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1. ÚVOD 

 

V současné době musí být organizace, které chtějí být konkurenceschopné, připravené 

na nejrůznější změny a musí umět na tyto změny pružně reagovat. Cestou zvyšování 

efektivnosti, produktivity a pracovní výkonnosti zaměstnanců se organizace vyrovnávají 

s turbulentním prostředím změn při současném tlaku na snižování nákladů. Tento proces je 

velmi náročný a aby bylo dosaženo požadované dlouhodobé adaptability, je zapotřebí i přes 

nedostatek vhodných pracovních sil, zajistit kvalitní zaměstnance. 

Organizace v dnešní době vyžadují kvalifikované a s firmou hodnotově orientované 

zaměstnance. Takové, kteří disponují nejnovějšími znalostmi a jsou dobře adaptabilní na 

změny. Za pomoci těchto zaměstnanců je organizace schopna rozvíjet svůj potenciál, 

dosáhnout strategických cílů a udržet vysokou adaptabilitu i do budoucna. 

V poslední době se firmy snaží o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců tak, aby 

s nimi mohly počítat i do budoucna. Systematické vzdělávání zaměstnanců posiluje jejich 

motivaci, zvyšuje jejich pracovní výkon, rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, což má v důsledku 

vliv i na jejich následnou finanční ohodnocení. Investicemi do vzdělávání a rozvoje svých 

zaměstnanců se zvyšuje prestiž dané firmy a ta se následně stává žádanějším 

zaměstnavatelem. Vzděláváním a rozvojem si také firmy udrží více kvalitních zaměstnanců a 

současně i své místo na trhu. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat řízení pracovního výkonu ve společnosti GE 

Money Bank a.s. při rozvoji adaptability a navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení 

jednotlivých složek řízení lidských zdrojů. V práci se zaměřuji na způsoby získávání a výběru 

nových zaměstnanců, možnosti vzdělávání a rozvoje, úlohu řízení pracovního výkonu 

zaměstnanců, jejich následné hodnocení a z něj vyplývající odměňování. V neposlední řadě 

objasňuji zaměstnanecké vztahy ve společnosti a vliv firemní kultury na pracovní výkony 

zaměstnanců a celkovou adaptabilitu. 

První část této práce se zabývá teoretickým a koncepčním východiskem vztahujícím se 

k rozvoji lidského potenciálu a udržení adaptability. Zaměřuji se zde na hodnotu lidských 

zdrojů, strategické řízení lidských zdrojů, řízení pracovní výkonnosti zaměstnanců vedoucími 

pracovníky. Tato část také popisuje organizační kulturu a hodnoty, které ovlivňující výkon 

zaměstnanců a konečném důsledku také adaptabilitu celé společnosti. 
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Druhá část obsahuje informace o analyzované společnosti – od jejího založení až po 

současnost, organizační strukturu a styl řízení lidských zdrojů. Objasňuje působení 

mezinárodního koncernu General Electric, který tvoří čtyři hlavní divize, až po organizační 

část působící v České republice. 

Ve třetí části se zabývám analýzou současného systému řízení lidských zdrojů ve 

zkoumané společnosti při udržení adaptability. Oporou mi byly záznamy z osobních 

rozhovorů, interní materiály společnosti včetně například zaměstnanecké dokumentace, 

materiály z intranetu a internetových stránek společnosti. 

Na základě této analýzy se pokusím objasnit přístup společnosti k úloze řízení 

lidských zdrojů a k úloze řízení pracovního výkonu zaměstnanců, které by měly odpovídat 

vnitřním potřebám organizace i potřebám vnějšímu prostředí, a které by měly vést k udržení 

konkurenceschopnosti a adaptability celé společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. TEORETICKÉ A KONCEP ČNÍ VÝCHODISKO – POJETÍ   

ORGANIZA ČNÍ ADAPTACE  

 

2.1 Lidské zdroje 

 

Organizace může správně fungovat a dlouhodobě si udržet konkurenceschopnost 

tehdy, pokud dokáže shromáždit, uvést do pohybu a udržet společně fungující čtyři hlavní 

faktory (Koubek 2006): 

• hmotné zdroje (materiální zdroje – např. stroje, materiál, energie…) 

• finanční zdroje 

• lidské zdroje 

• informační zdroje 

 

Obecně nejdůležitějším z těchto faktorů jsou lidské zdroje. Patří mezi to nejcennější a 

také zpravidla to nejdražší ze všech čtyřech zdrojů, které organizace má. Lidské zdroje 

představují jednu z konkurenčních předností a také jeden z kritických faktorů úspěšnosti 

organizací v dnešním prostředí plném změn (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková 2005). Pokud chce 

být organizace prosperující a konkurenceschopná, musí se rozvíjet v oblasti strategie, 

organizační struktury a současně i v oblasti řízení lidských zdrojů.  

Rozvoj lidských zdrojů je obecně považován za zásadní klíč k úspěchu a to z několika 

důvodů: všeobecné rozšiřování technologií, globalizace, mezinárodní integrace, zvyšování 

konkurence nebo také rostoucí nároky lidí na kvalitu života. 

Důvodů, proč by měla organizace věnovat soustavnou pozornost lidským zdrojům, je 

několik. Efektivní fungování organizace závisí na způsobilostech, znalostech a dovednostech, 

na společném úsilí lidí, protože na nich záleží, jaké budou výsledky firmy. Pokud chtějí být 

malé a střední firmy úspěšné, jsou nuceny snažit se o co nejlepší výsledky a těch je možno 

dosáhnout pouze s lidmi, kteří mají dostatečnou kvalifikaci. Rozvojem lidského potenciálu 

dochází k rozšiřování znalostí a zkušeností, jeho úrovně obsahují lidé jsou také nositeli 

„tichých“ znalostí (tacit knowledge), takových, které nejsou nikde vyjádřeny a jsou 

podstatnou částí bohatství organizace. 
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Řízení lidských zdrojů představuje systém strategických, procesních a provozních 

aktivit, v rámci kterých usilujeme o spojení dovedností a znalostní zaměstnanců se 

strategickými cíly organizace (Armstrong 2002). Rozvoj lidských zdrojů je investicí do 

budoucnosti a je výhodou pro zaměstnavatele i zaměstnance.  

V dnešní době je realizace strategie řízení lidských zdrojů uskutečňována metodou 

Učící se organizace a je označována jako Knowledge management. Jedná se o množinu 

komplexních a cílevědomých systémových aktivit a hlavním cílem metody je dosažení vyšší 

prosperity podniku. Obecně se chápe jako proces systematického a aktivního řízení a 

formování znalostí organizace, který se zabývá jak stavem, tak pohybem znalostí (Truneček 

2004). Stav je prezentován odborností lidí, pohyb představuje způsoby, jakými se znalosti 

sdílejí. Metoda zahrnuje několik částí – sdílené vzdělávání zaměstnanců, systematické řízení a 

sdílení znalostí. 

2.2 Strategie organizace 

Činnost každé organizace vychází ze strategie. Ta bývá stanovována na konci každého 

roku a určuje cíle a priority na další období, směr, jakým se daná organizace bude vyvíjet. 

Strategie je dlouhodobý směr, kterým se organizace ubírá (Johnson, Scholes 2000) a z této 

strategie vychází krátkodobé cíle. Strategie je vytvářena na období třech až pěti let, jednotlivé 

cíle jsou formulovány na období jednoho roku. Na utváření strategie se podílí a vytváří ji 

nejvyšší management firmy, jednotlivé cíle pak stanovují manažeři ve spolupráci svých 

podřízených. Za plnění strategie jsou zodpovědní všichni zaměstnanci organizace, 

odpovědnost se rozpadá na všechny stupně přes management až k základním pracovním 

jednotkám. 

Strategie řízení lidských zdrojů je důležitou součástí celkové strategie organizace a pro 

její určení je nutné znát celkovou strategii organizace. Ta je ovlivněna faktory vnějšího a 

vnitřního prostředí. Mezi faktory vnějšího prostředí patří  především populační vývoj, vývoj 

na trhu práce, změny techniky a technologie využívané v organizaci, změny hodnotových 

orientací lidí nebo také prostorová mobilita. Z vnějších faktorů je třeba se zabývat samotnou 

organizací, její velikostí a organizační strukturou, charakterem, obsahem, obtížností nebo 

rozmanitostí práce a také samotnými pracovníky, jejich počtem, ekonomickou, sociální a 

prostorovou strukturou, znalostmi a dovednostmi, rozvojovým potenciálem, jejich osobností a 

životními podmínkami. 
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„Celková strategie lidských zdrojů vyplývá z podnikové strategie a vytváří specifické 

strategie lidských zdrojů v klíčových personálních činnostech“ (Armstrong 2002). Systém 

řízení lidských zdrojů by měl být součástí celkové strategie organizace. Graficky můžeme tuto 

skutečnost vyjádřit následovně: 

 

Obr. 2.1: Strategické řízení jako součást celkové strategie 

 

2.3 Řízení lidských zdrojů v organizaci 

Koncepce řízení lidských zdrojů a činností, které směřují k jejich naplnění, jsou 

činností nejen personálního útvaru, ale i neodmyslitelnou součástí práce všech vedoucích 

pracovníků (Koubek 2006). Mezi typické znaky koncepce patří uplatňování dlouhodobě 

zaměřeného přístupu k lidským zdrojům, aktivní  účast všech vedoucích pracovníků na řízení 

lidských zdrojů, realizace efektivní vnitropodnikové komunikace, podporování odpovědnosti, 

participace a tvůrčích přístupů zaměstnanců, snaha vedoucích pracovníků prostřednictvím 

lidské aktivity dosahovat konkurenční výhody. 

Realizační část personální práce vykonávají vedoucí pracovníci bez ohledu na jejich 

postavení v organizační struktuře, převážně linioví nebo provozní manažeři. Z tohoto důvodu 

by všichni vedoucí pracovníci měli mít osvojené nezbytné znalosti a dovednosti nutné 

k plnění personálních úkolů. 
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Jedná se o znalosti v oblasti: 

• personální strategie a personální politiky – všichni vedoucí pracovníci by se měli 

k personální strategii i politice vyjadřovat a na jejich názory by se mělo reagovat, 

• vytváření a analýzy pracovních míst – vedoucí pracovníci mají rozhodující roli 

v moderním přístupu k vytváření pracovních míst (tzv. tailoring – šití pracovních míst 

na míru pracovníkům) a jsou také zdrojem informací (povahy a požadavků) o 

pracovních místech v organizaci, 

• personální plánování – na základě úkolů dokáží vedoucí pracovníci odhadnout 

potřebný počet pracovníků a určit pokrytí této potřeby interními zaměstnanci, 

současně také plánují personální rozvoj svých spolupracovníků, 

• získávání pracovníků – vedoucí pracovníci jako první iniciují potřebu získávání 

pracovníků a identifikují požadavky, které se budou klást na uchazeče a jaké 

informace se od něj mají získat, 

• výběr pracovníků – na obsazení volného pracovního místa mají vliv přímí nadřízení, 

mají možnost rozhodnutí o výběru uchazeče neboť odpovídají za práci na daném 

místě, 

• přijímání a orientace pracovníků – vedoucí pracovníci by se měli účastnit 

vyjednávání s uchazečem o pracovní smlouvě, měli by mu pomoci při uvádění a 

postupném zařazování do kolektivu, 

• hodnocení pracovníků – sledují pracovní výkon zaměstnance, podílejí se na přípravě 

hodnocení, na přímém hodnocení a na jeho výsledku, usměrňují pracovní výkon, 

• rozmisťování a propouštění pracovníků – vedoucí pracovníci doporučují své 

podřízené k převedení na jinou práci, k povýšení nebo přeřazení na nižší pracovní 

pozici, 

• vzdělávání a rozvoj pracovníků – přímý nadřízení musí umět rozpoznat a určit 

potřebu vzdělávání u svých podřízených, vytváří plán individuálního rozvoje pro 

každého pracovníka a podílí se na jeho vzdělávání na pracovišti či mimo něj, 

• odměňování pracovníků – jelikož vedoucí pracovníci dokáží posoudit náročnost 

práci i přínos jednotlivých pracovníků, měli by se podílet a vytváření a realizaci 

systému odměňování, 



 9 

• pracovní vztahy – nadřízení hrají důležitou roli v oblasti vytváření zdravých 

pracovních (mezilidských, skupinových) vztahů, podílejí se na prevenci a řešení 

konfliktů, usměrňují komunikaci svých podřízených, 

• péče o pracovníky – v organizaci existuje odpovědnost vedoucích pracovníků za 

dodržování pravidel, norem a kontrolu jejich úseku (např. bezpečnost a ochrana 

zdraví, pracovní doba atd.) 

• personální informační systém – vedoucí pracovníci jsou zdroji informací pro 

personální informační systém v souvislosti s rozšiřováním jejich pravomocí a role. 

 

Všichni vedoucí pracovníci nebývají těmito znalostmi vybaveni, proto by každá 

organizace, uvědomělá si hodnoty svých zaměstnanců a rozvoje jejich potenciálu, měla 

zajistit pravidelná školení pro všechny úrovně vedoucích pracovníků. 

2.3.1 Strategie získávání a výběru zaměstnanců 

Výběr zaměstnanců je pro organizaci velmi důležitý. Již při vyhledávání a získávání 

zaměstnanců může organizace ovlivnit svůj budoucí vývoj tím, že vybere z uchazečů ty, kteří 

se budou nejlépe profilovat na dané místo. Získávání zaměstnanců je zaměřeno na pokrytí 

volných pracovních míst uvnitř organizace s přiměřenými náklady a v potřebném termínu. 

Zahrnuje zpracování nabídky volných míst, jednání s uchazeči a získávání potřebných 

informací o jejich pracovních zkušenostech, vzdělání a s tím spojenou administrativní činnost. 

Pro uchazeče je při výběru volného pracovního místa důležitá povaha práce, postavení 

v hierarchii organizace, požadavky na pracovníka (vzdělání, zkušenosti), rozsah povinností, 

odpovědnost, pracovní doba a místo vykonávané práce a samozřejmě další pracovní 

podmínky, jak je mzda, odměny, zaměstnanecké výhody.  

Na volné pracovní místo mohou být vybíráni uchazeči z vnějších nebo z vnitřních 

zdrojů. Vybírání pracovníků z vnějších zdrojů je označováno jako externí výběr, z vnitřních 

zdrojů jako interní výběr. Uchazeči z vnějších zdrojů mohou přinést do organizace nové 

názory, zkušenosti, pohledy a zpravidla bývají levnější. Výhodou pro uchazeče z vnitřních 

zdrojů je znalost zaměstnavatele silných a slabých stránek uchazeče, zaměstnancova znalost 

organizaci, zvyšuje se osobní motivace a ztotožnění se s firemními hodnotami. 
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2.3.2 Strategie rozvoje lidských zdrojů 

Mezi klíčové složky rozvoje (Armstrong 2002) patří učení se (důsledek zkušeností, 

praxe), vzdělávání (vzdělávání formou přijetí obecných znalostí a dovedností, které nemají 

konkrétní vztah k určité pracovní činnosti), rozvoj (zahrnuje růst osobních schopností, rozvoj 

potenciálu zaměstnance), odborné vzdělávání (cílem je efektivnější vykonávání pracovní 

činnosti, pracovník zvyšuje svou úroveň znalostí, dovedností a schopností). 

Vzdělávání představuje systematické přizpůsobování chování učením, ke kterému 

dochází v důsledku vzdělávání, instruktáží, rozvoje a plánovaného získávání zkušeností 

(Koubek 2006). Je součástí strategie organizace a je nutné ke zvyšování pracovního výkonu 

zaměstnanců. Jedná se například o prohlubování pracovních znalostí, přizpůsobování 

schopností pracovníků měnícím se technologiím či požadavkům pracovního místa nebo 

formování pracovních schopností zaměstnance.  

Vzdělávací metody můžeme rozčlenit do dvou velkých skupin, a to: 

- metody vzdělávání při výkonu práce (metody „on the job“) – koučování, 

instruktáž při výkonu práce, mentoring, counselling, pracovní rotace, asistování, 

pracovní porady, pověření úkolem, 

- metody vzdělávání používané mimo pracoviště (metody ´óff the job́´) – zde 

patří metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků – přednáška, 

workshop, brainstorming, seminář, případová studie, outdoor training, assesment 

centre, demonstrování, simulace, hraní rolí, vzdělávání pomocí PC (e-learning), 

video. 

Volba vzdělávací metody je závislá na cíli a obsahu rozvojového nebo 

vzdělávacího programu. 

V jednotlivých organizacích se vzdělávání zaměstnanců často liší. Je závislé na 

různých faktorech – na velikosti organizace, na sociálním prostředí, na typu trhu, kde daná 

organizace působí, na používané technologii v organizaci a mnoha dalších faktorech. Na 

systému vzdělávání se podílí personální útvar i vedoucí pracovníci. 

Některé organizace vzdělávají zaměstnance pouze když je to nutné, některé využívají 

skupinu či skupiny vzdělávacích pracovníků (často i externí odborníci), kteří zajišťují 

organizační a odbornou stránku. Důležitý je výběr vhodných vzdělávacích programů, 
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podmínek pro vzdělávání na pracovišti a vhodně vybavených vzdělávacích zařízení mimo 

pracoviště. 

Pouze pravidelným vzděláváním organizace dosáhne toho, že bude mít kvalifikované 

pracovní síly, které budou přiměřeně reagovat na vzniklé požadavky a současně si 

zaměstnanci zvyknou na systematicky realizovaný osobní růst (Martin 2007). Ten může být 

zajištěn systematickým vzděláváním, které představuje opakující se cyklus sledující cíle 

strategie v oblasti vzdělávání organizace a je nejefektivnějším způsobem zajištění trvalého 

rozvoje lidského potenciálu pracovníků. Systematické vzdělávání začíná identifikací potřeby 

vzdělávání zaměstnanců organizace, dalším krokem je fáze plánování vzdělávání. Ve fázi 

plánování se řeší obsah a metody vzdělávání, časový plán vzdělávání a časový plán 

zaměstnanců, financování vzdělávání.  

Následuje vlastní proces vzdělávání a po něm vyhodnocení fáze vyhodnocení 

výsledků a účinnosti vzdělávání a použitých metod. Systematické vzdělávání vede například 

k urychlení sociálního a personálního rozvoje zaměstnanců, umožňuje formování pracovních 

schopností zaměstnanců dle specifických potřeb organizace, přispívá ke zlepšování 

pracovního výkonu a pracovních vztahů zaměstnanců v organizaci. 

Tvorbu strategie řízení lidských zdrojů a její realizaci můžeme vyjádřit následovně: 

Obr. 2.2: Schématické vyjádření systému řízení lidských zdrojů (Koubek 2006) 
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2.3.3 Strategie odměňování 

Odměňování je jedním z nejefektivnějších nástrojů motivování zaměstnanců. Moderní 

odměňování pracovníků může být peněžní nebo nepeněžní formou. Peněžní formu 

odměňování představuje plat nebo mzda, do nepeněžní formy se obvykle zahrnují 

zaměstnanecké výhody (příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, příspěvek na 

stravování, výhodnější podmínky pro produkty organizace, placení telefonu, firemní 

automobil atd.), povýšení, veřejná pochvala, které jsou zaměstnancům poskytovány bez 

ohledu na jeho pracovní výkon.  

V organizacích existují i jiné formy odměňování, které zaměstnanci přinášejí pocit 

sebeuplatnění a uspokojení z práce. Mezi tyto vnitřní odměny patří například vzdělávání a 

rozvoj, formální uznání pracovníkovi, péče o pracovní prostředí, zajímavá práce, pověření 

zaměstnance významným pracovním úkolem. Faktorem, ovlivňujícím vnitřní odměny 

zaměstnanců, jsou korektní zaměstnanecké vztahy, spravedlivé hodnocení pracovníků nebo 

komplexně zpracovaný systém péče o pracovníky. 

V oblasti odměňování můžeme nalézt pojem „celková odměna“. Ta zahrnuje dvě 

hlavní složky – transakční odměnu a relační odměnu. Jednotlivé složky celkové odměny 

ukazuje následující Obr. 2.3. 

Obr. 2.3: Celková odměna a její složky (Armstrong 2007) 

Základní mzda / plat 

Zásluhová odměna 
Transakční 

odměny 
Zaměstnanecké výhody 

Celková hmotná odměna 

Vzdělávání a rozvoj Relační 

odměny Zkušenosti / zážitky z práce 

Nepeněžní / vnitřní odměny 

Celková 

odměna 

 

Organizace by měla průběžně sledovat, které zaměstnanecké výhody jsou pracovníky 

preferovány a ty následně poskytovat a odměňovat zaměstnance za jejich práci i za to, že jsou 

zaměstnanci dané společnosti. 
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2.3.4 Strategie pracovních vztahů 

V úspěšných organizacích je pracovním vztahům věnována zvýšená pozornost. 

Organizace jsou si vědomy, jak zdravé pracovní vztahy přispívají k úspěchům společnosti a 

mají zájem tyto vztahy nadále zlepšovat. 

Pracovní vztahy v organizaci rozlišujeme na formální a neformální vztahy. Formální 

pracovní vztahy jsou upraveny nejrůznějšími pravidly (např. zákoník práce, pracovní řád) a 

převažují u vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo odbory a zaměstnavatelem. 

Neformální pracovní vztahy jsou ovlivněny osobními vlastnostmi jedinců a jsou příležitostné 

povahy a převažují u vztahů mezi spolupracovníky nebo mezi pracovními kolektivy.  

Kvalita pracovních vztahů významně ovlivňuje dosahování strategických cílů 

organizace i pracovních cílů jednotlivých zaměstnanců. Harmonické pracovní vztahy 

v organizaci vytvářejí příjemné pracovní prostředí a mají pozitivní vliv na pracovní výkon 

zaměstnanců i na výkon celé organizace, přispívají ke spokojenosti pracovníků a ke slaďování 

individuálních cílů a zájmů jednotlivců s cíli a zájmy organizace. 

2.4 Řízení pracovní výkonnosti 

Pracovní výkon můžeme považovat zjištění dosažených pracovních výsledků nebo 

jejich záznamů. Dle Bernardin a kol. (1995) „Výkon by měl být definován jako výsledky 

práce, protože ty jsou nejsilněji propojeny se strategickými cíly organizace, spokojeností 

zákazníků a s přispěním k hospodářským výsledkům.“ Pracovní výkon zaměstnance je dán 

„úsilím pracovníka, jeho schopnostmi a tím, jak rozumí svým úkolům, jak chápe svou roli“ 

(Koubek 2003). 

Řízení výkonnosti zaměstnanců patří do základních činností managementu a má velký 

význam pro zvyšování adaptability organizace. Představuje způsob řízení jednotlivých 

zaměstnanců přímým nadřízeným i vyšším managementem tak, aby byly sjednoceny 

organizační cíle, úsilí a schopnosti pracovníků. Současně se klade důraz na motivaci 

zaměstnanců a jejich osobní rozvoj. Řízení výkonnosti je postaveno na jasně formulovaných 

organizačních i individuálních cílech, na kterých se podílí nejen management, ale i 

zaměstnanci, a ze kterých následně vyplývají cíle pro jednotlivé zaměstnance.  
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Obr. 2.4: Faktory ovlivňující pracovní výkon (Tureckiová 2004) 

 

PRACOVNÍ A ORGANIZA ČNÍ PODMÍNKY 
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 „Koncepce řízení výkonnosti je nadřazená problematice izolovaných pracovních 

hodnocení“ (Armstrong 1996). Zaměstnanci mohou být hodnoceni dvěma formálním nebo 

neformálním způsobem. Formální způsob probíhá v pravidelném intervalu, je standardizované 

vnitřními směrnicemi společnosti, je plánované, jeho průběh se zaznamenává do osobního 

spisu zaměstnance. Průběžné hodnocení výkonu zaměstnance jeho nadřízeným označujeme 

jako neformální způsob hodnocení. Není vykonáváno pravidelně a nebývá zaznamenáváno do 

osobní složky zaměstnance.  

Existují tři základní důvody proč hodnocení v organizaci provádět (Hroník 2006). 

Systém hodnocení pracovníků společně s kompetenčním modelem jsou vhodnými nástroji pro 

změnu nebo udržení firemní kultury a současně také slaďují zájmy vlastníků, manažerů a 

podřízených. V neposlední řadě je systém hodnocení zaměřen na zvyšování výkonnosti 

zaměstnanců. Pracovní hodnocení je také důležitým nástrojem zvyšování produktivity práce a 

současně také zvyšuje uspokojení z práce. 

Je-li řízení pracovního výkonu řádně prováděno, může se stát motivací pro 

zaměstnance, protože je hlavní složkou celkového procesu odměňování. Řízení pracovního 

výkonu „poskytuje odměny v podobě uznání v rámci zpětné vazby, prostřednictvím 

příležitostí k úspěchu, možností rozvíjet dovednosti a prostřednictvím vedení na cestě ke 

kariéře“ (Armstrong 2007). Současně je spojeno s peněžním odměňováním, které je přímo 

návazné na výkon a schopnosti zaměstnance. 

Systém řízení výkonnosti je prováděn liniovými managery, kteří se zabývají 

pracovními postupy, rozvojem zaměstnanců, managementem a odměňováním zaměstnanců. 
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Je založen na písemné nebo ústní dohodě mezi přímým nadřízeným a zaměstnancem a týká se 

budoucího pracovního výkonu. Propojuje se zde vytváření pracovních úkolů, rozvoj a 

vzdělávání pracovníka, hodnocení pracovního výkonu a následné odměňování (Koubek 

2006). 

2.5 Organizační kultura 

Důležitým faktorem, které ovlivňuje schopnosti a možnosti lidských zdrojů, je 

organizační kultura. Představuje „soubor základních a rozhodujících představ, hodnot a norem 

chování, které jsou sdíleny příslušníky organizace a považovány jimi za obecně platné“ 

(Tureckiová 2004).  Organizační kultura je ovlivňována ekonomickým a sociálním systémem, 

legislativou, geografickými podmínkami, ekologií, příp. úrovní vědy a výzkumu. Je v každé 

organizaci jedinečná, určuje, jaké chování se očekává od členů organizace, jaké naopak bude 

postihováno. 

Organizační kultura redukuje konflikty uvnitř organizace, pokud je silná, může být 

konkurenční výhodou a zajišťovat shodné vnímání hodnot všemi zaměstnanci, motivuje 

zaměstnance a ovlivňuje jejich pracovních výkony, usnadňuje kontrolu a koordinaci a 

podporuje soudržnost zaměstnanců. 

Kulturu organizace můžeme rozlišovat z hlediska hodnot, z hlediska norem a artefaktů 

a stylu vedení nebo řízení. Kultura organizace řídící se hodnotami představuje soustavu 

hodnot, které jsou uznávány buď na úrovni vrcholového vedení nebo je sdílena všemi 

zaměstnanci. Hodnoty organizace se vztahují k tomu, co v dané organizaci považováno za 

nejlepší. Kultura z hlediska norem znamená vnitřní řízení společnosti za pomoci nepsaných 

pravidel chování, které se předávají ústní formou nebo chováním zaměstnanců.  

Dalším druhem organizační kultury je kultura z hlediska artefaktů. Artefakty jsou 

hmatatelnými a viditelnými stránkami organizace, které zaměstnanci slyší, cítí nebo vidí. 

Artefakty mohou být například způsob, jakým se lidé oslovují v odpisech nebo v emailech, při 

hovoru nebo na schůzkách, může to být pracovní prostředí a jeho úroveň. Kultura organizace 

z hlediska stylu vedení nebo řízení představuje styl, jakým jednají manažeři se svými 

podřízenými. 

Podporovat organizační kulturu lze různými nástroji, např. soustavným 

zdůrazňováním firemních hodnot, používání souboru firemních hodnot jako bodů pro 

ohodnocení individuálního nebo týmového výkonu nebo zabezpečováním toho, aby postupy 
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při adaptaci nových zaměstnanců obsahovaly informace o základních firemních hodnotách a o 

tom, jak by je měli noví zaměstnanci uznávat. 

„Dobrá“ organizační kultura dokáže usměrnit chování lidí v organizaci, dokáže 

motivovat zaměstnance v jejich rozvoji a vzdělávání a posiluje soudržnost zaměstnanců a 

konečně zvyšuje schopnost organizace přizpůsobit se měnícímu se prostředí. 

2.6 Adaptabilita organizace 

Adaptabilita je označována jako schopnost přizpůsobit se vnějšímu prostředí a jeho 

změnám. Organizační adaptabilita je spojena s vnitřním systémem organizace, který 

zachycuje změny vnějšího prostředí, analyzuje je a změny, které mohou znamenat růst a 

rozvoj implementuje do vnitřních procesů. 

V dnešním, dynamicky měnícím se světě, se organizace snaží o flexibilitu ve dvou 

směrech (Bělohlávek, Košťan, Šuleř 2006). Funkční flexibilita představuje schopnost 

zaměstnanců vykonávat více činností, což umožňuje jejich přesouvání podle potřeb 

organizace. Početní flexibilita pomocí využívání různých forem pracovních poměrů umožňuje 

pružnou reakci zvyšováním nebo snižováním počtu zaměstnanců. 

Organizační učení představuje schopnost organizace zachycovat signály z okolí a 

možnost převést je tak, aby rozvíjely organizaci formou inovací a vzdělávání zaměstnanců. 

Učící se organizace je „organizace, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji schopnost tvořit 

skutečně požadované výsledky, kde jsou živeny nové a expanzivní způsoby myšlení, kde se 

otvírají brány kolektivním aspiracím a kde se lidé průběžně učí jak se společně učit“ (Senge 

2007). Organizační učení mění organizační strukturu, podporuje učení se z vlastních 

zkušeností i učení se od jiných, představuje rychlý a účinný přenos informací napříč celou 

organizací. 

Změny v organizaci by měly být podporovány všemi zaměstnanci v celé organizaci. 

Jen pokud pracovníci uvidí, že management změnu podporuje a je její součástí, lépe se jí 

přizpůsobí, bude dosahován flexibility a vysoké výkonnosti a zaměstnanci budou usilovat o 

splnění strategických cílů. 

 

 

 



 17 

3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

 

Již čtvrtým rokem pracuji v jedné z nejúspěšnějších bankovních společností. GE 

Money Bank patří do skupiny GE Capital, která je součástí celosvětového koncernu General 

Electric. Od roku 1998 působí v České republice a vznikla akvizicí dnes již neexistující 

Agrobanky. Dříve fungovala pod názvem GE Capital Bank a od 17. února 2005 byla 

přejmenována na GE Money Bank a.s.. 

V České republice je koncern General Electric zastoupen třemi společnostmi. Jsou to  

GE Money Bank a.s., GE Money Multiservis a.s. a GE Money Auto a.s.. Tyto společnosti se 

zabývají širokým spektrem finančních služeb pro občany (retailový segment), podnikatele a 

malé a střední podniky (SME – korporátní segment). 

3.1 Historie společnosti 

Historie společnosti General Electric sahá až do roku 1892. V tomto roce Thomas 

Alva Edison spojil společnost Edison General Electric Company a Thomas-Houston Electric 

Company a umožnil tak vznik nadnárodní společnosti General Electric Company zabývající 

se širokým spektrem oborů s dominantním postavením v elektrotechnickém průmyslu.  

Za více než 100 let se General Electric stala jednou z nejobdivovanějších a 

nejinovativnějších společností světa. Velký podíl na tom mělo vedení společnosti. Jack Welch 

byl nejdéle sloužícím výkonným ředitelem společnosti. Dokázal vytvořit z nepříliš 

prosperující organizace jednu z největších a nejziskovějších korporací na světě. Za dvacet let 

své činnosti v čele společnosti dokázal navýšit tržní hodnotu firmy z 12 na 280 miliard dolarů. 

Časopisem Fortune byl jmenován jako “Manažer století”, časopisem Businessweek byl 

označen jako „jeden z největších inovátorů posledních pětasedmdesáti let”. 

General Electric v současné době působí ve více než 100 zemích světa a zaměstnává 

přes 323 000 zaměstnanců. Hlavní sídlo má ve Stamfordu a generálním ředitelem je Jeffrey R. 

Immelt. General Electric je vysoce diverzifikovanou globální společností. Rozděluje své 

aktivity do různých oblastí – věnuje se řadě průmyslových odvětví, poskytuje technologie, 

produkty a služby také ve finančním a mediálním odvětví. Koncern General Electric vyrábí 

letecké motory, lékařskou techniku, poskytuje přepravu, telekomunikace, stavebnictví, 

lékařskou techniku, poskytuje také finanční služby, podílí se na vodohospodářských a 

energetických projektech.  
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General Electric je také partnerem olympijských her. Od roku 2005 přispívá k 

vývoji infrastruktury olympijských her. GE se podílela na třech stovkách projektů pro 

olympijské hry, které se konaly v Čínské lidové republice v roce 2008. Na Zimní olympijské 

hry 2010 ve Vancouveru GE dodala široké spektrum inovativních technologií, např. UBC 

hokejovou arénu, Pacifické koloseum, kluziště ve Whistleru. Skupina GE Healthcare poskytla 

špičkovou lékařskou techniku pro olympijské sportovce. 

Patří ke špičce ve svém oboru a již po několik let získává ratingové hodnocení 

s nejvyšším stupněm AAA.  

 

Inovace General Electric 

1941 První proudový motor v US 

1976 Nový typ CT 

1998 Proudový motor F414 

2002 INNOVA RTG Systém – digitální systém vyšetření kardiovaskulárního systému 

2003 Větrná turbína 

2003 Plynová H systém turbína 

2004 LIGHTSPEED VCT – superrychlé 3D CT 

2007 Hybridní lokomotivy řady Evolution 

2008 Optický disk – kapacita 500 gigabytů 

 

3.2 Organizační struktura a řízení 

Mezinárodní koncern General Electric tvoří čtyři hlavní divize: 

GE Energy Infrastructure 

GE Technology Infrastructure 

NBC Universal 

GE Capital 
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Obr. 3.1: Organizační struktura General Electric  

 

 

 

 

GE Energy Infrastructure 

První ze čtyřech divizí patří mezi přední světové dodavatele v oblasti energetického 

průmyslu. Její společnosti zajišťují produkty, technologie a služby související s energiemi, 

nabízí komplexní řešení od distribuce energie, její úpravy, dodávky energie až po služby a 

současně také nabízí vyspělá řešení problémů současnosti – např. nedostatek čisté vody 

(odsolování mořské vody, čištění odpadních vod), nedostatek paliv a energie. Tato divize 

hraje vedoucí roli ve vývoji, implementaci a zdokonalení produktů a technologií využívající 

přírodních zdrojů (vítr, plyn, ropa nebo voda). 

V Evropě má GE Energy Infrastructure přes 12 000 zaměstnanců. Má několik 

globálních divizí, například divize Oil & Gas se sídlem ve Florencii, divize Pipeline Integrity 

a Energy Services se sídlem ve Velké Británii, divize ve Francii vyrábí plynové turbíny nebo 

například divize v Německu zajišťuje energii větru. 
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GE Technology Infrastructure 

Do druhé z divizí spadá velká část nejrychleji se rozvíjejících aktivit koncernu General 

Electric. GE Technology Infrastructure se podílí na projektech spojených s dopravou, 

letectvím nebo zdravotnictvím. Tato divize působí v řadě průmyslových oborů, od 

automobilového průmyslu, přes výrobu elektrických přístrojů a optických medií, působí ve 

stavebnictví, leteckém průmyslu, kosmickém průmyslu nebo například v telekomunikacích. 

GE Aviation má v Praze kancelář, která je zodpovědná za kvalitu nakupovaných dílů z celé 

Evropy. V letadlech ČSA jsou instalovány motory vyvinuté společností General Electric, ve 

stíhacích letounech JAS 39 Gripen Armády České republiky je pro pohon použit základní 

modul motoru F404. GE Healthcare se zaměřuje na rychlejší zjišťování chorob a 

přizpůsobení léčby pacientům. GE Healthcare vyvíjí technologie v oblasti zobrazovacích 

metod ve zdravotnictví, systémů monitorování pacientů, lékařské diagnostiky, vyvíjí léky a 

biofarmatika, podílí se na výzkumu chorob. 

NBC Universal 

Třetí divize patří mezi přední světové mediální a zábavní společnosti. Je provozována 

z Londýna a Paříže. Svou činnost soustředí na zpravodajské a zábavní sítě, sportovní přenosy, 

vlastní a provozuje nejrozsáhlejší televizní síť, významné televizní produkční studio, je 

majitelem více než 30 předních televizních stanic. Jedna z nich – televizní stanice CNBC 

Europe – poskytuje obchodníkům, soukromým investorům a profesionálům v oblasti 

finančnictví obchodní a finanční zpravodajství v reálném čase. V České republice je CNBC 

Europe klientům dostupná přes satelitní síť UPC network. NBC Universal je také oficiálním 

sponzorem Olympijských her. 

GE Capital 

Poslední z divizí je zaměřena na finanční služby. Zabývá se poskytováním finančních 

produktů a služeb v oblastech obchodních úvěrů, investic do realit, pojištění, operativního 

leasingu, řízení a správou vozového parku, osobních půjček a podnikatelských úvěrů, 

poskytováním hypoték a refinancováním hypoték, kreditními kartami ale i poradenstvím 

v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Součástí divize je skupina GE 

Money se sídlem ve Stamfordu, USA. Zaměřuje se poskytování úvěrových služeb pro 

retailový a korporátní segment. Má více než 130 milionů klientů a působí ve více než 50 

zemích světa. Její součástí je skupina GE Money, která působí v České republice. 
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3.3 General Electric v České republice 

Skupina GE Money je v České republice zastoupena třemi společnosti: GE Money 

Bank a.s., GE Money Auto a.s. a GE Money Multiservis a.s.. Všechny tři společnosti se 

zabývají poskytováním finančních služeb pro občany (retailový segment), podnikatele a malé 

a střední podniky (SME – korporátní segment). Peter Herbert je generálním ředitelem GE 

Money Bank a.s. od června 2008. Společnost zaměstnává celkem 2346 zaměstnanců, z toho 

1025 zaměstnanců na centrále a 1321 zaměstnanců na obchodních místech banky (údaj 

k 31.3.2010). 

GE Money Bank a.s. 

Společnost GE Money Bank a.s. patří k největším českým bankovním ústavům. 

Vznikla v roce 1998 a sídlí v Praze. Dle Obchodního rejstříku je předmětem činnosti banky 

například přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů 

na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk a zúčtování, otevírání 

akreditivů nebo také finanční makléřství či směnárenská činnost. Finanční služby banky jsou 

orientovány jak na spotřebitele, tak i pro malé a střední podniky.  

V žebříčku úspěšnosti bank se GE Money Bank a.s. drží na čtvrtém místě. Banka má 

širokou síť poboček a jako první vybavila své bankomaty čipovou technologií. Součástí 

strategie banky jsou i neustálé inovace. Jako první banka v České Republice představila 

Konsolidaci půjček, komunikaci s klienty pomocí zabezpečeného internetového chatu, 

paušální běžný účet typu all inclusive pro drobnou klientelu (Genius Active) a pro firemní 

klientelu (Genius Business Active), refinancování hypoték či odměňování klientů penězi za 

používání platebních karet. GE Money Bank a.s. jako první propojila své internetové 

bankovnictví s novou službou PayMyway, jehož velkou výhodou je urychlení celého procesu 

platby v internetovém obchodě. 

V každoročním hlasování veřejnosti Zlatá koruna získala za rok 2009 první místo v 

Ceně veřejnosti za Internet Banku a v oblasti podnikatelských úvěrů první místo za úvěr na 

podporu obnovitelných zdrojů ECO-Energy. V roce 2008 představila unikátní novinku – GE 

Money Manager – službu usnadňující správu financí klientů v prostředí Internet Banky. 

Bezplatná a jednoduchá aplikace umožňuje klientům plánovat osobní rozpočet, kategorizovat 

si osobní transakce a optimalizovat hospodaření s penězi do budoucna. 
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Od ledna 2007 se GE Money Bank a.s. zavázala k udržování vybraných bankovních 

standardů – Kodex chování mezi bankami a zákazníky a Kodex o poskytování předsmluvních 

informací souvisejících s úvěry na bydlení. 

GE Money Bank a.s. přijala v souladu s celosvětovou strategií General Electric  

Program podpory potřebným. Cílem tohoto programu je pomoc k lepším životním 

podmínkám v prostředí, kde společnost působí a to v oblasti pomoci handicapovaným 

občanům, v oblasti vzdělávání nebo v oblasti ochrany životního prostředí. Strategií tohoto 

programu je finanční pomoc opuštěným nebo nemocným dětem, handicapovaným občanům a 

sportovcům, podporou jejich tvůrčích a sportovních aktivit a zlepšením integrace 

znevýhodněných osob do společnosti.  

GE Money Multiservis a.s. 

Druhou společností spadající do skupiny GE Capital je GE Money Multiservis a.s.. 

V České Republice patří mezi nejznámější společnosti zaměřené na financování 

spotřebitelských nákupů nebo poskytování kreditních karet či hotovostních půjček. Nabízí své 

služby prostřednictvím velmi rozsáhlé sítě svých obchodních partnerů, obchodních míst a 

internetových obchodů. Zákazníci mohou nakoupit kromě tradičního zboží na splátky jako je 

výpočetní technika, nábytek, domácí spotřebiče nebo zahradní technika také sportovní 

potřeby, kosmetiku, oděvy a obuv, šperky, dovolené nebo očkování.  

Společnost je také organizátorem a generálním partnerem soutěže Obchodník roku, 

kde zákazníci volí nejlepší obchodníky v různých oborech. Hlasování probíhá od srpna do 

října, v roce 2009 zákazníci udělili obchodníkům rekordních 726 451 známek. Obchodníkem 

roku za rok 2009 se dle hlasování veřejnosti stal řetězec Lidl. 

GE Money Auto a.s. 

Mezi přední leasingové společnosti v České republice patří GE Money Auto a.s.. 

Zabývá se poskytováním finančního leasingu na nová nebo ojetá osobní a užitková vozidla. 

V roce 2003 přišla s nabídkou účelového spotřebitelského úvěru na nákup automobilu auto 

CREDIT. GE Money Auto každoročně financuje největší objem prodejů nových i ojetých 

automobilů koncovým zákazníkům. 
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Finanční služby v těchto společnostech jsou organizovány v následujících odděleních: 

o PRODEJ (SALES) 

o MARKETING ( MARKETING) 

o RISK (RISK) 

o KVALITA ( QUALITY) 

o INFORMA ČNÍ TECHNOLOGIE ( INFORMATION TECHNOLOGIES) 

o PROVOZ (OPERATIONS) 

o LIDSKÉ ZDROJE ( HUMAN RESOURCES) 

o FINANCE ( FINANCIAL) 

Oddělení PRODEJE patří mezi klíčová oddělení banky. Zaměstnanci pomocí technik 

prodeje a vynikajících znalostí produktů banky zajišťují prodej bankovních produktů 

v obchodní síti a vytvářejí tak společnosti zisk. S prodejními aktivitami je spojeno také 

oddělení MARKETINGU, zaměřující se na identifikaci potřeb stávajících i potenciálních 

klientů a podílející se na vývoji nových produktů a na možnostech uvedení těchto novinek na 

trh. 

Zaměstnanci oddělení RISKU hodnotí míru rizik podnikání banky. Posuzují z hlediska 

řízení rizik žádosti o financování, řídí portfolio banky a vytváří analytické modely pro 

hodnocení rizik. Podnikání banky řídí metodou Six Sigma pracovníci oddělení KVALITY. 

Cílem této metody je v různých procesech identifikovat a odstranit příčiny chyb a defektů. 

Oddělení PROVOZU zajišťují nejrychleji možné a bezchybné procesní zpracování žádostí 

zákazníků. 

Pracovníci oddělení LIDSKÝCH ZDROJŮ se zaměřují profesní rozvoj všech 

zaměstnanců společnosti, zajišťují pravidelnou aktualizaci zaměstnaneckých výhod a systém 

odměňování, provádí získávání a výběr nových zaměstnanců. Oddělení FINANCÍ 

zpracovávají finanční výsledky podnikání banky a zabezpečuje pravidelné finanční kontroly 

všech interních procesů a oddělení. Pracovníci toho oddělení současně také kvantifikují 

možné příležitosti růstu celé společnosti. Nejmodernější a dostatečně bezpečnou techniku 

zajišťují pracovníci oddělení INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. 
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3.4 Centrum zákaznický služeb Ostrava 

Společnosti skupiny GE Money mají v České republice tři hlavní sídla. Dvě sídla jsou 

situována v Praze, třetí je v Ostravě. V dubnu roku 2006 bylo z důvodu dynamického růstu 

otevřeno Centrum zákaznických služeb v Ostravě - Hrabové. Toto Centrum zákaznických 

služeb v současné době zaměstnává více než 800 zaměstnanců. Call centrum zajišťuje procesy 

a servis pro všechny tři společnosti skupiny GE Money v České republice. Centrum 

zákaznických služeb získalo šesté místo v celosvětové soutěži Concact Center World Award 

v regionu Evropa, Střední východ a Afrika a řadí se mezi vůbec nejlepší call centra v celé 

Evropě. 
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4.   ANALÝZA PŘÍSTUPU MANAGEMENTU K ROZVOJI 

ADAPTABILITY  ORGANIZACE 

 

Podmínkou dosahování strategických cílů organizace v dynamicky se měnícím 

konkurenčním podnikatelském prostředí je průběžná organizační adaptace – tzn. 

přizpůsobování se organizace vnějším požadavkům a podmínkám jejího působení (viz např. 

Mateiciuc 2009). 

Strategie skupiny GE Money Česká Republika byla základem setkání všech managerů 

nazvané Leadership Council, které proběhlo v polovině roku 2007. Zde proběhlo zhodnocení, 

v jaké situaci na trhu se banka nachází a jak se bude dál vyvíjet, aby byla konkurenceschopná. 

Následně byla stanovena strategie pro skupinu GE Money v Česká republika na období let 

2008 – 2012. Tato strategie dostala pracovní název EXPEDICE 2012. Z jejího textu vyplývá, 

že GE Money chce být v očích svých zákazníků, kolegů i komunit, v nichž působí 

nejobdivovanější společností poskytující finanční služby v České republice. 

Strategie EXPEDICE 2012 se opírá o tři hlavní pilíře: 

- DISTRIBUČNÍ KANÁLY 

- PŘÍMO ČARÉ A KVALITNÍ PRODUKTY 

- AMBICE V OBLASTI ZÁKAZNÍK Ů A ZAM ĚSTNANCŮ 

Strategie si klade za cíl za pomocí poboček, přímé distribuce i třetích stran poskytnout 

stávajícím i novým zákazníkům výjimečně přímočaré a vysoce kvalitní produkty všude tam, 

kde jsou zapotřebí.  

Svou vizi naplní tím, že bude: 

• Poskytovat kvalitní, výjimečně přímočaré a inovační produkty 

• Nahlížet očima zákazníků na své procesy 

• Snažit se o to, aby si zákazníci chtěli pořídit co nejvíce z vynikajících produktů 

• Zajišťovat snadnou dostupnost produktů a služeb pro stávající i nové zákazníky 

• Vytvoří z GE Money místo, kde lidé rádi pracují 

Naplnění strategie chce společnost dosáhnout hlavně za pomoci spolupráce 

v nejrůznějších oblastech: udržení vysoké výkonnosti, výtečné týmové spolupráce, práce na 
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dosahování dlouhodobých i krátkodobých cílů, osvojení korporačních hodnot GE všemi 

zaměstnanci, dodržování integrity společnosti, jednotné vystupování vůči zákazníkům. 

Strategický cíl společnosti   

GE Money chce uskutečněním své vize do roku 2012 zdvojnásobit hodnotu 

společnosti. Zjednodušování, zvyšování produktivity a efektivnosti, podpora inovací a 

proaktivity – to je cesta ke zlepšování procesů a schopností a následnému udržení 

konkurenceschopnosti společnosti. Snahou je dojít k procesní optimalizaci, snižování 

nákladů, automatizaci určitých činností, zjednodušení procesů.  

Se strategií byli seznámeni všichni zaměstnanci. V průběhu loňského roku se konala 

„Roadshow“ Petera Herberta, generálního ředitele GE Money. Akce „Roadshow 2009“ je 

setkání zaměstnanců s generálním ředitelem společnosti, který s nimi hovoří o uplynulém 

roce, o naplňování strategie a jejich cílů. Strategie byla podrobněji prezentována liniovými 

manažery a diskutována přímo se zaměstnanci. Ti byli následně seznámeni s dalšími kroky, 

přímo vyplývajícími ze strategie. 

V současné době již banka dosáhla schopnosti samofinancování a nyní má dokonce 

přebytek finančních prostředků na depozitech, což do budoucna znamená růst společnosti bez 

pomoci půjček na mezibankovním trhu.  

V oblasti rozvoje poboček a bankomatů zaznamenala banka velký pokrok. Ke konci 

minulého roku bylo otevřeno sedm poboček ve formátu IDEO a pět dalších se postupně 

otevírá v průběhu tohoto roku. Koncept obchodních míst IDEO je založen na jiném přístupu 

k zákazníkovi – uspořádáním obchodního místa se banka snaží dát najevo, že své zákazníky 

uznává a že pro ni mají vysokou cenu. Nová obchodní místa se odlišují zcela jinou barevností, 

otevřeností a o novým řešením interiéru. Za pomoci tohoto konceptu chce banka překonat 

neosobní prostředí bank.  

V těchto měsících se pracuje na zjednodušení právní struktury společnosti – sloučení 

všech tří společností - GE Money Bank a.s., GE Money Multiservis a.s. a GE Money Auto 

a.s.. Projekt má být dokončen v průběhu roku 2010. 
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4.1 Předmět analýzy  

Předmětem analýzy provedené v rámci této diplomové práce bylo zjišťování toho, jak 

se na dosahování strategických cílů podílí jednotlivé složky řízení lidských zdrojů 

organizace. Analytická pozornost se zaměřuje na takové tématické okruhy, jako je 

strategické řízení lidských zdrojů, způsoby získávání a výběru nových zaměstnanců, jejich 

vzdělávání a rozvoje a zejména na řízení jejich výkonu a procedury pracovního hodnocení, a 

odměňování zaměstnanců a na zaměstnanecké vztahy ve společnosti a vlivy její firemní 

kultury.    

4.2 Postup analýzy a použité metody 

Specifikovaný soubor proměnných byl operacionalizován do podoby 

polostandardizovného rozhovoru s představiteli managementu regionální centrály společnosti 

–  Centra zákaznických služeb v Ostravě-Hrabové – zabývající se akvizicemi, schvalováním a 

servisováním smluv zákazníkům.  

Otázky pokládané během rozhovoru byly zaměřeny na zmapování přístupu k rozvoji 

adaptability organizace. Měly umožnit kvalitativní vyhodnocení konkrétních kroků při plnění 

cílů akviziční strategie. Pro zkoumání řízení pracovního výkonu při rozvoji adaptability 

organizace jsem nejprve sestavila seznam otázek, které dle mého názoru dostatečně analyzují 

přístup společnosti k řízení pracovního výkonu při rozvoji adaptability organizace.  

  Otázky jsou rozděleny do šesti skupin podle oblastí, kterých se týkají a podrobněji 

rozebírají dílčí strategie společnosti.  

První skupina otázek je zaměřena na strategii společnosti, na akční kroky v oblasti 

strategie řízení lidských kroků a na plánování lidských zdrojů. Objasňuje přístup společnosti 

k hodnotě lidských zdrojů, ukazuje na možné chyby a rizika, které mohou ve společnosti 

vznikat a na jejich řešení. Zakončením první skupiny otázek je zhodnocení celkové úrovně 

řízení lidských zdrojů ve společnosti. 

Druhá skupina otázek se týká strategie získávání a výběru nových zaměstnanců a 

faktorů, které vedou k upřednostňování vnitřních zaměstnanců nebo vnějších uchazečů při 

obsazování volných pracovních pozic. Otázky jsou zaměřeny na celý postup přijímání nových 

pracovníků od vzniku požadavku na obsazení volné pracovní pozice až po nástup 

zaměstnance a uzavření pracovní smlouvy. Měly by poskytnout informace o spolupráci 
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liniového manažera a oddělení Human Resources a současně popsat detailně adaptační plán 

nového zaměstnance. 

Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je obsahem třetí skupiny otázek a odkrývá 

možnosti rozvoje lidského potenciálu ve společnosti od vzniku potřeby vzdělávání a rozvoje u 

zaměstnanců, zodpovědnosti za vzdělávání a rozvoj až po zpětnou vazbu vzdělávacích 

programů. 

Ve čtvrté skupině otázek je zjišťováno, jaký systém  hodnocení zaměstnanců a řízení 

pracovního výkonu je ve společnosti uplatňován. Ukazuje systém pracovního hodnocení 

zaměstnanců a využití výsledků pracovního hodnocení pro další rozvoj jak zaměstnanců, tak i 

společnosti. 

Pátá skupina otázek se zabývá mzdovou politikou společnosti a její transparentností. 

Vysvětluje systém odměňování zaměstnanců - stanovování mzdy, tvorbu prémií či 

bonusových finančních odměn a ukazuje spokojenost zaměstnanců s výhodami. 

Firemní kulturou a zaměstnaneckými vztahy se zabývá poslední, šestá skupina otázek. 

Poskytuje informace o hodnotách společnosti, které jsou pro ni důležité, informuje o etickém 

kodexu a odkrývá politiku zaměstnaneckých vztahů. 

Výsledky této analýzy byly následně obodovány na principu použitém v personálním 

auditu, uvedeném v práci Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005). Otázky i bodování byly 

upraveny autorkou diplomové práce (viz příloha). Jednotlivé kategorie otázek byly  rozděleny 

dle hodnot do několika úrovní. Zkoumané kategorie a rozsah jejich hodnot včetně maximální 

uvádí následující Tab. 4.1. 
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 Tab. 4.1: Analyzované skupiny proměnných a jejich bodové hodnoty 

 

Po vytvoření dotazníku se uskutečnily osobní schůzky s vybranými dotazovanými 

manažery včetně liniových managerů. Jednalo se celkem o dva vyšší manažery (senior 

managers) a tři liniové managery (team managers). Údaje zjištěné rozhovorem lze považovat 

za relevantní, neboť otázky byly pokládány liniovým managerům, kteří jsou v každodenním 

přímém kontaktu se zaměstnanci, i senior managerům, kteří zastřešují řízení útvaru Akvizic. 

V souladu s cílem průzkumu, tedy řízením pracovního výkonu při rozvoji adaptability 

společnosti, mi byly oporou záznamy z osobních rozhovorů, interní materiály poskytnuté 

oddělením Human Resources a materiály z intranetu a internetových stránek společnosti. 

4.3 Výsledky analýzy 

Na základě analýzy dostupných dokumentů a údajů získaných rozhovorem s manažery 

a v neposlední řadě také na základě vytěžení osobních zkušeností autorky z několikaleté práce 

v analyzované společnosti byl sestaven následující analytický obraz přístupu společnosti 

k rozvoji adaptability organizace řízením pracovního výkonu zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

hodnoty Analyzované skupiny 
maximální nízké střední vysoké 

Strategie organizace 
 

80 0-40 41-60 61-80 

Získávání a výběr nových 
zaměstnanců 

55 0-28 29-42 43-55 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 
 

65 0-33 34-49 50-65 

Řízení výkonu a pracovní 
hodnocení 

55 0-28 29-42 43-55 

Odměňování zaměstnanců 
 

60 0-30 31-45 46-60 

Firemní kultura  
 

50 0-25 26-38 39-50 

Celkem 
 

365 0-184 185-276 277-365 
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Tab. 4.2: Celkové výsledky analyzovaných skupin 

 

Z výsledků analýzy vyplývá, že společnost dosahuje ve všech oblastech řízení výkonu 

zaměstnanců vysokých, téměř maximálních hodnot. Celkově dosáhla organizace hodnoty 339 

bodů ze 365 bodů, což činí 93 % a řadí společnost do kategorie mezi subjekty s vysokou 

úrovní řízení lidských zdrojů.  

Získané hodnoty také svědčí o povědomí důležitosti jednotlivých složek řízení výkonu 

a jejich důkladném propracování a o snaze udržení vysoké výkonnosti a vysoké adaptability 

společnosti. 

Z tabulky je dále zřejmé, že relativně nejslabší složkou řízení pracovního výkonu při 

rozvoji adaptability organizace představuje oblast firemní kultury, kde hodnoty dosáhly 88 % 

z celkového maxima. Problém je ve firemní kultuře - průměrná znalost, uznávání a sdílení 

firemních hodnot zaměstnanci. I přestože s nimi byli všichni zaměstnanci seznámeni, znalost 

jednotlivých složek hodnot GE je spíše průměrná, což svědčí o tom, že si zaměstnanci firemní 

hodnoty ne zcela osvojili. 

4.3.1 Firemní kultura  

Firemní hodnoty odráží kulturu společnosti a jsou základním principem řízení výkonu 

zaměstnanců. Při hodnocení pracovní výkonnosti jsou dosažené výkony zaměstnanců 

porovnávány vůči firemním hodnotám – „Hodnotám růstu“ (GE Growth Values). Hodnoty 

růstu společnosti jsou následující: 

• Externí zaměření – první hodnota zahrnuje orientaci na přínos zákazníkovi – snaží se 

porozumět potřebám a očekáváním zákazníků a snaží se je naplnit, hodnota znamená 

hodnoty Analyzované skupiny 
maximální dosažené (body) dosažené (%) 

Strategie organizace 80 76 95 

Získávání a výběr nových zaměstnanců 55 50 91 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 65 61 94 

Řízení výkonu a pracovní hodnocení 55 51 93 

Odměňování zaměstnanců 60 57 95 

Firemní kultura  50 44 88 

Celkem 365 339 93 
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aktivní sbírání zpětné vazby od zákazníků a reakci na ni v kontextu možností a 

strategii společnosti, podporuje dobré vztahy s obchodními partnery – umět s nimi 

vyjednávat a identifikovat tzv. win-win řešení, hodnota představuje profesionální 

chování – reprezentaci společnosti navenek v souladu se psanými i nepsanými 

pravidly  

• Srozumitelnost – druhá hodnota znamená pro zaměstnance v množství informací 

rozeznat do podstatné, dokázat odhadnout potřebu cílové skupiny a přizpůsobit této 

skupině firemní komunikaci (formu, obsah, rozsah), umět navrhnout přímočaré a 

jednoduché řešení vzniklých situací, umět v případě nejasností vysvětlit situaci, jasně 

formulovat očekávání vůči druhým, srozumitelnost znamená poskytování jednotných, 

jasných, srozumitelných a relevantních informací prostřednictvím vhodných 

komunikačních prostředků, je symbolem umění převést vize nebo strategické cíle do 

konkrétních úkolů nebo kroků nebo například důležitost zachování transparentnosti ve 

své práci  

• Představivost – třetí z hodnot znamená podporu změny, odvahu prosazovat 

nestandardní řešení, podporovat, přijímat a oceňovat přiměřenou úroveň rizika a za 

případný neúspěch nést odpovědnost, podporovat a rozvíjet myšlenky jiných lidí, znát 

a umět efektivně využívat zdroje, které přinášejí řešení, zapojení se do práce která je 

standardní mimo náplň práce, umět převádět inovativní návrhy a nápady na konkrétní 

řešení, hodnota znamená také neúnavnost a vytrvalost – v případě nezdaru postupovat 

dále a hledat nová řešení 

• Zapojení – čtvrtá hodnota se zaměřuje na proaktivitu, chování zaměstnanců v souladu 

pracovním řádem a kulturou společnosti, aktivní komunikaci a spolupráci mezi 

zaměstnanci, hledání a vytváření příležitostí pro týmovou práci, znamená také respekt 

vůči odlišným postojům, názorům, umění naslouchat, motivovat a ocenit ostatní, 

hodnota zapojení je symbolem pro férové jednání a rovný přístup pro všechny 

• Odbornost – poslední z pěti hodnot zahrnuje práci všech zaměstnanců v souladu 

s předpisy společnosti, metodikami, integritou a compliance předpisy, průběžné 

doplňování znalostí všech zaměstnanců, vyhledávání a poskytování zpětné vazby, 

ochotu se vzdělávat, sdílet zkušenosti a know-how s ostatními zaměstnanci, pro 

managery tato hodnota znamená umět nastavovat ambiciózní cíle a zajistit jejich 

plnění, poskytovat svým podřízeným zpětnou vazbu, umět rozvíjet svůj team, 
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podporovat kariérní rozvoj svého teamu, umět sdělovat nepříjemné nebo negativní 

informace, dotahovat řešení situací do konce  

Zaměstnanci jsou s firemními hodnotami seznamováni již v prvních dnech po nástupu 

do společnosti. Důvod, proč jsou „Hodnoty růstu“ známy, uznávány a sdíleny spíše průměrně 

vidím ve třech příčinách: 

1. Nedostatečná komunikace firemních hodnot 

„Hodnoty růstu“ jsou pokládány za samozřejmost a jejich význam včetně využití dané 

hodnoty v organizační praxi nejsou dostatečně pravidelně připomínány nebo komunikovány. 

Ve firemních emailech jsou hodnoty růstu zmíněny jen částečně, často nepravidelně a pouze 

v emailech vyšších členů managementu, týkajících se dosažených úspěchů společnosti. 

Zaměstnanci tak ztrácejí přehled o principech společnosti, a to se projevuje na jejich způsobu 

řešení problémů nebo na jejich pracovních výsledcích. 

2. Struktura zaměstnanců 

Ve společnosti pracuje značný počet zaměstnanců na poloviční úvazek (studenti, ženy na 

mateřské dovolené). Tito zaměstnanci nemají ve zkrácené pracovní době (4 hodiny) příliš 

mnoho času na vlastní vzdělávání a rozvoj. Jejich pracovní čas je vyplněn činnostmi dle 

náplně práce a nepovinné vzdělávání nebo školení se studiem na intranetu je možné 

maximálně o přestávkách nebo po pracovní době. Z důvodu krátké pracovní doby si tak 

zaměstnance pracující na zkrácený pracovní úvazek nemohou vybudovat takovou vazbu na 

společnost a její hodnoty, jaké dosahují zaměstnanci pracující na plný úvazek. 

3. Krátká pracovní „životnost“ asistentů 

Zaměstnanci pracující na telefonických procesech (např. zákaznický servis, pohledávky) 

setrvávají na své pracovní pozici průměrně dva roky. Po dvou letech přibližně třetina odchází 

na jiná oddělení a přes 60 % zaměstnanců odchází mimo GE. Důvodem je stereotypní a 

psychicky náročná práce, která přes všechny snahy společnosti o zpříjemnění pracovní doby 

je nejčastějším důvodem k odchodu mimo firmu. 

Tyto důvody především vedou k oslabování adaptability organizace z hlediska 

rozvíjení jejího lidského potenciálu. Nedostatečné přijetí firemních hodnot znemožňuje 

zaměstnancům vybudovat si dostatečnou vazbu na společnost v konečném důsledku tento 

faktor snižuje délku jejich pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele. 
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4.3.2 Zaměstnanecké vztahy 

GE uznává otevřenou politiku zaměstnaneckých vztahů. Při komunikaci mezi 

zaměstnanci je primárně nastaveno tykání, a to i mezi pozicemi na různých úrovních napříč 

celou společností. Tento způsob komunikace umožňuje otevřenější a příjemnější spolupráci a 

současně také ochotnější a flexibilnější zaměstnance. Vyšší manažeři jsou otevřeni otázkám 

všech zaměstnanců. 

Firma preferuje velkoprostorové kanceláře, tzv. Open Space, které motivují 

zaměstnance k větší produktivitě, větším pracovním výkonům zlepšují firemní komunikaci. 

Umožňují lepší práci v týmu a větší sdílení informací, jsou přehledné a umožňují 

nadřízenému lepší kontrolu pracovní morálky svých podřízených. Vyšší management nemá 

vlastní kanceláře – je rozsazen přímo mezi zaměstnance na nejnižších pozicích. Tento faktor 

umožňuje denní styk se zaměstnanci a možnost odhalení některých skrytých problémů. 

Interní emaily jsou rozesílány nejen mezi příbuznými procesy – nejvyšší management 

pravidelně informuje všechny zaměstnance o jednotlivých krocích při plnění firemní strategie 

a o dosažených úspěších společnosti. Současně také nejvyšší management podává všem 

zaměstnancům informace o změnách na nejvyšších pracovních pozicích, o dosažených 

finančních výsledcích společnosti, o ocenění zaměstnanců za speciální projekty nebo o 

ocenění banky v nejrůznějších hlasovacích soutěžích (Banka roku) nebo o plánovaných 

společenských událostech banky. 

Pro zajištění anonymity při řešení nepříjemných situací mezi zaměstnanci existuje pro 

jednotlivá oddělení ombudsman. Na něj se může kterýkoliv zaměstnanec obrátit například 

v případě stížnosti na chování svého kolegy, při podezření z interního podvodu atd.. 

Celkovou úroveň zaměstnaneckých vztahů ve společnosti hodnotím jako výbornou. 

Cílem společnosti v této oblasti je otevřenější přístup zaměstnanců na bázi přátelských vztahů 

a maximální spokojenost všech pracovníků, čímž přispívá k pružnější reakci na změny, 

k vyššímu výkonu zaměstnanců a v neposlední řadě k adaptabilitě celé společnosti. 

 

4.3.3 Strategie Akvizic a strategie řízení lidských zdrojů 

Nejvyšší hodnoty dosahují otázky týkající se strategie společnosti a řízení lidských 

zdrojů, kde v této oblasti bylo dosaženo 76 bodů z maximálních 80 bodů, tedy celkem 95 %. 

Dle výsledků analýzy jsou zaměstnanci informování o strategii společnosti a jejich cílech.  
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Na základě akčních kroků strategie společnosti došlo ke zvýšení produktivity a 

utilizace na všech odděleních. Současně probíhají automatizace a procesní optimalizace, díky 

kterým se urychluje cesta od podání žádosti o smlouvu zákazníkem ke schválení produktu 

nebo služby. Společnost se zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb a také se 

soustředí na nové, kvalitnější a rychlejší produkty. Dochází ke sjednocování incentivních 

modelů zaměstnanců, byl zaveden tréninkový program lépe se přizpůsobující se požadavkům 

jednotlivých zaměstnanců, byl zrevidován pracovní řád. Průběžně jsou prováděny průzkumy 

spokojenosti zaměstnanců a průzkumy spokojenosti zaměstnanců s jejich přímým 

nadřízeným. 

V důsledku současné ekonomické situace došlo také na snižování nákladů. Změnila se 

organizační struktura, přizpůsobila se počtu vstupů do jednotlivých procesů. Došlo také k 

restrukturalizaci projektových týmů, propojení týmů a slučování logicky navazujících 

procesů. Rozšířila se automatizace procesů, urychlil a zjednodušil se proces měření a 

proplácení smluv, urychlil se také proces schvalování žádostí zákazníků nastavením většího 

procenta schvalovaných smluv automatem. Místo různých aplikací pro provozní činnosti byla 

vytvořena jedna univerzální aplikace pro všechna oddělení. Byl nastaven komunikační kanál 

mezi vzájemně příbuznými procesy formou pravidelných informačních emailů a měsíčních 

schůzek s manažery. 

Strategie je komunikována mezi všechny zaměstnance formou pravidelných prezentací 

manažerů, v těchto prezentacích jsou průběžně aktualizovány úspěchy, kterých se podařilo 

dosáhnout. Zaměstnancům jsou emailem zasílány informace o strategii a o splněných dílčích 

cílech strategie. Informace o strategii jsou také na intranetu a jsou přístupny všem 

zaměstnancům. Bližší informace ke strategii a odpovědi na otázky zaměstnanců podává vždy  

přímý nadřízený (liniový manager). 

Cestou zjednodušování a průběžnými inovacemi, jenž vyplývají ze strategie, dochází 

ke zvyšování produktivity a efektivnosti, čímž je společnost schopna průběžně se 

přizpůsobovat požadavkům měnícího se trhu a udržet si tak svou vysokou adaptabilitu i 

v budoucnosti. 
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4.3.4 Plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů je na základě tzv. KAPA plánu a na základě strategie 

společnosti. V KAPA plánu se plánují kapacity lidských zdrojů na následující rok dle 

předpokládaných vstupů přepočtených na lidské zdroje. Počítají se vynásobením 

předpokládaných vstupů a časů na jejich zpracování za podmínky co nejvyšší utilizace 

(využití lidských zdrojů, přepočtený čas vzhledem k pracovnímu fondu člověka). KAPA plán 

je rozpočítán na jednotlivé měsíce celého roku.  

Plánování lidských zdrojů podle strategie je ovlivňováno na základě stanovených cílů 

strategie, například kampaní, které jsou plánovány, nebo na základě nových produktů či 

služeb a provádí se průběžně. Dle předpokládaných činností je vyhodnocena náročnost na 

lidské zdroje. Plánování lidských zdrojů také ovlivňuje timing činností, tzn. časová náročnost 

činností. Jinak se počítají on-line činnosti, takové, u kterých nelze ovlivnit, kdy vstupy 

přijdou, jinak se zpracovávají off-line činnosti, takové, které mohou být zpracovány v průběhu 

celého dne. 

Za politiku plánování a řízení lidských zdrojů je zodpovědný každý manager. Podle 

hierarchie se zodpovědnost rozpadá od nejvyššího managementu až na liniové managery.  

Popisy pracovních míst jsou ve společnosti velmi detailní a je s nimi seznámen každý 

zaměstnanec při nástupu na danou pozici. Obsahují i systém hodnocení a odměňování dané 

pracovní pozice. Popisy pracovních míst nejsou pravidelně aktualizovány, často pouze při 

přijímání nového zaměstnance daného oddělení nebo před plánovaným auditem.  

4.3.5 Vyhodnocování chybovosti ve společnosti a opatření proti rizik ům 

Další otázky první části dotazníku se týkají chyb, které mohou vznikat a jejich 

způsobu vyhodnocení a opatření proti vnějším a vnitřním rizikům.  

U zaměstnanců se prování měsíční kontrola chyb formou sledování dosahovaných 

pracovních výkonů. Zaměstnancům pracujícím v telefonických procesech se provádějí 

pravidelně jednou měsíčně náslechy náhodných hovorů a případné nedostatky se řeší při 

osobním rozhovoru se zaměstnancem případně nastavením cílů na měsíční období a jejich 

další kontrolou. Chybovosti u zaměstnanců, kteří pracují v netelefonických procesech, se 

společnost snaží předcházet různými způsoby – například rozčleněním některých činností na 

dílčí části, kde každou část zpracovává jiný zaměstnanec, u speciálních bankovních převodů 
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je to kontrola 4 očí, což znamená zpracování určité transakce a před odesláním tuto transakci 

zkontroluje ještě jiný asistent.  

Další sledování chybovosti je víceméně nahodilé. Může také dojít ke stížnosti na 

chyby zaměstnance z jiného oddělení případně i ze strany klientů, což je řešeno osobním 

rozhovorem se zaměstnancem o vzniklých chybách a nastavení cílů vedoucích ke zlepšení 

situace, případně postupem dle zákoníku práce. 

Společnost má také oddělení Interního auditu, které je tvořeno Business a IT auditory. 

Předmět, činnost, organizaci, oprávnění a povinnosti interního auditu banky stanovuje Statut 

interního auditu GEMB. Interní audit plní funkci poskytuje řídícím orgánům společnosti 

informace o adekvátnosti a účinnosti řídících a kontrolních mechanismů napříč všemi procesy 

společnosti o úrovni dosahování a možnostech zabezpečení těchto hlavních cílů: 

a) spolehlivost a integrita finančních a provozních informací 

b) dodržování zásad, plánů, postupů a smluv 

c) dodržování právních předpisů, pravidel a standardů 

d) adekvátní řízení rizik 

e) ochrana majetku 

f) hospodárné a účinné využívání zdrojů 

g) dosažení stanovených záměrů a cílů 

V rámci interního auditu jsou dále poskytovány poradenské a konzultační služby, 

jejichž cílem je zlepšit způsob řízení společnosti, řízení rizik a kontrolních procesů. 

O zachování integrity a dodržení předpisů a pravidel společnosti se stará oddělení 

Compliance. Pracovníci oddělení Compliance provádějí namátkové kontroly týkající se 

ochrany osobních údajů nebo skryté kontroly na obchodních místech, zabývají se fyzickou a 

vnitřní bezpečností. 

Problematika rizik je ve společnosti řešena několika způsoby. Technická, ekonomická 

a právnická rizika jsou identifikována formou Studie rizik, která zkoumá proveditelnost určité 

činnosti, nového produktu, služby atd.. Studie rizik se provádí jednotným postupem: osoby 

nebo oddělení dotčená vývojem nového produktu či služby se vyjadřují k jeho proveditelnosti 

- zda-li neodporuje zákonům, interním pravidlům, fyzickým možnostem proveditelnosti, 

vyjadřují se k časové nastavení, počtu pracovníků či systémů potřebných ke zpracovávání, k 

množství požadovaných informací a finanční náročnosti projektu. Následně se řeší, která 

rizika jsou odstranitelná a která nejsou odstranitelná a provádí se celkové vyhodnocení 
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proveditelnosti, které je předloženo managementu společnosti a ten rozhoduje o schválení 

nebo zamítnutí projektu. Po schválení managementem je dalším krokem provedení 

zkušebního provozu, kde jsou odhaleny technické nedostatky a po jejich odstranění následuje 

spuštění projektu. 

Rizika “vyšší moci” (způsobena nepředvídatelnými příčinami) jsou ošetřena vnitřním 

BCP plánem (Business Continuity Plan), který vytvořilo oddělení Facilities a je přístupný 

všem zaměstnancům na intranetu. BCP plán řeší situace nefungujícího provozu jako například 

nefunkčnost jedné z centrál ať už z důvodu výbuchu, spadnutí budovy, požáru, velké 

nemocnosti nebo úmrtnosti zaměstnanců. Krizový plán upravuje také chování a postup 

zaměstnanců v případě přepadení pobočky banky. Tento plán určuje, jak se mají zaměstnanci 

v rizikových situacích chovat, komu se má vzniklá situace nahlásit a kdo je zodpovědný za 

následné řešení, které procesy musí zůstat primárně zachovány a které hlavní činnosti musí 

být prováděny.  

4.3.6 Hodnota lidských zdrojů ve společnosti a zaměstnanecké benefity 

Společnost si vysoce cení svých zaměstnanců, nabízí jim širokou řadu finančních i 

nefinančních benefitů, které odpovídají charakteru nadnárodní společnosti a jsou pravidelně 

aktualizovány. Spokojenost zaměstnanců s benefity je pravidelně kontrolovány dotazníky na 

intranetu, ve kterých mohou zaměstnanci podávat návrhy na nové zaměstnanecké výhody. 

Zaměstnancům jsou poskytovány výhody na některých produktech banky, např. 

vedení účtu zdarma, půjčky, flexikredit, leasing, hypotéku nebo debetní či kreditní karty za 

výhodnějších podmínek, Internet, Mobil či Telefon Banku zdarma, výhodnější podílové 

fondy. Firma dále poskytuje dovolenou nad rámec zákona (25 dní), 2 dny volna pro případ 

nemoci (Sick day), den volna pro vyřízení úředních věcí (Free day), Daddy´s leave – 5 dní 

volna poskytované mužům po narození dítěte. Dále je všem zaměstnancům vyplácen 

příspěvek na stravování, jednou za tři měsíce dostávají zaměstnanci poukázky FlexiPass, které 

je možno utratit například za kulturu, sport, relaxaci, dovolenou, vzdělávání, zdravotní péči, 

nákup léků nebo zdravotních pomůcek, lázeňské programy nebo očkování. Zaměstnavatel 

také poskytuje příspěvek na penzijní, životní, úrazové a cestovní pojištění. Zaměstnanci si 

mohou koupit akcie společnosti, tzv. GE Shares. U všech tří centrálen je k dispozici zdarma 

hlídané parkoviště.  

Mezi další zaměstnanecké výhody patří například slevy na zájezd s Čedokem, 

zaměstnanecký program Hewlett-Packard nebo DELL, sleva na ProfiTaxi (platí pro 
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Moravskoslezský kraj), sleva na vozy KIA nebo FORD, sleva v SIKO koupelny, slevy na 

lázeňské a relaxační pobyty ve vybraných střediscích. Výhodnější cenový program pro 

zaměstnance nabízí také společnost NovusOptic, internetový obchod s parfémy Elnino, 

jazyková škola Glosa, obchod s víny Global Wines nebo obchod s keramickými výrobky 

Kyocera. 

Zdravotní péči pro zaměstnance zajišťuje zdravotnické zařízení MEDICOVER., které 

poskytuje zdravotní péči na klinikách v Praze a Brně a prostřednictvím smluvních lékařů 

v ostatních částech republiky. Zdravotnické zařízení MEDICOVER provádí vstupní, 

preventivní a výstupní prohlídky zaměstnanců. V rámci pravidelných preventivních prohlídek 

si navíc mohou zaměstnanci vybrat volitelnou část prohlídky v podobě rozšířeného 

laboratorního odběru včetně vyšetření funkce štítné žlázy nebo vyšetření zraku u očního 

lékaře nebo klidové EKG. MEDICOVER poskytuje také psychologickou pomoc pro 

zaměstnance, kteří byly účastni přepadení pobočky.    

Program “Long Service Award” je oceněním dlouholeté práce pro společnost GE 

Money. Hlavním účelem programu je příležitost poděkovat dlouholetým zaměstnancům za 

jejich práci formou hodnotných dárků nebo oslavy, typ odměny závisí na počtu 

odpracovaných let ve společnosti. Ocenění je udělováno každých pět let zaměstnance u 

společnosti. 

GE v loňském roce představila novou interní iniciativu - Health Ahead neboli GE Pro 

zdraví, která chce podpořit zdravý přístup k životu svých zaměstnanců. Formou různých 

aktivit, soutěží, workshopů chce GE zvýšit povědomí o faktorech, které ovlivňují zdraví 

člověka (prevence onemocnění, fyzická aktivita, zdravá výživa atd.), společnost chce podpořit 

sportovní vyžití zaměstnanců a jeho dostupnost nebo například zvýšit poměr zdravých 

potravin na pracovišti a podporu jejich konzumace. 

Organizace má velmi dobře a na vysoké úrovni propracovaný systém řízení lidských 

zdrojů. Inspiraci a zkušenosti bere ze svých dceřiných firem z celého světa a získané znalosti 

se snaží zapracovat do svých společností napříč všemi státy. 

4.3.7 Získávání a výběr nových zaměstnanců 

V oblasti získávání a výběru nových zaměstnanců bylo dosaženo 91 %, tedy vysoké 

úrovně hodnocení. Skupina otázek zabývající se celým postupem přijímání pracovníků až po 

jejich adaptaci vykázala třetí nejvyšší hodnotu ze všech analyzovaných oblastí. 
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Postup získávání a výběru zaměstnanců není jednotný v rámci celé společnosti, ale 

v rámci konkrétních oddělení je postup sjednocen. Základní část je stejná pro všechna 

oddělení, ovšem další část se liší dle požadavků a náročnosti dané pracovní pozice.  

Pokud se uvolní pracovní místo, požádá příslušný liniový manager o zveřejnění volné 

pracovní pozice oddělením Human Resources. Volná pracovní pozice je zveřejněna na 

intranetu, pokud je nabízena pouze interně, nebo i na internetových stránkách společnosti pro 

externí uchazeče. Při obsazování volných pracovních pozic nejsou upřednostňováni interní 

zaměstnanci. Volba interního nebo externího uchazeče je závislá na náročnosti daného 

pracovního místa.  

Zaměstnanci nebo externí uchazeči se na danou pozici přihlásí a zašlou svůj životopis. 

Životopisy dle druhu pracovní pozice třídí liniový manager nebo oddělení Human Resources. 

Uchazeči nesmí být diskriminováni z jakéhokoliv důvodu (národnosti, barvy pleti atd.). 

Následně probíhá výběr z uchazečů formou Assessment Centra, které umožňuje výběr 

z většího počtu uchazečů, nebo formou pohovoru s příslušným liniovým managerem. Při 

výběru formou Assessment Centra jsou přítomní specialisté z oddělení Human Resources a 

přijímací pohovor je prováděn ve spolupráci s liniovým managerem. Liniový manager má 

vždy konečné slovo při rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče, specialista z oddělení 

lidských zdrojů má pouze poradní hlas.  

Každý vedoucí pracovník absolvuje pravidelně 2x ročně školení Power Hiring, kde 

specialisté z oddělení Human Resources učí managery jak vést přijímací pohovor, případně 

pozývají vedoucí pracovníky jako přísedící na právě probíhající pohovory.  

Cyklus nového zaměstnance začíná adaptačním procesem. První dva dny jsou pro 

nové zaměstnance připraveny tzv. Induction Days, které probíhá hlavní prezentace 

společnosti, zaměstnanci podepisují nástupní dokumenty a probíhají základní školení 

například k zákonu o ochraně osobních údajů, školení Compliance a Integrity, Prevence praní 

špinavých peněz nebo také BOZP a dalších. 

 Následuje sestavení adaptačního plánu a jeho cílů na období třech měsíců (zkušební 

doby), kterých má nový zaměstnanec dosáhnout. Po každém měsíci probíhá revize 

adaptačního plánu, která je také předávána na oddělení Human Resources. Po uplynutí třech 

měsíců probíhá zhodnocení zkušební doby přímým nadřízeným, který rozhoduje o setrvání 

nebo propuštění zaměstnance. 
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 Induction Days 

Adaptační proces  
Cíle na 1-3 měsíce 

Roční hodnocení cílů, 
stanovení výkonnostního 

kódu 

 Zhodnocení zkušební 
doby 

Nastavení cílů  na 12 
měsíců 

Cíle  na 4-12 měsíců 

Obr. 4.1: Nástupní cyklus nového zaměstnance       

 

 

Společnost vybírá budoucí zaměstnance podle přísných kritérií a na základě 

schopnostech jednotlivců, totožných s „Hodnotami růstu“. GE si je vědoma důležitosti 

získávání a výběru zaměstnanců jako možnosti ovlivnit do budoucna zaměstnancovu 

výkonnost a tím i výkonnost společnosti a udržení její adaptability.  

4.3.8 Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

Oblast řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců dosáhla v této analýza 

vysoké hodnoty, celkem 93 %. I přestože tato hodnota v analýze rozvoji adaptability 

organizace je třetí nejnižší, výsledek svědčí o tom, že společnost věnuje řízení pracovního 

výkonu svých zaměstnanců velkou pozornost. 

Ve společnosti existuje hodnocení zaměstnanců na základě různých kritérií. 

Komplexní hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnance má několik forem, zde jsou 

uvedeny: 
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• Hodnocení v souladu s „Hodnotami růstu“ 

• Hodnocení dle výkonu 

• Zpětná vazba 

• 360° 

• Pulse Survey (hodnocení liniového managera podřízených pracovníků) 

• Skip Level (hodnocení nadřízeného zaměstnanci za spolupráce oddělení Human 

Resources, nadřízení o hodnocení není informován) 

Zaměstnanec je hodnocen na základě svého výkonu a na základě firemních hodnot. 

Z hlediska výkonu a dle „Hodnot růstu“ se hodnotí jeho pracovní úspěchy v porovnání s cíly 

nastavenými v EMS (Executive Management Staff). 

EMS obsahuje detailní informace o zaměstnanci, včetně jeho vzdělání, dosavadní 

pracovní kariéře, o schopnostech a dovednostech i pracovních ambicích do budoucna. 

Aplikace EMS slouží ke zhodnocení výkonu za celý rok a příležitostí pro diskusi o výkonu, 

hodnotách růstu GE a k vymezení jednoznačných očekávání mezi managerem a 

zaměstnancem. EMS je také motivačním nástrojem – umožňuje nadřízenému nasměrovat 

podřízeném správným směrem a dále ho rozvíjet. EMS je provázána s tréninkovou historií 

zaměstnance, která obsahuje absolvovaná školení daného pracovníka v průběhu celé jeho 

kariéry ve společnosti. 

 Hodnocením výkonu je prováděno objektivní měření a hodnocení pracovníkova 

výkonu a jsou vyzdviženy pozorované výsledky a úspěchy za uplynulý rok. Současně je 

zacíleno na silné stránky a rozvojové oblasti zaměstnance a na osobní rozvojový plán 

zaměstnance PDP (Personal Development Plan). Osobní rozvojový plán zaměstnance je 

zaměřen na kariérní očekávání zaměstnance – vymezují se v něm krátkodobé cíle (12 – 18 

měsíců)  a dlouhodobé cíle (18 – 36 měsíců) s ohledem na danou pracovní pozici. Tento plán 

zahrnuje nejen povýšení, ale i rozšíření odbornosti v jiných oblastech, např. formou školení 

nebo jiných rozvojových nástrojů (360º zpětná vazba, skip level meeting, mentoring, koučink, 

samostudium, náslechy, interní rotace, práce na projektech nebo úkolech vedoucí k rozvoji 

konkrétních dovedností apod.). 
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Obr. 4.2: Cyklus ročního hodnocení zaměstnance 

 

 

Hodnocení na základě firemních hodnot se zaměřuje na způsob, jakým zaměstnanec 

dané činnosti provádí. Zaměstnanec je hodnocen za každou firemní hodnotu zvlášť a 

následuje celkové hodnocení naplňování GE „Hodnot růstu“ (GE Growth Values). 

Škála hodnocení výkonu a „Hodnot růstu“ má tři stupně:  

1.  Překonává očekávání (Exceeds Expectations) – zaměstnanec s dlouhodobě vynikajícími 

pracovními výsledky 

2. Dlouhodobě splňuje očekávání (Consistently Meets Expectations) – zaměstnanec s 

výbornými pracovními výsledky 

3. Potřebuje zlepšení (Development Needed) – zaměstnanec s průměrným výkonem 

potřebující rozvoj vedoucí ke zlepšení jeho pracovních výsledků 

Celkové hodnocení zaměstnance se skládá z vlastního sebehodnocení zaměstnance a 

pokračuje hodnocením liniovým managerem. Další složkou je hodnotící rozhovor mezi 

oběma stranami a poslední částí je potvrzení celkového výsledku formou diskuse, na které 
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obě strany společně diskutují revizi a nastavení cílů na příští období ve formě osobního 

rozvojového plánu zaměstnance. U zaměstnanců hodnocených jako „Potřebující zlepšení a 

podporu“ (Development needed) nebo jako „Neuspokojivý“ (Unsatisfactory) je osobní 

rozvojový plán nahrazen akčním plánem. 

Posloupnost celkové hodnocení zaměstnance lze vyjádřit následujícím Obr. 4.3. 

Obr. 4.3: Průběh celkového hodnocení zaměstnance 

 

 

Celkové hodnocení pracovníka (Overall rating) se skládá z dosažených úspěchů 

v pracovních výkonech a v naplňování „Hodnot růstu“ společnosti a je zaneseno do tabulky  

9-block, ze které následně vyplývá výkonnostní kód zaměstnance. Tabulku 9-block, 

vyjadřující škálu hodnocení výkonu zaměstnance, jak ukazuje následující Obr. 4.4. 

Obr. 4.4: Celkové hodnocení zaměstnance – 9-block 
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Výkon a plnění „Hodnot růstu“ je každého u zaměstnance individuální. Z kombinací 

těchto dvou hodnot vyplývá následný hodnotící kód, který může nabývat pěti stupňů: 

• Výjimečný (Role Model) 

• Vynikající (Excelent) 

• Silně přispívající (Strong Contributor) 

• Potřebující zlepšení a podporu (Development Needed) 

• Neuspokojivý (Unsatisfactory) 

 

Zaměstnanec může mít vysoký výkon, ale úroveň jeho práce v souladu s hodnotami  

společnosti bude nízká. Dle těchto dvou faktorů bude celkově ohodnocen jako „potřebující 

zlepšení“. Všechny kombinace výkonu a „Hodnot růstu“, které mohou v 9-blockeru vzniknout 

ukazuje následující Obr. 4.5. 

Obr. 4.5: Výsledková stupnice hodnocení zaměstnanců  
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Procentuální rozdělení zaměstnanců podle výkonnostního kódu, vyplývající z EMS, 

ukazuje následující Obr. 4.6. 

Obr. 4.6: Procentuální rozložení zaměstnanců dle výkonnostního kódu 

 

 

Zaměstnanci mohou být za dodržování vnitřních pravidel a předpisů oceněni cenami 

Compliance. Za speciální činnosti mohou zaměstnanci obdržet tzv. GE šeky, finanční 

odměnu, kterou uděluje přímý nadřízený. Jako speciální ocenění kolegů či za nadstandardní 

práci mohou být formou anonymního hlasování zaměstnanci ohodnoceni cenou EMU (Extra 

Milé Uznání), která je udělována čtvrtletně vyššími managery (senior managers) a má 

finanční charakter. 

Pro rozvoj adaptability společnosti má proces hodnocení přínos ve formě finanční, což 

znamená zvýšení prodeje a kvality, snížení nákladů, zvýšení produktivity a efektivnosti práce, 

zvýšení efektivnosti jednotlivých procesů, rychlejší přizpůsobení společnosti vnějším 

změnám. Mezi další přínosy zařazuji angažovanost zaměstnanců, kteří pomocí procesu 

hodnocení vědí, jak jejich práce přispívá k výsledkům společnosti, transparentnost 

v hodnocení dosahování cílů, provázanost incentivních modelů na stanovené cíle a potřeby 

společnosti a v neposlední řadě rozvoj a vzdělávání lépe provázán s potřebami společnosti. 
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4.3.9 Odměňování 

V oblasti odměňování zaměstnanců dosáhla organizace 57 bodů z celkově možných 

60, tedy 95 %, což svědčí o důkladném propracování této složky řízení lidských zdrojů. 

Politika odměňování je transparentní pro všechny zaměstnance a funguje na principu 

meritokracie. Tento princip znamená, že hodnocení je ve vazbě na výkon a že ti nejvýkonnější 

jsou odměněni výše než ti ostatní. Diferenciace odměňování podporuje motivaci ostatních a 

současně je také příležitostí ocenit ty nejlepší zaměstnance. Společnost si je vědoma hodnoty 

nejlepších zaměstnanců, a proto se snaží systémem odměňování zabránit jejich odchodu. Věk, 

pohlaví, postavení v hierarchii společnosti dle principu meritokracie nehrají roli. 

 Mzda je stanovena pro danou pracovní pozici a její výše se odvíjí od zařazení 

pracovní pozice do tzv. Bandu, který je v různých úrovních rozsahu.  

Prémiový systém je orientovaný vždy na výkon, který se skládá ze dvou složek – 

kvality a kvantity. Poměr těchto dvou složek je na jednotlivých oddělení různý. 

V telefonických procesech se výkon hodnotí z větší části z kvantity (tzn. počtu odbavených 

hovorů) a z menší části z kvality práce. U netelefonických procesů je tomu naopak, zde 

převažuje kvalita nad kvantitou práce. 

Jednou ročně probíhá navyšování platů zaměstnanců, které vychází z EMS každého 

zaměstnance. V EMS je zaměstnanec ohodnocen na základě výkonu, na základě „Hodnot 

růstu“ a podle celkového hodnocení Výjimečný (Role Model), Vynikající (Excellent), Silně 

přispívající (Strong Contributor), Potřebující zlepšení a podporu (Development Needed), 

Neuspokojivý (Unsatisfactory) dochází každoročně k navyšování mzdy určitým procentem. 

Odměňování je v této společnosti jedním z hlavních motivačních faktorů, přispívá ke 

zvyšování výkonu zaměstnanců a tím i ke zvyšování adaptability celé organizace. 

4.3.10 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Oblast rozvoje a vzdělávání dosahuje 61 bodů z celkově možných 65 bodů, dle 

analýzy druhé nejvyšší hodnoty – 94 %. Vysoká hodnota této oblasti svědčí o tom, vedení 

společnosti věnuje vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců velkou pozornost. 

Odpovědnost za vzdělávání a osobní rozvoj je kladena především na samostatnou 

aktivitu zaměstnance. Jen na něm záleží, zdali mimo povinná školení absolvuje ještě jiná 

školení. Jeho přímý nadřízený dohlíží pouze na absolvování základních povinných školení. 
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V důsledku plnění cílů strategie společnosti se změnila rozvojová nabídla školení. 

Upravila se přímo dle potřeb jednotlivých týmů v rámci celé společnosti. Všechny týmy mají 

svého trenéra, který upravuje tréninkové kurzy „šité přímo na míru“ požadavkům a potřebám 

daného týmu. Začaly se provádět týmové 360°, rozšířila se nabídla rozvojových workshopů a 

více se využívá možnosti interní rotace. Součástí vzdělávání zaměstnanců je i tzv. X-training, 

kdy jsou zaměstnanci jednoho oddělení zaškoleni na činnosti jiného logicky navazujícího 

týmu, a to nejen z důvodu dalšího  rozvoje, ale současně i pro případ výpomoci. 

Jednotlivá školení, které jsou zaměstnancům nabízena, jsou zaměřena na nové produkty 

banky, nové poznatky v legislativě, ať už se změna týká právní nebo ekonomické oblasti, 

velmi obsáhlá je také nabídka manažersky orientovaných kurzů. 

Vzdělávací aktivity v rámci GE Money: 

1. COMPLIANCE ŠKOLENÍ  – školení určené k osvojení základních pravidel platných 

v GE (např. ochrana osobních údajů, bezpečnost a ochrana informací, prevence praní 

špinavých peněz atd.) 

2. ODBORNÁ ŠKOLENÍ – zaměřena na získávání odborných znalostí, které jsou 

specifických pro určitou pracovní funkci, jsou plánována v rámci jednotlivých 

oddělení 

3. PRODUKTOVÁ ŠKOLENÍ  – několikadenní školící kurzy, zaměřené na znalost 

bankovních produktů všech tří společností 

4. SOFT SKILLS TRÉNINKY  – tréninky měkkých dovedností (rozvoj osobnostních 

předpokladů zaměstnanců – např. prezentační dovednosti, time management, 

manažerské dovednosti) 

5. BUSINESS SKILLS ŠKOLENÍ  – zaměřeno na rozvoj obecných a odborných 

znalostí zaměstnanců 

6. PROJEKTOVÁ ŠKOLENÍ  – školení pro zaměstnance účastnící se projektových 

řízení 

 

Ve společnosti existuje několik forem školení. Prezenční školení jsou organizována 

buď interně oddělením Tréninku nebo externími firmami. Další možností rozvoje pracovníků 

jsou E-learningové kurzy, umožňující samostudium zaměstnanců ve volné pracovní době na 

intranetu.  
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Rozvojové aktivity v rámci GE Money: 

1. GE UNIVERZITA  – ucelený vzdělávací program pro talentované zaměstnance, 

sloužící jako systematická příprava pro vyšší pracovní pozice, pomáhá vychovávat 

nástupce na klíčové pracovní pozice 

2. TALENT CLUB  – rozvojový program pro zaměstnance, kteří jsou na základě 

pracovního hodnocení vhodní jako nástupci na klíčové pozice, program má za cíl 

efektivně využít potenciál těchto zaměstnanců a udržet je ve společnosti 

3. INTERNÍ ROTACE  – dočasné přeložení zaměstnance na jiné oddělení za účelem 

osobního rozvoje, získávání kontaktů, zvýšení informovanosti, zlepšení komunikace, 

upraveno vnitřním předpisem, přispívá ke zlepšení pozice 

4. ZAHRANI ČNÍ ROTACE – přeložení zaměstnance na jiné oddělení v zahraničí, 

příležitost ke zdokonalení odborných znalostí a dovedností, možnost získat schopnost 

orientace v jiném kulturním prostředí, příležitost k rozvíjení jazykových znalostí a 

předávání pracovních zkušeností 

5. ROZVOJOVÁ CENTRA  – rozvojový program, který je určeny pouze pro manažery, 

kde na základě online testování, prezenčního programu a individuální zpětné vazby je 

manažerům poskytována zpětný vazba a komplexní obraz jejich osobnosti, dostávají 

doporučení pro další rozvoj 

6. INDIVIDUÁLNÍ KOU ČING  – externí kouč dává možnost zaměstnancům vytvořit 

vhodné podmínky pro využití jejich odborných znalostí a osobnostních předpokladů, 

kouč se zaměřuje na faktory, ovlivňující pracovní výkonnost a spokojenost 

zaměstnanců        

7. ZPĚTNÁ VAZBA  360° – komplexní zpětná vazba zaměstnance, kterého hodnotí 

jeho liniový manažer, jeho kolegové, případně podřízení, interní nebo externí 

zákazníci, zaměstnance na základě zpětné vazby 360° získává informace o svých 

silných stránkách i o oblastech, potřebujících další rozvoj 

8. MENTORING  – metoda zaměřená na osobnostní a profesní rozvoj zaměstnanců 

v souladu se strategií, formou systematického vedení, zkušený mentor vede méně 

zkušeného zaměstnance a poskytuje mu dlouhodobou zpětnou vazbu 
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Potřeby rozvoje a vzdělávání u zaměstnanců se zjišťují dotazníkovým průzkumem na 

intranetu. Plán školení na celý rok se nastavuje u procesu celkového hodnocení a následně je 

uveden v EMS každého zaměstnance. Po absolvování vzdělávacích kurzů dochází k jejich 

vyhodnocení – do dvou měsíců od ukončení kurzu musí zaměstnanec na určité procento splnit 

úkol, který mu byl na kurzu udělen. Následně vyplňuje formulář, kde popisuje formu splnění 

úkolu a přínos této činnosti pro svou práci. 

V průběhu pracovního života zaměstnance se potřeba rozvojových a vzdělávacích 

nástrojů mění. GE se snaží těmto potřebám přizpůsobit a formou vzdělávání zvyšuje osobní 

spokojenost zaměstnanců, jejich motivaci, sdílení firemních hodnot zaměstnanci nebo 

například pocit sounáležitosti a podílení se na cílech společnosti, čímž přispívá ke zvyšování 

adaptability celé společnosti. 

 

4.4 Shrnutí 

Současný systém řízení lidských zdrojů ve společnosti GE Money Bank a.s. jsem 

zhodnotila jako výborný. Společnost si je vědoma důležitosti jednotlivých článků celkové 

strategie, což se projevuje na jejich důsledném propracování.  

Důraz je kladen na osobní i profesní rozvoj zaměstnanců, jsou sledovány jejich 

individuální rozvojové potřeby, předpokládá se jejich samostatnost v této oblasti. 

Zaměstnanci jsou sdílením firemních hodnot vedeni k orientaci na vysokou úroveň znalostí a 

vysoký pracovní výkon. Důkladným výběrem zaměstnanců, silnou podnikovou kulturou, 

podporou inovací, transparentním systémem odměňování dle výkonu, týmovou spoluprací a 

dodržováním integrity se společnost snaží o udržení konkurenční výhody. 

Na základě těchto skutečností si GE Money Bank a.s. do budoucna vychovává kvalitní 

zaměstnance, soustředěné na vlastní rozvoj i rozvoj společnosti. Udržuje si tak vysokou 

pracovní výkonnost, plní své strategické cíle a je schopna se pružně adaptovat na změny 

uvnitř společnosti i změny vnějšího prostředí. 
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5. Náměty a doporučení pro management 
 

GE Money Bank a.s., patřící do mezinárodního koncernu General Electric, je procesně 

řízenou společností s vysokou úrovní řízení lidských zdrojů.  

Banka již při výběru budoucích zaměstnanců hodnotí podle přísných kritérií a na 

základě schopností jednotlivců totožných s firemními hodnotami. Je si vědoma důležitosti 

získávání a výběru zaměstnanců jako možnosti ovlivnit jejich výkon i výkon celé společnosti 

do budoucna. Již při adaptačním procesu podněcuje v zaměstnancích angažovanost a 

iniciativu, faktory potřebné pro rozvoj a adaptabilitu. Formou vzdělávacích a rozvojových 

programů, silou organizační kultury a firemních hodnot, systémem řízení pracovního výkonu 

a jeho hodnocením  se snaží o participaci zaměstnanců na výkonu celé společnosti.  

Na základě zjištěných skutečností doporučují následující: 

• zahrnout do pravidelných školení informace o filozofii podniku, hodnotách a 

cílech, které přispívají k sounáležitosti s podnikem a vedou k větší motivaci a 

ochotě zaměstnanců 

• zajistit pravidelnou informovanost zaměstnanců o organizačním směřování, o 

budoucích úkolech, o přínosech pro ně samotné a také o přínosech pro celou 

společnost 

• přes kontrolní mechanismy, které jsou v bankovnictví nutné, podněcovat 

angažovanost, iniciativu a participaci zaměstnanců jak na výkonu, tak i na 

rozvoji celé společnosti 

• provázat výsledky jednotlivých školení a rozvojových programů na systém 

odměňování zaměstnanců – bude tím zvýšena snaha zaměstnanců zúčastnit se 

nepovinných školení, dojde k většímu rozvoji lidského potenciálu organizace 

• nabízet zaměstnancům nejnižších bandů po dvou odpracovaných letech vhodná 

interní volná pracovní místa a tak předejít jejich odchodu 

• snažit se udržet si kvalitní zaměstnance, např. větší motivací, různými cenami, 

peněžními nebo nepeněžními odměnami, individuálními možnostmi osobního 

růstu v rámci společnosti 

• podporovat zájem zaměstnanců o návazné procesy, tzn. rozšířit informovanost 

o činnostech předcházejících a následujících práci daného zaměstnance 
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• zvýšit motivaci nadřízených k osobnímu rozvoji a vzdělávání zaměstnanců 

• dále doporučuji pravidelně aktualizovat popisy pracovních pozic 

 

Dle mého názoru je GE Money Bank a.s. jedna z nejlépe zaměstnanecky zaměřených 

společností, které se svým pracovníkům snaží vytvořit místo, kde budou rádi pracovat. 

Společnost klade důraz na vytváření prostředí podporující rozvoj svých zaměstnanců a má 

důkladně propracované jednotlivé složky řízení lidských zdrojů, což jí pomáhá v dnešním 

prostředí plném změn udržet vysokou výkonnost a v neposlední řadě také adaptabilitu. 
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6. Závěr 
 

Vlivem globalizace a rozvíjejících se technologií se v dnešním, dynamicky se měnícím 

světě, rozšiřuje konkurence a společnosti tak musí neustále procházet různými změnami. Ty 

společnosti, které chtějí těmto změnám čelit, přizpůsobit se jim nebo se s nimi vyrovnat jsou 

si vědomy toho, že je potřeba mít zaměstnance disponující nejnovějšími znalostmi a 

dovednostmi a s ochotou se těmto změnám přizpůsobit. 

Pouze takové organizace, které budou svým zaměstnancům poskytovat široké 

možnosti osobního a profesního rozvoje, si budou udržovat jednu z největších konkurenčních 

výhod a budou mít mimořádný nástroj k růstu motivace, růstu výkonu a rozvoje. 

V této diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu přístupu managementu 

společnosti GE Money Bank a.s. vedoucí k rozvoji adaptability v souladu se strategickými 

cíly, prostřednictvím celkového systému řízení lidských zdrojů. 

První část diplomové práce rozebírá teoretické pojmy a východiska vztahující se ke 

strategickému řízení lidských zdrojů, k rozvoji lidského potenciálu, řízení pracovního výkonu 

a adaptabilitě. Objasňuje hodnotu lidských zdrojů, sílu organizační kultury a její hodnoty 

ovlivňující pracovní výkon zaměstnanců. Druhá část obsahuje informace o analyzované 

společnosti, popisuje její historii, organizační strukturu až po organizační složku působící 

v České republice. V třetí části analyzuji současný systém řízení lidských zdrojů, způsob 

získávání a výběru zaměstnanců, systém řízení pracovního výkonu zaměstnanců, procedury 

pracovního hodnocení a přístup managementu k udržení adaptability celé společnosti. V této 

části popisuji také systém odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké vztahy ve společnosti a 

vlivy její firemní kultury.    

Analýza vychází ze záznamů z osobních rozhovorů s managementem společnosti a z 

interních materiálů. 

Na základě zjištěných skutečností řadím společnost GE Money Bank a.s. mezi 

subjekty s vysokou úrovní řízení lidských zdrojů. Vedení společnosti si je vědomo důležitosti 

jednotlivých složek řízení lidských zdrojů a důležitosti řízení pracovního výkonu 

zaměstnanců na celkové strategii, o čemž svědčí jejich důkladné propracování.  
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GE Money Bank a.s. má silnou podnikovou kulturu, i přestože se lehce problémovými 

ukázaly firemní hodnoty společnosti. Ty jsou známy, uznávány a sdíleny zaměstnanci spíše 

průměrně. Avšak formou pravidelných školení obsahujících informace o filozofii, hodnotách 

a cílech společnosti, může být tento problém odstraněn. Tato školení zajistí pravidelnou 

informovanost zaměstnanců o budoucích úkolech, o přínosech pro ně samotné a také o 

přínosu jejich práce pro společnost. 

Dle provedené analýzy se jeví dalším problémovým faktorem krátká pracovní 

„životnost“ asistentů pracujících na telefonických procesech. Těmto zaměstnancům by bylo 

vhodné po určitém počtu odpracovaných let na základě individuálních potřeb nabízet volná 

interní pracovní místa a tak předejít jejich odchodu ze společnosti. 

Společnost se snaží o rozvoj svých zaměstnanců formou nejrůznějších vzdělávacích 

programů, rozvojových nástrojů a motivačních programů. I přes tyto faktory zůstává hlavní 

zodpovědnost za osobní rozvoj na straně zaměstnance.  

Cestou podpory proaktivity, inovací a týmové spolupráce, dodržováním integrity a 

jednotným vystupováním vůči zákazníkům se společnost snaží o udržení konkurenční 

výhody. Zaměstnanci jsou vedeni k týmové práci, k orientaci na vysokou úroveň znalostí a 

dovedností a na vysokou úroveň poskytovaných služeb zákazníkům. V důsledku těchto 

skutečností dochází k udržení vysoké výkonnosti, k plnění rozvojových plánů zaměstnanců, 

k důslednému plnění strategických plánů společnosti a tím i k vysoké adaptabilitě společnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BCP – Business Continuity Plan 

EMS – Executive Management Staff 

GE – General Electric 

PDP – Personal Development Plan 

SME – small and medium entrepreneurs – malí a střední podnikatelé 
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Příloha č. 1 

 

SCHÉMA POLOSTANDARDIZOVANÉHO ROZHOVORU  

S MANAGERY 

 

Strategie organizace 

1. Znají zaměstnanci  firemní strategii a její jednotlivé kroky ? 

2. Jsou stanoveny cíle pro strategii řízení lidských zdrojů ? Jsou tyto cíle veřejné ? 

3. Jsou naplánovány akční kroky pro strategii řízení lidských zdrojů ? 

4. Je ve společnosti osoba zodpovědná za řízení lidských zdrojů ? 

5. Má společnost plány pro zabezpečení potřeby lidských zdrojů ? 

6. Jsou ve společnosti určeny pravomoci osob zodpovědných za řízení lidských zdrojů ? 

7. Jsou vyhodnocovány chyby v organizaci ? Jakým způsobem ? 

8. Má organizace připravené opatření proti rizikům ? 

9. Existují ve společnosti popisy pracovních míst ? Mají je k dispozici všichni zaměstnanci ? 

10. Jsou popisy pracovních míst aktualizovány ? 

11. Je si organizace vědoma hodnoty lidských zdrojů a jejich srovnatelnosti s hodnotou 

finančních nebo materiálních zdrojů ? 

12. Jak vidíte celkovou úroveň řízení lidských zdrojů ve společnosti ? (hodnocení 1-5, kde 

hodnota 1 znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 

 

U otázek 1 – 11 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 12 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Strategie organizace je možno získat 80 bodů.  

Celkem získáno 76 bodů, tedy 95 %. 

 

Strategie získávání a výběru nových zaměstnanců 

13. Má organizaci jednotný a ucelený postup při přijímání nových zaměstnanců ? 

14. Jsou určeny osoby, které dohlíží na výběr nových zaměstnanců ? 

15. Je u přijímacího pohovoru vedoucí pracoviště (budoucí nadřízený uchazeče) ? 

16. Jsou vedoucí pracovníci vyškoleni jak vést přijímací rozhovor ? 

17. Má při výběru vhodného uchazeče o volnou pracovní pozici hlavní hlas vedoucí 

pracovník ? 

18. Existuje adaptační program pro nové zaměstnance ? 
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19. Jak vidíte celkovou úroveň přijímání zaměstnanců ve společnosti ? (hodnocení 1-5, kde 

hodnota 1 znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 

 
U otázek 13 – 18 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 19 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Strategie získávání a výběru nových zaměstnanců je možno získat 55 bodů.  

Celkem získáno 50 bodů, tedy 91 %. 

 
Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

20. Je ve společnosti nastavena politika vzdělávání a rozvoje ? 

21. Je ve společnosti určena osoba zodpovědná za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ? 

22. Zjišťují se pravidelně potřeby vzdělávání a rozvoje u zaměstnanců ? 

23. Je zajišťován rozvoj a vzdělávání zaměstnanců formou externích firem ? 

24. Je zajišťováno vzdělávání v oblasti řízení lidí pro vedoucí pracovníky ? 

25. Jsou výsledky školení vyhodnocovány ? 

26. Jsou evidována školení, kterých se zaměstnanci účastní ? 

27. Absolvují zaměstnanci ročně alespoň 10 hodin na nepovinných školeních ? 

28. Jak vidíte celkovou úroveň vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti ? (hodnocení 

1-5, kde hodnota 1 znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 

 

U otázek 20 – 27 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 28 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je možno získat 65 bodů.  

Celkem získáno 61 bodů, tedy 94 %. 

 

Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

29. Je ve společnosti zaveden systém pracovního hodnocení ? 

30. Je hodnocení zaměstnanců prováděno pravidelně ? 

31. Jsou výsledky pracovního hodnocení používány v odměňování zaměstnanců? 

32. Jsou výsledky pracovního hodnocení používány pro další vzdělávání zaměstnanců ? 

33. Jsou výsledky pracovního hodnocení používány pro zvyšování výkonnosti  společnosti ? 

34. Jsou výsledky pracovního hodnocení používány pro zlepšení řízení lidí ? 

35. Jak vidíte celkovou úroveň pracovního hodnocení ve společnosti ? (hodnocení 1-5, kde 

hodnota 1 znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 
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U otázek 29 – 34 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 35 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců je možno získat 55 bodů.  

Celkem získáno 51 bodů, tedy 93 %. 

 

Strategie odměňování zaměstnanců  

36. Má společnost mzdovou politiku ?  

37. Je způsob odměňování transparentní pro všechny zaměstnance ? 

38. Jsou zaměstnanci odměňováni podle výkonu nebo podle počtu odpracovaných let ? 

39. Je sledována fluktuace ? Na kterých pozicích je nejvyšší ?  

40. Nabízí společnost zaměstnancům benefity ? 

41. Jsou zaměstnanecké výhody aktualizovány dle potřeb zaměstnanců ? 

42. Je pravidelně zjišťována spokojenost zaměstnanců se zaměstnaneckými výhodami ? 

43. Jak vidíte celkovou úroveň odměňování zaměstnanců ve společnosti ? (hodnocení 1-5, 

kde hodnota 1 znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 

 

U otázek 36 – 42 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 43 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Strategie odměňování zaměstnanců je možno získat 60 bodů.  

Celkem získáno 57 bodů, tedy 95 %. 

 

Firemní kultura a zaměstnanecké vztahy 

44. Existují ve společnosti hodnoty, které jsou pro ni důležité ? Které to jsou ? 

45. Znají tyto hodnoty všichni zaměstnanci ? 

46. Jsou tyto hodnoty uznávány a sdíleny všemi zaměstnanci ? 

47. Má společnost politika zaměstnaneckých vztahů ? 

48. Má společnost etický kodex ? Je všem zaměstnancům dostupný  ? 

49. Jak hodnotíte zaměstnanecké vztahy ve společnosti ? (hodnocení 1-5, kde hodnota 1 

znamená nízkou úroveň, hodnota 5 nejvyšší úroveň) 

 

U otázek 44 – 48 je za každou odpověď ano 1 bod. U otázky 49 je počet bodů mezi 1 – 5. 

Za oblast Firemní kultura a zaměstnanecké vztahy je možno získat 50 bodů.  

Celkem získáno 44 bodů, tedy 88 %. 
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          Příloha č. 2 

  

HODNOTY GENERAL ELECTRIC 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Externí zaměřeníExterní zaměřeníExterní zaměřeníExterní zaměření    

((((ExternalExternalExternalExternal    FocusFocusFocusFocus))))    

SrozumitelnostSrozumitelnostSrozumitelnostSrozumitelnost    
((((ClearClearClearClear    ThinkerThinkerThinkerThinker))))    

Představivost Představivost Představivost Představivost 

((((ImaginationImaginationImaginationImagination))))    

Zapojení Zapojení Zapojení Zapojení 

((((InclusivenessInclusivenessInclusivenessInclusiveness))))  

OdbornostOdbornostOdbornostOdbornost    

((((ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise))))    

 

• Definuje úspěch očima zákazníka.  

• Drží krok s dynamikou odvětví … 

předvídá a chápe širší souvislosti. 

• Přichází s novými a kreativními 
myšlenkami … je otevřený/á změně.  

• Vynalézavý/á … prokazuje odvahu a 
vytrvalost.  

• Týmová práce … respektuje nápady a 
názory ostatních. 

• Umí nadchnout ostatní a zasazuje se o 

angažovanost. 

• Hluboká znalost oboru … důvěryhodně 
vybudovaná na zkušenostech. 

• Neustále se rozvíjí … rád/a se vzdělává. 

•  Hledá jednoduchá řešení na komplexní    
problémy … je rozhodný/á.  

•  Soustředění… sděluje jasné a 

konzistentní priority. 
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           Příloha č. 3 

 

GE POSTUPY ŘEŠENÍ 

 

 

 

Využití představivosti při práci pro zákazníky, zaměstnance i okolí. 

 

Podílení se na řešení některých nejtíživějších problémů světa. 

 

GE je společnost, která vytváří trhy, formuje lidi a přináší nové hodnoty. 

 

Vedoucí postavení společnosti je budováno na vzdělání, zapojení všech a podporování změn. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


