenciál, 

zejména formou vzdělávání, uplatňování norem a standardů jako je právě zavedení ISO 

9001:2001, manažerskými praktikami a formování náležité firemní kultury. Jde o to zjistit, 

jak firma plánuje tyto činnosti, aby  podpořila svoji politiku jakosti, strategii a efektivní 

činnosti svých pracovníků.  

V systému řízení managementu jakosti se jedná především o jakost práce manažerů, jejich 

způsobilost pro manažerskou funkci, o jakost jejich výsledků, o jakost toho jak vedou 

organizaci a o jejich jednání se všemi zájmovými skupinami. Dále se práce zaměřuje zda 

vedení HD, a.s. zajišťuje odpovídající lidské zdroje, a nakolik je řízení lidských zdrojů 

chápáno jako rozhodující nástroj zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti firmy.  
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Práci zaměřím také na to, jak vůbec sami zaměstnanci chápou pojem rozvoje lidského 

potenciálu, do jaké míry jsou srozuměni s náplní své práce a se svými pravomocemi, 

odpovědnostmi a důkladným proškolením v rámci pochopení systému managementu 

jakosti. Jedná se o zjištění toho, zda jsou spokojeni se svým vedením, jakým způsobem 

jsou motivováni k práci a hlavně jakým způsobem podle nich vedení firmy rozvíjí jejich 

potenciál, případně co by se v tomto ohledu mohlo ve firmě změnit k lepšímu. 

 

4.2 Postup analýzy a použité metody 

K řešení daného problému jsem využila dokumentaci firmy HD, a.s., která je dostupná 

všem zaměstnancům na firemním intranetu a se kterou byli seznámeni všichni vedoucí 

pracovníci, a ve které se firma zaměřuje především na spokojenost zákazníků a politiku 

jakosti, jakož i neustálé zlepšování managementu jakosti. V této části se zabývám principy 

systému managementu jakosti, které firma uplatňuje k dosažení svých cílů. Jedná se 

především o kvalitní produkt, zaměření na zákazníka, neustálé zlepšování systému 

managementu jakosti, zapojení lidí a definování politiky jakosti ve firmě.  

Další použitou metodou je dílčí audit systému managementu jakosti se zaměřením na 

postupy rozvoje lidského potenciálu v dané firmě, a to prostřednictvím rozhovoru 

s pracovníky ze dvou nejdůležitějších odvětví firmy, kterými jsou obchodní oddělení, 

které se stará o zajištění objednávek a sklad, který tyto objednávky připravuje k expedici. 

K tomuto účelu jsem tedy využila metodu rozhovoru, který jsem aplikovala na 5 

zaměstnanců z těchto dvou oddělení firmy HD, a.s, a to představiteli vrcholového 

managementu obchodního oddělení, představiteli vedení pro jakost, kteří mají zároveň na 

starosti veškerý sortiment zboží, zástupkyni vedoucí skladu, fakturantce ve skladu a 

skladníkovi. Rozhovor jsem situovala do dvou úrovní obsahujících 8 otázek (viz. příloha), 

zaměřujících se na rozvoj lidského potenciálu ve firmě, určených pro pracovníky vedení a 

pro pracovníky ve skladu.  

Při rozhovoru jsem se setkala s otevřeností všech zaměstnanců a ochotou spolupracovat. 

Ve firmě HD, a.s. jsem několik let po sobě pracovala jako brigádnice, během této doby 

jsem měla možnost, i díky tomu, že ve firmě pracují moji blízcí, seznámit se osobně se 

všemi pracovníky. S dotazovanými jsem tedy mluvila neformálně, snažila jsem se každou 

otázku dopodrobna vysvětlit, aby byla dostatečně srozumitelná, a v průběhu jsem se podle 
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potřeby ptala na podrobnosti, které mě k jednotlivým otázkám dále zajímaly. Rozhovor 

s každým pracovníkem trval necelou hodinu. Pro tyto účely jsem zvolila zasedací místnost, 

která ve firmě slouží pro účely porad, a ve které jsme měli na rozhovor potřebné soukromí. 

 

4.3 Výsledky analýzy 

4.3.1 Analýza standardizovaných  otázek pro pracovníky vedení 

1) Dovednosti, znalosti a celkový lidský potenciál ve firmě HD, a.s. 

Jelikož je práce ve firmě HD, a.s. relativně stabilní a neměnná, nedochází k velkým 

změnám vyžadujícím školení. Zaměstnanci obchodního oddělení, stejně jako zaměstnanci 

skladu, byli proškoleni v rámci ISO o pracovní náplni, odpovědnostech a pravomocích 

připadajících na každého jednotlivce. Nejdůležitější součástí bylo také zaškolení o neustálé 

kontrole veškerých činností na pracovišti, kterou provádí pracovníci z obchodního 

oddělení, v rámci interních auditů, nezávisle na kontrolovaném procesu. Pro každé 

pracovní místo je ve firmě  přesně specifikován požadavek na vzdělání, případně 

dovednosti a zkušenosti. Mezi nejdůležitější požadavky je zahrnuta znalost práce 

s počítačem a velkou výhodou je znalost cizího jazyka. V rámci rozšířeného obchodování 

s cizími zeměmi zprostředkovala firma pro zaměstnance obchodního oddělení, importu a 

exportu,  dobrovolný kurz angličtiny, který se koná dvakrát týdně, jednu hodinu pracovní 

doby.  

Stanovení požadavků na odbornou úroveň zaměstnanců je v kompetenci představitele 

vedení pro systém jakosti. Vedení firmy jmenuje do řídících a ostatních funkcí pracovníky, 

kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti. 

Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána pracovní náplní pro jednotlivé 

pracovní pozice, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci, dosažené praxi 

a vzdělání, přičemž účinnost vzdělávání a výcviku je pravidelně ověřována. Každý rok na 

podzim je také prováděno školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Zaměstnanci obchodního oddělení, importu a exportu jsou dále důkladně zaškolováni 

v rámci programu Winglen, ve kterém provádějí veškeré objednávky, a který musí umět 

dobře znát a ovládat.  
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Zavedení certifikátu ISO pociťují spíše pracovníci obchodního oddělení, pro které je 

nezbytnou podmínkou pro vývoz do zahraničí a ukázkou  prestiže firmy. Na vedoucí 

pracovníky skladu doléhá především v podobě častějších a důkladnějších kontrol, ať už se 

jedná o kontroly výrobků, nebo pracovních činností skladníků. V tomto ohledu byly na 

každém oddělení zavedeny knihy závad neboli „knihy stížností“, ve kterých jsou uváděny 

veškeré pracovní chyby (viz. příloha). 

V rámci neustálého zlepšování všech činností ve firmě se tyto stížnosti kontrolují, provádí 

se neustálé monitorování efektivnosti práce a interní kontrolní audity. Na základě těchto 

kontrol se musejí dané chyby odstranit a podle jejich charakteru navrhnout opravná řešení 

do budoucna. Vzniklé chyby musejí být dopodrobna zkoumány vedoucími pracovníky, 

zejména příčiny jejich vzniku, kdo se na jejich vzniku podílel, musí být odstraněny a 

neprodleně navrhnuta nápravná i preventivní opatření, aby se zamezilo jejich 

opakovanému vzniku. Veškeré kontroly a jiné činnosti podléhají vizím, posláním, politice 

jakosti a cílům firmy.  

Vedoucí pracovníci skladu mají povinnost neustálého sebezdokonalování v rámci 

navrhování nápravných i preventivních opatření i zlepšování pracovních činností ve 

skladu, dále jsou povinni neustále nahlížet do intranetu, kde jsou v rámci ISO rozděleny 

pravomoci a odpovědnosti a přesně určeny pracovní náplně jednotlivých pracovníků. Dále 

jsou zde uvedeny internetové odkazy na příslušné normy a legislativu, kde si mohou 

případné nedostatky dohledat.  

Firma HD, a.s. si v rámci pracovního procesu stanovuje své vlastní normy, které 

přizpůsobuje dané legislativě a obchodnímu zákoníku. Certifikát ISO je každým rokem 

měněn o další požadavky a náležitosti, proto je jednou ročně firma kontrolována jak si 

v této oblasti vede a jestli dodržuje stanovené zásady. Po absolvování této kontroly je 

certifikát obnoven razítkem s platností na další rok. Zavedení standardizace ISO přineslo 

také povinnost pravidelných porad, které se konají jednou měsíčně, projednává se 

dodržování norem ISO, pravidelné kontroly, stížnosti a chyby. Dále jsou porady prováděny 

v případě potřeb, a to zejména v období před začátkem sezóny, v případě náhlého 

problému a před inventurou.  
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2) Přínos standardizace ISO 9001/2001 v oblasti rozvoje pracovní způsobilosti, 

dovedností a znalostí (lidského potenciálu) 

Po zavedení norem ISO se znatelně zlepšila úroveň pracovní způsobilosti všech 

zaměstnanců firmy. Pracovníci mají přesně stanovenou pracovní náplň a znají svoje 

pravomoci a odpovědnosti. Zavedením těchto norem  je využití dovedností a znalostí 

dílčích pracovníků efektivnější a lépe kontrolovatelné. Kontrola se provádí v rámci 

interních auditů, jsou kontrolovány veškeré pracovní činnosti i jednotlivý pracovníci, 

nezávislou osobou z obchodního oddělení. Případné nedostatky se projednávají na 

poradách vedení, kde se projednávají příčiny jejich vzniku i opatření k nápravě. 

3) Motivace lidí a motivační nástroje, které firma používá 

V této oblasti jsem zaznamenala ve firmě největší nedostatky. Za motivaci je zde, mezi 

zaměstnanci, všeobecně považováno pouze vyhlášení nejlepšího pracovníka, který je 

peněžně ohodnocen v rámci firemního večírku. Ve firmě není tedy uplatňován žádný 

osvědčený nástroj k motivování lidí. V současné době převládá spíše plnění stanovených 

krátkodobých cílů, zaměřených především na náklady, a toto zaměření spíše převažuje nad 

potřebou více se soustředit na zaměstnance jejich motivaci a všeobecný rozvoj. Kvůli 

nedostatečné motivaci a nepravidelných motivačním odměnám také zaměstnanci mnohdy 

nemají dostatečné uspokojení z vykonané práce, což je právě spíše demotivuje vykonávat 

práci další.   

4) Možnost podřízených obrátit se na vedoucí pracovníky se svým problémem a způsob 

pomoci  

Pracovníci skladu se obracejí se svými problémy na vedoucí skladu, která je ochotná 

v rámci svých možností a kompetencí s daným problémem vždy pomoci. V případě 

nedostatku pravomocí se obracejí na obchodní oddělení. I zde se mohou setkat  se 

vstřícností a ochotou. Co se týká pomoci ze strany majitelů firmy, zaměstnanci řeší 

problémy nejprve mezi sebou a poté se obracejí na vrcholové vedení. V tomto ohledu jsem 

zaznamenala ve firmě značnou nerovnováhu rozdělení odpovědností mezi obchodním 

oddělením a skladem. Na oddělení skladu a vedoucí pracovníky je ve firmě obecně vyvíjen 

největší nátlak v oblasti odpovědnosti za vykonanou práci. I když se chyby často dopouští 

obchodní oddělení, vina je vždy svalena na oddělení skladu.  
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5) Nejčastější problémy a stížnosti podřízených a reakce nadřízených 

Nejčastější stížnosti jsou adresované na špatnou organizaci práce v podobě pozdního 

příchodu objednávek na sklad a nedostatku času na jejich vychystání. Nejvíce stížností se 

potom objevuje v době odpolední směny, kdy již nejsou ve firmě přítomni pracovníci 

vedení a skladníci se tak nemají na koho obrátit a často je jim znemožněno z tohoto 

důvodu pokračovat v práci. Také do jisté míry nevhodné uspořádání pracoviště, často 

nepřehledně uskladněné zboží a povinnost převážet zboží na žehlírnu, která se nachází na 

druhém konci budovy. Přes vedoucí skladu se také řeší veškeré záležitosti ohledně volna a 

dovolených a problémový pracovníci s návrhem na výpověď. Vedoucí pracovníci nejprve 

řeší problém mezi sebou, navrhnou řešení a poté jej předkládají majiteli firmy, který 

rozhodne. 

6) Největší přínos pro firmu v oblasti zavedení standardizace ISO 9001/2001 

Největším přínosem je zlepšení kvality jakosti tedy lepšího zákaznického servisu v rámci 

politiky spokojenosti zákazníka. Díky standardům ISO je také zaručena určitá úroveň 

produktů. Zavedením přísných kontrol se také zlepšila jakost výrobků, zlepšila se úroveň 

pracovní způsobilosti všech zaměstnanců firmy a využívání dovedností a znalostí dílčích 

pracovníků je efektivnější a lépe kontrolovatelné v rámci interních auditů firmy. 

7) Vztahy mezi zaměstnanci a způsob jakým se snaží vedení firmy tyto vztahy utužovat 

Všichni pracovníci firmy považují vztahy mezi zaměstnanci za dobré. Jelikož se jedná o 

menší až stření firmu všichni zaměstnanci se mezi sebou znají. Nejlepší vztahy panují mezi 

zaměstnanci na odděleních, mezi jednotlivými odděleními potom panuje v rámci 

pracovního vztahu spíše rivalita, vzhledem k odpovědnostem a organizaci práce, ale 

v konečném důsledku jsou si mezi sebou zaměstnanci vždy nápomoci. Majitelé firmy 

udržují se zaměstnanci formální vztahy a jednají především s vedoucími jednotlivých 

oddělení, kteří potom vše tlumočí svým podřízeným. Za prostředek utužování vztahů ve 

firmě považují zaměstnanci firemní večírek pořádaný na Vánoce, kde jsou také 

vyhlašováni nejlepší pracovníci.  
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8) Důležitost lidí při zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti firmy 

Roli lidí v procesu zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti vidí pracovníci vedení 

jako klíčovou. Samozřejmě zde podle nich důležitou roli hrají i jiné faktory, ale výkonnost 

a ekonomická úspěšnost je založena na kvalitách pracovní síly. Kooperaci lidí, vzdělanost, 

zkušenosti a praxi považují za základní prvky úspěchu firmy.  

 

4.3.2 Analýza standardizovaných otázek pro pracovníky skladu 

1) Rozvoj znalostí a dovedností školením nebo jiným způsobem, v rámci změn ve firmě, 

zavedením nových norem a postupů 

V rámci zavedení standardizace ISO 9001/2001, v souladu se zásadou kvalitního produktu, 

dostali pracovníci na pozici fakturanti - expedienti na starost kontrolu správnosti 

expedovaného zboží a v tomto ohledu byly řádně proškoleni. Každé zboží, které je 

přichystané k expedici musí být řádně zkontrolováno. Jedná se zejména o kontrolu toho, 

zda je zboží správně vychystané do velikostí a barev, řádně oramínkované, označené, 

vyžehlené, zabalené, a to především světlé zboží, a s odpovídajícími doplňky jako jsou 

opasky. Zavedením nového zboží a jejich následné expedice byly zaměstnanci na pozici 

fakturant - expedient seznámeni se změnami v programu firmy I2 a řádně proškoleni kvůli 

změnám ve vystavování přejímek, dodacích listů, skladových převodů a faktur v rámci 

tohoto nového zboží.  Softwarový program firmy I2 souží k vytváření veškerých číselníků 

zboží, objednávek, expedičních příkazů a dalších dokumentů potřebných k přejímce a 

expedici. Tento program musí všichni pracovníci ve firmě dobře znát a umět s ním 

pracovat. 

Po zavedení standardizace ISO je ve firmě také neustále dbáno na zlepšování kvality práce. 

Skladníci byly v tomto ohledu proškoleni jak má být zboží správně označováno, v rámci 

jednotlivých objednávek a požadavků zákazníků. Veškeré zboží musí být řádně 

zasáčkováno, aby nedošlo k jeho poškození nebo ušpinění a nedostalo se v tomto stavu 

k zákazníkovi a také musí být řádně zabaleno do kartonů, rozměrově požadovaných 

zákazníkem.  

Další změnou, která se uskutečnila zavedením standardizace ISO bylo zvolení skladníků – 

„předáků“. Každodenní provoz ve skladu probíhá ve dvou pracovních směnách, na každé 
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této směně jsou zvoleni tzv. „předáci“ z řad skladníků, kteří mají pravomoci podle 

jednotlivých objednávek rozhodovat o postupu, jak co nejrychleji dané zboží vychystat a 

v rámci tohoto procesu přidělují práci ostatním pracovníkům. Jejich úkolem je rozdělit 

práci tak, aby byla co nejefektivnější a nejrychlejší. Funkce „předáků“ je přidělována 

zkušenějším skladníkům, kteří se dobře vyznají ve zboží a umí rychle reagovat na 

jednotlivé objednávky. Rozhodují o tom, zda má projít zboží repasí (žehlení, přešívání), 

nebo zda je připravené k okamžitému balení. Také musí přesně vědět, kde se dané zboží 

nachází a do jakých krabic, podle požadavku zákazníka, má být zabaleno. Skladníci, kteří 

získají tuto pozici „předáka“ tak získají větší ohodnocení, pravomoci, ale také 

zodpovědnost za veškeré expedované objednávky.  

K velkým změnám došlo také v oblasti uskladnění zboží. Ve firmě byly rozšířeny 

skladovací prostory, zboží je tedy lépe a přehledněji uskladněné a umožňuje snadnější 

a rychlejší vyhledávání. Také byl zaveden závěsný systém pro zboží na ramínkách, který 

usnadňuje manipulaci při vychystávání a při nakládkách a pro zboží v kartonech byly 

zavedeny skladovací klece pro lepší přehlednost a efektivnější využití skladovacího 

prostoru.  

Velkým problémem ve firmě, ale nadále podle pracovníků ve skladu zůstává velké 

množství práce, na níž není dostatek času a nedostatečný počet kvalifikovaných lidí, kteří 

jsou nahrazováni brigádníky, a to především v sezónních obdobích, kteří ale nejsou 

dostatečně zaučení na práci ve skladu a proto dochází často k chybám a nekvalitně 

odvedené práci. 

2) Nedostatky v oblasti vedení ve firmě a návrhy pracovníků na změny 

Za hlavní nedostatek v oblasti vedení považují zaměstnanci skladu nedostatečnou 

komunikaci se svými nadřízenými a špatnou organizaci práce. Na zaměstnance skladu je 

všeobecně vyvíjen největší nátlak z hlediska času i odpovědnosti. Avšak nedostatky 

zaměstnanci spatřují především v pozdním dodávání objednávek na sklad vedením a 

špatnou organizací jejich práce.  

Standardizace ISO v této oblasti zavedlo, že každá objednávka před příchodem na sklad 

musí být podepsaná od vedoucích vedení v oblasti sortimentu, dále toto vedení má jedinou 

pravomoc v nahrazování jednotlivého zboží jiným, ať už se jedná o velikosti nebo jiný 
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druh. Za nepřítomnosti vedení musí být nahrazování telefonicky schváleno a na druhý den 

podepsáno. Povinnost schválení tohoto nahrazování nejvíce zdržuje práci skladníků a to 

především při odpolední směně. Fakturantky musí za této nepřítomnosti vedení vypisovat 

na tyto záměny ruční dodací listy, což při velkém množství zboží výrazně znesnadňuje a 

zpomaluje práci.  

Největší problém tedy nastává při odpoledních směnách, kdy ve firmě nejsou již přítomni 

zástupci vedení, kteří mají příslušné pravomoci, bez jejichž schválení nemohou skladníci 

pokračovat ve své práci. Avšak z důvodu potřeby dané zboží vyexpedovat v potřebné lhůtě 

pracovníci skladu nahrazují zboží podle svého uvážení, i když k tomu nemají pravomoci a 

tímto dochází ke konfliktům s vedením i k chybám v expedicích. Největším přínosem pro 

zaměstnance ve skladu by bylo zavedení odpolední směny i  pro zaměstnance vedení.  

Skladníci by se tak měli na koho obracet s problémy a nedocházelo by k zpomalování 

práce, redukovaly by se chyby v expedicích a na sklad by takto nedopadala veškerá 

odpovědnost a sankce za špatné vykonávání práce.  

3) Jaké existují motivační stimuly ve firmě a k čemu pracovníky motivují 

V oblasti motivace ve firmě jsem se setkala s největšími nedostatky a mírným 

rozčarováním zaměstnanců. Na pozici skladníka kariérní postup nepřipadá v úvahu, 

jedinou možností je udělení větších pravomocí a tím získání lepšího ohodnocení. 

Motivačním stimulem jsou tedy pro pracovníky skladu především peníze v podobě odměn 

za vykonanou práci. Avšak právě v této oblasti jsem se setkala s mírným rozčarováním 

všech zaměstnanců.  

Vedení firmy rozhodlo, že odměny pro zaměstnance jsou přidělovány v rámci měsíčního 

obratu, pro pracovníky skladu připadá jedno procento, které je rozdělováno mezi všechny 

zaměstnance skladu. Avšak i při větším obratu je menší část přidělena na odměny a větší 

část je uschována na obratově horší měsíce. I když by se toto řešení zdálo efektivní z 

hlediska budoucího vývoje, není efektivním nástrojem z hlediska motivace. Zaměstnanci 

právě v období vyššího obratu čekají vyšší odměny, protože odvedli větší množství práce, 

a proto jsou mnohdy zklamaní a nemají žádnou motivaci k další práci. Jediné co považují 

zaměstnanci skladu za motivaci je vyhlášení nejlepšího pracovníka. Zaměstnanci za toto 

ohodnocení dostávají peněžní odměnu. 
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Velkým problémem v oblasti skladu je také neustálý tlak, který je na pracovníky vyvíjen, 

jedná se zejména o odpovědnost za správnost vychystání všech objednávek a také malé 

množství času při jejich expedici. Pro pracovníky je také značně demotivující, že za 

každou chybu ve vyexpedované objednávce jsou jim kráceny prémie a odměny.  

4) Znalost a srozuměnost s pravomocemi a odpovědnostmi 

Zavedením standardizace ISA byli všichni pracovníci v rámci školení seznámeni s náplní 

své práce, se svými odpovědnosti a pravomocemi. Všechny tyto náležitosti jsou uvedeny 

v pracovní smlouvě každého zaměstnance a také k nahlédnutí na intranetu v dokumentaci 

k standardizaci ISO. Zaměstnanci mohou také na intranetu psát svoje připomínky a názory. 

V této oblasti byly zaměstnanci firmy dostatečně proškoleni a srozuměni s tím, kdo co má 

na starosti, na koho se mohou obrátit, nebo kde mohou přesnou náplň své práce a 

odpovědnosti popřípadě najít (firemní intranet). Při školení jim byla hlavně připomínána 

zásada, že v případě problému se mohou vždy obrátit na svého nadřízeného. 

5) Vztahy mezi zaměstnanci a způsob jakým se snaží firma tyto vztahy utužovat 

Zaměstnanecké vztahy v rámci stejných oddělení jsou dobré, tito zaměstnanci drží spolu, 

navzájem se podporují a obhajují, avšak mezi jednotlivými odděleními vládne spíše rivalita 

v rámci vztahu pracovního. Kvůli pozdním objednávkám a špatné organizaci práce 

v systému nahrazování zboží, dochází k neustálým konfliktům. Jednotlivá oddělení při 

problémech svalují vinu jeden na druhého a nikdo nechce být odpovědný. Každé oddělení 

má svoji náplň práce, která je pro ně prioritní, tuto práci chtějí mít vykonanou co nejdříve, 

čímž zanedbávají úkoly pro jiná oddělení, znemožňují tak ostatním práci a dochází k 

neustálým konfliktům.  

K celkově lepší komunikaci ve firmě by také přispělo, kdyby se majitelé firmy s některými 

problémy obraceli přímo na svoje zaměstnance, namísto jejich vedoucích, kteří jim tyto 

problémy posléze tlumočí. Takto do jisté míry nedostatečná komunikace vede potom často 

k neporozumění a konfliktům s vedením.  

Na pracovníky skladu je svalována největší vina při chybách a nedostatcích v celé 

organizaci a mezi všemi odděleními, přičemž právě sklad je nejdůležitější částí firmy, a 

měla by mu být věnována největší pozornost. Za prostředek upevňování zaměstnaneckých 
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vztahů považují pracovníci skladu každoročně pořádaný večírek, kde je pro všechny 

zaměstnance přichystáno občerstvení a hudba, a na kterém jsou vyhlašováni nejlepší 

pracovníci z řad vedoucích i dělníků. 

6) Srozumitelnost práce a způsob zadávání od vedoucích 

Práce ve skladu je zaběhnutá již několik let a nedochází k velkým změnám. Uzavíráním 

smluv s novými zeměmi dochází pouze ke změnám v požadavcích zákazníků, které se 

týkají především značení zboží nebo balení. Ve většině případů jde však jen o malé 

odlišnosti, se kterými je vedoucí skladu srozuměna a obeznámí je se všemi pracovníky. 

Práci považují tedy zaměstnanci skaldu i expedienti za srozumitelnou a přesně zadanou. 

V tomto ohledu jim napomáhá i rozdělení pravomocí a odpovědností a přesné stanovení 

pracovní náplně, v rámci zavedení standardizace ISO a důkladného proškolení, které je 

kdykoliv k nahlédnutí na firemním intranetu. 

7) Vztahy s nadřízenými a možnost obrátit se na ně v případě pracovního problému 

Skladníci a fakturanti se se svými problémy obracejí především na zástupkyni vedoucí 

skladu. V této oblasti jsem se setkala s druhou největší stížností zaměstnanců ve skladu. 

S pozicí vedoucí skladu jsou ve firmě neustálé problémy, toto postavení obnáší velikou 

zodpovědnost a jsou zde kladeny vysoké pracovní nároky.  

Vedoucí skladu jedná přímo s majiteli firmy, kteří se na ni obracejí se všemi problémy, 

které potom řeší se zaměstnanci skladu. I když toto místo ve struktuře skladu zaujímá 

klíčovou pozici, je tato práce velice náročná, jednak na komunikaci, organizaci práce i 

odpovědnost. Na vedoucí skladu je tedy vyvíjen neustálý tlak, komunikace s majiteli firmy 

a řešení problémů skladníků je velmi obtížné. Vedoucí má také veškerou odpovědnost za 

skladníky a práci ve skladu.  

Jelikož se na této pozici nejvíce střídají zaměstnanci, nestačí si vybudovat se svými 

podřízenými dostatečný vztah, za krátkou dobu svého působení nestačí porozumět práci ve 

skladu, takže nemůžou skladníkům pomoci s řešením problémů, nebo bojovat dostatečně 

za jejich zájmy v otázkách výhod a mezd. Skladníci se musejí se svými problémy neustále 

obracet na obchodní zástupce, kteří jsou sice vždy ochotni poradit, ale funkce vedoucí 

skladu v tomto ohledu zůstává neefektivní a zbytečná a pracovníci nemají oporu ve svém 

nadřízeném. Obecně jsou vztahy s nadřízenými ve firmě spíše neformální, protože se jedná 
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o střední až menší firmu, formální jednání je však samozřejmostí u majitelů firmy, kteří 

působí ve firmě také jako vrcholový management. 

8) Možnost a způsob vyjádření se k problémům ve firmě a  reakce nadřízených 

Zaměstnanci mají možnost vyjádřit se k problémům v rámci systému ISO na firemním 

intranetu, zde mohou psát anonymní připomínky a stížnosti. Skladníci řeší problémy 

s vedoucí skladu, která je tlumočí vedení, fakturantky na vyšších pozicích technických 

pracovníků se účastní jednou za měsíc, nebo v případě problému, porad s vedením. 

Vzhledem k neustálému střídání zaměstnanců na pozici vedoucí skladu a celkovým 

problémům s tímto postavením, dochází často k tomu, že právě stížnosti vznesené vedoucí 

nejsou dostatečně projednány. Jelikož majitelé firmy jednají především s vedoucí skladu, 

dělníci nemají možnost s nimi přímo mluvit a musí řešit problémy s vedoucí, která je 

posléze vedení tlumočí, některé stížnosti a problémy tak zůstávají bez dostatečné odezvy. 

 

4.3.3 Principy systému managementu jakosti ve firmě HD, a.s. 

Pojetí managementu jakosti ve firmě HD, a.s. lze rozdělit do dvou stěžejních oblastí: 

1. uplatňování procesních a systémových principů, nástrojů a postupů podnikového 

řízení s důrazem na spokojenost zákazníka 

2. management lidských zdrojů s důrazem na zajišťování podmínek pro kvalitní a 

efektivní činnost lidí, zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, vedení a řízení lidí 

a zajišťování schopností, postojů a motivaci lidí. 

Ve firmě je důležitá systematická a důsledná pozornost nastartování, řízení a zlepšování 

procesů, které rozhodují o konečné jakosti produkce a o uspokojení požadavků zákazníků. 

V prvé řadě se to týká procesů vytvářejících podmínky a předpoklady pro vysokou 

výkonnost, kvalitu a spolehlivost lidí při realizaci produktu. Základem pro dosažení cílů ve 

firmě je osm zásad managementu jakosti: 

Orientace na zákazníka 

Spokojený zákazník je základem podnikatelské činnosti firmy. Strategickým cílem firmy je 

udržet a pečovat o stávající zákazníky a získat nové. Proto se všichni zodpovědní 
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pracovníci starají o to, aby požadavky a očekávání zákazníka byly správně identifikovány 

a vyřízeny k jeho plné spokojenosti. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování 

obchodního prostředí a informací od zákazníků. Pro plnění požadavků a očekávání 

zákazníka a trhu je věnována pozornost především na: 

• identifikace potřeb zákazníka 

• určení klíčových znaků služby, včetně legislativních požadavků 

• identifikaci a posuzování konkurence na trhu 

• identifikaci příležitosti ke zlepšování 

• identifikace vlastních slabých stránek 

• identifikaci budoucích konkurenčních výhod 

Pro měření výkonnosti monitoruje společnost informace o tom, jak zákazníci vnímají 

plnění jejich požadavků společností. Spokojenost zákazníků se potom monitoruje interním 

kontrolním mechanizmem. Hlavními ukazateli jsou ochota zákazníka jednat o kontraktech 

pro další období a výše nasmlouvaných kontraktů oproti předcházejícím obdobím. 

Vedení  

Vrcholovým managementem HD, a.s. je jmenován představitel vedení pro jakost, který má 

ve své jmenovací listině jasně stanoveny odpovědnosti a pravomoci. Dále vrcholový 

management deklaruje mise, vize, politiky a cíle organizace v souladu s požadavky 

zákazníků a dalších zúčastněných stran, snaží se o vytváření prostředí vzájemné důvěry 

mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců, přerozděluje mezi zaměstnance odpovědnosti a 

pravomoci a snaží se maximálně motivovat zaměstnance k týmové práci a k procesům 

zlepšování. Všem zaměstnancům také poskytuje strukturované informační toky ve 

prospěch týmu, dle zásady „každému to, co potřebuje k efektivní práci“.  

Provozy podílející se na realizaci systému řízení jakosti: 

• obchodní úsek  

         -    odbor prodeje a marketingu 

- odbor technické přípravy výroby 

- oddělení řízení a kontroly jakosti 

- oddělení dispečinku a dopravní logistiky 

• úsek provozu a dopravy 
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• ekonomický úsek 

• technický úsek 

Zapojení pracovníků 

Pro každé pracovní místo je ve firmě specifikován požadavek na vzdělání, případně 

dovednosti a zkušenosti (viz. příloha). Stanovení požadavků na odbornou úroveň 

zaměstnanců je v kompetenci představitele vedení pro systém jakosti. Vedení firmy 

jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému řízení 

jakosti pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcvik, 

dovednosti a zkušenosti. 

Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána pracovní náplní pro jednotlivé 

pracovní pozice, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci, dosažené praxi 

a vzdělání, přičemž účinnost vzdělávání a výcviku je pravidelně ověřována. Pro každého 

pracovníka, nebo pracovní pozici je vytvořena přesná pracovní náplň. Tuto pracovní náplň 

obdrží vždy každý pracovník při nástupu do pracovního poměru. Ve firmě jsou také určeny 

procesy a určeni příslušní vlastníci procesů s pravomocí a odpovědností za řízení procesů a 

dosahování cílů. 

Procesní a systémový přístup k managementu 

Součástí úspěšného vedení HD, a.s. je uplatňování a udržování řízení jakosti. Pro zajištění 

efektivnosti systému společnost: 

- identifikovala procesy včetně jejich vzájemného působení 

- definovala a dokumentovala postupy pro efektivní fungování procesů 

- zajistila dostupnost zdrojů a informací 

- monitoruje, měří a analyzuje procesy 

- uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého 

zlepšování procesů 

Všechny aplikované procesy jsou řízeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 

9001:2001. Definice jednotlivých procesů, posloupnost, vzájemné působení a gestoři 

procesů jsou znázorněni v dokumentu firmy Mapa procesů (viz. příloha). Činnosti, které 

společnost zajišťuje externím způsobem jsou v rámci daného procesu identifikovány a 
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řízeny. Dále má firma podrobně vypracovanou organizační strukturu firmy, kde jsou 

přesně popsány všechny pracovní pozice, pracovní náplně a odpovědnosti.  

Řízené dokumenty HD, a.s.jsou potom podrobně popsány v dokumentovaném postupu 

Řízení dokumentů a záznamů, který je rozdělen do pěti skupin a obsahuje základní 

dokument systému jakosti v HD, a.s. – příručku jakosti, dále prohlášení o politice jakosti, 

organizační strukturu firmy, dokumentaci podle norem ISO, firemní normy, seznamy, 

formuláře, strategické cíle, cíle jakosti a cílové hodnoty a externí dokumentaci.      

Neustálé zlepšování 

Společnost dbá o neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a to 

s využíváním politiky jakosti, cílů jakosti, výsledků auditů, analýzy údajů opatření 

k nápravě a preventivních opatření a přezkoumání systému managementu jakosti. 

Zlepšování je zaměřeno především na: 

• zlepšování komunikace se zákazníky a tím i zjišťování jeho spokojenosti a 

dalších možných požadavků 

• snižování nákladů pro dosažení trvale konkurenceschopné ceny 

• neustálé zvyšování produktivity práce 

Cílem neustálého zlepšování by mělo být ve firmě HD, a.s zlepšení výkonnosti procesů i 

systému managementu jakosti, zvýšená schopnost pružné reakce na nejrůznější nové 

požadavky a vytvoření příznivého klimatu k aktivnímu jednání všech zaměstnanců. 

Společnost plánuje a uplatňuje procesy a činnosti pro monitorování, měření, analýzu a 

celkové zlepšování systému managementu jakosti. Takto prokazuje, že dodávané produkty 

vykazují shodu s požadavky zákazníka a předpisy vztahujícími se na produkt a zajišťuje 

shodu se systémem managementu jakosti.  

 

Tento přístup zajišťuje trvalé zlepšování efektivnosti. Pro stanovení priorit je využíváno 

analýzy vhodných údajů při použití statistických metod, informací o neshodách, informací 

o spokojenosti zákazníka a zpráv z interních auditů. Pomocí pravidelných porad vedení je 

zajištěno okamžité informování o analýzách, nutných pro posouzení výkonnosti firmy a 

sledování stanovených výsledků. 
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Obrázek 1 – Model procesně orientovaného systému managementu jakosti, který firma 

HD, a.s. uplatňuje, podle stanovených norem ISO 9001/2001 
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k jeho neustálému zlepšování. Veškerá rozhodnutí jsou prováděna výhradně na základě 

faktů. Aby bylo možno stanovit vhodnost a efektivnost systému řízení jakosti a 

identifikovat příležitosti ke zlepšení shromažďuje a analyzuje společnost vhodné údaje. 
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záznamy z interních auditů, záznamy z výcviku, údaje získané monitorováním procesu, 

podněty a postřehy ze sledování jednotlivých zakázek.  

K vyhodnocování používá společnost vybrané metody elementární statistické analýzy, 

zejména sledováním časových řad a trendů. Výsledky analýzy jsou využívány v rámci 

přezkoumání managementem. Slouží rovněž k plánování a hodnocení cílů jakosti. Aby se 

předešlo opakovanému výskytu neshod, je nutno přijmout opatření k odstranění příčin 

neshod. Společnost má za tímto účelem vypracován dokumentovaný postup Opatření 

k nápravě, který definuje odpovědnosti a pravomoci pro zahájení a dokončení nápravných 

opatření a uplatňuje se na základě zjištění z interních auditů, výstupy z přezkoumání 

systému managementu jakosti vedením, výstupy z měření spokojenosti zainteresovaných 

stran a monitorování a měření procesů. Proto je cílem vedení HD, a.s především prevence 

neshod, tedy prevence ztrát, protože každá vzniklá a následně řešená neshoda představuje 

pro společnost ztrátu.  

Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy 

Firma HD, a.s. usiluje o oboustranně vyvážené a prospěšné vztahy se svými dodavateli a 

odběrateli, vybírá klíčové a strategicky významné dodavatele a odběratele, se kterými 

udržuje co nejlepší komunikaci v průběhu celé doby trvání obchodních vztahů a pravidelně 

hodnotí jejich okamžitou výkonnost, solventnost i podmínky dodržování smluvních 

vztahů. Referenčními zakázkami firmy je především zásobování obchodních řetězců 

Tesco, Makro, Metro, Ahold, Globus, Spar, Carrefour a Kaufland konfekčním a textilním 

zbožím v České republice. Firma prodává své produkty také prostřednictvím prodejen, 

které se nachází v Prostějově a Náchodě. Dále firma vyváží své zboží na Slovensko, do 

některých dalších států východní Evropy, především Polsko, Maďarsko, Rusko, 

Chorvatsko, Bulharsko, a do dalších států Evropy západní a to Francie, Řecko a Anglie. 

Firma používá pro efektivnější způsob komunikace se svými odběrateli a dodavateli 

komunikaci EDI. Jedná se o moderní způsob komunikace mezi dvěma nezávislými 

subjekty, při které dochází k výměně standardních, strukturovaných, obchodních a jiných 

dokumentů elektronickou formou. EDI zajišťuje výměnu obchodních dokladů, jako jsou 

objednávky, faktury a dodací listy, přímo mezi informačními systémy obchodních 

partnerů. Mezi hlavní výhody EDI komunikace patří: 

• je rychlejší šetří čas – snižuje například prodlevy v předání dokumentů 
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• je spolehlivější, zvyšuje kvalitu – odpadají chyby při přepisování dokladů  

• je levnější, šetří peníze – úspora pracovní síly i nákladů 

 

4.3.4 Politika jakosti firmy HD, a.s. 

Vedení společnosti rozhodlo o zavedení integrovaného systému managementu jakosti 

podle ISO 9001:2001 a proto vyhlásilo politiku jakosti, která navazuje na poslání a 

strategii společnosti, je shodná s vizí budoucnosti společnosti a zahrnuje tyto oblasti: 

• Zákazníci 

- ve středu zájmu společnosti stojí jak stávající tak příští zákazníci 

- firma se neustále snaží rozpoznat a plnit jejich požadavky a očekávání 

- pro zákazníky je firma spolehlivým partnerem 

- pro spokojenost zákazníka neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných produktů 

a služeb 

• Prostředí 

- firma se řídí požadavky platných právních předpisů 

- rozvíjí enviromentální chování zaměstnanců 

- investuje do prevence znečištění a zlepšování ochrany životního prostředí 

- poskytováním kvalitních výrobků zajišťuje pohodlí a zdraví pro své 

zákazníky 

• Spolupracovníci 

- každý pracovník zná své pravomoci, povinnosti a odpovědnosti 

- kvalifikovaní a spokojení spolupracovníci jsou zárukou dalšího zlepšování 

- motivovaní spolupracovníci přináší výhody jak společnosti, tak zákazníkům 

- týmová práce zvyšuje pružnost, schopnost a způsobilost 

- prosperita společnosti je zárukou jisté budoucnosti zaměstnanců  

Vedení HD, a.s. se zavázalo vytvořit a udržovat systém managementu jakosti, který je 

vstřícný pro poskytování kvalitních služeb zákazníkovi. Tento závazek vyjadřuje v politice 

jakosti, která stanovuje rámec pro cíle jakosti, se kterými jsou seznámeni všichni 

zaměstnanci při školení. Politika jakosti: 

• odpovídá povaze, rozsahu činností a služeb HD, a.s. 

• obsahuje závazek k neustálému zlepšování  
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• obsahuje závazek plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu 

životního prostředí a jiné požadavky, kterým společnost podléhá 

• je dokumentována, realizována, udržována a sdělována všem zaměstnancům – 

školení 

• je dostupná všem zaměstnancům – intranet 

Při přezkoumání systému řízení jakosti je přezkoumávána trvalá vhodnost stanovené 

politiky. Vždy na následující stanovené období, nebo po přezkoumání systému vedení HD, 

a.s. upraví novou politiku jakosti a strategické cíle. Při jejich stanovování jsou zvažovány 

právní a jiné požadavky, technologické a finanční požadavky, provozní a podnikatelské 

požadavky a názory zainteresovaných stran. Takto stanovené cíle jakosti jsou 

dokumentovány a jsou v souladu s politikou jakosti a strategickými cíly.  

Stanovené cíle jsou měřitelné a je vždy stanovena odpovědná osoba za jejich plnění a 

termín jejich dokončení. Společnost stanovuje a zajišťuje potřebné zdroje pro naplnění 

strategie a cílů v oblasti systému řízení jakosti a jeho dalšího zlepšování a zvyšování 

spokojenosti zákazníků jako základního prostředku pro udržení a rozvoj organizace. Mezi 

tyto zdroje patří zejména finanční zdroje, kvalifikovaní pracovníci, infrastruktura, pracovní 

prostředí a informace nutné pro funkci a další vývoj HD, a.s. Tyto zdroje zajišťuje: 

• v oblasti řízení a plánování produktu – přezkoumání požadavků na produkt 

• pro technické a materiální zajištění služeb – nakupování 

• v procesu poskytování služeb – přezkoumání systému managementu 

 

4.4 Shrnutí získaných poznatků 

Firma HD, a.s. přijala certifikát ISO v roce 2007, přesto ve firmě v současné době 

převládá, i ve značně měnícím se podnikatelském prostředí, spíše časem ověřený způsob 

vedení zaměstnanců. Takový způsob vychází spíše z minulosti než ze zaměření na 

budoucnost a bývá spjat s preferováním osvědčených principů a vyzkoušených řešení. I 

přes to, že má firma přesně stanovenou politiku jakosti se zaměřením na zákazníka, 

prostředí a spolupracovníky, a to zejména jejich spokojenost, motivaci a kvalifikaci, vedení 

firmy je v současné době stále spíše zaměřeno na plnění stanovených krátkodobých cílů a 

přizpůsobení se cílům své politiky jakosti odsunuje prozatím spíše do pozadí.   
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I když firma plní veškeré požadavky a předpisy požadované normami ISO zejména 

v oblasti neustálého zlepšování a kontroly, v současné době převládá stále spíše uvažování 

pojetí systému managementu jakosti za pouhou cestu k získání certifikátu a ne proces 

trvalého zlepšování. 

Možnosti řídit a rozvíjet lidské zdroje jsou však u malých a středních firem omezenější. 

Firma HD, a.s. si nemůže dovolit zaměstnávat přiměřeně kvalifikované specialisty na 

lidské zdroje, nemůže rovněž vynakládat finanční prostředky na rozsáhlejší personální 

přípravu, vzdělávání a výcvik zaměstnanců. Proto by se měli věnovat více řízení a rozvoji 

lidských zdrojů manažeři firmy a jejich přístup by měl být promyšlenější. 

Součástí snah o efektivní využívání lidského potenciálu je také zabránit ochabování 

pracovního úsilí zaměstnanců a zároveň je zapotřebí minimalizovat ztráty způsobené 

necitlivou, neodbornou a nedostatečně integrovanou organizací firemních procesů. Proto je 

nutné pokládat řízení lidských zdrojů za komplexní přístup k aktivizaci, harmonizaci a 

integraci veškerého organizačního úsilí. 
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5. NÁMĚTY PRO MANAGEMENT 

Jako největší nedostatek ve firmě jsem shledala oblast motivace. Firma má stanoveno 

v politice jakosti, v rámci zavedení standardizace ISO, zaměření na spolupracovníky a to 

zejména jejich kvalifikaci, spokojenost a motivaci, avšak v současné době tyto cíle spíše 

odsunuje do pozadí v rámci plnění jiných a to především nákladových a ziskových cílů. 

Majitelé firmy se starají především o své zaměstnance z obchodního oddělení, zajišťují pro 

ně kurzy angličtiny, nekladou na ně tak velkou odpovědnost a mají s nimi mnohdy i 

formálnější vztahy, avšak myslím, že větší pozornost by měla být také věnována oddělení 

skladu, které považuji z hlediska organizační struktury firmy za nejdůležitější oddělení. 

Ve firmě není uplatňován žádný osvědčený nástroj sloužící k motivaci. Zaměstnanci jsou 

odměňováni na základě množství a kvality vykonané práce. V tomto případě vedení firmy 

uplatňuje metodu přidělování odměn na základě měsíčního obratu, avšak procento 

připadající z obratu na zaměstnance rozděluje na odměny a část, která je ponechána na 

obratově horší měsíce. I když by se toto řešení zdálo efektivní z hlediska budoucího 

vývoje, není efektivním nástrojem z hlediska motivace. Zaměstnanci právě v takovém 

období vyššího obratu čekají vyšší odměny, protože odvedli větší množství práce, a proto 

jsou mnohdy zklamaní, nemají žádný pocit uspokojení z vykonané práce a žádnou 

motivaci k práci další. Kvůli nerovnováze v odpovědnosti za způsobené chyby mezi 

jednotlivými odděleními je také pro pracovníky skladu značně demotivující, že za každou 

chybu ve vyexpedované objednávce jsou jim kráceny prémie a odměny i přes to, že chyba 

mnohdy vznikla v jiném oddělení firmy. 

Myslím, že nejdůležitějším krokem v tomto případě by bylo zavedení uceleného a přesně 

stanoveného motivačního systému, což znamená pevně stanovené částky za předem 

určené množství vykonané práce a také pevné datum jejich vyplácení. Pracovníci, kteří 

budou vědět že za vykonanou práci dostanou adekvátní odměnu, budou mít větší 

uspokojení z takto vykonané práce a také budou odvádět práci kvalitněji, čímž dojde 

k eliminaci některých chyb v expedicích. 

Dále přehodnocení a důkladné prozkoumání všech vzniklých chyb a spravedlivé udělování 

sankcí i jiným oddělením, podle zjištění, kde daná chyba vznikla. Důležité by mělo také 

být přehodnocení pohledu na zaměstnance. Začít si vážit všech pracovníků, nebrat je jako 

nástroje, které přinášejí zisk, ale uvědomovat si jejich hodnotu zejména přínosem z 
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hlediska jejich znalostí, dovedností a popřípadě se snažit tyto dále rozvíjet. Dalším krokem 

by mělo být postupné uvědomování si přijetí standardizace ISO ne jako prostředek 

k získání certifikátu, ale spíše se více začít řídit podle jimi stanovených pravidel, 

doporučení, politikou jakosti a především rozvojem lidského potenciálu ve firmě. 

Dalším nedostatkem ve firmě je nedostatečná komunikace s majiteli firmy, kteří 

představují vrcholový management, a špatná organizace práce z důsledku nedostatku 

času a přehazování zodpovědností z jednotlivých oddělení. Na zaměstnance, především 

z oddělení skladu, je všeobecně vyvíjen největší nátlak z hlediska času i odpovědnosti. 

Avšak nedostatky zaměstnanci spatřují především v pozdním dodávání objednávek na 

sklad vedením a špatnou organizací jejich práce. Dále je velkým problémem nepřítomnost 

zástupců vedení na odpoledních směnách, kdy se zaměstnanci skladu nemají na koho 

obrátit z důvodu nedostatku pravomocí a tudíž dochází k časovému zpoždění objednávek i 

k chybám v expedicích.  

V tomto případě by bylo nejefektivnější zavedení odpolední směny pro zaměstnance 

vedení. Pracovníci skladu by se tak měli na koho obracet s problémy, nedocházelo by 

k zpomalování práce, redukovaly by se chyby v expedicích a na sklad by takto nedopadala 

veškerá odpovědnost a sankce za špatné vykonávání práce.  

Dalším důležitým krokem by mělo být zlepšení komunikace s vedoucími pracovníky. 

Častější porady a řešení problémů přímo s pracovníky skladu, ne přes jejich vedoucí, by 

jistě pomohlo postupně zlepšit vzájemnou komunikaci. Dále by bylo účelné převést 

některé odpovědnosti na jiná oddělení a ulevit tak nátlaku, který je na sklad neustále 

vyvíjen, tímto by se zlepšila i otázka nedostatku času a zaměstnanci skladu by se tak 

vyhnuli i často neoprávněným postihům a sankcím. 

 Problému s nedostatkem času a tudíž i špatné kvalitě některých vychystaných objednávek 

by pomohlo jednak přijetí a důkladné zaškolení dalších pracovníků na plný pracovní 

úvazek, namísto zaměstnávání sezónních brigádníků, kteří často nemají potřebné 

zkušenosti, a také lepší organizace práce, zejména v oblasti brzkého dodávání objednávek 

na sklad. Toto zpoždění způsobuje zejména obchodní oddělení, které musí veškeré 

objednávky schvalovat a neuvědomuje si problém s pozdním dodáním na sklad z hlediska 

času na vychystání jednotlivých objednávek. Tento problém by pomohlo vyřešit přenesení 

pravomocí se schvalováním objednávek na vedoucí skladu a také zavedení systému 
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dodávat objednávky na sklad do určité hodiny po jejich obdržení, aby nevznikaly prostoje 

v práci ve skladu. 

I když se firma HD, a.s. řadí mezi malou a střední firmu a tudíž si nemůže dovolit 

zaměstnávat přiměřeně kvalifikované specialisty na lidské zdroje a nemůže rovněž 

vynakládat finanční prostředky na rozsáhlejší personální přípravu, vzdělávání a výcvik 

zaměstnanců, věřím, že postupem času se samo vedení začne více zaměřovat na svoji 

politiku jakosti a začne chápat, že nejdůležitější ve firmě jsou právě jejich zaměstnanci, o 

které je potřeba se neustále starat a věnovat jim přiměřenou péči a pozornost.   

Nejdůležitějším a prvotním krokem v tomto případě by mělo být tedy přijetí uvedených 

problémů ve firmě a uvědomění si změny a neustálého rozvoje a zlepšování hlavně 

v oblasti potřeby a důležitosti rozvoje lidského potenciálu všech zaměstnanců ve firmě. 
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6. ZÁVĚR 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu charakterizované společnosti a 

část praktickou. V teoretické části jsem se zabývala standardizací manažerských postupů 

rozvoje lidského potenciálu. V první části jsem se zaměřila zejména na koncepci řízení 

lidských zdrojů, pojetí individuálního potenciálu, zaměstnanecké vztahy, firemní kulturu 

v organizacích a potřebu řízení lidských zdrojů v malých a středních firmách. Ve druhé 

části teoretické práce jsem se zabývala znalostí v kontextu současných trendů jakosti, 

zejména koncepcí standardizace ISO a povinnostmi a odpovědnostmi řídících pracovníků 

v této oblasti. 

V části týkající se analýzy charakterizované společnosti jsem vymezila firmu HD, a.s., její 

předmět podnikání, organizační strukturu, kde jsou vymezeny jednotlivá oddělení ve firmě, 

počet zaměstnanců, odborná způsobilost i vzdělání. Dále jsem se zabývala dodavatelskými 

vztahy firmy, jakož i konkurencí v Prostějově, kde má firma sídlo, hlavním posláním firmy 

a zaměstnanci, zejména věkovou strukturou a vzdělaností. 

V praktické části bakalářské práce jsem se zabývala analýzou vlivu manažerských postupů 

na rozvoj lidského potenciálu v organizaci. Pro účely této analýzy jsem si vybrala firmu 

HD, a.s., kterou jsem představila v předchozí části své práce. K analýze jsem využila 

dokumentaci firmy HD, a.s., kde jsem se zabývala principy systému managementu jakosti 

ve firmě HD, a.s. a zaměřila jsem se na 8 zásad, které firma v této oblasti uplatňuje a 

politiku jakosti se stanovenými cíli firmy a zaměřením na zákazníky, prostředí a 

zaměstnance. Další použitou metodou je dílčí audit systému managementu jakosti. Pro 

účely tohoto zkoumání jsem využila metodu rozhovoru, který jsem položila pěti 

zaměstnancům firmy obchodního oddělení a oddělení skladu, protože tyto dvě oddělení 

považuji za nejdůležitější ve firmě. Ze standardizovaných otázek pro pracovníky vedení i 

skladu jsem se dozvěděla mnoho zajímavých a důležitých poznatků, které se staly 

stěžejním podkladem pro doporučení a náměty managementu. 

Ve své práci jsem se podle předem stanoveného cíle snažila co nejhlouběji proniknout do 

chodu této firmy, podrobněji prozkoumat problémy ve firmě, zejména v oblasti rozvoje 

lidského potenciálu, analyzovat je a pokusit se navrhnout případná opatření. Věřím, že tyto 

mnou zjištěné poznatky a navrhnutá opatření by mohla do budoucna přispět ke snížení 

jejich nežádoucího vlivu.  
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Příloha č. 1 – Sídlo firmy HD, a.s. v Prostějově 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 – Otázky standardizovaného interview pro pracovníky vedení 

 

1. Jak rozvíjíte dovednosti, znalosti a celkový lidský potenciál ve Vaší firmě? 

2. Co přineslo zavedení standardizace ISO 9001/2001 v oblasti rozvoje pracovní 

způsobilosti, dovedností a znalostí (lidského potenciálu)? 

3. Jaké používáte nástroje k motivování lidí ve Vaší firmě? 

4. Můžou se na Vás Vaši podřízení vždy obrátit se svým problémem a jakým způsobem 

se jim snažíte pomoci? Můžete se Vy sami opřít o své nadřízené?  

5. Jaké jsou nejčastější problémy a stížnosti Vašich podřízených a jakým způsobem na ně 

reagujete? 

6. Co považujete za největší přínos pro firmu v oblasti zavedení standardizace ISO 

9001/2001? 

7. Jaké jsou podle Vás vztahy mezi zaměstnanci a snaží se nějakým způsobem vedení 

firmy tyto vztahy utužovat? 

8. Jsou podle Vás lidé důležití při zvyšování výkonnosti a ekonomické úspěšnosti firmy? 
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Příloha č. 8 – Otázky standardizovaného interview pro pracovníky skladu 

 

1. Rozvíjí firma Vaše znalosti a dovednosti školením nebo jiným způsobem,  v rámci 

změn ve firmě, zavedením nových norem a postupů? 

2. Jaký je podle Vás hlavní nedostatek v oblasti vedení ve Vaší firmě? Co vy sami byste 

ve firmě v této oblasti změnili?  

3. Existuje pro Vás ve firmě nějaký motivační stimul? A k čemu Vás popřípadě motivuje? 

4. Jste podrobně srozuměni se svými pravomocemi a odpovědnostmi? 

5. Jaké jsou podle Vás vztahy mezi zaměstnanci, a snaží se nějakým způsobem vedení 

firmy tyto vztahy utužovat? 

6. Je pro Vás práce vždy srozumitelná a přesně zadaná od Vašich nadřízených? 

7. Jaké máte vztahy se svými nadřízenými? Můžete se na ně obrátit v případě pracovního 

problému? Pomohou Vám s takovým problémem? 

8. Máte možnost vyjádřit se k problémům ve firmě? Jakým způsobem se můžete vyjádřit, 

a jak na Vaše stížnosti a připomínky reagují nadřízení? 
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