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1 ÚVOD 

 

 �ízení lidských zdroj� je koncepce personalistiky, vyjad�ující její postavení v systému 

�ízení organizace. Je to zárove� oblast �ízení, která na sebe upoutává stále v�tší pozornost. 

Stále m�nící se ekonomické podmínky vytvá�ení i pot�ebu stále aktivního p�ístupu k metodám  

�ízení lidských zdroj�, protože práv� v lidských zdrojích, v racionálním hospoda�ení s nimi, 

v jejich formování a motivování �i v pé�i o n�, lze nalézt klí� k prosperit� jednotlivých firem  

i celé spole�nosti.  

 Firma �i jakákoliv jiná organizace mohou fungovat jen tehdy, poda�í-li se shromáždit, 

propojit, uvést do pohybu a využívat materiální, finan�ní a lidské zdroje. Protože lidské zdroje 

uvád�jí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání a protože lidské zdroje 

zárove� pro firmu p�edstavují ten nejcenn�jší a v rozvinutých tržních podmínkách zpravidla  

i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperit� a konkurenceschopnosti firmy, je �ízení 

lidských zdroj� jádrem a nejd�ležit�jší oblastí celého podnikového �ízení. Konec konc�,  

i v jakékoliv jiné oblasti podnikového �ízení (nap�. v oblasti financí, investic, výroby apod.) 

nejde ani tak o �ízení této oblasti, jako o �ízení lidí zajiš�ujících tuto oblast �i p�ispívajících ke 

spln�ní jejich úkol�.  

 První podmínkou úsp�šnosti firmy je tedy uv�dom�ní si hodnoty a významu lidských 

zdroj�, uv�dom�ní si, že lidské zdroje p�edstavují nejv�tší bohatství podniku a že jejich �ízení 

rozhoduje o tom, zda firma usp�je �i nikoli.  

 V tržních podmínkách je samoz�ejmé, že o zp�sobu �ízení lidských zdroj� rozhoduje 

podnik sám, že do jeho výhradní kompetence pat�í to, jaké bude postavení tohoto �ízení 

v podnikové hierarchii �ídících �inností, jaký bude mít rozsah i strukturu, na které oblasti, na 

které �innosti se soust�edí více a na které mén�, jaká bude podniková personální politika  

a strategie, kolik a jaké pracovníky bude firma zam�stnávat apod.  

 Cílem mé diplomové práce je provést analýzu sou�asného stavu �ízení lidských 

zdroj� v malé firm� a p�edložit návrhy na zlepšení daného systému. Svého cíle se budu snažit 

dosáhnout pomocí metody pozorování, analýzou dokument�, materiál� a dotazníkového 

šet�ení  v dané organizaci. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA �ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ� 

 

Všechny organizace, bez ohledu na rozdíly ve struktu�e i okolním prost�edí, je nutno �ídit. 

Od doby, kdy vzniklo �ízení, existuje i otázka, jak �ídit lépe. Peter Drucker zd�raz�uje, že 

dosažení vysoké výkonnosti je nezbytné „�ízení pomocí cíl�“. Rosabeth Moss Kanterová 

navrhuje zásady �ízení organizace, které umož�ují lépe využít jejích lidských zdroj�.  Dle 

PUGHA D.S., HICKSONA D.J., Auto�i o organizacích, 2.vyd., Velká Británie: Nadace Open 

University v �R v roce 1999 v rámci p�ekladu kurzu The Effective Manager, p�eloženo 

z anglického originálu Writers on Organizations, Penguin Books 1989. 

 

2.1 �ízení lidských zdroj� 

 

�ízení lidských zdroj� lze definovat jako strategický a logicky promyšlený p�ístup 

k �ízení nejcenn�jšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kte�í jako jednotlivci i jako 

kolektivy p�ispívají k dosažení jejích cíl�. Hlavními aktivitami �ízení lidských zdroj� jsou: 

Organizace 

• Podoba organizace – vytvá�ení organizace, která slouží všem pot�ebným �innostem, 

seskupuje je zp�sobem, který povzbuzuje integraci a kooperaci, v reakci na zm�ny 

funguje pružn� a umož�uje efektivní komunikaci a rozhodování. 

• Vytvá�ení pracovních úkol�, pracovních míst a rolí – rozhodování o obsahu práce  

a odpov�dnosti na jednotlivých pracovních místech �i v jednotlivých rolích za ú�elem 

maximalizace vnit�ní motivace a spokojenosti pracovník� s vykonávanou prací. 

• Rozvoj organizace – stimulování, plánování a realizace program� zam��ených na 

zvýšení efektivity fungování organizace a její adaptace na zm�ny.  

Zam�stnanecké vztahy 

Zlepšování kvality zam�stnaneckých vztah� vytvá�ením klimatu d�v�ry a vytvá�ení 

pozitivn�jší psychologické smlouvy. 

Zabezpe�ování lidských zdroj� 

• Plánování lidských zdroj� – odhadování budoucích pot�eb pracovník� jak z hlediska 

jejich po�tu, tak z hlediska úrovn� jejich dovedností a schopností a vytvá�ení  

   a realizace plán� sm��ujících k uspokojení t�chto pot�eb. 

• Získávání a výb�r – zabezpe�ování po�tu a struktury pracovník�, které organizace 

pot�ebuje. 
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�ízení pracovního výkonu 

 Dosahování lepších výsledk� organizace, tým� a i jednotlivc� pomocí zkoumání  

a �ízení pracovního výkonu v rámci dohodnutých cíl� a požadavk� na schopnosti; hodnocení 

a zlepšování pracovního výkonu; rozpoznávání a uspokojování pot�eb v oblasti vzd�lávání  

a rozvoje. 

Rozvoj lidských zdroj� 

• Celoorganiza�ní a individuální vzd�lávání – systematické rozvíjení proces� 

vzd�lávání a u�ení na celoorganiza�ní i individuální úrovni; poskytování p�íležitostí 

k u�ení pro pracovníky za ú�elem rozvoje jejich schopností, realizace jejich potenciálu 

a zvýšení jejich zam�stnatelnosti. 

• �ízení kariéry – plánování a rozvíjení kariéry lidí s potenciálem. 

�ízení odm��ování 

• Systémy odm��ování – vytvá�ení mzdových a platových struktur a systém�, které 

budou spravedlivé, srovnatelné, srozumitelné a pr�hledné. 

• Zásluhové  odm�ny – provázání pen�žních odm�n s výsledky, schopností, velikostí 

p�ínosu, dovednostmi a úsilím. 

• Nepen�žní odm�ny – poskytování nepen�žních odm�n pracovník�m, nap�. uznání, 

vyšší odpov�dnosti a pravomoci, p�íležitosti pocítit úsp�ch a p�íležitosti k r�stu. 

Pracovní vztahy 

• Kolektivní pracovní vztahy – �ízení a udržování formálních a neformálních vztah�. 

• Zapojování a participace pracovník� – naslouchat pracovník�m, poskytovat jim 

informace a radit se s nimi o záležitostech spole�ného zájmu. 

Komunikace – vytvá�ení a poskytování informací, které pracovníky zajímají.  

Dle ARMSTRONGA M., �ízení lidských zdroj�,  vyd., Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 

80-247-0469-2 

 

2.2 Organizace, pracovní místa a role 

 

Organizaci tvo�í lidé více �i mén� vzájemn� spolupracující. Nutn� tak musí být organizace 

p�izp�sobena jednotlivým silným stránkám a vlastnostem lidí, kte�í jsou k dispozici. Výsledek 

možná nebude ideální, ale bude pravd�podobn� fungovat lépe než struktura která ignoruje 

lidský faktor. Cílem vytvá�ení organizace je optimalizování soustavy, která slouží k  �ízení 

záležitostí podniku. Abychom mohli soustavu optimalizovat, je nutné: 
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- vyjasnit obecný ú�el organizace – strategické tlaky �i snahy, které jsou sm�rodatné pro 

to, co se d�lá a jak to funguje; 

- co nejp�esn�ji definovat rozhodující �innosti pot�ebné k dosažení tohoto ú�elu; 

- logicky sumarizovat tyto �innosti, abychom se vyhnuli zbyte�ným duplicitám; 

- v zájmu sledování obecného ú�elu organizace zabezpe�it integraci, propojení �inností  

   a dosažení kooperativního úsilí a týmové práce; 

- zabudovat do systému flexibilitu tak, aby se uspo�ádání organizace mohlo rychle 

adaptovat na nové situace a nové úkoly; 

- zabezpe�it rychlý p�enos informací v celé organizaci; 

- stanovit role a funkce každé organiza�ní jednotky tak, aby všichni zú�astn�ní v�d�li, 

jaká je jejich úloha p�i realizaci obecného ú�elu organizace; 

- vyjasnit role jedinc�, jejich odpov�dnosti a pravomoci; 

- vytvá�et pracovní úkoly a pracovní místa tak, aby se co nejlépe využívaly dovednosti  

   a schopnosti držitel� pracovních míst a aby je práce co nejlépe vnit�n� motivovala; 

- plánovat a realizovat aktivity rozvoje organizace za ú�elem zabezpe�ení toho, aby 

jednotlivé procesy v organizaci probíhaly zp�sobem, který p�isp�je k efektivnosti 

organizace; 

- podle pot�eby vytvá�et týmy a projektové skupiny, které by byly odpov�dné za 

jednotlivé výrobní, rozvojové, odborné  nebo administrativní �innosti nebo za provád�ní 

projekt�.  

 

Posuzování organizace 

Posuzování organizace probíhá v následujících krocích: 

1. Analýza existujícího uspo�ádání a faktor�, které mohou ovlivnit organizaci v sou�asné 

dob� i v budoucnosti. 

2. Diagnóza toho, co je t�eba ud�lat ke zlepšení zp�sobu strukturování a fungování 

organizace. 

3. Plán zavád�ní všech úprav struktury, které vyplynuly z diagnózy. Postup je možné 

roz�lenit na etapy. Plán by m�l obsahovat dlouhodob�jší úvahy o struktu�e a o typech 

manažer� a pracovník�, kte�í by jej m�li zajiš�ovat. 

4. Realizace plánu. 

 

2.2.1 Analýza organizace 

 Východiskem pro posuzování organizace je analýza existujících okolností, struktury  
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a proces� v organizaci a vyhodnocení strategických problém�, které by se mohly 

v budoucnosti projevovat. Týká se to: 

• Vn�jšího prost�edí. Ekonomické, tržní a konkuren�ní faktory, které mohou na 

organizaci p�sobit. Zna�ný význam budou v této souvislosti mít plány vytvá�ení trhu 

výrobk�. 

• Vnit�ního prost�edí. Poslání, hodnoty, klima v organizaci, styl �ízení, technologie  

      a procesy v organizaci, které ovliv�ují zp�sob jejího fungování a m�ly by být    

      strukturovány tak, aby toto fungování zabezpe�ovaly. 

• Strategické otázky a cíle. V rámci zkoumání je nezbytné rozpoznat strategické 

problémy, jimž bude organizace �elit, i její strategické cíle. Je to možné provád�t na 

základ� takových hledisek, jako je r�st, konkurence, postavení na trhu a stabilita trhu. 

Bude také t�eba zvážit problémy týkající se existence pot�ebných lidských, finan�ních 

a materiálních zdroj�. 

• �innosti. Analýza �inností zjiš�uje, co se ud�lalo a co je t�eba v organizaci v daných 

podmínkách ud�lat k dosažení jejích cíl�. Analýza by se m�la zam��it na to, co se 

ud�lalo a co se neud�lalo, co se d�lá a de a jak mnoho se ud�lalo. Je t�eba odpov�d�t 

na základní otázky: „Jsou všechny požadované �innosti �ádn� zabezpe�eny?“ 

„Vykonávají se n�které �innosti, které  nejsou nezbytn� nutné, tj. �innosti, které 

nejsou nutné v�bec, nebo �innosti, které by mohly být hospodárn�ji a ú�inn�ji 

provád�ny externím dodavatelem?“ 

• Struktura. Analýza struktury se zam��uje na to, jak jsou seskupeny jednotlivé �innosti, 

na po�et úrovní v hierarchii �ízení, na míru decentralizace pravomocí na divize  

     a strategické podnikové útvary, na to, kde mají místo ve struktu�e také funkce, jako  

     jsou finance, personalistika a výzkum a vývoj a na vztahy, které existují mezi r�znými   

           výrobními a funk�ními útvary. Dle ARMSTRONGA M., �ízení lidských zdroj�,  vyd.,     

           Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 80-247-0469-2 

 

2.2.2 Diagnóza organizace 

 

Diagnóza organizace by m�la být založena na analýze a na souhlasu t�ch, kterých se cíle 

organizace týkají. Je t�eba zvážit sou�asné uspo�ádání z hlediska t�chto cíl� a budoucích 

požadavk�, abychom zjistili, do jaké míry jim organizace odpovídá �i nikoliv. Je nutné v�d�t, 

že neexistují žádné absolutn� platné normy, podle nichž bychom strukturu organizace mohli 
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posoudit. Neexistuje žádná jediná správná cesta organizování �ehokoliv a neexistují žádná 

absolutn� platná pravidla, podle kterých bychom mohli zvolit podobu organizace. Neexistují 

žádná „pravidla“ nebo „principy“ organizace, ale existují ur�itá vodítka, která je t�eba mít na 

pam�ti p�i každém zkoumání organizace. Jsou to: 

• P�id�lování práce. Práce, kterou je t�eba ud�lat, by m�la být definována  a p�id�lena 

jednotlivým funkcím, jednotkám, útvar�m, odd�lením, pracovním tým�m, 

projektovým skupinám a jednotlivým pracovním míst�m. P�íbuzné �innosti by m�ly 

být seskupeny dohromady, ale je t�eba klást d�raz spíše na proces než na hierarchii  

      a mít na pam�ti pot�ebu �ízení proces�, které se týkají �ady r�zných pracovních    

      jednotek a tým�. 

• Diferenciace a integrace. Je nezbytné rozlišovat mezi r�znými �innostmi, které se 

nemusejí provád�t, ale je stejn� tak nezbytné zabezpe�it integrování t�chto �inností 

tak, aby každý v organizaci sm��ovat svou prací ke stejným cíl�m. 

• Týmová práce. Je t�eba definovat pracovní místa a charakterizovat role tak, aby to 

usnad�ovalo týmovou práci a zd�raz�ovalo její význam. M�ly by být zd�razn�ny 

oblasti, kde je t�eba spolupracovat.  

• Flexibilita. Struktura organizace by m�la být dostate�n� flexibilní, aby rychle 

reagovala na zm�ny, úkoly a nejistotu. Flexibilitu je možné zvýšit tím, že vytvo�íme 

jakési jádro pracovník� a k pokrytí zvláštní pot�eby práce budeme používat 

pracovník� na �áste�ný úvazek, do�asných pracovník� a osob pracujících na základ� 

dohody o provedení práce nebo pracovní �innosti, pop�ípad� budeme využívat leasing 

pracovník�.  

• Vyjasn�ní role. Lidé by m�li mít jasnou p�edstavu o svých rolích jako jednotlivc�  

i �len� týmu. M�li by v�d�t , že si jich proto bude podnik vážit, a m�li by mít 

p�íležitost k využívání svých schopností p�i pln�ní úkol�, které s nimi byly projednány 

a jimž jsou oddáni. Popisy pracovních míst nebo rolí by m�ly definovat hlavní oblasti 

pracovních výsledk�, ale nem�ly by p�sobit jako sv�rací kazajka, kladoucí meze 

iniciativ� a p�ehnan� omezující odpov�dnost. 

• Decentralizace. Pravomoc rozhodovat by m�la být delegována tak blízko míst�m, kde 

se p�íslušné �innosti uskute��ují, jak je to jen možné. 

Vytvá�ení organizace vyús�uje do plánování organizace – vyhodnocování d�sledk�  zm�n na 

budoucí pot�ebu pracovních sil a podnikání krok� k tomu, aby tato pot�eba byla uspokojena. 
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2.2.3 Plánování organizace 

Plánování organizace je proces p�em��ující analýzu do skute�ného uspo�ádání. Stanovuje 

strukturu, vztahy, role, pot�ebu lidských zdroj� a zp�soby realizace zm�n. Neexistuje žádný 

nejlepší zp�sob vytvá�ení organizace. Vždy jde o volbu mezi alternativami. P�i 

vyhodnocování alternativ pom�že logická analýza, ale rozhodující bude pravidlo dané situace. 

Kone�ná volba bude závislá na sou�asných i budoucích podmínkách a okolnostech 

organizace.  

 

Pracovní místo tvo�í soubor p�íbuzných úkol�, které vykonává ur�itá osoba a napl�uje tím 

ú�el pracovního místa. Lze je považovat za ur�itou jednotku struktury organizace, která se 

nem�ní, a� už je na tomto pracovním míst� kdokoliv.  Pracovní místo v tomto smyslu je 

pevná entita, �ást stroje, která m�že být „navržena a sestrojena“ jako kterákoliv jiná �ást 

stroje. Rutinní nebo chodem stroje ur�ovaná práce a pracovní místa skute�n� ve v�tšin� 

organizací existují, ale stále více p�estává být vykonávaná práce mechanickou záležitostí. To, 

co se d�lá, jak se to d�lá a jaké jsou dosažené výsledky, závisí více a více na schopnostech  

a motivaci jedinc� a jejich sou�innosti s jinými lidmi i se zákazníky a dodavateli. 

 

Role je v podstat� úloha, kterou lidé p�i vykonávání práce hrají. Roli lze tedy 

charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování – existují-li ur�itá o�ekávání, pak roli 

p�edstavuje to, jak se daná osoba musí chovat, aby tato o�ekávání splnila.  Role se tedy více 

týkají lidí než pracovních míst a znamená, že míra, v jaké m�že být role „vytvá�ena“, 

podobn� jako se vytvá�í pracovní místo, m�že být omezená, nebo tam, kde jsou d�ležité 

flexibilita a r�st, m�že být dokonce nulová. To se týká zejména pracovník� pracujících se 

znalostmi a informacemi. 

 

Obsah práce na pracovních místech ovliv�uje cíl organizace nebo dané organiza�ní 

jednotky, konkrétní požadavky, které pln�ní tohoto cíle klade na lidi, struktura organizace, 

procesy a �innosti provád�né v organizaci, technika a technologie organizace a její zm�ny  

a prost�edí, v n�mž organizace p�sobí.  

 

2.2.4 Analýza a popis pracovních míst a rolí 

Analýza pracovních míst a rolí (která zahrnuje analýzu dovedností a analýzu schopností) 

je jednou z nejd�ležit�jších metod v �ízení lidských zdroj�. Poskytuje informace pot�ebné pro 

vypracování popis� pracovních míst, definování rolí a specifikací pracovních místa a také 
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specifikací pot�ebných pro vzd�lávání a výcvik. Má také zásadní význam pro vytvá�ení 

organizace a pracovních míst, pro získávání a výb�r pracovník�, �ízení pracovního výkonu, 

vzd�lávání, rozvoj, �ízení kariéry, hodnocení práce a pro vytvá�ení mzdových struktur. Tyto 

informace jsou sou�ástí v�tšiny klí�ových proces� �ízení lidských zdroj�. 

 

Analýza pracovního místa 

Analýzou pracovního místa se rozumí proces sb�ru, analýzy a uspo�ádání informací  

o obsahu práce na pracovním míst� s cílem vytvo�it základ pro popis pracovního místa  

a podklady pro získávání a vzd�lávání pracovník�, pro hodnocení práce a �ízení pracovního 

výkonu. Analýza pracovního místa se soust�e	uje na to, co se o�ekává, že držitel pracovního 

místa bude d�lat. 

 

Analýza role 

Analýza role rovn�ž shromaž	uje informace týkající se práce, kterou lidé vykonávají, 

avšak podstatné je, že spíše sleduje úlohu, kterou lidé hrají p�i vykonávání svých prací, než 

samotné úkoly, které plní. Jinými slovy, nesoust�e	uje se tolik na obsah práce, jako na širší 

aspekty o�ekávaného chování nositel� role p�i napl�ování celkového smyslu role, nap�. na 

spolupráci s ostatními, flexibilitu p�i práci a styly �ízení, které používají.  

 

Analýza schopností 

Analýza schopností se pomocí funk�ní analýzy snaží ur�it schopnosti, které lidé pot�ebují 

pro danou práci mít a pomocí analýzy chování stanovit ty charakteristiky chování, které 

ovliv�ují pracovní výkon. Schopnosti pro výkon práce nebo zam�stnání se vztahují 

k o�ekáváním výkonu na pracovišti – co by m�li být lidé schopni d�lat – a ke standard�m  

a výstup�m, které se o�ekávají od lidí plnících konkrétní role. Schopnosti chování nebo 

osobní schopnosti jsou osobní charakteristiky jedinc�, které tito jedinci vnášení do svých 

pracovních rolí. 

 

Popis pracovního místa  

Popis pracovního místa vyjad�uje ú�el pracovního místa, jeho místo v organiza�ní 

struktu�e, podmínky, za jakých pracovník práci vykonává, a hlavní prvky povinností 

(odpov�dnosti) držitele pracovního místa nebo hlavní úkoly, které musí plnit. 

 

 



 - 16 - 

Definice role 

Definice nebo také profil role popisuje úlohu, kterou má jedinec hrát p�i pln�ní požadavk� 

své práce. Jde o formulování o�ekávání a rozhodujících oblastí výsledk� nebo povinností – 

tedy �eho musí nositel role dosáhnout a za co bude odpov�dný.  

 

Specifikace pracovního místa (specifikace požadavk� pracovního místa na pracovníka) 

Specifikace pracovního místa stanovuje vzd�lání, kvalifikaci, výcvik, zkušenosti, osobní 

rysy a schopnosti chování, které by m�l držitel pracovního místa mít, aby mohl uspokojiv� 

vykonávat svou práci. Specifikace pracovního místa jsou využívány p�i získávání a výb�ru 

pracovník�. 

 

Specifikace vzd�lávání nebo výcviku 

Specifikace vzd�lávání nebo výcviku definuje znalosti a dovednosti, které jsou pot�ebné 

k dosažení p�ijatelné úrovn� výkonu. Specifikace vzd�lávání mohou být vypracovány na 

základ� analýz vlastností, dovedností a schopností. 

 

Analýza pracovního místa   

Analýza pracovního místa poskytuje tyto informace o pracovním míst�: 

• celkový ú�el – pro� pracovní místo existuje a jaký je v podstat� o�ekávaný p�ínos 

držitele pracovního místa; 

• obsah – povaha a ší�e práce, pokud jde o vykonávané úkoly a operace a pln�né 

povinnosti – tj. proces p�em�ny vstup� (znalostí, dovedností a schopností) na výstupy 

(výsledky); 

• zodpov�dnost – výsledky nebo výstupy, za které držitel pracovního místa zodpovídá; 

• kritéria výkonu – kritéria, m��ítka nebo ukazatele, které umož�ují zhodnotit, nakolik 

je práce vykonávána uspokojiv�; 

• odpov�dnost – úrove� odpov�dnosti, kterou držitel pracovního místa musí uplat�ovat 

v souvislosti a ší�í a vstupy práce; rozsah sv��ené pravomoci p�i rozhodování; 

obtížnost, velikost, rozmanitost a složitost problém�, které musí �ešit; množství  

      a hodnota zdroj�, které spravuje; typ a význam interpersonálních vztah�; 

• organiza�ní faktory – vztahy pod�ízenosti, resp. nad�ízenosti týkající se držitele 

pracovního místa, tj. komu podléhá bu	 p�ímo (liniový manažer) nebo funk�n� (v 

záležitostech týkajících se ur�itých oblastí, jako jsou finan�ní otázky nebo personální 
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�ízení); pracovníci, kte�í jsou pod�ízení p�ímo nebo nep�ímo jemu; míra zapojení 

držitele pracovního místa do týmové práce; 

• motivující faktory – zvláštní rysy práce na pracovním míst�, které pravd�podobn� 

mohou motivovat nebo nemotivovat držitele pracovního místa, pokud se – v p�ípad� 

nemotivujících faktor� – nep�ijmou p�íslušná opat�ení; 

• faktory osobního rozvoje – vyhlídka na povýšení a kariéru a p�íležitost získat nové 

dovednosti nebo odbornost; 

• faktory prost�edí – pracovní podmínky, hlediska zdraví a bezpe�nosti, nevhodná 

pracovní doba, mobilita a ergonomické faktory vyplývající z povahy a používání 

za�ízení nebo z povahy pracovišt�. 

 

Podstatou analýzy pracovního místa je uplatn�ní systematických metod sb�ru informací o 

pracovních místech. V pr�b�hu analýzy pracovních míst se získávají informace o obsahu 

prací (co pracovníci d�lají) a tyto informace se analyzují. P�i analýze pracovního místa jde 

tedy v podstat� o sb�r údaj�, jehož postup popisuji dále: 

• Získat dokumenty, jako je existující struktura organizace, pracovní postupy nebo 

výcvikové p�íru�ky, které poskytují informace o pracovním míst�. 

• Požádat manažery o základní informace týkající se pracovního místa, celkového ú�elu 

tohoto pracovního místa, hlavních vykonávaných �inností, odpov�dnosti, která je se 

zastáváním tohoto pracovního místa spojena, a vzájemných vztah� s ostatními 

pracovníky. 

• Položit držitel�m pracovního místa podobné otázky o jejich práci – n�kdy m�že být 

užite�né je požádat, aby si vedli deník nebo podrobné záznamy o pracovních 

�innostech v pr�b�hu jednoho nebo dvou týdn�. 

• Pozorovat p�i práci pracovníky, kte�í zastávají ur�itá pracovní místa, zejména ta, která 

vyžadují manuální nebo administrativní dovednosti – pro manažery nebo odborné 

pracovníky je velmi dobré, pokud to �as dovolí, trávit s nimi ur�itý �as. 

 

  Celkové pochopení práce na pracovních místech je nezbytné hovo�it s jejich držiteli  

                a ov��it si informace u jejich manažer� nebo vedoucích. Cílem rozhovoru by m�lo být   

                získat všechny relevantní údaje o pracovním míst�, které zahrnují: 

• název pracovního místa daného pracovníka; 

• název pracovního místa pracovníkova bezprost�edního nad�ízeného nebo vedoucího; 
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• názvy pracovních míst a po�et pod�ízených pracovník� (nejlépe podle organiza�ního     

      schématu); 

• krátký popis (jedna nebo dv� v�ty) obecné role nebo ú�elu pracovního místa; 

• seznam hlavních úkol� nebo povinností, které pracovník musí vykonávat; pokud je to    

      vhodné, m�ly by být specifikovány o�ekávané výsledky nebo výstupy, zdroje a   

      prost�edky které spravuje, používané za�ízení, udržované kontakt a frekvence pln�ní   

      úkol� (jak �asto se úkoly plní). 

 

Rozhovory pro pot�eby analýzy pracovních míst by se m�ly vést následujícím zp�sobem: 

• Dodržovat logickou návaznost otázek, která pom�že dotazovanému uspo�ádat si své    

      myšlenky a mín�ní o práci na pracovním míst�. 

• Pokusit se zjistit, je-li to nezbytné, co lidé skute�n� d�lají – odpov�di na otázky jsou   

      �asto vágní a informace mohou být podány prost�ednictvím netypických p�íklad�. 

• Zajistit, aby se držitel�m pracovních míst nepoda�ilo „vyklouznout“ pomocí vágních   

      nebo nadnesených popis� své práce – pokud je nap�. rozhovor sou�ástí hodnocení  

            práce, bylo by nep�irozené, kdyby se nesnažili p�edstavit svou práci v nejlepším   

            možném sv�tle. 

• Odlišit „zrno“ od „plev“: odpov�di na otázky mohou p�inést mnoho irelevantních   

      údaj�, které musejí být p�ed vypracováním popisu pracovního místa vy�azeny. 

• Získat jasné vyjád�ení držitel� pracovních míst o jejich pravomoci �init rozhodnutí a o   

      rozsahu vedení, kterého se jim dostává od jejich nad�ízeného, nebo od vedoucího.  

• Vyhnout se pokládání návodných otázek, které �iní o�ekávanou odpov�	 z�ejmou. 

• Poskytnout držiteli pracovního místa dostatek prostoru hovo�it tím, že vytvo�íme  

     atmosféru d�v�ry. 

P�i provád�ní rozhovoru je užite�né mít p�edem p�ipravený seznam otázek. Podstata um�ní 

analýzy pracovního místa je v jednoduchosti. Rozhovor by m�l postihnout tyto hlavní body: 

• Jak se nazývá vaše pracovní místo? 

• Komu jste pod�ízen? 

• Kdo je pod�ízen vám?  

• Co je hlavním ú�elem vaší práce? 

• Jaké jsou hlavní oblasti vaší odpov�dnosti? Popište co musíte d�lat, nikoliv však 

podrobn�, jak to d�láte. �ekn�te také, pro� to musíte d�lat, tj. výsledky, které se 

o�ekávají, že dosáhnete p�i pln�ní úkolu. 
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• Jaké jsou hlavní charakteristiky vaší práce vyjád�ené takovým pojmy jako výstupní 

nebo prodejní cíle, po�et zpracovaných kus�, po�et �ízených lidí, po�et zákazník�? 

• Pokud máte jakékoliv další informace, které m�žete podat o své práci, dopl�te výše 

uvedené skute�nosti nap�. takto: 

- jak vaše práce navazuje na jiné práce;  

- flexibilita požadavk�, zejména pokud jde o nutno plnit �adu rozdílných úkol�; 

- jak je vám práce p�id�lována a jak je vaše práce sledována a kontrolována; 

- vaše pravomoc rozhodovat; 

- styky, které máte s jinými pracovníky uvnit� podniku i mimo n�j; 

- za�ízení, vybavení a nástroje, které používáte; 

- jiné rysy vaší práce, jako nap�. cestování, nebo neobvyklá pracovní doby, 

požadavky na mimo�ádné úsilí a vyp�tí nebo pracovní rizika; 

- hlavní problémy, se kterými se setkáváte p�i vykonávání své práce; 

- znalosti a dovednosti, které pro svou práci pot�ebujete. 

 

2.3 Získávání a výb�r zam�stnanc�  

 

Obecným cílem získávání a výb�ru pracovník� by m�lo být získat s vynaložením  

minimálních náklad� takové množství a takovou kvalitu pracovník�, které jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové pot�eby lidských zdroj�. Existují t�i fáze získávání a výb�ru 

pracovník�: 

1. definování požadavk� – p�íprava popis� a specifikací pracovního místa, rozhodnutí o 

požadavcích a podmínkách zam�stnání; 

2. p�ilákání uchaze�� – prozkoumání a vyhodnocení r�zných zdroj� uchaze��, uvnit� 

podniku i mimo n�j, inzerování, využití agentur a poradc�; 

3. vybírání uchaze�� – t�íd�ní žádostí, pohovory, testování,hodnocení uchaze��, 

assessment centra, nabízení zam�stnání, získávání referencí, p�íprava pracovní 

smlouvy. 

Po�et a kategorie lidí, které organizace pot�ebuje, by m�ly být jasn� definovány v plánu 

lidských zdroj�.  

 

Specifikace požadavk� na pracovníka, známá rovn�ž jako specifikace  pracovního místa, 

specifikace získávání nebo personální specifikace, definuje vzd�lání, výcvik, kvalifikaci, 
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zkušenosti a schopnosti požadované od držitele daného pracovního místa. Specifikace 

požadavk� na pracovníka m�že být sestavena podle následujících bod�: 

• schopnosti – co daný jedinec musí znát a být schopen d�lat p�i pln�ní p�íslušné role, 

v�etn� zvláštních požadovaných vloh a dovedností; 

• odborná p�íprava a výcvik – požadované povolání, odbornost, vzd�lání nebo výcvik, 

které by m�l uchaze� spl�ovat; 

• zkušenosti, praxe – zejména ve stejném oboru nebo v podobné organizaci; dosud 

vykonávané �innosti a úsp�šnost v nich, které by sv�d�ily o budoucím úsp�šném 

vykonávání práce; 

• zvláštní požadavky – tak, kde úlohou držitele pracovního místa bude usp�t v ur�itých 

oblastech, nap�i. nacházet nové trhy a zákazníky, zlepšovat prodej nebo zavád�t nové 

systémy; 

• vhodnost pro organizaci – podniková kultura a schopnost uchaze�� v ní pracovat a 

p�izp�sobit se jí;  

• další požadavky – cestování, neobvyklá pracovní doba, prom�nlivé pracovišt�, pobyt 

mimo bydlišt� pracovníka atd.; 

• možnost splnit o�ekávání uchaze�e – míra, v jaké m�že organizace splnit o�ekávání 

uchaze�� pokud jde o možnosti kariéry, vzd�lávání, jistoty zam�stnání atd. 

 

2.3.1 Metody výb�ru zam�stnanc� 

Hlavními metodami výb�ru pracovník� jsou pohovor, assessment centre a testy 

pracovní zp�sobilosti. Jinou a mnohem pochybn�jší metodou, užívanou ve Velké Británii jen 

málo firmami a pon�kud více ve zbytku Evropy, je grafologie. 

 

Typy pohovor� 

Individuální pohovor je nejb�žn�jší metodou výb�ru pracovník�. Jde vlastn� o diskusi 

mezi �ty�ma o�ima, která poskytuje nejlepší p�íležitost k navázání úzkého kontaktu a vztahu 

mezi pracovníkem vedoucím pohovor a uchaze�em.  

Skupinou dvou nebo více lidí, kte�í se shromáždili, aby provedli pohovor s jedním 

uchaze�em, lze ozna�it za pohovorový panel. Nejobvyklejší je, že panel tvo�í personalista a 

linioví manaže�i. Výhodou je, že panel umož�uje sdílení informací a snižuje výskyt 

p�ekrývajících se otázek. Tazatele pak mohou diskutovat o svých dojmech o uchaze�ov� 

chování b�hem pohovoru a mohou samoz�ejm� modifikovat nebo prohloubit jakékoliv 
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povrchní posuzování. Výb�rová komise je oficiáln�jším a obvykle v�tším pohovorovým 

panelem svolaným a pov��eným orgány podniku, protože existuje více stran, které mají zájem 

na rozhodování o výb�ru. Její jedinou výhodou je to, že umož�uje r�zným lidem se podívat 

na uchaze�e a porovnávat si navzájem své poznatky, Nevýhody spo�ívají v tom, že �lenové 

komise mají sklon pokládat neplánované a náhodné otázky, že p�edsudky  �i stanoviska 

dominujících �len� komise mohou p�evážit nad názory ostatních �len�. 

 

Assessment centra 

Komplexn�jší p�ístup k výb�ru pracovník� nabízí assessment centre (termín se 

nep�ekládá, ale kdysi byl použit velice p�esný �eský ekvivalent „diagnosticko-výcvikový 

program“). Tvo�í je �ada hodnotících postup� a má zpravidla následující rysy: 

• Nejv�tší pozornost se soust�e	uje na chování. 

• Používají se r�zné úkoly, které zachycují a simulují klí�ové aspekty práce na 

pracovním míst�. Tyto úkoly zahrnují hraní role, kdy se jedná s jiným �lov�kem,  

      a skupinové úkoly. P�edpokládá se, že výkon uchaze�e b�hem t�chto simulací   

      p�edpovídá jeho budoucí pracovní chování. 

• Jako dodatek ke skupinovým úkol�m se používají pohovory a testy. 

• Výkon je m��en v n�kolika rovinách, a to z hlediska schopností požadovaných 

k dosažení žádoucí úrovn� výkonu na konkrétním pracovním míst� nebo na konkrétní 

úrovni v organizaci. 

• Za ú�elem zvýšení objektivity hodnocení se používá n�kolika hodnotitel� �i 

pozorovatel�. Je žádoucí, aby do akce byli zapojeni vyšší a vrcholoví vedoucí 

pracovníci. Všichni hodnotitelé musejí být pe�liv� vyškoleni.  

 

Co by se v souvislosti s pohovorem m�lo a co nem�lo d�lat 

M�lo by se: 

• V�novat p�íprav� dostate�ný �as; 

• Plánovat pohovor tak, aby byl �ádn� strukturován 

• Vytvo�it správnou atmosféru; 

• Vytvo�it uvoln�né a neformální vztahy 

• Povzbuzovat uchaze�e k tomu, aby mluvili 

• Dodržovat plán, plynulost pohovoru 
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• Analyzovat kariéru uchaze�e, abychom mohli odhalit jeho silné a slabé stránky i jeho 

zájmy 

• Pokládat jasné, jednozna�né otázky 

• Žádat p�íklady úsp�šného a efektivního využívání znalostí, dovedností a vloh 

• Posuzovat uchaze�e na základ� faktických informací, které jsme obdrželi o jejich 

zkušenostech a vlastnostech vztahujících se ke specifikaci obsazovaného pracovního 

místa 

• Udržovat si pod kontrolou obsah a �asový rozvrh pohovoru 

 

Nem�lo by se: 

• Provád�t p�íliš mnoho pohovor� najednou 

• Dopoušt�t se halo efektu nebo jeho protikladu 

• Za�ínat pohovor nep�ipravení 

• P�íliš rychle p�ejít k otázkám jdoucím do hloubky 

• Pokládat vícenásobné nebo návodné otázky 

• V�novat p�íliš mnoho pozornosti jednotlivým silným nebo slabým stránkám uchaze�� 

• Dovolit uchaze��m, aby p�echázeli ml�ením d�ležitá fakta 

• P�íliš mnoho mluvit nebo dovolovat uchaze��m, aby „žvanili“ 

• Dovolit svým p�edsudk�m, aby zvít�zily nad vaší schopností objektivn� posuzovat 

v�ci 

Výb�rové testy  

Výb�rové testy neboli testy pracovní zp�sobilosti, se používají za ú�elem zabezpe�ení 

vylidn�ních a spolehliv�jších informací o úrovni inteligence, charakteristikách osobnosti, 

schopnostech, vlohách a získaných znalostech a dovednostech, než jaké lze získat z pohovoru. 

Psychologický test je podle definice Smitha a Robertsona (1986): pe�liv� zvolená, 

systematická a standardizovaná procedura pro vypracování vzorku odpov�dí od uchaze��, 

kterou lze použít k posouzení jedné nebo více jejich psychologických charakteristik 

v porovnání s psychologickými charakteristikami reprezentativního vzorku n�jaké 

odpovídající populace.  

Psychologické testy jsou nástroje m��ení, proto se jim �asto �íká psychometrické testy. 

Dobrý test je ten, který poskytuje validní údaje umož�ující spolehlivé p�edpov�di chování a 

tedy napomáhá k objektivnímu a od�vodn�nému rozhodování p�i výb�ru lidí pro pracovní 
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místa.  Hlavními typy t�chto test� používanými p�i výb�ru pracovník� jsou testy inteligence, 

testy osobnosti a testy schopností (potenciálních i získaných), testy znalostí a dovedností.. 

 

2.4 �ízení pracovního výkonu 

 

Pracovní výkon se vztahuje ke stupni pln�ní úkol� tvo�ících nápl� práce ur�itého 

pracovníka. Znamená nejen množství a kvalitu práce, ale i ochotu, p�ístup k práci, pracovní 

chování, frekvenci pracovních úraz�, fluktuaci, absenci, pozdní docházku, vztahy s lidmi 

v souvislosti s prací a další charakteristiky jedince považované za významné v souvislostí 

s vykonávanou prací. 

�ízení pracovního výkonu p�edstavuje strategi�t�jší a integrovan�jší p�ístup založený na 

principu �ízení lidí na základ� ústní dohody nebo �ast�ji písemné smlouvy mezi manažerem 

(bezprost�edním nad�ízeným) a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si 

schopností pot�ebných k tomuto pracovnímu výkonu. Na základ� zmín�né dohody �i smlouvy 

tedy dochází k provázání vytvá�ení pracovních úkol�, vzd�lávání a rozvoje pracovníka,ur�ité 

podoby hodnocení pracovníka (hodnocení pracovního výkonu pracovníka) mající spíše formu 

zkoumání faktor� pracovního výkonu a odm��ování pracovníka.  

�ízení pracovního výkonu p�edstavuje proces neustále probíhající komunikace, do níž jsou 

zapojeni jak manažer, tak pracovník. Tato komunikace se týká: 

• identifikace a popisu podstatných funkcí práce �i pracovního místa a jejich vztahu 

k poslání a cíl�m organizace, 

• vytvá�ení (stanovování) realistických a vhodných norem (standard�) pracovního 

výkonu, 

• poskytování a získávání zp�tné vazby týkající se pracovního výkonu, 

• písemného vypracování konstruktivních hodnocení pracovního výkonu a diskuse o 

nich, 

plánování p�íležitostí ke vzd�lávání a rozvoji za ú�elem udržení �i zlepšení pracovního 

výkonu pracovníka, �i v zájmu navázání na tento výkon v jiné práci. Dle KOUBKA, J. �ízení 

pracovního výkonu. 1. vyd. Praha:Management Press, 2004.ISBN 80-7261-116-X. 
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Schéma �.2.4. Princip �ízení pracovního výkonu  

 
Zdroj: KOUBEK, J. �ízení pracovního výkonu. 1. vyd. Praha:Management Press, 2004. 

ISBN 80-7261-116-X. 

 

Dohoda �i smlouva tedy obsahuje nejen závazky pracovníka na dané období (zpravidla 

rok), ale i závazky organizace, která s pracovníkem dohodu �i smlouvu uzav�ela. 

 

2.4.1 Dokumentace v �ízení pracovního výkonu 

Charakteristickými rysy �ízení pracovního výkonu je soustavná komunikace mezi 

pracovníkem a manažerem, uzavírání dohod nebo smluv o pracovním výkonu a rozvoji, 

plánování pracovního výkonu (výsledky, normy/standardy) a osobního rozvoje, spole�ná 

identifikace a �ešení problém�. Protože jde o spolupráci, je t�eba rozhodnout, �ím každá 

strana k této spolupráci p�isp�je. Je pochopitelné, že všechny tyto záležitosti a jejich detaily si 

nem�že ani pracovník, ani manažer p�esn� pamatovat. Je tedy t�eba mít celý proces dob�e 

zdokumentovaný, na druhé stran� není možné zab�ednout do papírování. Jde vlastn� o 

spole�né zaznamenávání názor� a rozhodnutí.  D�íve, než však za�neme  vytvá�et jakékoliv 

Dohoda (smlouva) o 
pracovním výkonu a 
vzd�lávání a rozvoji 

 

MOTIVUJÍCÍ VEDENÍ 
A NEUSTÁLÁ KOMUNIKACE 

Pracovní výkon pracovníka v pr�b�hu 
roku a jeho sledování 

 

Zkoumání (hodnocení) pracovního výkonu 
zam�stnanc� a jeho faktor� 

Odm��ování zam�stnanc� 
 

Vzd�lávání a rozvoj zam�stnanc� 
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formulá�e, musíme mít jasnou p�edstavu o jejich ú�elu. V každém p�ípad� vyžaduje �ízení 

pracovního výkonu jeden d�ležitý formulá�, který slouží k zaznamenání výsledk� pln�ní 

t�chto cíl�. Podobu takovéhoto formulá�e navrhl  Armstrong, dle ARMSTRONGA M., �ízení 

lidských zdroj�,  vyd., Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 80-247-0469-2– p�íloha �.1. 

 

2.4.2 M��ení a ukazatele pracovního výkonu 

Pracovní výkon je to, pro� organizace své pracovníky získává, zam�stnává a odm��uje. 

Z toho však vyplývá, že pracovní výkon je n�co, co pot�ebujeme m��it. Pokud jde o 

m��ení a ukazatele pracovního výkonu, pak je vhodné dodržovat následující zásady: 

1. M��ení a ukazatele by se m�ly vztahovat k výsledk�m, a nikoliv k úsilí, ale zárove� 

by m�lo být jasné, jak bylo výsledk� dosaženo. 

2. M��ítka toho, co pracovník do práce vkládá, my m�la identifikovat míru �i úrove� 

jeho p�isp�ní na základ� pozorovatelného chování. 

3. M��ítka by m�la mít vazbu na strategické cíle organizace a m��ítka, která jsou 

významná pro celkový hospodá�ský obraz organizace. 

4. Dosažení výsledk� musí mít pracovník pod kontrolou 

5. M��ení musí být objektivní a ukazatele zjistitelné a v neposlední �ad� pro pracovníky 

jasné. 

6. M��ení musí být pracovníky považováno za spravedlivé. 

7. Pro m��ení musejí být k dispozici pot�ebné údaje, m��ení tedy musí být ov��itelné.  

8. M��ení musí být p�esné nebo pokud možno co nejp�esn�jší s ohledem na ú�ely, jimž 

slouží. 

9. M��ení by m�lo zachycovat celkový obraz pracovního výkonu, p�esn�ji �e�eno, jeho 

klí�ové prvky. 

10. Je vhodné up�ednost�ovat tradi�ní a všeobecn� srozumitelné ukazatele. 

 

M��ítka pracovního výkonu lze �lenit na: 

• Finan�ní (pen�žní), nap�. hodnota vykonané práce, p�idaná hodnota. 

• Výsledková kvantitativní, nap�. po�et vyrobených nebo zpracovaných kus�, po�et 

obsloužených osob 

• Výsledková kvalitativní, nap�. pln�ní kvalitativních norem (kvalita, úrove� služeb), 

zm�ny v chování, inovace. 
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• Percep�ní, tedy jak daného jedince vnímají a co o n�m soudí jiní lidé, nap�. 

spolupracovníci �i zákazníci. 

�asová, nap�. rychlost reakce na n�jaký požadavek, pln�ní cíl� v souladu s plánem (pln�ní 

termín�), množství nevy�ízených v�cí (rest�). Dle KOUBKA, J. �ízení pracovního výkonu. 1. 

vyd. Praha:Management Press, 2004.ISBN 80-7261-116-X. 

 

2.5 Hodnocení zam�stnanc� 

 

Podstata hodnocení 

Ve vysokoškolské u�ebnici se v kapitole o hodnocení uvádí definice 

„Hodnocení pracovník� je velmi d�ležitá personální �innost zabývající se 

a) zjiš�ováním toho, jak pracovník vykonává svou práci… 

b) sd�lování výsledk� zjiš�ování jednotlivým pracovník�m… 

      c) hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu…“KOUBEK, J. �ízení lidských zdroj�: 

základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-

168-3., str.194. 

 

Úloha hodnocení 

Jak podstata hodnocení tak jeho definice ukazuje, jak významné role a mnoho�etné 

vazby na ostatní nástroje vedení lidí hodnocení má. Za nejd�ležit�jší považujeme to, že 

sm��uje každého zam�stnance k pln�ní celopodnikových vizí a cíl�, a to ve vztahu ke 

konkrétním �innostem, které vykonává a k funkci, kterou v rámci organiza�ního uspo�ádání 

plní. To ovšem p�edpokládá, že každý zam�stnanec, a� je vedoucím nebo �ádovým 

pracovníkem, vize a cíle firmy zná, rozumí jim a umí dekomponovat obecn� vyjád�ený cíl až 

do úrovn� svých konkrétních �inností. 

 

Z pohledu celé firmy to má ten význam, že zam�stnanci jsou opravdu nasm�rováni 

jedním sm�rem a mohou „ táhnout za jeden provaz“ �ímž vzniká reálný p�edpoklad vytvá�ení 

synergického efektu. 

 

Z definice hodnocení dále vyplývá, že se hodnotí, jak se poda�ilo splnit d�íve dohodnuté 

cíle a jejich dekomponované �innosti. Hodnotí se jenom dosažená kvantita a kvalita výsledk�, 

ale také zam�stnancova aktivita a vst�ícnost a další faktory jeho chování v pracovním týmu. 

Co a jak bude hodnotit se ur�í p�edem – výb�rem kritérií a metodiky. 
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Kritéria hodnocení 

Stanovení kritérií je velmi d�ležitý úkol a p�i jejich koncipování je t�eba vycházet: 

a) ze specifik profese a konkrétní práce dané kategorie zam�stnanc�, 

b) z postavení pracovníka ve struktu�e organizace a míry jeho odpov�dnosti, 

c) z charakteru cíl�, které m�la organizace na hodnocené období stanoveny, 

d) ze struktury hodnot, které jsou ve firm� uznávány. 

 

Ur�ení oblastí 

Teprve po definování výše popsané výchozí základny pro jednotlivé kategorie 

zam�stnanc� je možné postoupit o krok dále a ur�it si oblasti, ve kterých se stanovují 

konkrétní kritéria. Oblasti mají obecn�jší charakter a jsou pro všechny zam�stnance jednotné. 

Lépe se dosahuje shody p�i jejich definování a usnad�ují stanovování konkrétních kritérií. 

P�íkladem definované oblasti je: 

- kvantita a kvalita dosažených výsledk�, 

- využívání znalostí a dovedností, 

- pracovní a sociální chování, 

- zp�sobilosti vykonávat konkrétní práci. 

Je možné si nadefinovat i jiné oblasti kritérií, které jsou v dané firm� obecn� platné pro 

všechny kategorie pracovník�. Teprve p�i stanovování konkrétních kritérií dochází k v�tší  

diferenciaci podle již zmi�ovaných profesních kategorií. 

 

Konkrétní kritéria 

P�íkladem nadefinovaných konkrétních kritérií je: 

- pracovní aktivita a samostatnost, 

- pracovní káze� a spolehlivost, 

- vytrvalost, p�izp�sobivost, 

- smysl pro osobní odpov�dnost, 

- schopnost rozhodování, 

- schopnost organizovat, 

- kooperace a týmové práce – vztahy ke spolupracovník�m, 

- komunikativnost a spole�enská obratnost, 

- schopnost vést lidi, 

- schopnost aplikovat teorii do praxe apod. 
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Každá oblast m�že být dekomponována celou �adou kritérií, ale rozsah této množiny je 

podmín�n profesní strukturou firmy. 

 

Po�et kritérií 

Po�et kritérií pro konkrétní kategorii pracovník� nemá veliký, asi 5 až 6, ale cílov� 

zam��ených a na sob� navzájem nezávislých. Je možné postupovat tak, že se stanoví množina 

kritérií ihned p�i koncipování celého hodnocení a z této množiny vybírat pro jednotlivé 

skupiny hodnocených až p�ed vlastním hodnocením. Jiná kritéria budeme hodnotit u 

projektant�, jiná u obchodník� �i manažer�. P�i definování a výb�ru kritérií je t�eba dbát na 

jejich jednozna�ný výklad pro hodnoceného i hodnotitele. Je samoz�ejmé, že kritéria jsou pro 

celou firmu a konkrétní profesní kategorii lidí jednotná a schválená vedením. 

 

Metody hodnocení 

Kvalitu hodnocení neur�uje jen volba kritérií. Úrove� hodnocení je ve velké mí�e závislá 

na použité metod�.Odborná literatura nám nabízí n�kolik metod. 

 

Hodnocení volným popisem 

Podstata spo�ívá v tom, že se zam�stnanec hodnotí verbáln�, písemnou formou na 

základ� voln� stanovených kritérií. Úkolem hodnotitele je podat výstižný a úplný hodnotící 

popis hodnoceného.Nevýhodou je, že výsledek je závislý na osobním pocitu a na 

komunika�ní obratnosti hodnotitele, jeho spisovatelském nadání a je t�žko porovnatelné p�i 

více hodnotitelích. 

 

Hodnocení pomocí posuzovací stupnice 

Stupnice m�že mít r�znou podobu: 

1. �íselnou – hodnocení podle stup�� nebo bod�, výsledek m�že být vyjád�en souhrnem 

t�chto bod�, každé kritérium m�že mít odlišné bodové rozp�tí. 

2. Grafickou – každé kritérium je vyzna�eno na p�ímce – vznikne k�ivka, ze které jsou 

patrné p�ednosti a nedostatky zam�stnance. 

3. Slovní stupn� hodnocení jsou vyjád�eny p�ídavnými jmény. Nap�. výborný, velmi 

dobrý, dobrý, vyhovující, nevyhovující. Nebo stru�nou situa�ní charakteristikou.  

Nap�. u kritéria rozhodování: 

- rozhoduje nezávisle a samostatn� na základ� svého poznání, nedá na p�ipomínky 

koleg�, 
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- rozhoduje samostatn�, umí p�ijmout podn�ty z okolí, 

- rozhoduje pouze pod tlakem okolností, 

- nerad rozhoduje, spíše si nechává rozhodnutí vnutit, 

- nerozhoduje v�bec, nechává událostem volný b�h. 

 

Kombinace výše uvedených postup� následn� obodovaných. 

 

Srovnávání cíl� 

Hodnocení srovnáváním se stanovenými cíli – porovnává se skute�nost se stanovenými 

cíli, nebo s maximalistickými požadavky. Výsledek hodnocení m�že být vyjád�en 

v procentech, když samoz�ejm� vzor je 100 %. Možnost náhodného ovlivn�ní. 

 

Srovnávání zam�stnanc� 

Hodnocení srovnáváním s jinými zam�stnanci – v nejjednodušším p�íkladem jde o 

stanovení po�adí zam�stnanc�, nebo skupin zam�stnanc� – vhodné spíše jako podklad pro 

odm��ování pracovník�, nebo jako pomocný ukazatel pro samotné hodnocení. P�i tomto 

hodnocení záleží samoz�ejm� na opakovatelnosti hodnocené funkce. 

 

Posouzení výsledku práce 

Hodnocení na základ� kritických p�ípad� – posouzení výrazn� dobrých a výrazn� 

špatných výsledk� práce za ur�ité sledované období. Je to dost problematická metoda, záleží 

p�i ní na �asovém období a stanovení kritérií pro výb�r hodnocených p�ípad�. 

 

Hodnocení podle dotazník� 

Hodnocení pomocí dotazník� – hodnotitel zaškrtává u p�esn� formulovaných otázek 

správné odpov�di. Dotazník se pak analyzuje a slouží jako podklad pro zpracování hodnocení. 

Jedná se spíše o podp�rnou metodu, pro podklad pro samotné hodnocení. Toto byly 

zobecn�né a ut�íd�né metody hodnocení, jak je uvádí teorie. V praxi se podnicích používá 

kombinace více metod. Jak je prezentováno na r�zných setkání personalist�, naprostá v�tšina 

firem používá metodu, která je nazvaná „ Hodnocení srovnáváním se stanovenými cíli“ a ješt� 

ji kombinuje n�kterou s posuzovacích stupnic. 

 

Záv�ry hodnocení 

Záv�ry z hodnocení zcela nutn� vyžadují vypracování písemného záznamu. 
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Písemná dokumentace 

Pr�b�h a záv�ry hodnocení jsou písemn� dokumentovány. Každá firma si k tomuto ú�elu 

zpracuje jednotné formulá�e. P�i sestavování formulá�e je t�eba si uv�domit, že n�které jeho 

�ásti jsou vypl�ovány v pr�b�hu hodnocení a podrobnosti negativn� zasahují do pohovoru. Je 

t�eba dát pozor, aby se z pohovoru nestalo vypl�ování formulá�e, hodnocení by tak ztratilo 

svou otev�enost, motivaci a u hodnoceného by vznikl pocit stísn�né komunikace 

s hodnotitelem. 

 

Obsah formulá	� 

Formulá�e mají svým obsahem odpovídat zvolené filozofii hodnocení a m�ly by 

zahrnovat: 

1. základní data zam�stnance pot�ebná k identifikaci, 

2. nejd�ležit�jší zm�ny od posledního hodnocení, 

3. stanovené cíle, dosažené výsledky a jejích analýzu, 

4. silné a slabé stránky zam�stnance – co je t�eba podporovat a rozvíjet, 

5. aspirace zam�stnance a komentá� nad�ízeného, 

6. úkoly pro budoucí období a prost�edky pro jejích dosažení ( školení, praxe apod.). 

Formáln� celé hodnocení vrcholí podpisem hodnotitele a hodnoceného, kterým oba potvrzují, 

zda a jakou m�rou se dohodli na všech prvcích hodnocení. 

 

2.6 Odm��ování zam�stnanc� 

 

Odm��ování v moderním �ízení lidských zdroj� neznamená pouze mzdu nebo plat, 

pop�ípad� jiné formy pen�žní odm�ny, které poskytuje zam�stnavatel zam�stnanci jako 

kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní pojetí odm��ování je mnohem širší. Zahrnuje 

povýšení, formální uznání (pochvaly) a také zam�stnanecké výhody  (zpravidla nepen�žní) 

poskytované zam�stnavatelem zam�stnanci nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze 

z titulu pracovního pom�ru. Odm�ny mohou zahrnovat v�ci �i okolnosti, které nejsou zcela 

samoz�ejmé, nap�. p�id�lení ur�itým zp�sobem vybavené kancelá�e, za�azení na ur�ité 

pracovišt�, p�id�lení ur�itého stroje �i za�ízení. Krom� t�chto více �i mén� hmatatelných 

odm�n, které kontroluje a o nichž v podstat� rozhoduje zam�stnavatel (také se jim �íká vn�jší 

odm�ny), se stále více pozornosti v�nuje tzv. vnit�ním odm�nám.Ty nemají hmotnou povahu 

a souvisejí se spokojeností pracovníka  s vykonávanou prací, s radostí kterou mu práce 
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p�ináší, z pocit� užite�nosti, z postavení atd. Organizace má k dispozici pom�rn� širokou 

škálu možností jak své zam�stnance odm��ovat za jejich práci. Odm��ování je jeden 

z nejefektivn�jších nástroj� motivace pracovník�, který má organizace k dispozici. Jednou 

z klí�ových otázek odm��ování pracovník� je tedy otázka p�im��eného, spravedlivého  

a motivujícího systému odm��ování v organizace. 

 

Základní úkoly systému odm��ování. Systém by m�l: 

1. P�ilákat pot�ebný po�et a pot�ebnou kvalitu uchaze�� o zam�stnání v organizaci. 

2. Stabilizovat žádoucí pracovníky. 

3. Odm��ovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, zkušenost  

      a schopnosti. 

4. V ziskových organizacích napomoci k dosažení konkurenceschopného postavení na  

trhu. 

5. Povaha systému, jeho náklady a �asová náro�nost musejí být racionální, p�im��ené 

možnostem (zdroj�m) organizace a pot�ebám dalších personálních funkcí. 

6. Být zam�stnanci akceptován. 

7. Hrát pozitivní roli v motivaci pracovník�, vést je k tomu, aby pracovali podle svých 

nejlepších schopností. 

8. Být v souladu s ve�ejným zájmy a právními normami. 

9. Poskytovat zam�stnanc�m p�íležitost k realizaci rozumných aspirací p�i dodržování 

zásad nestrannosti a rovnosti. 

10. Sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovník�. 

11. Zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným zp�sobem kontrolovány, zejména 

s ohledem na ostatní náklady a s ohledem na p�íjmy. 

 

Hned na po�átku úvah o odm��ování je t�eba nastolit t�i otázky: 

1. Co pot�ebuje organizace dosáhnout svým systémem odm�n? 

2. Jaký význam pro zam�stnance mají r�zné možnosti odm�n (ší�e nabídky odm�n, typy 

odm�n)? 

3. Které vn�jší faktory ovliv�ují odm��ování v organizaci? 

 

Postavení organizace i zam�stnanc� z hlediska odm��ování, a tedy i podobu odm��ování 

v organizaci, ovliv�uje popula�ní vývoj, situace na trhu práce, profesn�-kvalifika�ní struktura 

lidských zdroj�, životní styl, úrove� zdan�ní, ekonomická a sociální politika vlády, úrove� 
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odm��ování u konkurujících organizací, v odv�tví, míst�, regionu, stát� apod. V tomto 

kontextu se pak zvažují už konkrétní základní otázky odm��ování v organizaci: 

1. Úrove� mezd a plat� (v porovnání s ostatními organizacemi a situací na trhu, 

vzhledem k finan�ní situaci a úsp�šnosti podniku, používané technice a technologii 

atd.) 

2. Vnit�ní struktura mezd a plat� (hierarchie mzdových tarif�, struktura práce  

      a pracovních míst. Úst�edním problémem je hodnocení práce. 

3. Placení jednotlivc� (spojování lidí s pracovními úkoly a pracovními místy) 

4. Platit za odpracovaný �as nebo za výsledky? 

5. Zvláštnosti odm��ování specialist� a manažer�. 

6. Zam�stnanecké výhody a p�íplatky (pojišt�ní placené zcela nebo z �ásti organizací, 

podnikové penze, placená dovolená) 

7. �ízení a kontrola mezd a plat� (zkoumání p�im��enosti a snaha o úspory mzdových 

náklad�, popis a specifikace pracovních míst) 

8. Výb�r jednotlivých typ� odm�n a formování struktury systému odm��ování (zjiš�ovat 

preference zam�stnanc� a nespoléhat se na to, co si myslí manaže�i). 

�ešení t�chto otázek pochopiteln� rozhoduje o efektivnosti odm��ování v organizace, 

jeho motiva�ním ú�inku, o p�íznivém �i nep�íznivém klimatu v organizaci. 

 

2.6.1 Politika odm��ování v organizaci a zásady, které je t�eba dodržovat 

 

Klí�ové otázky na které se musí politika odm��ování v organizaci zam��it jsou: 

1. Minimální a maximální úrovn� pen�žní odm�ny. 

2. Zajišt�ní spravedlnosti, vnitropodnikové i vn�jší srovnatelnosti v odm��ování. 

3. Obecné relace mezi jednotlivými úrovn�mi pen�žních odm�n (mezi �ídícími  

a provozními manažery, mezi novými a starými pracovníky apod.). 

4. Vytvá�ení prost�edk� na odm��ování, velikost jejich podílu na celkových nákladech 

organizace (hledisko  konkurenceschopnosti). 

5. Rozd�lení celkových prost�edk� ur�ených na odm�ny  (tj. jakou �ást v�novat na 

základní mzdy a platy, jakou na pobídkové formy a jakou na zam�stnanecké výhody). 

6. Kolik prost�edk� bude v�nováno na r�st odm�n v následujícím období (roce), jakým 

zp�sobem bude r�st stanovován, kdo o tom bude rozhodovat. 

7. Zajišt�ní motiva�ních ú�ink� odm��ování. 

8. Utajování �i zve�ej�ování informací o pen�žních i jiných odm�nách.  



 - 33 - 

9. Míra v jaké bude možné vyjednávat s jedincem �i skupinami pracovník� o odchylkách 

od stanovených tarif�, mzdové struktury a struktury odm�n v�bec. 

10. Dodržování zákon�, respektování lidských práv a zásad slušnosti a spravedlnosti p�i 

odm��ování pracovník�. 

 

Aby byl systém odm��ování v organizaci úsp�šný a efektivní, je t�eba dodržovat 

následující zásady: 

1. Systém musí být stabilní a zajistit, aby rozdíly v odm�n� za práci byly založeny na 

rozdílech v požadavcích práce, nap�. dovednosti, úsilí, odpov�dnosti a pracovních 

podmínkách. 

2. Úrove� mezd a plat� by se nem�la odchylovat od úrovn� p�evažující ve spole�nosti (na 

trhu práce). V n�kterých p�ípadech lze místo úrovn� na trhu práce brát úrove� mezd a plat� 

v odv�tví. 

3. Systém by m�l d�sledn� rozlišovat mezí prací na pracovním míst�, její hodnotou  

a odm��ováním a pracovníkem, jeho (tržní) hodnotou, výkonem a odm��ováním. 

4. Stejná odm�na za stejnou práci. Jestliže dv� pracovní místa mají stejné požadavky, odm�na 

musí být stejná bez ohledu na to, kdo je na pracovních místech za�azen. Tato zásada nebrání 

mít  mzdové/platové rozp�tí umož�ující, aby jedinci v rámci rozp�tí dostávali rozdílnou 

odm�nu podle svého pracovního výkonu. 

5. K rozpoznávání individuálních rozdíl� ve schopnostech a p�isp�ní pracovník� k výsledk�m 

organizace by m�ly být používány stejné nástroje, stejná optika. 

6. Zam�stnanci by m�li být p�im��en� informováni o postupech používaných ke stanovování 

mzdových tarif�, o pravidlech uplat�ovaných p�i používání nejr�zn�jších mzdových forem, 

poskytování zam�stnaneckých výhod apod. Každý pracovník by m�l být informován o 

zp�sobu odm��ování na svém pracovním míst�. Utajování plat� by nem�lo být používání 

jako zást�rka pro slabiny systému odm��ování a porušování zdravých zásad odm��ování.  

 

 

2.7 Vzd�lávání zam�stnanc� 

 

Základním cílem vzd�lávání pracovník� je pomoci organizaci dosáhnout jejích cíl� 

pomocí zhodnocení jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zam�stnává. Vzd�lávání 

znamená investovat do lidí za ú�elem dosažení jejich lepšího výkonu a co nejlepšího 

využívání jejich p�irozených schopností. Konkrétními cíli vzd�lávání jsou: 
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• Rozvinout dovednosti a schopnosti pracovník� a zlepšit jejich výkon; 

• Pomoci lidem k tomu, aby v organizaci rostli a rozvíjeli se tak, aby budoucí pot�eba 

lidských zdroj� organizace mohla být v maximální mí�e uspokojována z vnit�ních 

zdroj�; 

• Snížit množství �asu pot�ebného k zácviku a adaptaci pracovník� za�ínajících 

pracovat na nových pracovních místech, �i pracovník� p�evád�ných na jiné pracovní 

místo nebo povyšovaných, tedy k zabezpe�ení toho, aby se tito pracovníci stali pln� 

schopnými vykonávat tuto novou práci tak rychle a s tak nízkými náklady, jak je to jen 

možné.  

 

Abychom pochopili to, jak by se m�lo vzd�lávání pracovník� v organizaci utvá�et  

a fungovat, je nezbytn� nutné porozum�t následujícím p�ístup�m ke vzd�lávání: 

• Filozofie vzd�lávání – m�la by být vytvo�ena základna, od níž se odvíjejí principy  

a politika vzd�lávání; 

• Proces vzd�lávání – jak lez plánovat, realizovat a vyhodnocovat kritéria efektivního 

vzd�lávání a programy a akce systematického vzd�lávání; 

• Identifikace pot�eb vzd�lávání – stanovení toho, jaký typ vzd�lávání je zapot�ební, 

a zabezpe�ení toho, aby toto vzd�lávání odpovídalo pot�ebám jedinc� i organizace; 

• Plánování vzd�lávání – rozhodování o tom, jak uspokojit dlouhodobou a krátkodobou 

pot�ebu vzd�lávání organizace, tým� a jednotlivc� a jaké metody vzd�lávání vybrat  

a aplikovat; 

• Realizace vzd�lávání – realizace vzd�lávacích program� pro r�zné kategorie 

pracovník�; 

• Odpov�dnost za vzd�lávání – ur�ení toho, kdo plánuje a realizuje vzd�lávací 

programy; 

• Vyhodnocování vzd�lávání – zjišt�ní, do jaké míry vzd�lávání dosáhlo svých cíl� 

z hlediska uspokojení pot�eb vzd�lávání. 

 

Podmínky pro efektivní vzd�lávání : 

1. Jedinci musejí být motivováni se u�it. 

2. Pro vzd�lávající se osoby by m�ly být stanoveny normy výkonu. Musejí mít jasn� 

definované cíle a normy. 

3. Vzd�lávající se osoby pot�ebují pe�livé vedení. 
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4. Vzd�lávající se osoby musejí mít pocit uspokojení ze svého vzd�lávání. 

5. U�ení je aktivní, nikoliv pasivní proces. 

6. Je t�eba používat vhodné metody. 

7. Metody u�ení a vzd�lávání by se m�ly obm��ovat a m�ly by být rozmanité. 

8. Na absorbování znalostí a dovedností je t�eba poskytnout p�im��ený �as. 

9. U u�ících se osob musí docházet k upev�ování v�domí správného chováni 

10. Je nezbytné uznat to, že existují r�zné úrovn� u�ení se a že vyžadují r�zné metody  

a zaberou r�znou dobu. 

 

Analýza pot	eb vzd�lávání 

Analýza pot�eb vzd�lávání se z�ásti soust�e	uje na definování rozdílu mezi tím, co se 

d�je a tím, co by se m�lo dít. To je vlastn� to, co by m�lo p�eklenout vzd�lávání (viz.schéma 

�.2.7) 

 

Schéma �. 2.7. Vzd�lávání zam�stnanc� - analýza 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG M., �ízení lidských zdroj�,  vyd., Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 

80-247-0469-2 

 

2.7.1 Metody analýzy pot�eb vzd�lávání 

Pro zjišt�ní pot�eb vzd�lávání ve firm� je zcela nezbytné zvolit správnou metodu. 

Podnikové a personální plány 

Strategie vzd�lávání  pracovník� v organizaci by m�la být do zna�né míry determinována 

jejími podnikovými a personálními strategiemi a plány, v�etn� plán� zavád�ní nové techniky 

a technologie, z nichž se odvozují plány lidských zdroj�. Tyto plány by m�ly dostate�n� 

obecn� ukazovat typy dovedností a schopností, které by mohly být v budoucnu zapot�ebí,  
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a také po�ty lidí s t�mito dovednostmi a schopnostmi. Tyto obecné ukazatele je t�eba p�evést 

do konkrétn�jších plán�, které se budou zam��ovat nap�íklad na výsledky vzd�lávacích 

program� v podob� lidí se specifickými dovednostmi nebo kombinacemi dovedností. 

Analýza pracovních míst 

Analýza pracovních míst pro vzd�lávací ú�ely znamená detailní zjiš�ování obsahu práce, 

norem výkonu z hlediska kvality a množství a znalostí, dovedností a schopností pot�ebných 

k úsp�šnému vykonávání práce na pracovním míst�, a tedy k pln�ní norem výkonu.  

Výsledkem analýzy pracovních míst by m�la být následující specifikace vzd�lávání nebo 

u�ení. 

Specifikace vzd�lávání a u�ení 

Specifikace vzd�lávání nebo u�ení je produktem analýzy pracovních míst. �lení obecné 

povinnosti obsažené v popisu pracovního místa do podrobných úkol�, které je t�eba plnit. 

Z toho pak vyplývá �ada charakteristik nebo vlastností, které by jedinec m�l mít, aby mohl 

tyto úkoly úsp�šn� plnit. T�mito charakteristikami jsou: 

• Znalosti 

• Dovednosti 

• Schopnosti 

• Postoje 

• Normy výkonu 

Proces �ízení pracovního výkonu by m�l být primárním zdrojem informací o pot�ebách 

vzd�lávání a rozvoje jednotlivc�.  

Šet	ení o vzd�lávání 

Šet�ení o vzd�lávání shromaž	uje všechny informace získané jinými metodami analýzy. 

Jeho ú�elem je poskytnou vy�erpávající, úplnou základnu pro vytvá�ení strategie vzd�lávání a 

pro její realizaci. Ale d�ležité je doplnit tyto informace rozhovory s lidmi.  

 

2.7.2 Metody vzd�lávání 

 

P�i vzd�lávání pracovník� m�žeme použít širokou škálu metod. Tyto metody je možné 

rozd�lit na: 

• Metody vzd�lávání p�i výkonu práce (na pracovišti), které se používají v každodenní 

praxi jako sou�ást speciáln� na míru šitého vzd�lávacího programu. Zahrnují 
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demonstrování, kou�ování, rotaci práce, plánované zážitky, mentoring a ostatní 

aktivity osobního rozvoje. 

• Metody vzd�lávání mimo pracovišt�, používané ve formálních vzd�lávacích kurzech 

konaných ve vzd�lávacích za�ízeních, Zahrnují p�ednášky, p�ednášky spojené 

s diskusí, diskuse, metodu objevování, p�ípadové studie, hraní rolí, simulaci, 

skupinová cvi�ení, team building, distan�ní vzd�lávání, u�ení se hrou a seminá�e.  

• Metody používané na pracovišti i mimo pracovišt�, zahrnující instruktáž, otázky a 

odpov�di, u�ení se akcí, pov��ení úkolem, projekty, studium doporu�ené literatury, 

vzd�lávání pomocí po�íta�� (e-learning), interaktivní video a video. 

 

Vzd�lávání administrativních zam�stnanc� 

Vzd�lávání administrativních zam�stnanc� je nejzanedbávan�jší formou vzd�lávání. Je to 

asi proto, že manaže�i mající na starosti vzd�lávání �asto podce�ují kvalifika�ní obsah v�tšiny 

administrativní práce. Neefektivnost kancelá�ské práce však m�že být významným faktorem 

snižujícím efektivnost organizace jako celku.  

 

2.7.3 Vyhodnocování vzd�lávání 

 

Kirkpatrick (1994) doporu�uje �ty�i úrovn� vyhodnocování vzd�lávání: 

Úrove� 1 – reakce – na této úrovni se zkoumá, jak ú�astníci na toto vzd�lávání reagují. 

V tomto smyslu se tedy zkoumá spokojenost bezprost�edního zákazníka. Kirkpatrick navrhuje 

následující kroky pro hodnocení reakcí: 

• Ur�ete, co chcete zjistit, 

• Vytvo�te formulá�, který bude kvantifikovat reakce, 

• Podn�cujte ú�astníky aby napsali své p�ipomínky a návrhy, 

• Zajist�te si, abyste získali odpov�	 od všech ú�astník�, 

• Zajist�te si, abyste získali poctivé a up�ímné odpov�di, 

• Vytvo�te p�ijatelné standardy, 

• Posuzujte reakce ú�astník� podle t�chto standard� a podnikn�te vhodné kroky 

• Pokud je to vhodné, informujte o reakcích ú�astník� 

 

Úrove� 2 – hodnocení poznatk� – na této úrovni získáváte informace o tom, do jaké míry byly 

spln�ny cíle u�ení. Je t�eba zjistit, kolik znalostí si ú�astníci osvojili, jaké dovednosti si 
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osvojili nebo zlepšili, a pokud je to vhodné, do jaké míry se u nich zm�nily jejich postoje 

v žádoucím sm�ru. Pokud je to možné, m�ly by být použity testy organizované p�ed 

uskute�n�ním programu a po n�m – testy typu papír a tužka nebo testy výkonu (ukázka 

práce). 

Úrove� 3 – hodnocení chování  - na této úrovni se hodnotí, do jaké míry se po návratu 

ú�astník� na pracovišt� zm�nilo jejich chování. Je t�eba odpov�d�t na otázku, do jaké míry 

absolventi vzd�lávání uplat�ují získané znalosti, dovednosti a postoje a p�i výkonu práce. 

V ideálním p�ípad� by toto hodnocení m�lo prob�hnout p�ed vzd�láváním i po n�m. Ale 

ú�astník�m by m�l být dán ur�itý �as, aby byli schopni své chování p�i práci zm�nit. 

Hodnocení by m�lo posoudit, do jaké míry bylo dosaženo cíl� vzd�lávání týkajících se zm�n 

chování a aplikace znalostí a dovedností. 

Úrove� 4 – hodnocení výsledk� – jde o poslední úrove� hodnocení a poskytuje základnu pro 

posouzení prosp�šnosti vzd�lávání z hlediska jeho náklad�. Hodnocení musí být založeno na 

zkoumání p�ed vzd�láváním i po n�m a musí ur�it míru, v jaké byly dosaženy základní cíle 

vzd�lávání v oblastech, jako je p�ír�stek prodeje, zvýšení produktivity, snížení úraz� nebo 

zvýšení spokojenosti zákazník�. Hodnocení výsledk� je samoz�ejm� snadn�jší, lze-li je 

kvantifikovat. Avšak není vždy snadné prokázat míru p�ínosu vzd�lávání ke zlepšení 

výsledk� a odd�lit tento p�ínos od jiných �initel�. Ale jak Kirkpatrick �íká: „Bu	te spokojeni 

alespo� s ur�itými známkami pozitivního dopadu, protože jasné d�kazy je obvykle nemožné 

získat.“ 

 

2.8 Pracovní vztahy 

 

Vztahy mezi lidmi vznikají i v souvislosti s vykonáváním práce, m�že jít o b�žné 

neformální vztahy p�íležitostné povahy nebo vztahy formální, upravované nejr�zn�jšími 

pravidly. P�i práci v organizacích vznikají vztahy, které je možné �lenit do následujících 

skupin: 

a) Vztahy mezi zam�stnancem a zam�stnavatelem, zpravidla upravené zákoníkem práce, 

pracovní smlouvou aj. 

b) Vztahy mezi zam�stnancem a zam�stnaneckým sdružením, zpravidla odbory nebo 

komorami zam�stnanc�. 

c) Vztahy mezi odbory 

d) Vztahy mezi nad�ízeným a pod�ízeným, upravované pracovní smlouvou, pracovním 

�ádem aj. 
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e) Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci bývají �asto upravovány 

organiza�ním nebo pracovním �ádem. 

Vztahy mezi spolupracovníky jsou obvykle neformální, a tudíž neupravené žádnými 

zvláštními p�edpisy. V p�ípad� neformálních vztah� mezi spolupracovníky jde v podstat� o 

b�žné sociální, mezilidské vztahy, jsou-li však tyto vztahy již n�jakým zp�sobem formáln� 

upraveny, jde o �isté pracovní vztahy. Dle KOUBKA, J. �ízení lidských zdroj�: základy 

moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. 

Mnozí zam�stnanci jsou bázliví, nejistí a odevzdaní osudu. Nejen, že konkurence je 

všeobecn� tvrdá – lidé mohou poci�ovat tlak také proto, že mnoho kvalifikovaných žadatel� 

se tla�í práv� na jejich místo. Je životn� d�ležité, aby se zam�stnanci o svou práci nemuseli 

bát. �ídící pracovníci by m�li usilovat o to, aby m�li pocit jistoty, bezpe�í a náležitého 

ocen�ní. Dle MISKELLA J.R., MISKELLA V., Pracovní motivace, 1.vyd., Praha: Grada 

Publishing s.r.o., 80 stran, ISBN: 80-7169-317-0. 

Pracovní vztahy, jejich kvalita, vytvá�ejí rámec významn� ovliv�ující dosahování 

podnikových cíl� i pracovních a životních cíl� jednotlivých pracovník�. Korektní, 

harmonické, uspokojivé pracovní a mezilidské vztahy vytvá�ejí produktivní klima, které má 

velmi pozitivní vliv na individuální, kolektivní i celopodnikový výkon. P�ízniv� se odrážejí ve 

spokojenosti pracovník� a p�ispívaní ke sla	ování individuálních a podnikových zájm� a cíl�. 

Pracovní vztahy v organizaci ovliv�ují všechny ostatní personální �innosti a mnohdy výrazn� 

determinují jejich efektivnost. 

Na kazdém pracovišti panují r�zné zvyky a vztahy, které není možné p�ehlížet. Tyto 

vztahny se musíme nau�it poznat, pochopit jednotlivé hrá�e, terén a pravidla, kterými se �ídí. 

Dle SCOTTA G.G., Pr�vodce náro�nými pracovními vztahy, 1.vyd., Praha: Portál 2006, 184 

stran, ISBN: 80-7367-074-7. 

 



                                                                       
 

Shrnutí teoretické �ásti 

 

�ízení lidských zdroj� je jádrem celého podnikového �ízení, jeho nejd�ležit�jší složkou. 

Lidská pracovní síla je nejd�ležit�jší výrobní vstup a motor podnikové aktivity. �ízení 

lidských zdroj� v sob� zahrnuje nejen strategické aspekty, tj. p�edevším zam��ení na 

dlouhodobou perspektivu, ale i orientaci na vn�jší faktory formování a fungování podnikové 

pracovní síly.  

 

V teoretické �ásti diplomové práce jsem shrnula všechna d�ležitá fakta, rady, ale i názory 

na  �ízení lidských zdroj�, ze kterých budu vycházet p�i zpracování analytické �ásti. Ráda 

bych dokázala, že na základ� získaných teoretických znalostí dokážu odborn� posoudit 

sou�asný stav �ízení lidských zdroj� ve vybrané organizaci a návazn� na to pomocí vybraných 

metod tento stávající stav zlepšit a zefektivnit a tím p�esv�d�it, že vlastním v�tšinu ze 

„soustavy schopností“ v �ízení lidských zdroj�, které uvádím v p�íloze �.2. 
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3     CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

VINIS s.r.o. je velkoobchod a maloobchod s hodiná�ským zbožím, šperky a dárkovými 

p�edm�ty. Spole�nost byla založena 8. února 1994. Malá firma obchodující s bateriemi a 

kapesními svítilnami se postupn� rekrutovala do oblasti obchodu s hodinami a hodiná�ským 

zbožím a získala jednu z nejvýznamn�jších pozic na trhu. 

V roce 2001 vybudovala spole�nost své sídlo v T�anovicích s kompletním zázemím, 

administrativní budovou a rozlehlými sklady. Na podzim roku 2009 inovovala spole�nost 

VINIS své firemní logo, vznikly nové webové stránky www.seculus.cz a stránky 

www.vinis.cz. Zárove� byla aplikována nová obchodní koncepce p�i prodeji zboží a grafická 

úprava e-shopu www.prima-hodinky.cz, kde lze od b�ezna 2010 provád�t platby v e-shopu 

kartou. 

Chloubou spole�nosti VINIS je výroba hodin a budík� na zakázku. Jedná se nejen o 

hodiny reklamní, zhotovené dle p�ání zákazníka, ale také o hodiny d�tské �i kuchy�ské, které 

si získaly velkou oblibu. Specialitou je pak výroba hodin se zp�tným chodem. 

Do portfolia nabídky spole�nosti pat	í nást�nné hodiny, kyvadlové hodiny, mechanické 

i elektrické, hodiny r�zných provedení, velikostí a barevné škály. 

Nabídka VINIS s.r.o. 

• - výhradní zastoupení zna�kových luxusních švýcarských hodinek  SECULUS. 

Zna�ka je v nabídce e-shop.http://www.prima-hodinky.cz/pokus/seculus/ 

• - kvalitní sportovní hodinky se safírovým sklem n�mecké life zna�ky CHIEMSEE, 

které lze používat i pro hloubkové potáp�ní 

• - hodiny a budíky zna�ky DISNEYpro �eskou a Slovenskou republiku (držitel 

certifikátu) 

• - kolekce designových hodinek zna�ky FASHION - Novinka! 

• - vysoce kvalitní ocelové šperky, vyrobené z antialergické ušlechtilé oceli zna�ky 

DILOY a MONO se zárukou 10 let. 

Dalším speciálním sortimentem ze široké nabídky jsou takzvané Dárkové p	edm�ty. Je 

to limitovaná nabídka replik historických se�ných i palných zbraní, r�zné dekorativní 

p�edm�ty, lité a tepané sochy zví�at z bronzových slitin na mramorových �i d�ev�ných 
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podstavcích �i nejoblíben�jší kus nabídky EURObankovka ve zlat� - vyrobená ze 14ct. zlata 

v úprav� tiska�ského što�ku, zarámovaná ve stylovém d�ev�ném rámu se sklem. Filosofií 

nabídky spole�nosti VINIS je nabídnout vždy n�co nového, designov� zajímavého. 

Od vzniku firma již zm�nila místo svého p�sobišt�, jakož i po�et zam�stnanc�. Ve firm� 

v sou�asné dob� pracuje 11 zam�stnanc� na r�zných pozicích (organiza�ní schéma organizace 

– p�íloha �.3).  

 

Tab.3 V�ková a vzd�lanostní struktura organizace 

V�k v letech 18-30 31-40 41-50 50 a více 

Po�et zam�stnanc� 2 6 2 1 

Druh vzd�lání Vyu�en SOU SOŠ s maturitou VŠ 

Po�et zam�stnanc� 3 2 3 3 

Zdroj: personální spisy zam�stnanc� 

 

 Jak je patrné z tabulky 3, nejv�tší zastoupení zam�stnanc� firmy je ve v�ku 31-40 let a co 

se tý�e vzd�lání, 3 zam�stnanci se mohou pochlubit vzd�láním vysokoškolským. 
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4    ANALÝZA �ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ� VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

Celkovou analýzu �ízení lidských zdroj� jsem zam��ila na st�žejní oblasti, které jsou 

uvedeny v kapitole 2, a to na organizaci jako celek, zam�stnanecké vztahy, zabezpe�ování 

lidských zdroj�, �ízení pracovního výkonu, rozvoj lidských zdroj�, �ízení odm��ování. 

  

4.1 Charakteristika vlastního pr�zkumu 

 

Analýzu �ízení lidských zdroj� ve vybrané organizaci jsem provád�la na základ� 

intenzivního pozorování každodenních �inností všech zam�stnanc� ve firm� po souvislou 

dobu jednoho a p�l m�síce. Dále jsem provedla s jednotlivými zam�stnanci i vedením firmy 

dotazníkové šet�ení, následn� ješt� ústní pohovor, abych si získané informace více up�esnila. 

S vedením firmy jsem provedla p�ed zahájením pozorování a dotazníkového šet�ení ústní 

pohovor, který se týkal jejich vize jak by si p�áli, aby firma fungovala jako celek i jednotlivé 

�ásti firmy (servis, sekretariát, úklid, obchod). Údaje získané pozorováním jsem si každý den 

pe�liv� zapisovala a jednou týdn� jsem se snažila tato data t�ídit a p�i�azovat k sob� 

souvislosti a návaznosti. Dotazníkové šet�ení jsem provád�la se zam�stnanci po ukon�ení 

mého pozorování a to p�edložením každému pracovníkovi strukturovaného dotazníku 

s žádostí o jeho vypln�ní. Zam�stnanc�m jsem dala na výb�r, zda-li cht�jí dotazník vyplnit 

anonymn� nebo se podepíší, vyjma �ásti první dotazníku – analýza pracovního místa. 

Samoz�ejm� celému dotazníkovému šet�ení p�edcházelo vypracování zn�ní dotazníku, které 

jsem provád�la dle znalostí získaných z �etby odborné literatury. Celkové zn�ní dotazníku 

uvádím v p�íloze �.4. Ústní pohovory jsem následn� vedla s každým zam�stnancem zvláš�, 

v pr�b�hu pohovor� jsem si samoz�ejm� d�lala písemné záznamy. Veškeré ústní pohovory 

probíhaly volnou formou, aby nikdo nem�l pocit, že je p�íliš omezován, taktéž jsem si �inila 

písemné poznámky. Veškeré písemné záznamy jsem d�kladn� zpracovala a jejich výsledky 

uvádím v další kapitole.  
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4.2 Analýzy získaných dat  

 

Data, která jsem získala analýzou dokument�, materiál�, dotazníkovým šet�ením  

a pohovory, jsem rozd�lila do jednotlivých nejd�ležit�jších oblastí, kterými se �ízení lidských 

zdroj� zabývá. 

 

4.2.1 �ízení lidských zdroj�  v organizaci 

 

Ve firm� bohužel žádný zam�stnanec nemá na starosti �ízení lidských zdroj� v komplexní 

podob�. Jak je patrné z organiza�ního schématu, personalistiku má na starosti jeden �lov�k  

a to pouze ve smyslu p�ípravy pracovních smluv a zpracovávání mezd. Bohužel v organizaci 

neexistují ani žádné písemné záznamy, na základ� kterých je p�esn� stanoveno, který 

zam�stnanec je za co konkrétn� zodpov�dný a co p�esn� má na své pozici vykonávat. Celý 

pracovní proces i jeho organizace je provád�ná na základ� ústní dohody a operativního 

zasahování do pracovních �inností zam�stnance majitelem firmy. 

 

4.2.2 Analýza popisu pracovních míst a rolí 

 

Z výsledk� vlastního pozorování, dotazníkového šet�ení (zn�ní dotazníku uvádím 

v p�íloze �.4) a ústních pohovor� jsem sestavila d�sledný rozbor �inností jednotlivých 

zam�stnanc�, tzn. rozbor pracovních míst každého zam�stnance a jeho role vykonávané ve 

firm�, který uvádím kompletn� v návrzích a doporu�eních. 

 

4.2.3 Získávání a výb�r pracovník� 

 

P�i vzniku organizace stav zam�stnanc� �ítal 3 lidi, 1 z nich majitel firmy a 1 jeho 

manželka, jeden �lov�k byl p�ijat bez výb�rového �ízení na pozici obchodního zástupce. 

V roce 2000 byl p�ijat druhý obchodní zástupce, který ukon�il svou �innosti ve firm� 

odchodem do d�chodu v roce 2005. Postupem �asu s rozši�ováním sortimentu a skladových 

prostor, pokra�ovala organizace s p�ijímáním dalších zam�stnanc�. V tuto chvíli, 

tedy p�esn�ji v druhé polovin� roku 2008 již p�išlo na �adu formální výb�rové �ízení 

vyhlášené v inzerci. Organizace hledala p�edevším obchodní asistentku, dalšího obchodního 

zástupce, skladnici, hodiná�ku a uklíze�ku. Výb�rové �ízení vedli majitelé firmy, jednalo se 

pouze o osobní pohovory, na základ� kterých byli zam�stnanci na výše uvedené pozice p�ijati. 
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4.2.4 �ízení pracovního výkonu ve vybrané organizaci 

 

Jak bylo již zmín�no, v organizaci neexistují písemné záznamy o jednotlivých �innostech 

zam�stnanc�, z �ehož také vyplývá, že neexistují jakékoliv písemné dokumenty o �ízení 

pracovních výkon� jednotlivých pracovník�. Majitel firmy je p�esv�d�en, že 11 zam�stnanc�, 

do jejichž po�tu spadá, je schopen s p�ehledem a hlavn� spravedliv� �ídit. 

 

4.2.5  Hodnocení a odm��ování zam�stnanc� ve vybrané organizaci 

 

Zam�stnanci organizace jsou od vzniku svého pracovního pom�ru hodnoceni majitelem 

firmy „pocitovým“ zp�sobem, tzn. že pokud se majitel domnívá, že bylo v ur�itém �asovém 

období v�tší množství práce, p�izná zam�stnanc�m ur�itou finan�ní odm�nu a má tuto oblast 

�ízení lidských zdroj� za vy�ízenou. Bohužel ani v této oblasti nenalézám žádné písemné 

záznamy o hodnocení zam�stnanc� nebo o d�vodech, z jakých jim byla p�id�la odm�na. 

 

4.2.6 Vzd�lávání zam�stnanc� ve vybrané organizaci 

 

Vzd�lávání zam�stnanc� se neprovád�lo jakýmkoliv zp�sobem od vzniku organizace 

s jednou výjimkou, p�ibližn� 1-2x ro�n� se jednodenních seminá�� zú�ast�uje personalistka 

z d�vodu udržování si aktuálních znalostí v oblasti zákoníku práce a mzdových p�edpis�. 

 

4.2.7 Pracovní vztahy 

  

Ve vybrané organizaci vzhledem k po�tu zam�stnanc� p�evládají vztahy spíše p�átelského 

charakteru, což m�žeme nazvat neformálními pracovními vztahy. 

 

4.3 Dotazníkový pr�zkum  

 

Dotazníkový pr�zkum zam��ený na jednotlivé st�žejní oblasti �ízení lidských zdroj� jsem 

zam��ila zvláš� na vedení firmy a zvláš� na její zam�stnance. Pr�zkum jsem provedla pomocí 

dotazníku, jehož celé zn�ní uvádí p�íloha �.4. Dotazník je rozd�len do p�ti oblastí, pro vedení 

firmy obsahuje celkem 35 otázek, pro zam�stnance firmy celkem 28 otázek. Otázky jsou 

p�evážn� typu, kdy respondent volí kladnou nebo zápornou odpov�	, n�které otázky jsou 

samoz�ejm� otev�ené, kdy každý m�že své odpov�di voln� interpretovat.  
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4.3.1 Získávání a výb�r zam�stnanc� 

 

Dotazníkové šet�ení je p�edevším zam��eno na systém získávání a výb�ru zam�stnanc� 

v organizaci.   

 

Tab.�.4.3.1a  Výsledky dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 

Otázka �. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Odpov�	 ANO   3x  1x   3x 
Odpov�	 NE    3x  2x 3x  
Jiná odpov�	 3x a 3x neví   2x neví 1x neví   
 

Graf �.4.3.1a  Grafické výsledky dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 
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Jak m�žeme vid�t z tabulky i z grafického znázorn�ní, je z�ejmé, že odpov�di jsou tém�� 

shodn� zastoupeny v odpov�di ANO i NE, což znamená že vedení firmy nemá úpln� jasn� 

stanoven komplexní systém výb�rového �ízení. U otázek ozna�ených jako jiná odpov�	 jsem 

se setkala s odpov�	mi „NEVÍM“, což znamenalo, že samotné vedení organizace, resp. 

�editel a obchodní �editel si v�bec nebyli jistí, kdo administrativn� zajiš�uje výb�rové �ízení, 

následné seznámení uchaze�� s výsledky výb�rového �ízení apod. 
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Tab.�.4.3.1b Grafické výsledky dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 

Otázka �. 1 2 3 4 5 6 
Odpov�	 ANO  6x 8x 2x  8x 
Odpov�	 NE  2x  6x   
Jiná odpov�	 8x    8x  
 

Graf �.4.3.1b Výsledky dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 
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Z tabulky a grafického znázorn�ní je patrné, že zam�stnanci odpovídali p�evážn� 

kladn� na položené otázky, což znamená, že byly všeobecn� spokojeni s výb�rovým �ízením, 

které absolvovali a všichni potvrdili, že absolvovali ústní pohovor. 

 

4.3.2 �ízení pracovního výkonu 

Tato oblast dotazníkového šet�ení se p�edevším zam��ovala na to, zda-li ve firm� je 

sledován pracovní výkon jednotlivých zam�stnanc�, jakým zp�sobem a jak �asto. 

 

Tab.�.4.3.2a Výsledky dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 

Otázka �. 1 2 3 4 5 
Odpov�	 ANO  0 2x  1x 
Odpov�	 NE 2x 0 1x 3x 2x 
Jiná odpov�	 1x 0    
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Graf �. 4.3.2a Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 
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Z tabulky a grafu vyplývá, že p�evažují záporné odpov�di. Tyto výsledky 

dotazníkového šet�ení nám ukazují, že vedení firmy nemá žádným zp�sobem zpracovaný 

systém a ani p�edstavu o tom, že by m�li pravideln� �ídit pracovní výkon svých pod�ízených. 

 

Tab.�.4.3.2b Výsledky dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 

Otázka �. 1 2 3 4 5 
Odpov�	 ANO   8x 8x 8x 
Odpov�	 NE 8x 8x    
Jiná odpov�	      
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Graf �. 4.3.2b Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 
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V tomto dotazníkovém šet�ení zam�stnanci všeobecn� vyjad�ují celkovou nespokojenost 

ohledn� zájmu nad�ízených s jejich náro�ností práce, �asovým vytížením, fyzickou zát�ží a 

návaznostmi pracovních �inností. 

 

4.3.3 Hodnocení a odm��ování  

Dotazníkové šet�ení zam��eno na hodnocení a odm��ování zam�stnanc� si kladlo za cíl 

zjistit, zda-li existuje ve firm� již n�jaký zpracovaný systém hodnocení a odm��ování  

a všeobecné na spokojenost zam�stnanc� s odm��ováním za jejich odvedenou práci. 

 

Tab.�.4.3.3a Výsledky dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 

Otázka �. 1 2 3 4 5 6 
Odpov�	 ANO  3x 3x 3x 3x 1x 
Odpov�	 NE 3x     2x 
Jiná odpov�	       
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Graf �. 4.3.3a Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 
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Výsledek dotazníkové šet�ení poukazuje na fakt, že vedení organizace pokládá  

stávající �ešení hodnocení a odm��ování pracovník� za dosta�ující, nezamýšlelo se nad 

jakoukoliv zm�nou v tomto ohledu i p�es skute�nost, že jakékoliv písemné záznamy 

z hodnocení a odm��ování se nikdy nepo�izovaly. 

 

Tab.�.4.3.3b Výsledky dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 

Otázka �. 1 2 3 4 
Odpov�	 ANO  2x  8x 
Odpov�	 NE 8x 6x 8x  
Jiná odpov�	     
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Graf �. 4.3.3b Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 
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Z dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci vyplývá, že nejsou p�íliš spokojeni s výši 

odm�n a rádi by v�d�li, co vše by mohli ud�lat pro to, aby byli odm��ováni lépe. 

 

4.3.4 Pot	eby vzd�lávání 

 

 Dotazníkové šet�ení zam��eno na systém vzd�lávání ve firm� a na motivaci 

zam�stnanc� se vzd�lávat. 

 

Tab.�.4.3.4a Výsledky dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 

Otázka �. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Odpov�	 

ANO 3x 0 
 3x 3x  0   3x 3x 

Odpov�	 NE  0    0  3x   

Jiná odpov�	  0   3x 0 3x    
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Graf �. 4.3.4a Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení ve vedení firmy 
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Výsledky dotazníkového šet�ení poukazují na fakt, že vedení firmy je spokojeno se 

vzd�lanostní strukturou svých zam�stnanc�, byli by ochotni investovat ur�itou �ást pen�žních 

prost�edk� do vzd�lávání svých zam�stnanc� za p�edpokladu, že by se tato investice odrazila 

v mnohem lepších znalostech a dovednostech zam�stnanc� k vykonávané práci. 

 

Tab.�.4.3.4b Výsledky dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 

Otázka �. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Odpov�	 ANO 6x 8x 8x 0 8x  8x  
Odpov�	 NE 2x   0     
Jiná odpov�	    0  8x  8x 
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Graf �. 4.3.4b Grafické vyhodnocení dotazníkového šet�ení mezi zam�stnanci 
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Také v dotazníkovém šet�ení mezi zam�stnanci p�evládají kladné odpov�di, což 

vypovídá o tom, že všichni by se rádi vzd�lávali, zvyšovali svou kvalifikaci, byli by ochotni 

v�novat vzd�lávání také �as mimo b�žnou pracovní dobu, tzn. ve svém volném �ase, uvítali 

by také zvýšení mzdy v návaznosti na zvýšení kvalifikace. 

 

 

Shrnutí dotazníkového šet	ení 

 

Výsledky dotazníkového šet�ení napomohly ke konkrétní identifikaci pot�eb vybrané 

organizace z hlediska komplexního �ízení lidských zdroj� a staly se st�žejními pro hodnocení 

celé organizace se zam��ením na dané téma a z toho vyplývajícími navrženými opat�eními.  
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5 NÁVRHY A DOPORU�ENÍ 

A/ Jako sv�j první návrh doporu�uji firm� zavedení personálního informa�ního 

systému, který uleh�í veškerou práci s daty spadajícími do �ízení lidských zdroj�. Nap�. 

OKinfo je integrovaný, modulární aplika�ní software, který pokrývá celou oblast lidských 

zdroj� organizace od jednoduchých administrativních úloh až po složité konceptuální úkoly 

(platy, personální administrativa, personální �ízení, docházka, personální controlling). Systém 

�eší problematiku komplexn� a využívá možností nových internet/intranet technologií pro 

rychlý, snadný a bezpe�ný p�ístup k informacím v rámci organizace i mimo organizaci nap�. 

propojením s ve�ejnými informa�ními službami (databáze uchaze��, databáze vzd�lávacích 

program� a institucí). 

Jednotlivé moduly systému pracují nad spole�nou databází sdílenou r�znými uživateli. 

Všechny provedené zm�ny jsou okamžit� viditelné pro všechny uživatele p�i uplatn�ní 

strukturovaných p�ístupových práv. Na trhu jsou samoz�ejm� další aplikace, ze kterých je 

možno si vybrat nejvíce vyhovující. 

B/ Výše uvedený personální informa�ní systém je pot�eba náležit� zásobit relevantními 

daty. Ve firm� jsem nejvíce postrádala písemné záznamy ohledn� pracovní �innosti 

každého zam�stnance. Na základ� analýzy pracovních �inností jsem ke každé funkci p�i�adila 

pracovní �innosti, které tato funkce vykonává, rozbor t�chto �inností uvádím níže.  Každá 

organizace, malá nebo velká, by si m�la vést písemn� pracovní nápln� jednotlivých 

zam�stnanc�. Tímto krokem si firma uleh�í mnoho následujících �inností, nap�. hledání 

nového zam�stnance bude snadn�jší vzhledem k již existujícím písemným požadavk�m, 

napsání inzerce na obsazení pracovního místa bude také snadné, použiji zásadní ukazatele 

z pracovní nápln� zam�stnance. 
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Pracovní nápln� jednotlivých  funkcí 

 

PRACOVNÍ MÍSTO: �editel spole�nosti, majitel 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Vykonává veškerou �ídící �innosti ve firm� 

POVINNOSTI: �ídí veškeré finan�ní transakce a toky pen�žních prost�edk�, rozhoduje o 

personálních pot�ebách, vede jednotlivá obchodní jednání s významnými klienty firmy. 

VYBAVENÍ: Samostatná kancelá� uzp�sobená k osobním jednáním s klienty, mobilní 

telefon, notebook, služební v�z. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: �ídí a rozhoduje o jakékoliv �innosti 

ve firm�. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Vybavená kancelá�, notebook. 

RIZIKA: Vysoká psychická zát�ž. 

VZD�LÁNÍ: Vysokoškolské vzd�lání. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Praxe alespo� 3 léta v oboru �ízení lidí a podnikových financí. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Vysoký stupe� 

odolnosti v��i stresu, schopnost samostatného rozhodování. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Bez zdravotních problém�. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Obchodní �editel 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: �ízení obchodních záležitostí firmy po konzultaci 

s �editelem spole�nosti, jednání s klienty a dodavateli v sídle firmy i mimo sídlo. 

POVINNOSTI: Organiza�ní správa komisních sklad�, optimalizace chodu firmy, 

optimalizace veškerých proces� ve firm�, technické a právní záležitosti vedení porad a 

schvalování zápis� z porad, propagace a  reklama firmy. 

VYBAVENÍ: Samostatná kancelá� uzp�sobená k obchodním jednáním, notebook, mobilní 

telefon, služební v�z. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: �editel firmy, majitel. 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: �ídí veškerou obchodní �innosti firmy 

pomocí pod�ízených zam�stnanc�. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Vybavená kancelá�, notebook. 

RIZIKA: Vysoká psychická zát�ž zp�sobená vysokým pracovním nasazením a �ešením 

stresových situací. 

VZD�LÁNÍ: Vysokoškolské vzd�lání ekonomického sm�ru. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Minimální 3 roky praxe v �ízení podniku a lidí. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Vyrovnaná osobnost 

s vysokým potenciálem samostatného rozhodování. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Bez zdravotních problém�. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Asistentka �editele, personalistka 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Reklamní a agenturní �innost, komplexní personální a 

mzdová agenda. 

POVINNOSTI: Zajiš�ování veškerých podklad� pro ú�etnictví, technické a organiza�ní 

zabezpe�ování výstav, zajiš�ování reklamní �innosti firmy, zpracovávání mezd zam�stnanc� 

ve stanoveném termínu, komplexní administrativní zajiš�ování personální agendy. 

VYBAVENÍ: Samostatná kancelá�, po�íta� se softwarovým vybavením obsahujícím 

personální informa�ní systém, mobilní telefon nebo pevná linka, b�žné kancelá�ské 

pom�cky. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: �editel firmy, majitel. 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Dohlíží na pracovní �innost 

pracovnice skladu se šperky a hodinkami vzhledem k její dlouhodobé �innosti v této oblasti a 

vysokým stupn�m znalosti zboží – hodinek a šperk�. 

ZASTUPITELNOST: V oblasti personalistiky zastupuje obchodní asistentka, v oblasti 

reklamy obchodní �editel. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Vybavená kancelá�, po�íta�, personální informa�ní software. 

RIZIKA: Vysoká psychická zát�ž v ur�itých �asových intervalech. 

VZD�LÁNÍ: Vyšší odborná škola nebo vysoká škola se zam��ením na ekonomie. 

POŽADOVANÁ PRAXE:.Minimáln� 2 roky praxe v oblasti personalistiky a mezd. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Obchodní asistentka 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Celkové administrativní zabezpe�ování obchodní �innosti 

podniku. 

POVINNOSTI: Vy�izování telefonických hovor�, p�ijímání návšt�v, e-mailová 

korespondence – t�íd�ní, správa, úprava p�íloh, p�íprava e-mail� k jednání, p�íjem a 

zpracování objednávek komisních sklad�, individuálních klient�: zadávání dat do 

ekonomického systému Money S3, vedení databáze p�epravních spole�ností, komunikace 

s p�epravními spole�nostmi, zadávání poptávek p�eprav, zápisy z jednání, b�žná 

korespondence �editele, komunikace se zahrani�ními i tuzemskými dodavateli dle pokyn� 

�editele, p�íprava objednávek zboží – sledování skladových zásob, tvorba skladových karet 

pro nov� objednané zboží, zajišt�ní kompletních informací o zboží z faktur po konzultaci se 

servisním odd�lením, organiza�ní zajišt�ní objednávek, zásilek kontejner� – objednávky 

p�epravy, komunikace s p�epravcem, celním odd�lením, sledování �asových harmonogram�, 

p�íprava pot�ebných dokument�, nahrávání faktur / p�íjemek zboží, p�íprava podklad� pro 

zadání zboží do e-shopu – spolupráce s webmasterem, sledování zahrani�ních plateb, 

termín� splatnosti apod., sledování kurz� m�n, m�sí�ní zadávání kurzu do ekonomického 

systému Money S3, zjiš�ování aktuálních devizových kurz�, objednávky deviz, p�íprava 

podklad� pro zahrani�ní platby, pr�zkum možností reklamy v médiích (rádio, TV, tišt�ná 

média, internet), zadávání a zhodnocení nabídek, p�íprava reklamních text� slogan�, �lánk�, 

zajišt�ní ubytování, letenek, jízdenek dle pokynu �editele, udržování obchodních vztah� se 

zákazníky, telefonická i elektronická komunikace, p�íjem objednávek od odb�ratel�, 

p�íprava objednávek u dodavatel� (zvl. šperky), skladová politika zásob komisních sklad�, 

skladové p�evody, m�sí�ní vyú�tování prodeje KS dle dohody, m�sí�ní p�ehledy – pohyby 

zásob, stavy zboží na KS, provize, spolupráce s ú�etní, analýza a vyhodnocování výsledk� 

KS, archivování dokument�, objednávek apod., sledování termín� splatnosti faktur našich 

odb�ratel�, pohledávkové �ízení, reklamace výrobk� u dodavatel� na základ� dodaných 

podklad�, ú�ast na výstavách, p�íprav� výstav , školení odb�ratel�, aranžace a pomoc u 

odb�ratel�, ú�ast na zahrani�ních jednáních – p�íprava, zápis, tlumo�ení 

VYBAVENÍ: Samostatná kancelá�, po�íta� se softwarovým vybavením obsahujícím ú�etní 

systém, mobilní telefon i pevná linka, b�žné kancelá�ské pom�cky. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: �editel firmy, majitel. 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Zajiš�uje administrativní podporu 

kterémukoliv zam�stnanci firmy. 
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ZASTUPITELNOST: Zastupuje personalistku a administrativní pracovnici v dob� 

nep�ítomnosti   

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Vybavená kancelá�, po�íta�, ú�etní software, internet. 

RIZIKA: �ešení stresových situací, vysoká psychická zát�ž. 

VZD�LÁNÍ: St�ední odborná škola ekonomického sm�ru, vítáno vyšší vzd�lání 

POŽADOVANÁ PRAXE:. Minimáln� 5let praxe v oboru administrativy a odborné 

asistence nebo absolvent vysoké školy ekonomické. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: IT pracovník, web master 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Komunikace s poskytovatelem internetového p�ipojení 

(internet provider), sledování stavu p�ipojení, rychlosti p�ipojení, upgrade, související 

administrativa. 

POVINNOSTI: Registrace spole�nosti, stránek do internetových katalog�, vyhledáva��,  

správa doménových ú�t� jednotlivých webových stránek Webhosting (WH) – komunikace se 

správcem WH, optimalizace, KW, sledování návšt�vnosti, správa Google Analytics, úprava 

obsahu, aktualizace dat, registrace e-shopu do internetových katalog�, vyhledáva�� – 

budování odkaz�, správa doménových ú�t� jednotlivých webových stránek PPC, Zboží.cz, 

AdWords, Sklik, tvorba, úpravy a kontrola obsahu systému Magento – vytvá�ení karet zboží, 

souvisejících produkt�, konfigurovatelných produkt� dle možností systému – práce s 

ekonomickým systémem Money S3, tvorba text�, popis� zboží, metadat, aktualizace 

pomocí xml z Money S3, import z Magento do Money S3, p�ehledy, statistiky prodej�, 

umíst�ní ve vyhledáva�ích, e-mailová komunikace s klienty e-shopu, vy�izování objednávek, 

komunikace ohledn� objednávek, zadávání stavu objednávek, informace o odeslání zásilek 

poskytování podklad� pro eshopy, klienty, kte�í mají vlastní stránky – ceníky, fotografie, 

popisy zboží, xml feedy apod., vyhledávání nových klient�, p�íprava speciálních prodejních 

akcí, slevových akcí, ak�ních leták�, koncepce dárkových a slevových kupón�, hromadné 

rozesílání nabídek klient�m, obchodní jednání zam��ená na internetovou reklamu  

a prezentaci spole�nosti a jejích webových stránek na portálech Seznam, Idnes/Mafra ..., 

zhodnocení nabídek, projednání s vedením spole�nosti, vedení databáze reklamních nabídek 

pro prezentaci spole�nosti, návrh koncepce internetové reklamy pro dané období, pr�zkum 

webu, vyhledávání konkurence, nových partner�, monitorování prezentace našeho zboží na 

jiných stránkách, správa, t�íd�ní, zálohování grafických dat, po�izování fotografií, obrázk�, 

úprava fotografií, tvorba jednoduchých obrázkových banner�, katalogy – p�íprava grafických 

prezenta�ních materiál�, reklamní �lánky, inzertní texty, ú�ast na výstavách, p�íprav� výstav, 

montáž výstavního stánku, správa a údržba IT spole�nosti, evidence, nákup, správa SW, 

instalace nových program�, správa po�íta�ové sít�, správa tiskáren, zálohování dat. 

VYBAVENÍ: Samostatná kancelá�, po�íta� s kompletním softwarovým vybavením, mobilní 

telefon nebo pevná linka, b�žné kancelá�ské pom�cky. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: Obchodní �editel 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Spolupracuje s obchodními zástupci 

na p�ípravách katalog� zboží firmy. 
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ZASTUPITELNOST: Bez zastoupení z vlastních �ad zam�stnanc�, nutnost v p�ípad� 

zástupu pronajmout služby profesionální firmy. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Softwarové vybavení, po�íta�, vybavená kancelá�. 

RIZIKA: Vysoká psychická zát�ž. 

VZD�LÁNÍ: Vysokoškolské vzd�lání v oblasti informa�ních technologií. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Praxe minimáln� 2 roky. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Obchodní zástupce 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Udržování obchodních vztah� se zákazníky. 

POVINNOSTI: Udržování obchodních vztah� se zákazníky, každodenní kontakt s nimi, 

obchodní jednání, sjednávání obchodních podmínek, získávání nových zákazník�, uzavírání 

obchodních smluv dle pokyn� vedení firmy, vedení související agendy, vy�izování 

objednávek a reklamací, objednávání zboží u dodavatel� ve spolupráci s vedením spole�nosti 

uskute��ování i vícedenních pracovních cest služebním nebo soukromým vozidlem dle 

dohody se zam�stnavatelem, samostatnou práci s po�íta�em a internetem. 

VYBAVENÍ: Služební automobil, mobilní telefon, notebook. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: Obchodní �editel 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Spolupracuje s obchodní asistentkou 

v rámci uzavírání nových obchodních vztahu a tím s návaznosti na související administrativu, 

p�ímo spolupracuje s opravá�kou hodin ohledn� znalosti závad zboží. 

ZASTUPITELNOST: Jiný stanovený obchodní zástupce. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Pracovní st�l, po�íta� s p�ístupem nahlížet do ú�etního 

systému, s p�ipojením na internet, proplácení cestovních náhrad. 

RIZIKA: Vysoká psychická zát�ž, �ízení služebního osobního automobilu. 

VZD�LÁNÍ: Úpln� st�edoškolské vzd�lání ekonomického sm�ru. 

POŽADOVANÁ PRAXE:.Minimáln� 2 roky praxe oboru obchodního zástupce. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Opravá�ka hodin 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Opravy hodin, budík�, minutník� pr�b�žn� dle pot�eby 

v�etn� evidence náhradních díl�. 

POVINNOSTI: Opravy náramkových hodinek pr�b�žn� dle pot�eby v�etn� evidence 

náhradních díl� a jejich objednávání, vy�izování došlých reklamací a oprav v�etn� evidence, 

dodržování �asového harmonogramu oprav dle platných zákon� a dispozic vedení, vedení 

veškeré p�edepsané evidence ur�eným zp�sobem na po�íta�i, informování zákazník� o 

pr�b�hu jejich reklama�ního �ízení nebo oprav v�etn� pot�ebných vysv�tlení (ústn� i 

písemn�),p�íjem a odesílání došlých reklamací, evidence, udržování a pé�e o sv��ené ná�adí a 

p�ístroje, udržování servisního stanovišt� v �istot� a po�ádku, kontrola jakosti vyráb�ných 

produkt�. 

VYBAVENÍ: Ultrazvuková �isti�ka, tlakový p�ístroj, ru�ní hodiná�ské ná�adí, náhradní díly 

na zboží. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: Obchodní �editel 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Spolupracuje s obchodním zástupcem 

na vysv�tlení závad zboží. 

ZASTUPITELNOST: V dob� nep�ítomnosti zastupuje skladnice. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Dostate�n� velká pracovní plocha, po�íta� s programem na 

evidování reklamací a zp�sobu jejich vy�ízení. 

RIZIKA: Drobná zran�ní zp�sobená používaným ná�adím. 

VZD�LÁNÍ: St�ední odborná škola. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Minimáln� 2 roky praxe v oblasti opravy hodin a hodinek. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 

 

 

 

 

 

 



 - 64 - 

PRACOVNÍ MÍSTO: Uklíze�ka, pomocnice na sklad� 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Úklid všech prostor firmy, pomoc na sklad�. 

POVINNOSTI: Balení objednávek zákazník� dle pokyn�  skladnice 

 1x týdn�: koše: vym�nit sá�ky (kancelá�e, 2xWC, kuchy�, koupelny), doplnit: tekuté mýdlo 

(garáž, WC, koupelny), vym�nit: ut�rky, ru�níky (kuchy�, koupelna, WC, garáž), 2x 

WC+koupelna: umýt umyvadlo, vy�istit WC a doplnit gel, doplnit WC papír a intimní sá�ky, 

kontrola osv�žova� vzduchu, vyt�ít, ut�ít parapet, sk�í�ky a vodorovné plochy, kancelá�e, 

servis, vzorkovna: ut�ít prach (po�íta�, monitor, police,parapety, pracovní stoly), zalít 

kv�tiny, vysát kde je koberec, vyt�ít kde je dlažba, kontrola �istoty dve�í a skel v nich, 

Chodba, kotelna, zádve�í: ot�ít vitríny, pavu�iny pod radiátory, pod stropem, vyt�ít až ven, 

vyklepat �istící zónu, ot�ít obrazy a dve�e vchodové, vyt�ít venkovní schody, ot�ít parapety, 

vypína�e, zásuvky, archív: vysát, zamést, podle pot�eby vyt�ít, udržovat �istotu na stole, 

kuchy�: ut�ít parapety, st�l, mikrovlnou troubu, lednici, sporák, varnou konvici, vysát 

koberec, podle pot�eby vynášet odpadkové koše,v pátek vždy dopl�ovat ob�erstvení, ot�ít 

stroj na vodu, kávovar, hlídat barel s vodou, sklad, garáž: ut�ít parapety, umýt umyvadlo a 

dlažbu, zamést, podle pot�eby vyt�ít, 

každý den: vytáhnout všude žaluzie, otev�ít bo�ní dve�e a dve�e do sklepa – vyv�trat, 

rozsvítit vitríny na chodb� a zkontrolovat jejich �istotu, kontrola WC (ru�níky, mísa,papír)- 

vše musí být �isté, dle po�así otev�ít ventilaci a odpoledne je op�t zav�ít, vyzvednout noviny 

ze schránky (položit v kuchyni na st�l). 

1x m�sí�n�:konec m�síce: opsat stav tachometru TT + A8, zamést schody a pavu�iny ve 

sklep� 

2x týdn�:zalít kv�tiny uvnit� i venku  

1x za 3m�síce:umýt okna, parapety venkovní, žaluzie, vyt�ít velký sklad 

1x za rok: �išt�ní koberc� (objednat), �ist�ní obklad� uvnit� firmy, �ist�ní sv�tel a lamp 

podle pot	eby: prát (ru�níky, ut�rky), rozmrazovat lednici, dopl�ovat ob�erstvení, dopl�ovat 

�istící prost�edky na úklid a na auto, udržovat po�ádek u pra�ky a pra�ku, kontrola 

„parkovišt�“ 

Seznam ob�erstvení: minerálky slazené 6ks, coca-cola light 6ks, smetana do kávy ve 

sklenici 2ks, smetánky jednorázové 30ks, káva 1ks, �aj �erný a ovocný 1ks, džus pomeran� 

100% 6ks, cukr tmavý, krystal, balený, sušenky ke káv� 

VYBAVENÍ: Vlastní pracovní plocha s kancelá�skými pot�ebami, �istící prost�edky, ná�adí 

pot�ebné k vykonávání úklidu. 
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BEZPROST�EDN� NAD�ÍZENÁ FUNKCE: Obchodní �editel 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: dle pokyn� skladnice pomáhá 

s p�ípravou zboží pro klienty. 

ZASTUPITELNOST: V p�ípad� nep�ítomnosti zastupuje pracovnice skladu se šperky a 

hodinkami. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Mírn� prašné prost�edí ve velké hale a garáží. 

RIZIKA: Riziko drobných poran�ní p�i provád�ní úklidu nebo práci na sklad�. 

VZD�LÁNÍ: Základní vzd�lání 

POŽADOVANÁ PRAXE: bez praxe 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 
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PRACOVNÍ MÍSTO: Pracovnice skladu se šperky a hodinkami 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Balení hodinek a šperk� dle objednávek. 

POVINNOSTI: Balení hodinek, kontrola, �išt�ní, za�azování, popisky, štítky, kontrola zboží 

vráceného z komisních sklad�, MONO, CHIEMSEE, DILOY, výroba hodin HJ, zástup 

vedoucího skladu v GLS, objednávání kancelá�ských pot�eb, p�íprava materiálu na výstavy, 

ú�ast na výstavách, autopark – mytí – evidence km A8, Renault Trafic, na po�átku m�síce 

opis spot�eby, nasklad�ování nového zboží (vážení, m��ení, obaly, popis do PC), v p�ípad� 

pot�eby zástupu kontrola žaluzií a uzam�ení budovy. 

VYBAVENÍ: Vlastní pracovní plocha s kancelá�skými pot�ebami. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: Asistentka �editele, personalistka. 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Dle pokyn� �editele provádí mytí aut. 

ZASTUPITELNOST: V dob� nep�ítomnosti v oblasti balení šperk� a hodinek zastupuje 

obchodní asistentka. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Dostate�n� velká pracovní plocha k p�íprav� šperk� a hodinek 

dle objednávek, p�ístup k po�íta�i k tišt�ní štítku s cenami na p�edm�tné zboží. 

RIZIKA: Možnost drobných poran�ní. 

VZD�LÁNÍ: Minimáln� st�edoškolské vzd�lání. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Možno i absolvent. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 67 - 

PRACOVNÍ MÍSTO: Skladnice 

CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Balení hodiná�ského zboží dle objednávek. 

POVINNOSTI: balení veškerého hodiná�ského zboží (hodiny, budíky, minutníky, opravené 

zboží) dle objednávek p�edložených obchodní asistentkou, d�kladná evidence veškerých 

balík�, komunikace s p�epravní službou, vypisování záru�ních list� ke zboží, p�ikládání 

ú�etních doklad� ke zboží. 

VYBAVENÍ: Vlastní pracovní plocha s kancelá�skými pot�ebami, po�íta� se softwarem 

p�epravní služby, nahlížení na stav zásob v ú�etním programu Money S3. 

BEZPROST�EDN� NADRÍZENÁ FUNKCE: Obchodní �editelka 

VZTAH K OSTATNÍM PRACOVNÍM MÍST�M: Informuje obchodní �editelku o 

množství odeslaných balík�, dle pot�eby využívá ke své �innosti pracovnici se šperky a 

hodinkami v dob� nep�ítomnosti pomocnice skladu. 

ZASTUPITELNOST: V dob� nep�ítomnosti zastupuje pomocnice na sklad�. 

PRACOVNÍ PODMÍNKY: Dostate�n� velká pracovní plocha k p�íprav� objednávek, 

dostatek karton� k balení zboží, lepících pásek, štítku na balíky. 

RIZIKA: Riziko drobných poran�ní. 

VZD�LÁNÍ: Minimáln� st�edoškolské vzd�lání. 

POŽADOVANÁ PRAXE: Možno i absolvent. 

DUŠEVNÍ POŽADAVKY A CHARAKTERISTIKY OSOBNOSTI: Osobnost duševn� 

vyrovnaná, pracovitá s orientací na dosažení p�edem stanovených cíl�. 

FYZICKÉ POŽADAVKY: Dobrý duševní a zdravotní stav. 

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 

ZPRACOVAL: 

 

 

C/ Dalším mým návrhem je zm�na organiza�ní struktury. Pokládám za velice 

nevhodné, aby v�tšinu zam�stnanc� �ídit �editel a majitel organizace zárove� zcela sám, už 

jen vzhledem ke skute�nosti, že ve firm� je obsazena funkce obchodního �editele, který by 

m�l zastávat v�tšinu �ídicích funkcí a majiteli organizace p�edkládat výsledky své práce a jeho 

pod�ízených nebo již p�ipravené návrhy na �ešení jakékoliv situace, které v organizaci nastala 

nebo nastane. Zm�nu organiza�ní struktury uvádí p�íloha �.5.  

 

D/ Je velice nutné zamezit duplicit� vykonávaných pracovních �inností, k �emuž ve 

firm� dochází vzhledem k tomu, že nebyly nikdy písemn� pracovní nápln� zpracovány a tím 
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porovnány jednotlivé �innosti. K zamezení duplicit� t�chto �inností velice pomohou mnou 

vypracované nápln� pracovních �inností, pr�b�žným sledováním pracovních proces� ve firm� 

a komparací s pracovními nápln�mi se zamezí vykonávání jedné �innosti dv�ma zam�stnanci. 

Avšak bez písemných podklad� a bez správného �ízení zam�stnanc� je velice t�žké, �ekla 

bych až  nemožné zamezit této duplicit�. 

 

E/ Ve firm� navrhuji stanovení zastupitelnosti jednotlivých osob, považuji toto za 

velice d�ležitou náležitost �ízení lidských zdroj�. Tímto se preventivn� p�edejde osobním 

dohad�m, konflikt�m p�i �ešení otázky: kdo to za nap�. nemocného zam�stnance ud�lá, kdo je 

k tomu nejvíce kompetentní,  kdo vlastní pot�ebné znalosti a dovednosti, aby tuto �innost 

adekvátn� zastoupil. Návrh na jednotlivé zastupitelnosti již uvádím v pracovních náplních. 

 

F/ Vzhledem k množství a rozmanitosti prodávaných produkt� firmy, považuji za velice 

d�ležité i proto, že v minulosti firma �ítala 2 obchodní zástupce a rozmanitost a množství 

zboží nebylo tak velké, p	ijmout 1-2 další obchodní zástupce a usilovn� s nimi pracovat na 

zvýšení obrátkovosti zboží firmy, která klesla práv� díky v�tším skladovým zásobám a 

zam�stnáním pouze jednoho obchodního zástupce. 

 

G/ V organizaci navrhuji zavést  písemný záznam vztahující se k pravidelnému 

hodnocení zam�stnanc�, stanovování jednotlivých cíl� zam�stnanc� slu�itelných s cíli 

organizace. Navrhuji zavést standardizovaný formulá� na hodnocení zam�stnanc� a 

minimáln� jednou ro�n� provést hodnocení s každým zam�stnancem. Tento krok výrazn� 

p�isp�je k vzájemné d�v��e mezi pod�ízeným a nad�ízeným, tedy mezi hodnoceným a 

hodnotícím a bude existovat dokument se kterým se dá dále pracovat a také sledovat pln�ní 

jednotlivých cíl�. Ve firm� bych navrhovala hodnocení pomocí stupnice, kdy je možno 

hodnotit jednotlivé pracovní aspekty zvláš� (množství práce, kvalita práce, samostatnost, 

p�ítomnost v práci, p�esnost, ochota ke spolupráci, znalost práce). Návrh hodnotícího 

formulá�e uvádím v p�íloze �.6. 

 

H/ Vzd�lávání zam�stnanc� je velice zanedbanou �ástí �ízení lidských zdroj� 

v organizaci. P�evážná v�tšina pracovník� zastává administrativní práce a nebere se v úvahu 

jakékoliv jejich zvyšování kvalifikace. Navrhuji, aby se v p�ípad� administrativních 

pracovník� firma více zam��ila na zvyšování jejich kvalifikace v obsluze po�íta�ové 

techniky, ekonomického systému Money S3, ale také v komunika�ních dovednostech, 
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které jsou nepostradatelné pro komunikaci s klienty, kte�í jsou zákazníky firmy nebo jimi 

cht�jí být. U personalisty navrhuji nadále pokra�ovat v pravidelném školení v pracovn� 

právních a mzdových p�edpisech. U obchodní asistentky bych navrhla  možnost alespo� 

jedné vyu�ovací hodiny angli�tiny týdn� na náklady firmy. U obchodní �editelky navrhuji 

neustále si osvojovat obchodní dovednosti nejlépe formou workshop�. Veškeré informace 

vztahující se ke vzd�lávání je nutno op�t písemn� zpracovávat, nejlépe do již navrhovaného 

personálního informa�ního systému. 

 

CH/ Zam�stnanc�m firmy jsou p�iznávány odm�ny alespo� jednou ro�n�. Navrhuji 

odm��ování za dosažené výsledky, p�ímou vazbu p�id�lení odm�n na konkrétní výkon 

zam�stnance, op�t chybí písemné záznamy s d�vody odm��ování, výši odm�ny a obdobím, 

do kterého odm��ování pat�í. Navrhuji zavést op�t písemný záznam ur�ený k odm��ování 

zam�stnanc� a pravideln� s tímto písemným záznamem pracovat. Oblast odm��ování by m�la 

být provázána s hodnocením a vzd�láváním zam�stanc�. 
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ZÁV�R 

 

Závislost úsp�chu podniku na zam�stnancích je všeobecn� známá. Podnik je z tohoto pohledu 

také sociálním systémem, který vytvá�í vztahy mezi lidmi na základ� jejich pracovních 

vztah�. 

 

 Cílem mé práce bylo popsat srozumiteln� a výstižn� celý proces �ízení lidských zdroj� 

z dostupných literárních zdroj�, na teoretická východiska navázat skute�ným procesem �ízení 

lidských zdroj� ve vybrané organizaci a následn� navrhnout opat�ení, kterými by se dala 

popisovaná a analyzovaná situace zlepšit. 

 

 Práv� kapitola 2 se zabývá výše zmín�nými teoretickými východisky �ízení lidských 

zdroj�, které se staly základnou pro komplexní pochopení problematiky a provedení 

analytické �ásti. Kapitola 3 se podrobn�ji v�nuje charakteristice vybrané malé organizace, 

jejím zam��ením, v�kovou a vzd�lanostní strukturou zam�stnanc�. A kone�n� nejd�ležit�jší 

kapitola celé diplomové práce, a to kapitola 4, komplexn� analyzuje vybranou malou 

organizaci z hlediska �ízení lidských zdroj�. Celá analytická �ást byla provedena na základ� 

analýzy veškerých písemných dokument�, které obsahovaly data vztahující se k problematice 

�ízení lidských zdroj� a dotazníkového šet�ení mezi vedením firmy a mezi zam�stnanci se 

zam��ením na jednotlivé oblasti �ízení lidských zdroj�. Z výsledku celé analýzy jsem 

následn� vycházela p�i sestavování návrh� a doporu�ení. Pro vybranou organizaci jsem 

stanovila konkrétní opat�ení, která by bezpochyby p�isp�la k lepšímu fungování organizace 

jako celku. 

 

Avšak již te	 se zamýšlím, že celý proces �ízení lidských zdroj�, jak jeho teoretický 

základ, tak možnost aplikace teorie v praxi, je tak rozsáhlým tématem, že má diplomová práce 

vystihla pouze ur�ité procento celého tématu a dala by se rozší�it do písemné práce mnohem 

v�tšího rozsahu.  

 

Cíl diplomové práce se mi poda�il splnit. 
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