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1 Úvod 
Pro správné fungování jakéhokoli podniku jsou nezbytné základní zdroje. Mezi takovéto 

zdroje patří zdroje materiálové, finanční a lidské. Za nejdůležitější z těchto zdrojů jsou 

považovány zdroje lidské a to právě z toho důvodu, že uvádějí ostatní dva zdroje do pohybu, 

určují a podmiňují jejich využívání. Lidské zdroje tvoří tak zvaný lidský kapitál organizace. 

Podrobnější definici nabídli Bontis a kol. (1999) 

 

„Lidský kapitál představuje kombinaci inteligence, dovedností a zkušeností, co dává 

organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky organizace jsou ty složky, které jsou schopny 

učení se, změny, inovace a kreativního úsilí, což – je-li řádně motivováno – zabezpečuje 

dlouhodobě přežití organizace.“ (Armstrong 2007,str. 50) 

 

 Ačkoliv lidé tvoří hlavní zdroj organizace, spousta podniků na tuto skutečnost 

zapomíná a zachází s nimi neefektivně a nerozvážně. Přijímají zaměstnance a propouštějí je, 

aniž by si uvědomovali hlubší dopady těchto rozhodnutí na celé fungování podniku. 

Lidskému obsazení organizace je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Prosperita celého 

podniku je totiž ve veliké míře závislá na práci lidí. Proto je třeba pro podnik získat takové 

množství a takovou kvalitu pracovníků, která je potřebná a požadována pro dosažení 

podnikových cílů a také tyto lidské zdroje udržovat a  nadále rozvíjet. Získávání zaměstnanců 

a jejich rozvoj je v kompetenci personálního oddělení ve spolupráci s manažery společnosti.  

 

Zpočátku bylo získávání a rozvoj zaměstnanců z velké části zajišťováno personálním 

oddělením. Personalisté tak vykonávali nejen strategické role, ale byli také zahlceni spoustou 

každodenních operativních personálních činností. Postupem doby došlo k posilování 

odpovědnosti liniových manažerů a byli zapojeni do rozhodování o získávání, výběru a 

vzdělávání pracovníků a do projednávání disciplinárních záležitostí. Pokud však mají linioví 

manažeři převzít skutečně větší odpovědnost za tyto personální činnosti, pak musejí být od 

samotného počátku jasně definována a pochopena pravidla a to jaké povinnosti a jakou 

odpovědnost bude mít personální útvar a jaké povinnosti a jakou odpovědnost budou mít 

linioví manažeři. Pokud tedy nedojde k nastavení těchto pravidel a jejich formálnímu 

vymezení, jen stěží bude proces výkonu těchto personálních činností fungovat efektivně.  

Pokud tedy personální oddělení a manažeři plně nespolupracují, nevymezí si jasná 

pravidla a nenastaví formální rámec, dochází nejen v procesu výběru a rozvoje zaměstnanců, 
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ale ve všech personálních činnostech k nejednotnostem, nejasnostem a tím i neefektivitě a 

časové náročnosti. To samozřejmě zabraňuje, ať už zčásti či úplně, dosažení požadovaných 

výsledků. Celý proces se také může stát nekontrolovatelný a nepřehledný.  

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit proces získávání a rozvoje zaměstnanců ve 

vybrané společnosti z hlediska spolupráce personálního oddělení a manažerů a navrhnout 

řešení na zdokonalení tohoto procesu. Řešení bude vycházet ze studia dostupné literatury a ze 

současného stavu spolupráce manažerů a personálního oddělení v oblastech získávání a 

rozvoje zaměstnanců. Pro hlubší nahlédnutí do celé problematiky využiji spolupráce se 

specialistou na rozvoj lidských zdrojů a ředitelkou personálního oddělení společnosti Kofola 

Holding a.s.. Společnost má dlouholetou tradici a zaměstnává v České republice 700 lidí. 

Svých úspěchů dosahuje mimo jiné také pomocí svých kvalifikovaných zaměstnanců, na něž 

klade vysoké nároky. Celá personální politika zde hraje nesmírně důležitou roli. Neustále se 

pracuje na jejímu zdokonalování. Společnost Kofola je velmi vhodná pro porozumění a 

proniknutí do dané problematiky.  

 

Přínosem mé bakalářské práce bude návrh řešení na zdokonalení procesu získávání a 

rozvoje zaměstnanců.  
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2 Vymezení úloh personálního oddělení a manažerů v procesu 
získávání a rozvoje zaměstnanců a jejich vzájemná spolupráce 

 

2.1 Personální útvar a jeho úloha 
 

Všechny záležitosti týkající se lidských zdrojů a zaměstnaneckých záležitostí by měly 

být soustředěny do jednoho útvaru. Běžné je členění, kdy jsou personální činnosti izolované 

od ekonomiky práce, od bezpečnosti práce, od sociální práce apod. a jsou soustředěny do 

personálního útvaru. Personální útvar musí mít ve struktuře takové postavení, aby mohl plnit 

základní funkce vůči všem vedoucím pracovníkům, vůči odborům i vůči podnikovému okolí.  

 

„Personální útvar je vnitřní organizační jednotkou vytvořenou k zajištění 

specializovaných personálních činností. Personální útvar jednak poskytuje koncepční, 

metodické, analytické a poradenské služby, jednak zabezpečuje provádění operativních 

personálních činností.“ (Dvořáková a kol. 2007,str.13) 

 

Role personalistů jsou dosti odlišné a to podle toho, do jaké míry jsou generalisty a 

nebo specialisty, podle úrovně, na niž pracují, podle potřeb organizace, podmínek, v nichž 

pracují, a podle jejich vlastních schopností. Podle Armstronga (2007) může být role 

proaktivní ,tím je myšlena role iniciátora, reaktivní (role toho, kdo reaguje na nějaké podněty 

či požadavky) nebo směsicí obou. Na strategické úrovni personalisté hrají roli proaktivní. 

Armstrong (2007) zmiňuje výzkum, který prováděli Hoque a Moon (2001). Ten zjistil, že 

rostoucí počet specialistů označených jako personalisté má dobrou kvalifikaci, je častěji 

zapojován do procesu strategického rozhodování a častěji pracuje na pracovištích, kde se 

požívají promyšlenější a složitější metody a postupy. Personalisté hrají roli partnerů 

v podnikání, vytvářejí provázané strategie lidských zdrojů, zasahují, inovují, působí jako 

interní poradci a dobrovolní průvodci v záležitostech, které se týkají udržování a podpory 

základních hodnot organizace, etických principů a zásad. Orientují se na problémy podniku a 

podnikání a spolupracují s liniovými manažery na plnění cílů, které se týkají výkonu. 

 

V některých případech personalisté hrají hlavně roli reaktivní. Spoustu svého času tráví 

tak, že dělají pouze to, co se jim řekne nebo plní to, o co jsou požádáni. Například jde o  

zajišťování administrativního systému vyžadovaného vedením organizace. To je to, co Storey 
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(1992) označil jako neintervenční roli, ve které personalisté pouze zabezpečují službu, aby 

vyhověli požadavkům vedení organizace a liniových manažerů.  

 

Základní role personalistů podle Armstronga (2007 str. 79) jsou následující: 

 

- Role poskytovatele služeb – poskytují služby vnitropodnikovým zákazníkům, těmi 

jsou vedení organizace a linioví manažeři, vedoucí týmů a pracovních skupin a řádoví 

pracovníci 

- Vedení a usměrňování a poskytování rad 

- Role partnera v podnikání 

- Role stratéga 

- Role inovátora a činitele změny 

- Role interního konzultanta 

- Monitorovací role 

- Role strážců hodnot 

 

2.2 Manažer a jeho úloha 
 

Ve své řídící roli musí manažer provádět především tradiční neboli klasické řídící 

funkce a úkoly, kterými jsou plánování a rozdělování prcí a pravomocí, zadávání pracovních 

úkolů svým podřízeným a následná kontrola jejich plnění. Tyto klasické řídící funkce jsou i 

nadále základními činnostmi každého manažera. Aby bylo řízení a vedení lidí v moderní 

firemní organizaci úspěšné, tyto klasické řídící funkce již samy o sobě nestačí. 

 

U tradičního pojetí managementu byl výkon řídící funkce především odbornou 

záležitostí a její lidská stránka byla mnohdy zanedbávána a potlačena na minimum. Úlohou 

manažera bylo diverzifikovat jednotlivé činnosti firmy nebo úseku jemu svěřeného do 

jednotlivých pracovních úkolů, přidělit tyto úkoly jednotlivým zaměstnancům, pozorně 

sledovat jejich výkonnost a koordinovat ji tak, aby jednotlivé úkoly byly splněny včas a 

v rámci stanovených nákladů.  

K základním nástrojům řízení lidí, kterých tradiční management při dosahování svých 

cílů užíval, popřípadě dosud užívá, patřily příkazy a moc nad podřízenými, kteří úkoly 
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vykonávali, a jejich obavy, které z řídících pravomocí manažera plynou. Hranice oddělující 

management a zaměstnance byla v tradičním pojetí managementu velmi jasná a zřetelná. 

Úlohou manažera je i v současné době rozdělovat a kontrolovat práci. Vztah manažera a 

jeho zaměstnanců a požadavky na něj však tradiční řídící funkce již nesledují. Velmi 

důležitou úlohu v jejich rámci hraje také rozvoj schopností, předávání či přebírání nových 

pravomocí i odpovědností a posilování motivace a satisfakce zaměstnanců.  

 

Dosáhnout co nejlepšího výkonu zaměstnance v současných organizacích již zpravidla 

nelze pouhými příkazy. Aby manažeři požadovaného výkonu skrze své podřízené dosáhli, 

musejí vytvořit také podmínky či pracovní prostředí, které podporuje jejich odpovědnost a 

iniciativu a vede je k osobnímu rozvoji. Úkolem manažera je využívat iniciativy a široké 

škály schopností svých podřízených. Proto s nimi nemůže zacházet jen pomocí příkazů. 

Novou realitou firemního světa se proto stávají manažerské funkce, které přesahují tradiční 

úlohy managementu. 

 

2.3 Obecná spolupráce personálního útvaru s liniovými manažery 
 

Armstrong (2007, str. 99) zveřejnil výsledky výzkumu role liniových manažerů v řízení 

lidských zdrojů prováděný britským Institute of Personnel and Development (IPD) 

(Hutchinson a Wood, 1995). Z tohoto výzkumu vyplynulo následující: 

- Většina organizací uváděla, že se objevil trend k posilování odpovědnosti liniových 

manažerů za řízení lidských zdrojů, aniž by to způsobovalo nějaké významnější napětí 

mezi personálním útvarem a liniovými manažery. 

- Přenesení odpovědnosti nabídlo personálnímu útvaru pozitivní příležitosti vykonávat 

strategické a proaktivní role a role vnitřních konzultantů, protože personalisté byli 

méně zaneprázdněni každodenními operativními personálními činnostmi. 

- Do operativních personálních činností byl zapojen jak personální útvar, tak linioví 

manažeři. Linioví manažeři byli více zapojeni do rozhodování o získávání, výběru a 

vzdělávání pracovníků a do projednávání disciplinárních záležitostí a stížností 

pracovníků. Personální útvar byl stále výrazně odpovědný za takové záležitosti, jako 

jsou analýza potřeby vzdělávání, provádění vnitropodnikových vzdělávacích kurzů a 

odměňování a zaměstnanecké výhody. 
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- Existuje jakási skrytá obava, že linioví manažeři nejsou dostatečně způsobilí hrát své 

nové role. Může tomu tak být z řady příčin, včetně nedostatečné přípravy, tlaků 

spojených s pracovními úkoly, toho, že manažeři byli zařazeni do své funkce spíše pro 

své odborné dovednosti, než pro manažerské dovednosti, nebo i toho, že si zvykli 

spojovat určité záležitosti s personálním útvarem. 

- Někteří personalisté mají také problémy s osvojováním si svých nových rolí, protože 

nemají potřebné znalosti a dovednosti (například nerozumějí podnikání a provozním 

záležitostem), nebo v přenášení pravomocí a odpovědností na liniové manažery 

spatřují ohrožení jistoty svého zaměstnání. 

- Jiné problémy doprovázející přenášení pravomocí a odpovědnosti souvisejí 

s nejistotou části liniových manažerů, pokud jde o roli personálního útvaru, 

s nedostatkem ochoty liniových manažerů hrát své nové role a s vytvářením té správné 

rovnováhy mezi poskytováním takové svobody liniovým manažerům, jaká je jen 

možná, a mezi potřebou zachovat si nezbytnou míru kontroly a usměrňování jejich 

činnosti.  

Závěr, ke kterému badatelé došli byl následující: 

Jestliže mají linioví manažeři převzít skutečně větší odpovědnost za aktivity řízení 

lidských zdrojů, pak musejí být od samého začátku jasně definována a pochopena 

pravidla  a to, jaké povinnosti a jakou odpovědnost bude mít personální útvar a jaké 

povinnosti a jakou odpovědnost budou mít linioví manažeři. Personální útvar musí 

poskytovat podporu, pokud jde o procedurální rámec, o rady a vedení ve všech 

záležitostech personální práce a o vzdělávání liniových manažerů tak, aby měli 

odpovídající znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání jejich nových povinností.  

 

2.4 Proces získávání a výběru pracovníků 
 

„Obecným cílem získávání a výběru pracovníků by mělo být získat s vynaložením 

minimálních nákladů takové množství a takovou kvalitu pracovníků, které jsou žádoucí pro 

uspokojení podnikové potřeby lidských zdrojů.“ (Armstrong 2007, str. 343) 
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Jde o dosažení takového personálního obsazení, při kterém společnost disponuje 

takovým personálem, který je schopen dosáhnout cílů organizace. Je to v podstatě situace, 

kdy organizace zaměstnává přiměřený počet zaměstnanců s potřebnými pracovními 

kompetencemi, přiměřenou mírou motivace a připravených k plnění organizačních funkcí 

shodných s posláním organizace, s jejími strategickými záměry a cíli, s průběžně 

přicházejícími požadavky i plánovaným rozvojem organizace. Tento stav se nazývá 

personální optimalizace.  

Efektivita procesu získávání se zvyšuje v případě, že se podaří nalézt shody mezi 

potřebami organizace a potřebami uchazeče. Toho lze dosáhnout, v případě, že zaměstnavatel 

poskytne uchazečům realistickou představu o nabízené práci  a jejich požadavcích.  Uchazeč 

si pak může snadněji srovnat pracovní priority a očekávání se skutečností. Nezbytné je proto, 

aby zaměstnavatel zveřejnil korektní, spolehlivé a jasné požadavky na pracovníka a aby 

představil svou organizační kulturu. Tímto si buduje základnu pro perspektivní pracovní 

vztah, který vykazuje vyšší stabilizaci a stimuluje k vyššímu pracovnímu výkonu.   

 

Podle Armstronga (2007) rozlišujeme tři základní fáze získávání a výběru zaměstnanců: 
 

− definování požadavků – analýza pracovního místa, příprava popisu a specifikací 

pracovního místa, rozhodnutí o požadavcích a podmínkách zaměstnání 

− přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů uvnitř 

podniku i mimo něj, inzerování, využití agentur a poradců 

− vybírání uchazečů – třídění žádostí, pohovory, testování, hodnocení uchazečů, 

assessment centra, nabízení zaměstnání, získávání referencí, příprava pracovní 

smlouvy 

 

Ve všech těchto fázích získávání a výběru zaměstnanců je nezbytná úzká spolupráce 

manažerů a personálního útvaru. 

2.4.1 Definování požadavků 
 

Analýza pracovního místa 
 

Aby společnost mohla jasně definovat požadavky na pracovní místo, je nutné nejprve 

provést analýzu pracovního místa, kterou se rozumí proces sběru, analyzování a uspořádání 

informací a to informací týkajících se obsahu práce s cílem vytvořit základ pro popis 
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pracovního místa. Tento popis pracovního místa je podkladem pro zpracování specifikace 

pracovního místa.  

 

Analýza pracovního místa je v podstatě systematický způsob sběru a analyzování 

informací o obsahu, kontextu a požadavcích na pracovní místo. Analýza pracovního místa je 

důležitým dokumentem, protože právě z ní vyplývá způsob získávání a výběru zaměstnanců 

na toto pracovní místo, systém hodnocení výkonu, zaměstnanecké disciplinární opatření a 

podobně. K sestrojení analýzy pracovního místa mohou být použita různá data a různé zdroje.  

Reálnou hodnotu získává analýza pracovního místa až po zpracování informací do popisu 

pracovního místa a specifikaci pracovního místa. Analýza pracovního místa  je také užitečná 

při identifikaci faktorů a povinností, které by měly přispět k vytvoření bezpečného pracovního 

prostředí.  

 

Popis pracovního místa 

Popis pracovního místa nabízí reálný obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i 

představu o požadavcích kladených na zaměstnance, který by měl na pracovním místě 

pracovat. 

 

Specifikace pracovního místa 

Specifikace pracovního místa vychází z popisu pracovního místa a definuje vzdělání, 

výcvik, kvalifikaci a zkušenosti požadované od držitele daného místa.  

Ta část, specifikace pracovního místa, která se týká chování a postojů, se používá jako 

východisko pro strukturovaný pohovor.  

 

Analýza práce zahrnuje sběr charakteristických informací o pracovní pozici, které tuto 

pozici od ostatních odlišují. Primární úlohou je tedy zachycení a ujasnění, co se na pracovní 

pozici vykonává a jaké schopnosti jsou nezbytné pro výkon takovéto pracovní pozice. 

 

Rozlišujeme dva přístupy k analýze pracovní pozice, analýzu založenou na úlohách a 

povinnostech a analýzu založenou na kompetencích. Zatímco první přístup se zaměřuje na 

úkoly, povinnosti a odpovědnost jejich výkonu při práci, druhý přístup naopak zohledňuje, jak 

jsou jejich schopnosti, znalosti a dovednosti používány.   
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Pohled na analýzu pracovního místa podle Mathise a Jacksona (2009, str. 175) 

 

          Metody 

- dotazníky 

- rozhovory 

- pozorování 

- záznamy 

 

 

 

              Zdroje dat 

- zaměstnanci 

- manažeři 

- analýzy 

pracovních 

míst 

 

 

             Řízeno 

- Personalisty 

(PÚ) 

- externími 

konzultanty 

- manažery  

  

                                                                        užití  

 

popis pracovního místa    specifikace pracovního místa 

 

                                                                     užití pro 

 

 

 

- plánování lidských zdrojů 

- získávání zaměstnanců 

- výběr zaměstnanců 

- náhrady 

- rozvoj zaměstnanců 

- hodnocení výkonu 

- zdraví, bezpečnost a 

ochrana 

- zaměstnance / pracovní 

vztahy
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Typické rozdělení kompetencí u analýzy pracovního místa 
 

Analýza pracovního místa vyžaduje vysoký stupeň koordinace a kooperace 

mezi personálním oddělením a liniovými manažery. V organizaci s personálním 

útvarem je podle Mathise a Jacksona (2009, str. 177)  typické rozdělení odpovědností 

následující: 

 

Personální oddělení: 

- koordinuje analýzu pracovního 

místa 

- píše popis pracovního místa a 

specifikaci pracovního místa 

pro posouzení manažery 

- posuzuje řízené vstupy za 

účelem ujištění správnosti 

- může vyhledat pomoc externího 

experta pro netypické či 

neobvyklé analýzy 

 

 

 

 

 

manažeři: 

- kompletují nebo pomáhají 

kompletovat informace 

sloužící k analýze pracovního 

místa 

- posuzují popis pracovního 

místa a specifikaci 

pracovního místa a potvrzují 

jejich správnost 

- žádají o nové analýzy při 

změně pracovní pozice 

- užívají informací analýzy 

pracovního míst a identifikace 

výkonovým standardům 

- poskytují informace externím 

expertům

 

Přidělování odpovědností za sestavení analýzy pracovního místa se odvíjí od toho, kdo 

může jednotlivé aspekty procesu vykonat lépe. Ve velkých společnostech personální oddělení 

dohlíží na proces a zachování jeho integrity a píše popis pracovního místa a specifikaci 

pracovního místa z důvodu jednotnosti. S manažery je celý proces konzultován a zvažován, 

poskytují personálnímu útvaru potřebné informace a podklady k sestavení popisu pracovního 

místa a specifikace pracovního místa. Manažeři sledují a posuzují práci personálního útvaru a 

zajišťují preciznost, správnost a úplnost. Také jsou většinou článkem, který identifikuje 

potřebu získávání nových zaměstnanců a nebo tvorby či úpravy analýzy pracovního místa, 

pokud dojde k jeho významné změně. Zajišťují tedy udržování a aktualizaci popisů a 

specifikací pracovních míst a při změně pracovního místa iniciují jejich úpravy. V malých 
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organizacích, které nemají vlastní personální oddělení mohou všechny dílčí činnosti analýzy 

pracovního místa vykonávat manažeři.  

 

Mathis a Jackson (2009) popisují proces analýzy pracovního místa následovně: 

Proces analýzy pracovního místa 
 

V celém procesu analýzy pracovního místa musí být zachován logický sled, vhodné 

řízení a profesionální psychologické praktiky. Proto analýzy většinou berou v úvahu 

několikastupňový proces, zohledňující speciální metody. V celém procesu je nezbytná velmi 

úzká spolupráce personálního oddělení především s liniovými manažery, ale také se 

zaměstnanci.  

 

1) Plánování analýzy pracovního místa 

a. Identifikace cílů analýzy pracovního místa 

b. Získání podpory top managementu 

Potřebu analýzy pracovního místa či její úpravu identifikují většinou linioví manažeři. 

Personální oddělení pak začíná analýzu plánovat. Rozhodujícím aspektem analýzy 

pracovního místa je plánování prováděné před obdržením dat od manažerů a 

zaměstnanců. Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem je identifikace cílů analýzy 

pracovního místa. Bez ohledu na účel analýzy je dobré mít podporu top managementu. 

 

2) Příprava a zavedení analýzy pracovního místa 

a. Identifikace práce a metodologie 

b. Posouzení existující pracovní dokumentace 

c. Proces komunikace s manažery/zaměstnanci 

Příprava na analýzu pracovního místa začíná identifikací práce posuzováním. 

Například zdali jde o hodinovou práci, zda jde o administrativní činnost, zda veškerá 

práce je vykonávaná v rámci jedné divize apod. Součástí plánování je také 

přezkoumání existujícího popisu práce, organizačních tabulek předběžných informací 

k analýze pracovního místa a dalších zdrojů, které jsou k dispozici. Tato fáze 

identifikuje ty, kteří budou zapojeni do provádění analýzy pracovního místa a také 

metody, které budou použity. Rozhodujícím krokem je komunikace s manažery a 

vysvětlením celého procesu afektovaným osobám. 
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3) Provádění analýzy pracovního místa 

a. Shromažďování dat k analýze pracovního místa 

b. Posouzení a zpracování dat 

Pokud jsou zdroji informací zaměstnanci a jsou použity dotazníky, je vhodné je nejprve 

nechat zkontrolovat manažerům a až poté je úžit k provádění analýzy pracovního místa. 

Dotazníky také musí obsahovat informace vysvětlující celý proces, instrukce k vyplnění a 

také k jejich odevzdání. Poskytovateli informací jsou zde ale především linioví manažeři, 

kteří definují minimální požadavky na pracovní místo. Jakmile jsou data seskupeny, měly 

by být informace seřazeny podle druhů práce, organizačních jednotek a podobně. 

  

4) Vytváření popisu pracovního místa a specifikace pracovního místa 

a. Návrh popisu pracovního místa a specifikace pracovního místa 

b. Posouzení návrhu společně s manažery a zaměstnanci 

c. Vytvořit finální podobu popisu pracovního místa a specifikace pracovního 

místa 

Vytvoření návrhu popisu pracovního místa a specifikace pracovního místa je většinou 

v kompetenci personálního útvaru a to ze dvou důvodů. Pokud tyto návrhy tvoří manažeři 

se zaměstnanci, většinou dochází ke snižování jednotnosti struktury a detailů. Manažeři a 

zaměstnanci se často také liší ve stylu psaní a většinou sestavují popis pracovního místa a 

specifikaci pracovního místa jako reflexi toho, co dělají a jaké jsou kvalifikace jich 

samotných, namísto toho, co si pracovní místo skutečně vyžaduje.  

  

5) Udržování a aktualizace popisu pracovních míst a specifikací pracovních míst 

a. Aktualizace popisu pracovního místa a specifikace pracovního místa 

b. Neustále monitorování pracovních míst 

 

Jakmile jsou popis a specifikace pracovního místa kompletní a prověřeny všemi 

odpovědnými osobami, musí být začleněny do systému. Vhodným a efektivním způsobem 

prověření systému je použití popisu a specifikace pracovního místa v jiných oblastech 

řízení lidských zdrojů.  

Úlohou liniových manažerů je sledovat a prověřovat, zda popis a specifikace pracovního 

místa odpovídá skutečnosti a při změnách pracovního místa podnítit jejich úpravu. 

Udržovat kauzalitu mezi popisem, specifikací a skutečností je velmi důležité. Aktualizace 
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popisu  a specifikace usnadní spoustu práce a času při obsazování pracovního místa, při 

plánování práce, při hodnocení a podobně.  

 

2.4.2 Přilákání uchazečů  
 

Následující fází v procesu výběru a získávání zaměstnanců je přilákání uchazečů. 

Přilákání uchazečů je v první řadě záležitostí rozpoznání, vyhodnocení a využití 

nejvhodnějších zdrojů potenciálních uchazečů. Potencionální uchazeče můžeme hledat uvnitř 

podniku nebo mimo něj. Zdrojem může být tedy vlastní podnik, tedy vnitřní zdroj, nebo 

zdroje vnější. O získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů jde v případě, kdy využijeme 

lidského zdroje uvnitř, v rámci organizace.  

 

Podle Armstronga (2007) Rozlišujeme: 

1. vertikální pohyb doprovázený pracovním postupem 

2. horizontální převod na základě jednoduchého převodu 

3. diagonální pohyb doprovázený přeřazením. 

 

Využívání vnitřních zdrojů je výhodné z následujících důvodů: 

- zaměstnavatel má lepší znalost těchto kandidátů a může činit spolehlivější 

rozhodnutí o rozmístění 

- zvyšuje pracovní spokojenost zaměstnanců, zlepšuje pracovní morálku, klima 

v organizaci, iniciativu a angažovanost, protože zaměstnanci dostávají možnost 

učit se a růst 

- pozitivně působí na snížení fluktuace a stabilizuje zaměstnance, protože jim 

nabízí možnost rozvíjet kariéru podle jejich zásluh, pracovního výkonu a 

rozvojového potenciálu 

- manažeři z vnitřních zdrojů posilují zachování organizační kultury a jejich 

kontinuitu 
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K získávání z vnějších zdrojů dochází většinou v případě, že jsme vyčerpali vnitřní 

možnosti získávání. Pracovní síla z vnějších zdrojů přináší organizaci „novou krev“, jejíž jiný 

pohled na věc a odlišné přístupy k řešení problémů mohou být pro organizaci inspirací a vést 

ke změnám. Mezi vnější zdroje patří například: 

 

1. úřady práce, 

2. zprostředkovatelské agentury, 

3. školy a univerzity, 

4. různá média 

5. burzy práce 

      6. inzerce-denní tisk odborné časopisy  

 

Podnik se však může setkat také s obtížemi přilákat či udržet zájem uchazečů. 

V takovém případě je vhodné vypracovat si předběžnou studii faktorů, které by mohly 

napomoci k přilákání nebo udržení uchazečů. U takovéto studie je třeba identifikovat silné a 

slabé stránky organizace jako zaměstnavatele. 

 

K samotnému překonání obtíží s přilákáním uchazečů či jejich udržení slouží personální 

marketing. Ve své podstatě jde o aplikaci marketingové filozofie a zásad marketingu do 

personální oblasti. Takovýto marketing je zaměřen na potřeby a očekávání zaměstnanců a 

snaží se o zajištění souladu těchto potřeb s cíli podniku. Můžeme říci, že se jedná o 

cílevědomé ovlivňování atraktivity podniku, které je směřované jak k vlastním 

zaměstnancům, tak k potencionálním uchazečům o práci v podniku. U personálního 

marketingu je to zaměstnanec nebo potencionální zaměstnanec. 

 
Volba zdrojů je víceméně v kompetenci personálního oddělení. Pracovníci personálního 

oddělení vycházejí ze specifikace a popisu pracovního místa. Podle charakteru práce, nároků 

na danou pozici a nároků na zaměstnance, který má tuto pozici obsadit, navrhnou zdroje, ze 

kterých mají být uchazeči získávání a také vytvoří profil potencionálních uchazečů, které 

potřebuje podnik přilákat. Volba zdrojů a profil potencionálních uchazečů jsou však většinou 

konzultovány také s liniovými manažery. Odbornou stránku věci však má na starosti 

personální oddělení a personální experti.  
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Vymezení kompetencí v procesu přilákání uchazečů 
 

Volbu metody přilákání uchazečů mají rovněž z větší části na starosti personální 

oddělení a personální experti. Ti zajišťuji odbornost a využívají své specializace a znalostí. I 

v případě volby metody přilákání uchazečů je nezbytná konzultace celé záležitosti s liniovými 

manažery. Linioví manažeři sdělují své potřeby, nároky, představy a omezení personalistům.  

  

Při volbě způsobu přilákání vhodných uchazečů podle Armstronga (2007) se opíráme o 

tři kritéria, jimiž jsou náklady, rychlost a pravděpodobnost přilákání vhodných uchazečů. 

 

Zatím co stanovení přípustných nákladů na získání uchazečů a potřebnou rychlost jejich 

získání udávají manažeři, pravděpodobnost přilákání vhodných uchazečů odhaduje personální 

útvar. Personální útvar eviduje dostupné zdroje zaměstnanců, sleduje trh práce a vyhodnocuje 

a zvažuje atraktivitu jednotlivých pozic i celkové společnosti pro potencionální uchazeče. 

Personální útvar musí na základě požadavků manažerů, omezení a samozřejmě popisu a 

specifikace jednotlivých pracovních pozic zvážit, odkud lze vhodné uchazeče přilákat, 

v jakých podnicích, zaměstnáních či vzdělávacích zařízeních tito lidé jsou, ve které části země 

je můžeme nalézt a v neposlední řadě také jakým způsobem je přilákat.  

 

Metody přilákání uchazečů 
 

Inzerování 

Nejobvyklejší metodou přilákání uchazečů je inzerování. Personální útvar by měl zvážit 

faktory, které mohou přilákat vhodné uchazeče a právě tyto faktory atraktivity zdůraznit 

v inzerátu. Rovněž je zapotřebí analyzovat předchozí úspěšnost či neúspěšnost inzerování a 

zjisti tak, jaký inzerát přináší požadovaný efekt a jaký nikoli.  

 

Samotný inzerát pak sestavují personalisté ve spolupráci například s marketingovým 

oddělením. Když však plánujeme větší kampaň, získáváme klíčové lidi, nebo personální útvar 

a marketingový útvar není dostatečně kompetentní či není vůbec zřízen, je třeba zvážit užití 

služeb specializované inzertní agentury. Ta může poskytnou své zkušenosti při zpracování 

náležité podoby a obsahu inzerátu, navrhnout atraktivní styl a připravit vhodnou úpravu textu, 

vhodným způsobem umístit logo a navrhnout i prostor obklopující inzerát. Navíc nám může 
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poradit způsoby, jakými za pomocí ilustrací a speciálních typografických prostředků 

dosáhneme vhodného vizuálního efektu. Agentura nám může poradit i vhodné médium či 

prostředek pro inzerci, pomoci při analýze odpovědí uchazečů a také při umísťování inzerátů 

do médií.  

 

Cílem inzerování podle Armstronga (2007) je: 

- upoutat pozornost – inzerát musí být v úsilí o zájem potenciálních uchazečů 

              konkurenceschopnější, než inzeráty jiných zaměstnavatelů 

- vytvářet zájem –       informaci o pracovním místě, podniku, podmínkách    

                                       zaměstnání a požadované kvalifikaci musí inzerát sdělovat  

                                       atraktivním a zajímavým způsobem 

- simulovat akci –       poselství inzerátu musí být sděleno způsobem, který 

                                       upoutá nejen oči, ale také přiměje lidi přečíst inzerát až do      

                                       konce a bude mít za následek dostatečný počet odpovědí 

                                       od vhodných uchazečů 

 
Rovněž o samotné volbě typu inzerátu či volbě média, prostřednictvím kterého bude 

inzerováno, rozhoduje personální oddělení ve spolupráci s liniovými manažery po zvážení 

všech zmiňovaných okolností a omezení či kladených nároků. Mohou se však v tomto případě 

rozhodnout právě pro využití služeb firmy specializované na inzerci.  

 

2.4.3 Výběr uchazečů 
 

„Výběr uchazečů o zaměstnání představuje jednu z personálních činností. Ta navazuje 

na přilákání pracovníků. Cílem výběru je identifikovat a vybrat mezi uchazeči o práci takové, 

kteří budou nejen výkonní, ale rovněž budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, která se u 

nich očekává a nebudou jednat nežádoucím způsobem, který snižuje produktivitu práce a 

kvalitu. Výběr představuje proces sbírání a hodnocení informací o uchazečích pomocí metod 

výběru, které podle organizace dokáží předpovědět efektivnost pracovníka. Jedná se o proces 

porovnání, nakolik se shoduje profil uchazeče se specifikací požadavků pracovního místa 

nebo s požadovanými pracovními způsobilostmi.“ (Dvořáková a kol. 2007, str. 138) 
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Vymezení kompetencí v procesu výběru uchazečů 
 

Mathis a Jackson (2009) uvádí výběr jako klíčovou odpovědnost všech manažerů a 

vedoucích ve společnosti. Nicméně je to velmi individuální záležitost a jednotlivé organizace 

se liší v rozdělení odpovědnosti mezi personalisty či personálními specialisty a liniovými 

manažery. Nutnost dodržovat právní předpisy a sledovat při výběru zaměstnanců vlastní 

strategické důsledky všech funkcí personálního obsazování dovedlo spoustu podniků ke 

zvýšení nároků na techniky výběru i výběr samotný.  

 

Typické rozdělení odpovědností výběru mezi manažery a personálním útvarem poskytla 

publikace Mathise a Jacksona (2009, str. 230) 

 

Personální oddělení 

- zajišťují prvotní kontakt 

s žadateli 

- provádí prvotní třídící 

pohovor 

- zajišťuje vhodné testování 

zaměstnanců 

- získávají informace a 

reference o zaměstnancích a 

nastavují a zajišťují fyzické 

testování pokud je 

používáno 

- předkládá nejvhodnější 

kandidáty ke konečnému 

posouzení manažerům 

- hodnotí úspěšnost 

výběrového proces 

 

 

Manažeři 

- vyžadují specifickou 

kvalifikaci a požadavky 

k obsazení pracovní pozice 

- podílejí se podle potřeby na 

výběrovém procesu  

- vedou pohovory s finálními 

kandidáty 

- Vydávají konečná 

rozhodnutí o přijetí po 

poradě s personálním 

specialistou 

- Poskytují informace o 

vhodnosti vybraných 

jednotlivců personálnímu 

oddělení 
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Třídění uchazečů  
 

Celý výběrový proces začíná tříděním uchazečů. Po té, co dojde k uveřejnění nabídky 

zaměstnání a je shromážděno dostatečné množství žádostí uchazečů, následují další typické 

kroky, spočívající ve třídění a prosévání uchazečů.  

 V této fázi si manažeři kladou požadavky a specifickou kvalifikaci. Personální oddělení 

sestaví seznam uchazečů, zažádá uchazeče o zaslání životopisu či motivačního dopisu a 

porovná uchazeče s klíčovými kritérii specifikace pracovního místa. Přijatelné uchazeče dále 

prosévají a roztřídí tak, aby vytvořili přiměřeně velký soubor uchazečů, kteří budou dále 

pozváni k pohovoru.  

 Následně je třeba sestavit program pohovorů. Na tom se podílejí dle potřeby 

personalisté a manažeři. Do jaké míry se podílí personalisté a do jaké míry manažeři je 

individuální a záleží hodně na obsazované pozici, na zkušenostech manažerů a podobně.  

 Úlohou personalistů je pak domluvit termíny s manažery a pozvat vybrané uchazeče 

k pohovorům. Zbylé uchazeče je třeba písemně uvědomit o rozhodnutí a poděkovat za zájem 

o práci.  

 

Metody výběru pracovníků 
Podle Armstronga (2007) mezi hlavní metody výběru pracovníků patří výběrový 

rozhovor, assessment centre a testy pracovní způsobilosti.  

 

Výběrový rozhovor 

Výběrový rozhovor slouží k ověření předběžných úsudků o uchazeči, jeho předpokladech 

a motivaci k práci. Zaměstnavatel i uchazeč mu přisuzuje zvláštní význam. Oběma stranám 

přináší autentické informace, které vyhodnocují, aby posoudily, jak vzájemně ladí jejich 

požadavky a představy.  (Zuzana Dvořáková a kol. 2007, str. 141) 

 

- individuální rozhovor – Je nejběžnější metodou výběru pracovníků. Jde o 

diskuzi mezi čtyřma očima. Tato metoda je ideální pro navázání úzkého 

kontaktu mezi pracovníkem vedoucím pohovor a uchazečem. Tyto pohovory 

s finálními kandidáty vedou manažeři.  

- Pohovorové panely – V případě této metody jde o skupinu dvou či více lidí 

shromážděných, aby provedli pohovor s jedním uchazečem. Obvykle panel 

tvoří personalista a linioví manažeři.  Výhodou této metody je, že umožňuje 
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sdílení informací a snižuje výskyt překrývajících se otázek. Tazatele pak spolu 

mohou prodiskutovat své dojmy o uchazečově chování během pohovoru a 

mohou přehodnotit či prohloubit jakékoli povrchní posuzování.  

- Výběrová komise – Výběrovou komisi lze označit jako větší pohovorový panel 

svolaný a pověřený orgány podniku. Důvodem je zájem více stran na 

rozhodování o výběru. Výběrovou komisi tvoří nejen personalisté a linioví 

manažeři, ale také další funkcionáři podniku, kteří mají zájem na výběrovém 

řízení. Výhodou je to, že umožňuje více lidem promluvit si s uchazečem a 

následně si vzájemně porovnat a prodiskutovat své poznatky. Nevýhodou 

může být tendence členů komise pokládat nečekané otázky. Také dominance 

některých členů komise může vést k převaze jejich názorů. Výběrové komise 

mají tendenci být nakloněni sebejistým a výřečným uchazečům, ale mohou 

lehce přehlédnout slabiny uchazečů vyvolávajících při povrchním zkoumání 

příznivý dojem.  Také mohou snadno nedocenit kvality uchazečů, kteří 

podlehli nervozitě před komisí, ačkoli by se mohli v méně formální situaci 

nebo při vlastním výkonu práce projevit jako plně schopni pracovníci.  

 

Assessment centre 

 Další metodou výběru pracovníků je Assessment centre. Jde o komplexnější přístup 

k výběru pracovníků. Assessment centre je tvořen řadou hodnotících postupů. Tato metoda se 

používá také při rozmísťování, povyšování, vzdělávání a rozvoji a to nejčastěji u manažerů a 

specialistů. Assessment centra poskytují dobrou příležitost pro posouzení toho, do jaké míry 

uchazeči vyhovují a odpovídají kultuře organizace.  

Jde o standardizované hodnocení toho, jakým způsobem člověk jedná. K tomu slouží 

vícestranné pozorování účastníků při plnění různých úkolů, může být prováděno v podobě 

řešení případových studií, skupinových diskuzí bez rozdělení rolí nebo s rozdělením rolí, 

hraní rolí, třídění došlé pošty aj. Provozovatelé, kteří jsou zde zároveň hodnotitelé mají různý 

profesní profil a využívají při výběru a hodnocení řadu navzájem se doplňujících technik. 

Tato metoda je používána k hodnocení sociálních a komunikačních dovednosti a osobnostních 

charakteristik. Soudy o jednání účastníků jsou sestavovány na základě specielně vytvořených 

simulací. Tyto soudy se dávají dohromady na setkání hodnotitelů nebo integrací statistických 

charakteristik. Při diskuzi o celkovém hodnocení účastníků jsou spojena dílčí hodnocení do 

celkové, komplexní úvahy o jednání a chování každého z účastníků a často je provedeno i 

jejich hodnocení, např. seřazení, respektive umístěním v pořadí.  
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Testování 

 Další metodou výběru zaměstnanců je testování. Podle Zuzany Dvořákové a kol. (2007) 

mohou být uplatněny testy: 

- testy zaměřené na mentální nebo kognitivní schopnosti (tzv. testy inteligence)  

- testy zaměřené na specifické dovednosti a schopnosti 

- testy osobnosti 

Zatímco testy zaměřené na mentální nebo kognitivní schopnosti a testy osobnosti 

většinou zajišťují odborníci, psychologové a specializované subjekty, testy zaměřené na 

specifické dovednosti a schopnosti jsou zajišťovány personálním oddělením a manažery. 

Manažeři definují požadavky, dovednosti, psychomotorické schopnosti apod. Personální 

oddělení zajistí samotné testování. Personální oddělení zajišťuje také fyzické testování, pokud 

je pro danou pracovní pozici používáno.  

 

Získávání referencí 
 Jakmile je ukončena fáze pohovorů a testování, je potřeba učinit předběžné rozhodnutí, 

komu nabídneme zaměstnání. Tato nabídka pak může být učiněna telefonicky či písemně. To, 

komu nabídneme zaměstnání, může být v případě více vhodných uchazečů podmíněno také 

příznivými referencemi.  

 Smyslem referencí je obdržet důvěrnou konkrétní informaci o uchazeči a zjistit názory 

na jeho charakter a jeho vhodnost pro dané pracovní místo. 

 Tyto informace jsou důležité pro ověření například povahy předchozího zaměstnání, 

doby trvání zaměstnání, důvodu odchodu ze zaměstnání, výši platu či platového tarifu a také 

třeba některých charakteristik pracovního chování. Je třeba však brát v úvahu, že názory na 

charakter a vhodnost uchazeče jsou méně spolehlivé a mělo by s nimi být zacházeno opatrně.  

 Reference mohou mít podobu písemnou nebo telefonickou. Reference telefonické lze 

použít jako alternativu či jakýsi doplněk těch písemných. Velkou výhodou telefonického 

kontaktu je to, že lidé mají spíše sklon poskytnout upřímný názor ústně, než když jej mají 

napsat a vzít tak na sebe jistý závazek. 

  

 Získávání referencí je v kompetenci personálního oddělení. Personalisté shromažďují 

písemné reference, popřípadě je doplňují získáváním referencí po telefonu. V opačné pozici 

jsou linioví manažeři. Ti naopak většinou jako přímí nadřízení poskytují reference svým 

bývalým zaměstnancům.  
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Závěrečná fáze 
 

Potvrzení nabídky 

 Závěrečnou fází procesu výběru pracovníků je potvrzení nabídky zaměstnání po té, co 

jsme obdrželi kladné reference a uchazeč například absolvoval nezbytné lékařské vyšetření. 

V této fázi by rovněž měla být vypracována pracovní smlouva.  

 

Pracovní smlouva 

 Informace, které by měly být zahrnuty do písemné pracovní smlouvy závisí na postavení 

pracovního místa v podnikové hierarchii funkcí a na dalších charakteristikách pracovního 

místa. Samozřejmě se odvíjí také od právního rámce daného státu.  

 

Sledování a podpora nového pracovníka 

 Aby bylo zjištěno, jak se noví pracovníci s podnikem sžili a jak si vedou v práci, je 

nezbytné, aby je manažeři neustále sledovali. Pokud by se vyskytly nějaké problémy, je lepší 

je odhalit v ranné fázi, než připustit, aby se později vyhrotily.  

 Sledování nových pracovníků je také velmi zásadní a důležité proto, že tímto způsobem 

lze prověřit adekvátnost postupů při výběru pracovníků. Manažeři proto poskytují informace 

o vhodnosti vybraných jednotlivců personálnímu útvaru. Personální útvar takto může 

zhodnotit proces výběru a získávání a v případě, že došlo k nějakým omylům, může je zpětně 

zjistit a výběrový proces zdokonalit.  

 

2.5 Rozvoj zaměstnanců 
 

Rozvoj zaměstnanců je antropologicky orientovaný koncept personálního řízení přípravy 

člověka jako všestranně vzdělávané a harmonicky rozvinuté osobnosti. Rozvoj člověka, který 

je schopen se realizovat činností, kterou vykonává na základě vlastního rozhodnutí a vlastních 

dispozic na jejich maximální úrovni. Podnik ve vlastním zájmu umožňuje rozvoj svých 

pracovníků až do úrovně jejich možností, umožňuje jim růst v souladu s jejich potenciálem. 

Součástí rozvoje zaměstnanců je proto i kariérový management, který se snaží o dosažení 

takového souladu, kdy se zaměstnanec realizuje ve shodě s potřebami vlastními i potřebami 

podniku. Mění se nejen styl personálního řízení, ale i působ podnikového vzdělávání. Nabízí 

se vzdělávání spojené s prací v podniku. Obsah vzdělávání se odvozuje od požadavků a 
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objednávek zákazníků. Vzdělávání se většinou realizuje přímo na pracovišti. (Zdeněk Palán 

2002, str. 185) 

 
Rozvoj lze chápat jako vývojový proces, který umožňuje progresivně postupovat ze 

současného stavu znalostí a schopností k budoucímu stavu, v němž je třeba právě vyšší 

úrovně těchto dovedností, schopností a znalostí. Rozvoj má podobu vzdělávacích aktivit, 

které připravují zaměstnance na širší, odpovědnější a náročnější pracovní úkoly. Důležité je, 

že není zaměřen pouze na zlepšení výkonu na současném pracovním místě. Harissonova 

(2000) definovala rozvoj jako „vzdělávací zážitky, jakéhokoliv druhu, během nichž 

jednotlivci i skupiny získávají zlepšené znalosti, dovednosti, hodnoty nebo chování.  

Výsledky rozvoje jsou utvářeny a viditelné spíše během času, než bezprostředně a mají 

sklon se dlouhodobě uchovávat.  

Rozvojem zaměstnanců můžeme rozumět rozšiřování jejich kvalifikace za účelem 

odstranění rozdílu mezi požadovanou a stávající kvalifikací zaměstnanců a to pomocí 

získávání nových znalostí, dovedností a schopností. U rozvoje jde především o pochopení 

informací v kontextu a také o předvídání a odhadu potřeb rozvoje.  

 

Formování potřebné a žádoucí kvalifikace zaměstnanců by mělo vycházet z písemně 

vymezené strategie a politiky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ne vždy však zaměstnavatel 

jde cestou svého systému vzdělávání a rozvoje. Podle postoje zaměstnavatele k vytváření a 

uplatňování politiky a strategie vzdělávání rozeznáváme tři základní přístupy: 

 

- organizace bez strategie – Vzdělávání zaměstnanců nepatří mezi strategické 

priority těchto organizací – malé podniky, vzděláním se buď vůbec nezabývají 

nebo jen zcela ojediněle a omezují se pouze na povinná doškolování.  

- Nesystematická koncepce interního vzdělávání - Aktivity spojené se 

vzděláváním a rozvojem v této organizaci vznikají náhodně a zaměřují se na 

pokrytí momentální potřeby vzdělávání 

- Systematické vzdělávání zaměstnanců – Vzdělávání a rozvoj jsou považovány 

za jedny ze stěžejních aktivit personální práce a je jim věnována trvalá 

pozornost. Díky neustálému systematickému hledání optimálních variant 

vzdělávání přináší organizaci řadu výhod.  
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2.5.1 Fáze vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
 

Vzdělávání a Rozvoj sestává ze čtyř základních fází kterými jsou 

- identifikace potřeby 

- plánování a rozpočtování 

- realizace 

- vyhodnocení efektivnosti procesu a jeho promítnutí do dalšího kola, jedná se 

tedy o uzavřený proces, založený na neustálém zlepšování 

 

Obrázek 1 - cyklus systematického vzdělávání a rozvoje 
 

 

 

 

Cyklus systematického vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (Koubek, J. ABC  praktické 

personalistiky Praha: Linde, 2000, s.322) 
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Vzdělávání versus Rozvoj 

Vzdělávání je akce zaměřená spíše na chování a činnosti. Jde o demonstrování technik a 

procesů a celý proces vzdělávání je spíše krátkodobý. Měřitelnost vzdělávání lze provádět 

pomocí hodnocení výkonu, cost-benefit analýzy či certifikace.  

 

Rozvoj je akce zaměřená spíše na pochopení informací v kontextu. Rozvoj se 

soustřeďuje na zvýšení schopnosti zaměstnance odhadovat a předpovídat. Rozvoj se orientuje 

spíše na kariéru a formování potenciálu zaměstnanců. Je dlouhodobého charakteru a měřitelný 

je pomocí dostupnosti potřebných kvalifikovaných lidí, možnost povýšení, růstu, z vnitřních 

zdrojů organizace. Můžeme říci, že rozvoj je získávání širší palety znalostí a dovedností, které  

zaměstnanec nepotřebuje nutně k vykonávání současného zaměstnání. 

 

 

Identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje 

Prvním krokem systematického vzdělávání  a rozvoje je identifikace potřeby vzdělávání 

a rozvoje zaměstnanců. Jde o snahu rozpoznat nerovnováhu mezi dvěma těžko měřitelnými 

hodnotami, kterými jsou kvalifikace zaměstnanců a požadavky pracovního místa na vzdělání 

a kvalifikaci zaměstnance. Identifikace potřeby je proto často založena na expertních 

odhadech.  

 

Potřeba vzdělávání tedy nastává při zjištění nedostatku, mezery či problému, který brání 

zaměstnanci nebo zaměstnavateli v dosažení strategických cílů a který může být odstraněn 

některou z metod vzdělávání a rozvoje. Potřeba rozvoje se však odvíjí zcela individuálně na 

úrovni zaměstnance či na úrovni zaměstnavatele. U rozvoje jde totiž o rozšiřování znalostí a 

dovedností, které nejsou nezbytně nutné k výkonu současného zaměstnání. Zaměstnavatel 

však může identifikovat potřebu rozvoje svého zaměstnance z důvodů budoucího uplatnění 

nebo svému zaměstnanci poskytnout rozvoj jeho potenciálu jako odměnu. Bez znalosti cílů a 

dosavadních výsledků jednotlivých zaměstnanců, týmů, skupin lidí a zaměstnavatele jako 

celku nemůže být vzdělávání a rozvoj nikdy efektivní. Proces identifikace potřeby musí být 

systematický a navazovat na organizační strategii, plány osobního rozvoje a především na 

hodnocení zaměstnanců.  
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Mezi metody identifikace rozvojových potřeb patří: 

- autofeedback – metoda klíčové události 

- rozhovor s přímým nadřízeným – strukturovaný rozhovor, behaviorální rozhovor 

- dotazník 

- 360° zpětná vazba – doplňková metoda 

 

 

Plánování a rozpočtování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 Na fázi identifikace potřeby vzdělávání navazuje fáze plánování vzdělávání. V této fázi 

dochází k porovnávání zjištěných potřeb vzdělání a rozvoje s možnostmi organizace tyto 

potřeby pokrýt. 

Plán vzdělávání rozvoje by měl odpovídat na následující otázky (soubor otázek „8W“): 

1. Co má být obsahem vzdělávacího programu? 

2. Kdo by měl být vzděláván? 

3. Jaké jsou nejvhodnější metody? 

4. Kdo bude vzdělávací program zabezpečovat a řídit? 

5. Jaký je časový horizont vzdělávacího programu? 

6. Kde se vzdělávání bude odehrávat? 

7. Jaký bude rozpočet plánovaného vzdělávání? 

8. Jak bude podnik zjišťovat účinnost vzdělávacího programu? 

 

Realizace vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

 Tato fáze vzdělávacího a rozvojového cyklu představuje již samotné uskutečnění 

vzdělávacích akcí. Jde o jejich organizační zajištění.  

 

Vyhodnocení efektivnosti procesu vzdělávání 

 Pro celkové hodnocení můžeme použít Kirkpatrickův model, který zahrnuje čtyři 

roviny:  

- reaktivní - hodnotíme spokojenost cílové skupiny 

- učení - zkoumáme dopady programu na změnu znalostí, dovedností, hodnot a 

postojů skupiny 

- transfer (chování) - vyhodnocujeme jak cílová skupina změnila v důsledku programu 

své chování ve sledované oblasti, hodnotí se využívání znalostí a dovedností při 

práci 
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- dopady - se hodnotí dlouhodobý vliv programu na širší okolí cílové skupiny 

například jak se zvýšil objem prodeje, zda vzrostla produktivita práce, zda se 

zlepšila atmosféra na pracovišti, zda se zmírnila fluktuace 

 

2.5.2 Rozdělení kompetencí při vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 
 

Je nezbytné, aby celý systém vzdělávání a rozvoje byl vhodně nastaven a byl dosažen 

maximální efekt vzdělávacího a rozvojového procesu. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby 

vzdělávání a rozvoj v organizaci zajišťoval kvalifikovaný zaměstnanec či více zaměstnanců 

s odpovídajícími znalostmi v oboru.  

Ve větších firmách zajišťuje vzdělávání a rozvoj personální útvar. V menších firmách, 

kde není personální oddělení, je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v kompetenci jejich 

nadřízených. V ideálním případe existuje v organizaci personální útvar a manažeři, kteří úzce 

spolupracují a navzájem spolu komunikují. Korektní komunikace je zde velmi důležitá. 

Manažer přesně ví, jaké požadavky na svého podřízeného má a jaké požadavky má naopak 

jeho podřízený. Personalisté a experti na vzdělávání zase disponují know-how, jak těchto 

požadavků dosáhnout. Je tedy patrné, že efektivního vzdělávacího a rozvojového procesu 

nelze dosáhnout, pokud nefunguje komunikace mezi zainteresovanými osobami v rámci 

organizace.  

 

 Personální oddělení je odpovědné za interní analýzy vzdělávacích a rozvojových potřeb. 

Na základě informací získaných od manažerů personalisté a experti navrhují vhodné 

vzdělávací programy, sestavují rozpočty a popřípadě vyhledávají externí zdroje. Personalisté 

a experti rovněž organizují a metodicky vedou vyhodnocování procesů a dohlížejí na jejich 

napojení na další oblasti, jako například řízení kariéry zaměstnance. 

 Jejich role spočívá také v konzultaci návrhů nejvhodnější formy vzdělávání a rozvoje 

pro jednotlivce nebo pracovní skupiny či týmy a informují je o možnostech vzdělávání. 

 

Manažeři by měli neustále sledovat pracovní výkony a chování svých podřízených a 

také se svými podřízenými komunikovat o potřebách a možnostech rozvoje a vzdělávání.  

Velmi významnou roli sehrávají vedoucí pracovníci v celkovém hodnocení vzdělávacího a 

rozvojového procesu. Posuzují účinnost daného vzdělávacího či rozvojového programu a 
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navrhují další následné kroky.  Na účinnosti vzdělávacích a rozvojových akcí mají však podíl 

také faktory individuální jako  je motivace samotných zaměstnanců. 

 

3 Charakteristika vybrané organizace 
 

3.1 Popis společnosti Kofola 
Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů. Skupina Kofola se sestává se sedmi výrobních závodů alokovaných 

na čtyřech trzích střední a východní Evropy. Těmito klíčovými trhy jsou území České 

republiky, Slovenska, Polska a také Ruska.    

 Celkově společnost Kofola zaměstnává téměř tři tisíce lidí z toho jen v České republice 

sedm set lidí.  

  

 Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální 

recepturou Kofola, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, dětský nápoj Jupík a 

Jupík Aqua, přírodní pramenitá voda Rajec a Rajec Bylinka, hroznový nápoj Top Topic a 

Vinea, pravá americká RC Cola, funkční nápoj Mami Drink, ledová káva Nescafé Xpress, 

dále značky Capri Sonne a Chito Tonic.  

 

Skupina Kofola je tvořena následujícími společnostmi a závody: 

- Kofola Holding a.s., - Ostrava (CZ), 
- Kofola a. s. - Krnov, Mnichovo Hradiště, Praha (CZ) 
- Kofola a. s. - Rajecká Lesná, Senec, Malý Šariš, Zvolen (SK)  
- Hoop Sp. z o. o. - Kutno, Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolski, Varšava  

(PL)  
- OOO Megapack - Moskva (RU)  

 

3.2 Mise skupiny Kofola 

  Misí skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které budou 

nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou 

součástí životního stylu.  
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3.3 Vize skupiny Kofola  

 Vizí skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a 

akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově „dvojkou“ na nealko trhu v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v každé z těchto zemí v segmentu kolových nápojů 

a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích 

být do pomyslného 3. místa.  

3.4 Historický vývoj společnosti Kofola 
 

 V roce 1993  koupila rodina řeckého rodáka Kostase Samarase sodovkárnu státního 

podniku Nealko Olomouc v Krnově a zahájila výrobu sycených nápojů. Výroba byla zahájena 

pod původním názvem SP Vrachos s. r. o.. Ve stejném roce byla založena také firma HOOP 

v Polsku. 

 

V roce 1996 došlo k založení dceřiné dopravní společnosti SANTA - NÁPOJE 

KRNOV. Tento rok je také považován za oficiální vznik společnosti Kofola, jak ji známe 

dnes. Dalším významným rokem je rok 1998. Ten je v Kofole charakteristický 

technologickým rozvojem a vstupem na slovenský trh nebo založením dceřiné distribuční 

společnosti SANTA NÁPOJE SLOVENSKO spol. s r. o. 

 

Dalším převratem ve vývoji byl rok 1999. V roce 1999 byla představena nová značka 

Jupí. Ve stejném roce HOOP v Polsku otevírá spolupráci s největším výrobcem 

nealkoholických nápojů v Anglii - Britvic International Ltd. 

 

V roce 2000 společnost poprvé spojila svůj výrobní program s nápojem Kofola, když s 

opavskou farmaceutickou společností Ivax, tehdejším vlastníkem značky, uzavřela licenční 

smlouvu na jeho stáčení. 

 

Následující rok došlo také ke koupi registrované ochranné známky Top Topic a 

znovuuvedení tohoto tradičního nápoje s obsahem hroznové šťávy na český a slovenský trh. 

Dalším příspěvkem na trh byl také nový přírůstek rodiny Jupí - ovocný nápoj pro děti Jupík. 

V tomto roce zároveň došlo k zahájení výstavby výrobního závodu na Slovensku v 

Rajecké Lesné. 
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Rokem expanzí a strategických investic byl rok 2002. Právě v tomto roce došlo k 

nákupu registrované obchodní známky a originální receptury tradičního nápoje Kofola od 

společnosti Ivax za 215 milionů korun. Obchodní jméno společnosti v České republice a její 

dceřiné společnosti na Slovensku bylo změněno na Kofola, a.s..  

HOOP v Polsku téhož roku koupil většinový podíl výrobce minerální vody a nápojů 

v Grodzisk Wielkopolski. 

 

V roce 2003 byla v Polsku založena dceřiná společnost pod obchodním jménem Kofola 

Sp. z o.o.. Kofola a.s. získala certifikaci svého systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. 

Polský HOOP získal 50 % akcií společnosti Megapack v Rusku a vstoupil na 

Varšavskou burzu cenných papírů. 

 

V roce 2004 přichází první inovace československého tradičního nápoje Kofola po 40 

letech existence – představení značky Kofola Citrus. Kofola pokračovala v expanzi se 

založením dceřiné společnosti Kofola Rt. v Maďarsku. Na český a slovenský trh navázala 

výstavba nového výrobního závodu v polském Kutnu a Lodži. Společnost Kofola vstupuje 

také do segmentu balených vod s pramenitou vodou Rajec. 

 

V roce 2005 dochází k slavnostnímu otevření nového výrobního závodu v Polsku. 

Jednalo se o největší českou investici v této zemi vůbec. Produktové portfolio na českém a 

slovenském trhu společnost rozšířila znovuuvedením nápoje Chito Tonic a stala se také 

výhradním výrobcem a distributorem nápoje Capri-Sonne. 

 

V listopadu roku 2006 došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní právní 

subjektivitou a názvem Kofola Holding, a.s.. Dochází také ke koupi české nápojářské 

společnosti Klimo, s.r.o.. Na trh byla uvedena řada přírodních 100% džusů a ovocných nápojů 

Jupí.  

HOOP převzal společnost PAOLA S.A. 

 

V roce 2007 při premiérové účasti v žebříčku 100 obdivovaných firem České republiky 

obsadila Kofola 8. místo. Akcionáři společností Kofola Holding a.s. a polské nápojářské 

trojky Hoop S.A. uzavřeli vstupní dohodu o sloučení obou firem. 
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V roce 2008 získala nově vzniklá skupina Kofola – Hoop nového investora - společnost 

Enterprise Investors se 42,45% akcií. Majoritní podíl společnosti zůstává nadále u českých 

majitelů.  

Ve stejném roce Společnost Kofola na Slovensku koupila ochrannou známku Vinea.  

V Roce 2009 dochází ke změně jména společnosti Kofola - Hoop S.A. na Kofola S.A.  

 

Tímto historickým vývojem se společnost Kofola zformovala do současné podoby, 

kterou vyjadřuje následující struktura. 

 

<http://www.firma.kofola.cz/21-profil-spolecnosti.html> 

<http://www.firma.kofola.cz/18-historie.html> 

<http://www.firma.kofola.cz/24-struktura.html> 

<http://www.firma.kofola.cz/20-mise-vize.html> 

 

3.5 Základní struktura společnosti Kofola v současné době  
Obrázek 2- Struktura skupiny Kofola 
 

 

Díky rychlé expanzi společnosti Kofola a výskytu jednotlivých podniků v různých 

oblastech bylo nutné vyčlenit samostatnou jednotku, která bude především procesně a 

metodologicky centrálně zaštiťovat celou skupinu. Proto v roce 2006 byla Kofola Holding a.s. 

vyloučena jako samostatná společnost s právní subjektivitou. V současné době Kofola 

Holding a.s. zastřešuje a zaštiťuje ostatní podniky společnosti Kofola a to především procesně 
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a metodologicky. Tato struktura má zajistit sjednocení veškerých procesů a aktivit a umožnit 

tyto aktivity jednotně koordinovat.  

Kofola Holding a.s. je, na rozdíl od ostatních podniků skupiny, nevýrobní. Sídlí zde 

nejvyšší vedení skupiny Kofola. Kromě generálního ředitele se zde nachází také ředitele pro 

jednotlivá odvětví jako jsou výrobní ředitel, finanční ředitel, marketingový ředitel a 

personální ředitel. Tito ředitelé jsou přímo nadřízení svým útvarům v Kofola Holding a.s. a 

metodologicky nadřízení také jednotlivým ředitelům v jednotlivých podnicích skupiny 

Kofola.  

 

4 Analýza úloh personálního oddělení a manažerů a jejich 
kooperace při získávání a rozvoji zaměstnanců ve Společnosti 
Kofola 

 

4.1 Způsob analýzy 
Pro analyzování spolupráce manažerů a personálního oddělení při získávání a rozvoji 

zaměstnanců ve společnosti Kofola jsem využil konzultací a rozhovorů s nejkompetentnějšími 

osobami právě pro danou oblast, kterými byli specialisté na rozvoj lidských zdrojů a také 

ředitelka personálního oddělení společnosti Kofola Holding a.s.. Rovněž jsem využil 

možnosti nahlédnout do směrnic a dokumentů, vtahujícím se k problematice získávání a 

rozvoje zaměstnanců. Informace získané rozhovory a rozborem dostupných dokumentů jsem 

si systematicky zaznamenával a utvořil si tak ucelenou představu o procesech, které 

v současné době ve skupině Kofola probíhají. Procesy jsem následně popsal a to 

chronologicky, způsobem, kterým probíhají.  

 

4.1.1 Popis současného stavu 
V současné době se skupina Kofola sestává ze sedmi výrobních závodů a jednoho 

procesně a metodologicky řídícího centra, kterým je právě Kofola Holding a.s.. Takováto 

struktura se zformovala poměrně rychle, což vystihuje historický vývoj společnosti. Právě 

z důvodu toho, že se společnost utvářela budováním a odkupováním jednotlivých podniků a 

slučováním je pod jeden název, většina procesů je na úrovni pouze samostatných jednotlivých 

podniků a jsou tak nesjednoceny. Dlouhou dobu fungovaly podniky sice pod jednou skupinou 

s názvem Kofola, nicméně většinu procesů si vytvářel a organizoval každý podnik z této 
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skupiny samostatně. Provázány byly tyto podniky pouze jedním vedením a společnou výrobní 

a prodejní strategií. Každý z těchto podniků byl ve své výrobě a ve svém počínání úspěšný a 

přinášel celkové společnosti Kofola patřičné přínosy.  Rychlá expanze do takovéto velikosti 

celé skupiny však začala způsobovat její nepřehlednost a nekontrolovatelnost jako celku. 

Proto vznikl právě samostatný celek Kofola Holding a.s. který je ve struktuře zařazen nad 

veškeré podniky skupiny Kofola a má zařídit sjednocení a záštitu celé skupiny a procesně a 

metodologicky sloučit v podstatě jednotlivé podniky skupiny do jednoho celku.  

Právě oblast získávání a rozvoje zaměstnanců je v Kofole velmi aktuálním tématem. 

Jako většinu procesů, tak právě i získávání a rozvoj zaměstnanců, si zajišťoval každý podnik 

skupiny Kofola, až do vzniku nadřazené jednotky Kofola Holding a.s., samostatně. 

To samozřejmě znamenalo naprosto odlišné procesy v každém z těchto podniků. Jako 

celek tak bylo získávání a rozvoj zaměstnanců nekontrolovatelné. Byla zde snaha tyto procesy 

porovnat a nějakým způsobem zhodnotit jejich efektivitu. Snaha byla porovnat jednotlivé 

podniky především z hlediska nákladů na získávání a rozvoj zaměstnanců, zde se však objevil 

zásadní problém. Každý podnik do nákladů na tyto aktivity zahrnoval různé položky, proto 

nebylo prakticky možno nikterak nákladovost v těchto procesech porovnat.  

Pokud z hlediska celku není možno nákladovost těchto procesů v jednotlivých podnicích 

porovnat, nelze samozřejmě ani vyhodnotit, ve kterých podnicích jsou tyto procesy efektivní a 

ve kterých ne. To brání procesy vyhodnocené jako efektivní implementovat v ostatních 

podnicích a v podstatě tak nelze jednak efektivita zhodnotit, ale především nelze tyto procesy 

ani efektivnějšími činit. 

Nejednotnost procesu získávání a rozvoje zaměstnanců znamená rozdílné přístupy. 

Pokud si každý podnik zajišťuje výběr zaměstnanců sám, je zde rozpor mezi jednotlivými 

podniky na požadavky kvalifikací na dané pozice, nejsou sjednoceny specifikace a popisy 

pracovních míst. Z tohoto titulu je pak obtížné stanovit rozpor mezi skutečnou kvalifikací a 

kvalifikací nezbytnou pro dané pozice, je takřka nemožné pak systematicky naplánovat 

získávání či vzdělávání a rozvoj. Z hlediska strategického plánu firmy a návaznosti na 

organizační cíle je však nezbytné, aby tyto činnosti byly plánovány centrálně a to ve 

spolupráci jednotlivých manažerů a personálního útvaru zastoupeného personalisty či experty 

na získávání a rozvoj zaměstnanců.  

Vzhledem k tomu, že si vedení jednotlivých podniků zajišťovalo vzdělání a rozvoj 

samostatně, vzniká potřeba sjednocení procesu získávání a rozvoje zaměstnanců. Proto došlo 

nejprve k inovaci procesu získávání zaměstnanců a nyní je snaha nastavit také systém 

vzdělávání a rozvoje. Ve skupině Kofola je přijetí projektu Unit Education na sjednocení 
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procesu vzdělávání a rozvoje. V rámci tohoto projektu dojde k vytvoření jednotného systému 

rozvoje zaměstnanců pro celou skupinu Kofola a k jasnému nastavení kompetencí 

jednotlivých manažerů a kompetencí personálních útvaru a personalistů. Tento projekt je 

zaměřen na vzdělávání a rozvoj, ale také bude mít úzkou návaznost právě na získávání 

zaměstnanců, jejich hodnocení, plánování a analýzu pracovních míst a identifikace 

kompetencí pracovníků, personální plánování, rozmísťování pracovníků, řízení pracovního 

výkonu a hodnocení pracovníků, jejich odměňování, pracovní podmínky a péče o pracovníky, 

uvolňování pracovníků včetně propouštění a oblast personálního poradenství. 

 

4.1.2 Získávání zaměstnanců ve skupině Kofola 
 

Systém získávání zaměstnanců již prošel zmíněnou inovací a je ve skupině Kofola 

centrálně zaštítěn a to metodologicky z Kofoly Holding a.s.. Všechny podniky skupiny Kofola 

mají nastaven jednotný systém získávání zaměstnanců. Tento systém je formálně vymezen a 

existuje pro něj směrnice. Vstup uchazečů o zaměstnání do výběrového procesu a evidence 

těchto uchazečů jsou zajišťovány pomocí Informačního portálu Talent Base, který je součástí 

webových stránek Kofoly. Tento systém byl přijat centrálně, je jednotný a je nastaven ve 

všech podnicích skupiny Kofola.  

Analýza pracovních míst – utvoření specifikací a popisů pracovních míst 
V rámci zavedení jednotného systému a zakomponování portálu do procesu získávání 

zaměstnanců muselo dojít nejprve k sjednocení specifikací a popisu pracovních míst 

jednotlivých podniků. Koordinaci zajišťovalo personální oddělení Kofoly Holding a.s.. 

Informace sloužící k sestavení specifikací a popisu pracovních míst byly poskytnuty 

jednotlivými manažery a vytvářeny byly za spolupráce personálních oddělení jednotlivých 

podniků. Tímto je zajištěna jednotnost požadavků na stejné pracovní pozice v různých 

podnicích skupiny Kofola.  

Přilákání uchazečů 
Jakmile byly specifikace a popisy pracovních míst sjednoceny, byl spuštěn samotný 

portál Talent Base na webových stránkách Kofoly. Tento portál je pro každý podnik skupiny 

stejný a je ve správě jednotlivých personálních oddělení podniků. Portál je takovou vstupní 

bránou pro uchazeče o práci v Kofole. Jsou zde inzerovány pozice pro daný podnik. Každý 

podnik zde inzeruje pouze svá volná místa, popřípadě klíčové pozice celé skupiny. To z toho 
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důvodu, hledá li podnik například pracovníka do výroby, hledá jej ve své zemi či oblasti 

působení. Hledá li však klíčovou pozici, jako top manažer, inzerce volného místa může 

probíhat u všech podniků Kofoly, včetně zahraničních, a vhodný kandidát může přijít z jiné 

země. Volná místa identifikují manažeři a hlásí je personalistům. Ti tato volná místa v prvé 

řadě vystaví právě na portálu a dále inzerují na místech adekvátních dané pozici a to 

s ohledem na náklady, rychlost a pravděpodobnost přilákání těchto uchazečů. O způsobu 

inzerce rozhodují personalisté, kteří disponují patřičnou odborností a znalostmi. Přilákání 

uchazečů vychází ze strategického plánu. Nároky kladené na zaměstnance Kofoly jsou 

vysoké, a proto Kofola uchazečům o zaměstnání nabízí celou řadu výhod, nadprůměrné 

finanční ohodnocení a snaží se jim vyjít vstříc i v dalších ohledech. Přilákání uchazečů však 

v mezinárodní organizaci se zvučným jménem jako je Kofola není problémem.  

Výběr uchazečů 
Veškeří uchazeči o pracovní místo se musí registrovat skrze portál na webových 

stránkách. To jednoznačně usnadňuje práci personalistům a snižuje administrativní náročnost 

celého procesu. Uchazeči o práci se mohou registrovat také bez návaznosti na konkrétní 

pozici. Uchazeči vyplní osobní údaje, údaje o vzdělání, profesní praxi a uvedou reference, 

zaznamenají znalosti a dovednosti, požadované platové podmínky a přiřadí požadované 

dokumenty. Registrovaní uchazeči se pak shromáždí v databázi. Personalisté pak podle popisů 

a specifikace obsazovaného pracovního místa a podle konkrétních požadavků manažerů 

provedou třídění uchazečů a připraví přiměřeně veliký seznam uchazečů. To je díky portálu 

poměrně rychlé a jednoduché. Vhodní  kandidáti jsou pozváni k výběrovým řízením. 

Výběrová řízení odpovídají typu obsazované pozice. Jsou využívány dvě formy náborů. 

Individuální, ve formě interview, a skupinový, prostřednictvím assessment center. Výběrová 

řízení bývají většinou dvoukolová. Metody testování navrhuje personální oddělení. 

Personalisté totiž disponují odbornými znalostmi a jsou schopni navrhnout adekvátní metody. 

Následně je konzultují s liniovými manažery. Míra, jakou se podílí personalisté a manažeři na 

výběru uchazečů se stejně jako metody výběru uchazečů odvíjí od obsazovaných pozic. U 

všech pozic se však podílí na výběru jak personalisté, tak manažeři. Konečná rozhodnutí o 

přijetí vydávají manažeři po poradě s personalisty. Manažeři pak informují personalisty o 

vhodnosti vybraných kandidátů a personalisté vedou statistiky a vyhodnocují úspěšnost 

výběrového procesu.  
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Výběr klí čových zaměstnanců 
Naprostou výjimku tvoří výběrový proces klíčových zaměstnanců. Ten má na starosti 

pouze personální útvar Kofoly Holding a.s. ve spolupráci s nejvyšším vedením společnosti. 

Specifikace a popisy těchto klíčových pracovních míst jsou velice podrobně a pečlivě 

zpracovány. Na jejich tvorbě se podílí nejvyšší vedení, které poskytuje informace o 

požadavcích a představách a také personální experti, kteří disponují patřičnou odborností 

v oblasti získávání lidí. Inzerce klíčových pozic je také specifická. V některých případech se 

inzeruje prostřednictvím portálů všech podniků skupiny Kofola. V jiných se zase tyto pozice 

vůbec veřejně neinzerují a pro celý proces získávání se využívá spolupráce se 

specializovanými firmami na získávání zaměstnanců zvanými “Headhunteři“.  

Celý proces získávání klíčových zaměstnanců musí být pečlivě naplánován a 

zorganizován, jelikož uchazečům na takovéto pozice se mnohdy platí letenky, ubytování a 

náklady na celý proces jsou tak obrovské. Proto musí být u těchto pozic pečlivě zváženo, zda 

zadat celý proces získávání specializované firmě či nikoli, koho přizvat na užší výběr, jaké 

výběrové metody zvolit a podobně. 

Jako výběrové metody se většinou u těchto pozic využívají panelové pohovory a 

assessment centra či speciální testy, připravené specializovanými firmami. Panelových 

pohovorů se kromě personálních expertů účastní také generální ředitel. Výběr klíčových 

zaměstnanců probíhá vždy vícekolově. Konečné rozhodnutí pak vydává ředitel po důkladné 

konzultaci s personalisty, ostatními účastníky pohovorových panelů či specializovanými 

organizacemi zajišťujícímí testování. Vhodnost zvolených kandidátů pak posuzuje nejen 

vedení, ale také personalisté a vedou si záznamy a statistiky o úspěšnosti výběrových procesů.  

 

Díky jednoduchému třídění uchazečů v portálu a přiřazování také různých statusů 

současným zaměstnancům je možné vytvářet si personální rezervy. Personalisté si ke 

konkrétnímu místu mohou přiřadit osoby s potřebnými kompetencemi a evidovat je jako 

personální zálohou pro případ, že by se daná pozice uvolnila. 

4.1.3 Vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - Projekt Unit Education 
V současné době běží ve skupině Kofola projekt na vytvoření jednotného systému 

vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Projekt nastavení takovéhoto jednotného systému má na 

starosti právě expert na rozvoj lidských zdrojů, s nímž jsem celou záležitost konzultoval a byl 

s ním v úzkém kontaktu. Jelikož celý projekt má návaznost jednak na jednotlivé podniky 

skupiny Kofola, tak také na různé oblasti, jako je informační technologie a informační systém 
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skupiny, odborné vzdělávání ve výrobě, obchod, ale také vedení společnosti, je zde velmi 

důležitá spolupráce a především komunikace s těmito subjekty.  

Vztahy respektive komunikační cesty projektu můžeme znázornit pomocí následujícího 

schématu: 

 

Obrázek 3 - Komunikační cesty projektu UE 

 

Cíle projektu 
- zefektivnění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

- dosažení přehledné evidence a možnosti zpětného hodnocení vzdělávacích akcí 

- využití dobrých příkladů a interního benchmarkingu 

- podpora při dosahování obecných cílů HR (personální zálohy, snížení fluktuace 

inovace hodnocení) 

- zlepšit systému získávání zaměstnanců, obsazování pracovních míst a  evidence 

zaměstnanců či potencionálních zaměstnanců 

- provázat systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců s ostatními personálními 

činnostmi.  
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Obrázek 4 - Fáze projektu Unit Education 
 

 

 
Celý projekt je primárně zaměřen na nastavení jednotného systému vzdělávání. Podle 

toho jsou také stanoveny cíle projektu. Je zde však také patrná vysoká návaznost na systém 

získávání zaměstnanců a také tendence propojit tyto systémy se systémem hodnocení, 

odměňování, plánování a dalších personálních aktivit.  

Analytická fáze projektu 
V této fázi projektu bylo nezbytné zjistit rozsah a formu dosavadního vzdělání. 

K tomuto zjištění využila osoba zodpovědná za projekt konzultací s vedoucími jednotlivých 

podniků a zaznamenávání si zjištěných výsledků. Výsledky poukázaly na to, že většina 

podniků systematické vzdělávání nemá zavedeno. Výjimkou byla některá oddělení podniků, 

která vzdělávala své zaměstnance pomocí interního kouče. Ten však vzdělávací aktivity 

implikoval pouze na potřeby jednotlivých oddělení bez jakékoli návaznosti na celkový 
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rozpočet vyčleněný na vzdělávání či bez jakékoli návaznosti na podnikové cíle a strategie. 

Jediná oblast, v níž vzdělávání spolehlivě funguje je vzdělávání pracovníků ve výrobní sféře. 

Jde o vzdělávání operátorů a vedoucích linek. Zde je centrálně aplikovaná metoda vzdělávání 

WCM. Ta je aplikována ve všech výrobních podnicích a je pod záštitou jediné odpovědné 

osoby, která je v úzké spolupráci s jednotlivými podniky a má přesně vyčleněný celkový 

rozpočet. Ten pak rozvrhuje na jednotlivé podniky a jednotlivé vzdělávací aktivity. Po určitou 

dobu fungovalo také vzdělávání obchodních pracovníků pomocí interních koučů, nicméně po 

určitém čase ze zpětné vazby vyplynulo, že čím déle interní kouč v podniku působí, tím menší 

přínosy pro obchodní pracovníky přináší. Analýzou bylo rovněž zjištěno, že vedoucí 

pracovníci mají jasné představy o tom, co od zaměstnanců očekávají a co by měli zaměstnanci 

umět a jak by se měli rozvíjet do budoucna. Nicméně žádná spolupráce s personálními 

odděleními zde není.   

 Také bylo v této fázi potřeba zjistit jak a zdali vůbec se evidují kompetence jednotlivých 

pracovníků a jakým způsobem je možné je porovnat s požadavky jednotlivých pracovních 

pozic a identifikovat rozpor, tedy potřebu vzdělávání. Byly analyzovány evidenční karty 

pracovníků v systému, a také popisy a specifikace pracovních míst. Obojí bylo shledáno za 

nedostatečné pro účely porovnání skutečných kompetencí zaměstnanců a očekávaných či 

potřebných kompetencí. Vyplynula nezbytná potřeba úpravy jednak karet zaměstnanců a 

specifikací a popisu pracovních míst, ale také celého informačního systému.  

 Také bylo třeba analyzovat nákladovost na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a 

měřitelnost efektivity. Při porovnávání nákladovosti a jejím výpočtu byly shledány rozpory 

v metodě výpočtu a v prvé řadě v položkách zahrnovaných do této nákladovosti. Z tohoto 

důvodu nebylo možné vůbec jednotlivé podniky vzájemně srovnat a nebylo možné nikterak 

změřit efektivitu ze vzdělávání a rozvoje.  

 Z této analýzy jasně vyplynula potřeba realizace tohoto projektu, který nastaví jasný, 

kontrolovatelný a centrálně organizovaný systém vzdělávání, jednoznačně vymezí 

kompetence, umožní vzájemné srovnávání podniků skupiny Kofola a v prvé řadě měřitelnost 

efektivity veškerých vzdělávacích akcí. 

Cílový stav 
 Po analyzování současného procesu vzdělávání a rozvoje a zjištění jeho nedostatků bylo 

třeba vytyčit cílový stav, ke kterému bude projekt směřovat. Tento cílový stav nebyl nikterak 

násilně určen a formálně vymezen, nýbrž vzešel jako vhodný po vzájemné konzultaci všech 

subjektů vztahujících se k projektu. Nevychází však pouze z představ a návrhů jednotlivých 
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subjektů. Jde o učebnicový model implementovaný a na míru přizpůsobený potřebám skupiny 

Kofola.  

 Cílový stav, kterému projekt směřuje by měl vypadat následovně. Informační systém 

SAP, který v současné době v Kofole funguje, bude obsahovat popisy a specifikace 

kompletně všech pracovních míst v organizaci. Tyto popisy a specifikace pracovních míst 

budou obsahovat veškeré informace, které nabídnou reálný obraz práce na pracovním místě a 

tím vytvoří i představu o požadavcích kladených na zaměstnance, který by měl na pracovním 

místě pracovat. Budou zde definovány požadavky na výcvik, kvalifikaci, zkušenosti a další 

kompetence požadované od držitele daného místa. Dojde k vytvoření seznamu zhruba 

patnácti požadavků na vlastnosti, dovednosti či kvalifikaci a zkušenosti, které budou 

odstupňovány podle míry, do jaké jsou nezbytné pro dané místo. Do systému SAP budou 

zavedeny rovněž karty veškerých zaměstnanců. V těchto kartách bude, krom základních 

informací o zaměstnanci, také seznam všech patnácti nárokovaných vlastností, dovedností, 

kvalifikací či zkušeností. Zde budou však odstupňovány naopak podle míry, ve které se u 

zaměstnance vyskytují. Zaměstnanci budou přiřazení na jednotlivé pozice a na první pohled 

bude patrné, zda je rozdíl mezi vlastnostmi, dovednostmi, kvalifikací, a výcvikem, kterými 

zaměstnanci disponují a těmi, kterými by pro danou pozici disponovat měli, tedy 

požadovanými.  

 Systém SAP rovněž umožní filtraci a to jednak podle jednotlivých pozic, tak také podle 

jednotlivých středisek či požadavků na zaměstnance. Nebude tedy problém vyfiltrovat si 

například znalost Anglického jazyka a zjistit tak, kteří zaměstnanci mají nedostatečnou 

znalost Angličtiny pro jejich pracovní místo, nebo naopak vybrat konkrétní oddělení a zjistit 

tak, kteří zaměstnanci nedisponují potřebnými vlastnostmi, dovednostmi, kvalifikacemi ale 

také kterými a jak hluboký je jejich deficit.  

 Úroveň požadavků bude plánována a upravována na následující roky jako součást 

vzdělávacího plánu. Plán bude tvořen ve spolupráci personálního oddělení Kofoly Holding, 

a.s. včetně expertů na rozvoj lidských zdrojů a personalistů a manažerů jednotlivých podniků. 

Touto cestou bude dohodnut a schválen efektivní a vhodný vzdělávací plán, odpovídající 

potřebám celé organizace. Krom nároků nadřízených na kvalifikaci svých podřízených budou 

zdroji vzdělávacího plánu také hodnotící rozhovory se zaměstnanci a změny ve struktuře 

organizace. Systém vzdělávání bude mít také velmi úzkou vazbu na systém hodnocení a 

odměňování. Cílem je zde vytvořit jasnou relaci. Po sestavení plánu vzdělávání bude také 

sestaven rozpočet, z něž vzejde celkový budget na vzdělávání. Plán vzdělávání bude následně 

upraven finančním možnostem organizace. Po té personální oddělení v Kofole Holding a.s. 
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přidělí pomocí informačního systému SAP prostředky na vzdělávání a rozvoj jednotlivým 

podnikům a oddělením ve skupině Kofola. Zde už bude poměrně veliká benevolence, jak 

těchto prostředků jednotlivé oddělení využijí. Za vhodnou formu či vhodného dodavatele 

vzdělávání v této fázi přebírají odpovědnost personální oddělení a manažeři jednotlivých 

podniků. Ti přesně podle plánu vzdělávaní vědí, jaké úrovně vzdělání mají jeho podřízení mít 

a do jakého termínu tohoto cíle dosáhnout. Přehled o současném stavu a požadovaném stavu 

rovněž vedoucí i personalisté uvidí v systému SAP. Zda jednotlivým podnikům či oddělením 

zbudou finanční prostředky na další nepovinné vzdělávání či uspořádání teambuildingu, záleží 

čistě na personalistech, na manažerech jednotlivých oddělení a na tom, jak efektivně budou 

s danými prostředky nakládat. Aby však tyto prostředky mohli personalisté a manažeři pro 

své podniky a jednotlivá oddělení čerpat, musí tyto prostředky čerpat přes informační systém 

SAP. To zaručí, že se o veškerých vzdělávacích akcích dozví personální oddělení Kofoly 

Holding, a.s., které celé vzdělávání zaštiťuje. To umožní centrálně sledovat veškeré 

vzdělávací aktivity celé skupiny Kofola.  

 Právě v místě přebrání odpovědnosti za vzdělávací aktivity manažery jednotlivých 

oddělení systém vzdělávání navazuje na další personální činnosti, kterými jsou hodnocení a 

odměňování. Manažeři jednotlivých oddělení odpovídají za to, zda úroveň kvalifikací 

podřízených dosáhne požadované úrovně či dokonce vyšší úrovně a s jakými prostředky toho 

dosáhnou. To samozřejmě ovlivňuje jejich hodnocení a následně odměňování. Jelikož u 

manažerů nejsou odměny za dosažení cílů malými položkami, tento systém spolehlivě zaručí 

efektivitu celého procesu. Rovněž musí dojít k archivaci dokumentů osvědčujících 

absolvování vzdělávání. To je nutné hlavně kvůli kontrole absolvování povinných, zákonem 

stanovených školení a vzdělávání. Tato dokumentace bude ukládána krom papírové podoby 

také v elektronické podobě a to do systému SAP, kde k ní budou mít přístup pověřené osoby 

na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Pro celý systém vzdělávání a pro ujasnění celého 

procesu vznikne směrnice, která bude závazná pro všechny podniky skupiny Kofola. Na konci 

vzdělávacího období dojde k porovnání nákladovosti, dosažených výsledků a zjištění 

efektivnosti vzdělávání a rozvoje v organizaci.  

Přípravná fáze projektu 
 V návaznosti na cílový stav, kterého by mělo být dosaženo a na realizaci projektu, je 

nezbytné udělat přípravná opatření. V přípravné fázi je nezbytné vytvořit právě katalog 

kvalifikací a přiřadit tyto kvalifikace k jednotlivým pozicím. Je třeba proto mít shodnou 

formu zachycování kvalifikací jak pro zaměstnance, tak pro jednotlivé pracovní místa. Právě 
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zde, je to velmi úzké místo návaznosti na oblast získávání zaměstnanců. Mít za skupinu 

Kofola správně nastavené specifikace a popisy pracovních míst, je nezbytné také pro samotné 

získávání zaměstnanců. Pokud tomu tak není,  jen těžko lze na obsazované pozice vybrat 

vhodné lidi. Tady může dojít k obsazení pozice člověkem, který tuto pozici nárokově 

nezvládá a nebo naopak má pocit, že má na víc. V tomto případě, jak je uvedeno již 

v teoretické části, dochází k vyšší fluktuaci zaměstnanců. Samozřejmě i to přispívá 

k neefektivitě celého procesu. Zajisté také skutečné kompetence zaměstnanců je třeba 

zjišťovat a zachycovat již při získávání těchto zaměstnanců. Po komunikaci osoby odpovědné 

za projekt se všemi subjekty zapojenými do projektu, především lidmi odpovědnými za 

získávání pracovníků a zaměstnanci personálních oddělení jednotlivých podniků, vyhodnotili 

za nejvhodnější, předat koordinaci tohoto úkolu specializované agentuře. Důvodem byla 

především nezbytná objektivita a jednotnost celého procesu. Agentura ve spolupráci s lidmi 

doposud odpovědnými za získávání zaměstnanců a také s manažery, kteří mají pod sebou 

jednotlivé pozice, sestaví specifikace a popisy pracovních míst v potřebné formě a ve stejné 

podobě pak katalog kvalifikací pro zaměstnance pracující na těchto místech. 

 Další nutnou úpravu musí podstoupit samotný systém SAP. Odpovědná osoba projektu 

rovněž jedná se zástupcem informačního oddělení, který má na starosti systém SAP. Zástupce 

informačního oddělení s pomocí interních pracovníků a externistů mají za úkol vyřešit 

funkční stránku systému a adekvátně nastavit přístupy do systému. Každý subjekt, který je se 

systémem SAP v kontaktu, bude mít rozdílné pravomoci. Manažeři jednotlivých oddělení 

budou mít přístupy ke svým zaměstnancům zavedeným do systému a ke kvalifikacím pozic, 

které mají pod sebou. Také uvidí svůj rozpočet na vzdělávání popřípadě další aktivity, které 

v SAP jsou. Správu financí a rozdělování budgetu bude mít na starosti a v pravomoci pouze 

personální oddělení a to konkrétní personalisté. Pouze tyto osoby budou mít pravomoc 

rozdělit rozpočet či přidělit a schválit částku na vzdělávací aktivitu, o kterou si jednotliví 

manažeři zažádají. Proto je tedy nutné vytvořit různé uživatelské přístupy do systému. Také 

musí systém umět uchovávat dokumentaci a certifikaci v elektronické podobě a to především 

kvůli kontrolám povinně absolvovaných zákonných školení. Rovněž k těmto dokumentům 

musí mít přístup personální oddělení a to jak personální oddělení jednotlivých podniků tak 

centrální personální oddělení Kofoly Holding a.s..  

Předrealizační fáze 
  Jednou z nejnáročnějších fází je fáze předrealizační. Je nutno vytvořit pro celý systém 

směrnici. To bývá zpravidla velice obtížné a i ve skupině Kofola dochází k vytvoření nejprve 
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prvotní směrnice, která pak prochází několika dalšími úpravami a zlepšeními. K úpravám 

nedochází pouze kvůli tomu, že se celý proces optimalizuje a dolaďují se detaily, ale také 

proto, že není jednoduché prosadit nově navrhnutý systém u vedení organizace a samozřejmě 

u vedení jednotlivých podniků. Zde právě projekt naráží na jisté bariéry. Aby vedení 

jednotlivých podniků a vedení celé společnosti přijalo směrnici a akceptovalo celý systém, 

musí personalisté a osoby zapojené do projektu vynaložit veliké úsilí na komunikování a na 

zdůvodnění nezbytnosti celého projektu. Co se týká zdůvodnění nezbytnosti jednotného 

vzdělávání pracovníků výroby, operátorů či obchodních pracovníků, zde není takový problém. 

Vedení ve většině případů chápe nezbytnost sjednocení jejich úrovně vzdělání a požadavků na 

ně, a umožnění tak sledovat nákladovost na toto vzdělávání a hodnotit efektivitu celého 

procesu. Avšak i u takovýchto pozic se najdou vedoucí, kteří nechápou, proč je nutné něco 

měnit, když doposud vše fungovalo, požadovaných hospodářských výsledků se dosahovalo a 

proč je tedy nutné systém sjednocovat a hodnotit efektivitu. S naprostou neochotou 

spolupráce vedení se projektový tým setkává v případě klíčových pozic jako jsou top 

manažeři. U top manažerů vedení nepřipouští vzdělávání a rozvoj jako přínosný. Zdůvodnění 

je jednoduché. Platy těchto manažerů jsou velice vysoké a jejich čas je tedy nesmírně drahý. 

Z tohoto titulu je velice nákladné takovéhoto manažera zapojit do několikadenního vzdělávání 

či rozvoje. Mnohonásobně vyšší jsou zde oportunitní náklady. Pokud takovýto manažer 

věnuje dejme tomu dva dny vzdělávání a rozvoji namísto své práce, ušlý zisk firmy bude 

nesrovnatelně vyšší oproti efektu, který vzdělávání a rozvoj přinese.   

 Tady je třeba tvrdé práce projektového týmů a personalistů, aby důležitost ba dokonce 

nezbytnost vytvoření směrnice pro všechny bez výjimek objasnili. U výrobních pozic lze 

spočítat náklady na vzdělávání a porovnat je s náklady ušetřenými z důvodu nižší 

zmetkovosti, lepších pracovních postupů, lepší znalosti své práce a podobně. Z předchozích 

řádků je patrné, že u všech pozic však na numerické, respektive peněžní zdůvodnění spoléhat 

nelze. Právě u klíčových pozic je třeba zdůvodňovat pomocí jiných ukazatelů. Je třeba 

provázat vzdělávání také s odměňováním a motivací a dostat do povědomí vzdělávání a 

rozvoj také jako endogenní stimul. Je zapotřebí vedení přesvědčit, že vzdělávání těchto 

klíčových pracovníků jimi může být vnímáno jako motivační faktor, jako odměna či 

odpoutání se od jakéhosi stereotypu. To jednoznačně může přinést vyšší satisfakci a nasazení 

těchto zaměstnanců při výkonu jejich práce.  Také je třeba vedení vysvětlit faktor času, 

působící v celém procesu. To, že efekt ze vzdělávání a rozvoje v krátkodobém období je nižší 

než přínosy z jejich práce, neznamená, že v dlouhodobém období nepovede k přínosu 

vyššímu. Zdůvodňování je velice složité a také časově náročné. Jelikož musí směrnice a 
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celý proces být aplikován na podniky, které jsou alokovány do různých zemí, je zde třeba také 

počítat s legislativními rozdíly. Ty jsou další bariérou ke snadnému nastavení celého procesu. 

Nejde však jen o rozdílnou legislativu, ale také rozdílnou mentalitu lidí v různých státech a i 

přesto, že se dané země výrazně neliší, jsou při vyjednávání společného procesu patrné jisté 

rozdíly. I z tohoto důvodu musí být komunikace velice citlivá a opatrná.  

 Jakmile dojde ke získání podpory nejvyššího vedení a vedení jednotlivých podniků, 

bude proces nejprve otestován na zaměstnancích Informačních oddělení a na zaměstnancích 

s povinností absolvovat různá školení ze zákona. U těchto pozic bude nejprve provedena 

analýza potřeb a budou nadefinovány požadované kvalifikace do systému SAP. Poté 

proběhne assessment centrum, které povede ke zjištění současného stavu kvalifikací 

zaměstnanců. Dojde k vyhodnocení deficitu a následné realizaci vzdělávacích aktivit. 

Následně bude testována nová úroveň kvalifikací a s odstupem času vyhodnocena také 

efektivita vzdělávání.  

Realizační fáze 
 Pokud bude proces úspěšný, dojde k jeho aplikaci na další zaměstnance. Nebude však 

zřejmě možné provést assessment centra na veškeré pozice. Proto u některých pozic 

zaměstnanci sami do systému zadají své kvalifikace. Zde se může vyskytnout další bariéra 

v nepravdivosti zadávaných údajů. Filozofie je zde však taková, že se nikdo nebude záměrně 

podceňovat, aby nepřišel o práci, která mu je svěřená, naopak nikdo nebude záměrně 

přeceňovat své schopnosti, aby se nestalo, že práci jemu svěřenou zvládat nebude.  

 Po samotné migraci dat do systému SAP dojde k sestavení vzdělávacího plánu na 

následující rok a budou v něm dohodnuty kvalifikační požadavky na jednotlivé pozice. Bude 

tak snadno vyhodnotitelná potřeba vzdělávání a rozvoje u všech zaměstnanců v podniku. 

 Po zjištění deficitu kvalifikací budou naplánovány a uskutečněny vzdělávací a rozvojové 

aktivity. 

Porealizační fáze 
 V porealizační fázi budou porovnány náklady na vzdělávání a rozvoj jednotlivých 

podniků skupiny Kofola a dojde k vyhodnocení efektivity procesu. Celý proces se stane 

kontrolovatelným a vyhodnotitelným. V této fázi projektu se také zjistí dopady na ostatní 

personální aktivity jako je hodnocení, odměňování a získávání zaměstnanců. Pokud se 

v procesu objeví nedostatky, dojde v porealizační fázi k jejich odstranění a doladění celého 

procesu. 
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5 Závěrečné vyhodnocení a návrhy na řešení 
 

5.1 Způsob vyhodnocení 
 K vyhodnocení spolupráce manažerů a personálního oddělení v oblasti získávání a 

rozvoje zaměstnanců jsem využil porovnání analyzovaného, skutečného stavu ve skupině 

Kofola a teoretických východisek, které vycházejí z odborné literatury a jsou popsány 

v teoretické části mé práce. K objevení slabých stránek a na druhé straně silných stránek a 

příležitostí procesu získávání a rozvoje zaměstnanců jsem využil SWOT analýzy, která mi 

napomohla k sestavení návrhu řešení na zdokonalení tohoto procesu. 

 

5.2 Vyhodnocení procesu získávání zaměstnanců 
 Proces získávání zaměstnanců ve skupině Kofola je centrálně procesně zaštítěn jedním 

personálním oddělením společnosti Kofola Holding a.s.. Pro proces získávání existuje 

směrnice, která činí tento proces jednotným pro všechny podniky skupiny Kofola a zároveň 

dostatečně benevolentní tak, aby si realizaci získávání svých zaměstnanců zařizovaly 

jednotlivé podniky samostatně a vybraly tak zaměstnance, kteří budou mít požadovanou 

kvalifikaci a navíc budou nejlépe vyhovovat podnikové kultuře. Spolupráce mezi centrálním 

personálním útvarem Kofoly Holding a.s., personálním útvarem jednotlivých podniků a 

manažery jednotlivých oddělení je zde jasně vymezená a odpovídá teoretickým východiskům 

uvedeným v mé teoretické části Bakalářské práce. Portál Talent Base, který je součástí 

webových stránek Kofoly, celý proces získávání zaměstnanců dle mého názoru značně 

usnadňuje a výrazným způsobem snižuje administrativní náročnost. Rovněž umožňuje a 

usnadňuje tvorbu personálních záloh. Z mého pohledu také zabraňuje protekci při získávání 

zaměstnanců, jelikož všichni uchazeči o práci musí vstoupit do výběrového procesu přes 

portál. Pro dané pracovní místa si personalisté v databázi vyfiltrují uchazeče s odpovídajícími 

požadavky a odpovídajícího profilu. Ty pak následně testují a vybírají podle způsobů, který 

byl po vzájemné spolupráci manažerů a personalistů zvolen pro danou pozici jako 

nejvhodnější. Portál z mého pohledu jednoznačně také zabraňuje neochotě spolupráce mezi 

personalisty a manažery a tuto spolupráci výrazně ulehčuje. Specifikace a popisy pracovních 

míst budou vytvořeny uceleným procesem ve spolupráci jak manažerů tak personalistů a to 

hned v počáteční fázi zavedení systému. Personalisté tak při výběru uchazečů nemusí 

s manažery komunikovat o obecných požadavcích. Manažeři pouze identifikují volná 

pracovní místa a pak se zapojují do komunikace s personálním oddělením až při výběru z užší 
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skupiny uchazečů a definují jim specifické požadavky. Specifikace a popisy pracovních míst 

jsou však v současné době nedostatkem. Já sám jsem měl možnost nahlédnout do specifikací a 

popisů pracovních míst. Dal jsem za pravdu projektovému týmu projektu Unit Education a 

zhodnotil je jako velice obecné a strohé. Jelikož specifikace a popisy pracovních míst mají 

návaznost také na rozvoj zaměstnanců, hodnocení výkonu, ochranu zdraví a bezpečnosti, 

pracovní vztahy a další, měly by být dle mého názoru zpracovány mnohem podrobněji a 

důsledněji. Při tvorbě specifikací a popisů pracovních míst byla dle mého názoru spolupráce 

personalistů a manažerů zanedbána.  Úprava všech specifikací a popisů pracovních míst by 

však měla proběhnout v rámci projektu Unit Education. Ve směrnici ani v portále jsem 

nenalezl také žádný náznak spolupráce manažerů a personalistů při získávání a rozvíjení 

nových talentů což shledávám pro organizaci těchto rozměrů jako nedostatek a zároveň 

příležitost.  

 

5.2.1 SWOT analýza procesu získávání 
Silné stránky 

- metodologická ucelenost a jednotnost celého systému s dostatečnou volností 

přizpůsobení procesu jednotlivým podnikům 

- webový portál Talent Base, který činí celý proces jednodušším a efektivnějším 

- směrnice pro proces získávání s jednoznačně vymezenými postupy a 

kompetencemi 

- oddělený a velice propracovaný systém získávání klíčových zaměstnanců 

 

Slabé stránky 

- nedostatečné popisy a specifikace pracovních míst 

- nejednotnost názvů pracovních pozic 

- chybějící program na získávání talentů a jejich rozvoje, spolupráce se školami 

- nedostatečné propojení získávání s dalšími personálními oblastmi,  

 

Příležitosti 

- navázat spolupráci se školami a studenty, evidovat je, získávat talenty a dále je 

rozvíjet 

- usnadnit výběrový proces detailním definováním specifikací a popisů 

pracovních míst 
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- provázat zlepšení procesu získávání s projektem zaměřeným na vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců a propojit získávání s ostatními personálními aktivitami 

 

Hrozby 

- neobjektivní ohodnocení kompetencí uchazečů při vkládání do systému SAP 

- rozdílná úroveň ohodnocení kompetencí uchazečů při výběru zaměstnanců 

 

5.3 Vyhodnocení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
 Z analýzy současného stavu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a porovnání jej 

s teoretickými východisky čerpanými z odborné literatury jsem nalezl obrovskou diferenciaci. 

Jelikož proces vzdělávání a rozvoje není vůbec systematicky nastaven a sjednocen pro celou 

skupinu Kofola, nelze tedy ani přinejmenším hovořit o spolupráci jednotlivých podniků 

navzájem natož o spolupráci manažerů a personalistů. Doposud bylo vzdělávání a rozvoj 

nesjednocené, vzdělávalo se pouze v některých oblastech. Tyto aktivity byly nesystematické, 

bez jakékoli komunikace a spolupráce podniků mezi sebou, ale také bez návaznosti na 

podnikové cíle, plán vzdělávání či rozpočet. Změnu vedoucí k zajištění systematického, 

jednotného a přesně vymezeného procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců má přinést 

projekt Unit Education. Ten v současné době ve skupině Kofola probíhá a nachází se 

v předrealizační fázi. V rámci tohoto projektu má dojít k jednotnému a systematickému 

procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Projektovým výstupem bude směrnice, která 

formálně celý proces vymezí a bude závazná pro všechny podniky skupiny Kofola a 

samozřejmě pro všechny zaměstnance, kterých se bude dotýkat. Cílový stav, který má být 

dosažen po skončení projektu přímo úměrně odpovídá teoretickým východiskům uvedeným 

v mé teoretické části práce. Celý proces vzdělávání bude centrálně koordinován a zaštítěn 

personálním útvarem Kofoly Holding, které také spolurozhoduje o vzdělávacím plánu a 

rozpočtu a rozpočet dále přerozděluje. Také uchovává veškeré dokumentace o vzdělávání a 

rozvoji. Identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb bude zjednodušena systémem SAP, 

který je automaticky vygeneruje jako rozdíly mezi skutečnými a požadovanými 

kompetencemi. Požadované kompetence budou dohodnuty ve vzdělávacím plánu, na kterém 

se podílí jak manažeři, tak personalisté.  Samotné vzdělávací aktivity zajišťují manažeři ve 

spolupráci s jednotlivými personálními odděleními v jednotlivých podnicích. Následně bude 

také hodnocena efektivita a spokojenost zaměstnanců se vzdělávacími aktivitami a s celým 

procesem. Prozatím však není stanoveno, jakým způsobem bude hodnocení probíhat. To 
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shledávám jako nedostatek projektu, jelikož se může dle mého názoru stát, že v závěrečné fázi 

dojde ke zjištění, že pro potřeby hodnocení efektivity a její vyhodnocení měl být celý postup 

nastaven jinak. Proces bude také napojen na oblasti odměňování, hodnocení, a získávání 

zaměstnanců. Z tohoto důvodu by měli zástupci této oblasti být zapojeni do projektového 

týmu. 

  Ze získaných informací je patrné, že cílem je nastavit proces tak, aby odpovídal 

teoretickým východiskům publikovaným v odborné literatuře a také uvedeným v mé 

teoretické části práce. Rozhodl jsem se proto zhodnotit realizovaný projekt Unit Education 

pomocí SWOT analýzy a zjistit jeho silné a slabé stránky, které mohou pomoci nebo naopak 

zabránit dosažení tohoto požadovaného cílové stavu. Z této analýzy vychází také návrh řešení 

na zdokonalení projektu Unit Education a tím také návrh vedoucí k zlepšení celkového 

procesu získávání a rozvoje zaměstnanců ve skupině Kofola.  

 

 

5.3.1 SWOT analýza projektu Unit Education 
Silné stránky 

- rozsáhlé komunikační cesty, komunikace projektu 

- rozdělení projektu do jednotlivých fází 

- dosažení přehledné evidence kompetencí a jejich jednoduchého srovnávání 

s požadavky a potřebami definovanými ve vzdělávacím plánu 

- dohodnutí cílového stavu za spolupráce všech zainteresovaných stran, nikoliv 

pouze jednostranné vymezení 

 

 

slabé stránky 

- nekonkrétní nadefinování cílů 

- cílový stav, kterého má být dosaženo nevymezen formálně a písemně, pouze 

dohodnutá představa 

- počáteční nerozplánování jednotlivých fází projektu dopodrobna  

- nezahrnutí osob odpovědných za ostatní personální aktivity do projektu 

- přílišná vyhraněnost projektu na danou oblast 

- pouze rámcový časový rozvrh projektu 

- nevymezení přesného rozpočtu na projekt 
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- pravidelné schůzky projektového týmu pouze jednou měsíčně 

- nedostatek času odpovědné osoby na problematiku projektu (musí řešit spoustu 

operativních úkolů a nemůže se tak soustředit pouze na projektovou činnost) 

 

 

příležitosti 

- Zapojit do projektu osoby odpovědné za získávání, hodnocení, rozvoj talentů 

- Dopodrobna naplánovat jednotlivé fáze projektu včetně metody hodnocení 

efektivity a provázání projektu jako celku 

- Formálně vymezit cílový stav, kterého má být dosaženo 

 

 

hrozby 

- nedostatečné napojení při tvorbě projektu na ostatní personální aktivity 

- metoda registrace kompetencí do systému SAP 

- neochota zaměstnanců se vzdělávat 

- nezískání podpory vedení skupiny Kofola a vedení jednotlivých podniků 

- při formálně nevymezeném cílovém stavu hrozí jeho postupné přizpůsobování 

skutečnému stavu místo opačného případu 

 

5.4 Návrh řešení na zdokonalení procesu získávání a rozvoje zaměstnanců 
Na základě srovnání teoretické části se skutečným stavem v podniku byla zjištěna ve 

velké míře shoda u procesu získávání zaměstnanců, naopak u procesu vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců byla zjištěna výrazná diferenciace. Na odstranění této diferenciace v procesu 

vzdělávání a rozvoje ve skupině Kofola v současné době běží projekt pod názvem Unit 

Education. Na základě SWOT analýzy procesu získávání zaměstnanců a projektu Unit 

Education bych rád navrhl řešení na zdokonalení.  

 

Z důvodu vysoké návaznosti projektu Unit Education na další personální činnosti 

navrhuji projekt rozšířit a nevést je pouze jednostranně zaměřen na vzdělávání a rozvoj. 

Navrhuji do projektového týmu zařadit personalisty, manažery a osoby odpovědné za 

získávání zaměstnanců, hodnocení, motivaci a zajistit tak komplexnost projektu a provázanost 

veškerých personálních aktivit. 
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Od skutečnosti, že by veškeré personální aktivity měly být v souladu se odvíjí také další 

doporučení. V počáteční fázi projektu si správně dohodnout cíle, kterých má být dosaženo. 

V případě projektu Unit Education navrhuji cíle dohodnout opět v návaznosti na ostatní 

personální aktivity a za účasti všech zainteresovaných stran. Cíle by měly být skutečně 

dohodnuty nikoliv stanoveny a to proto, aby každá zúčastněná strana v nich spatřovala hlubší 

význam a s těmito cíli se ztotožnila a přijala je. Cíle by měly být SMART, což v projektu Unit 

Education nejsou. Měly by být konkrétní, nějakým způsobem měřitelné, akceptované všemi 

zúčastněnými stranami, měly by být skutečně reálně dosažitelné a v neposlední řadě také 

časově vymezeny a ohraničeny. Rovněž cílový stav, kterého má být dosaženo by měl být 

formálně vymezen a zachycen. Cílový stav byl dle mého názoru správným způsobem 

dohodnut, nicméně není písemně zaznamenán jako součást projektu. Doporučuji jej písemně 

vymezit a zařadit do projektových materiálů. To zamezí opomenutí, výsledným nedostatkům 

a veškerým odchylkám. Nemůže se tak stát, že místo přizpůsobování skutečného stavu 

cílovému stavu nastane opačný nebo centrální efekt. Také tento materiál může napomoci 

objasnění záměrů projektu vedení spolku Kofola a vedení jednotlivých podniku a snáze tak 

získat jejich podporu.  

Dalším doporučením je vyžádat si od vedení přesný rozpočet na projekt hned v jeho 

počátku. Jedině tak je možné rozpracovat projekt do jednotlivých fází podrobně a rozložit 

peněžní prostředky adekvátně potřebám a cílům projektu.  

Celý projekt by měl rovněž být podrobněji časově vymezen. V současné podobě je 

projekt pouze rámcově ohraničen v čase a nejsou všechny fáze projektu časově rozplánovány. 

Aby celý systém získávání a rozvoje zaměstnanců neztrácel hodnotu, navrhuji rovněž 

tvorbu katalogů kompetencí provázat s procesem testování přijímaných zaměstnanců a rovněž 

také z hodnocením efektu rozvoje a vzdělávání a zaváděním těchto nabytých kompetencí do 

systému SAP. Pokud tyto činnosti nebudou pod záštitou jednoho odpovědného subjektu, 

mohlo by dojít k zpochybnění celé funkčnosti procesu. Navrhuji tuto činnost ponechat externí 

specializované organizaci ve spolupráci s personálními odděleními a liniovými manažery. 

Externí organizace by měla zajišťovat testování a hodnocení kompetencí všech přijatých 

zaměstnanců a to ve spolupráci s personálními odděleními. Také by tato organizace měla 

zajistit assessment centra pro současné zaměstnance, aby došlo k vložení odpovídajících 

kompetencí současných zaměstnanců do systému SAP. Pokud by si tyto kompetence vkládal 

do systému každý sám, mohlo by dojít k výraznému zkreslení, jelikož zde působí subjektivní 

vnímání a hodnocení sebe sama. Rovněž je z mého pohledu nezbytné, aby organizace 

zasahovala do hodnocení kompetencí nabytých vzděláváním. Pokud by tyto nabyté 
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kompetence hodnotil pokaždé jiný subjekt, docházelo by k odlišnostem údajů. Navrhuji proto 

pro tento účel zvolit partnerskou externí organizaci, která bude spolupracovat se skupinou 

Kofola a podílet se na celém procesu. Vybraná externí organizace by měla být zapojena do 

projektu rovněž již v počáteční fázi a podílet se také na naplánování porealizační fáze, vybrat 

vhodné metody hodnocení vzdělávání a rozvoje, ale také efektivity celého procesu. To je 

z mého pohledu nezbytné znát již v začátcích celého procesu. Nejde totiž pouze o hodnocení  

na úrovni dopadů změny znalostí a dovedností, ale také dopady reaktivní, dopady na chování 

skupin zaměstnanců a také dopady na dlouhodobý vliv programu na širší okolí. 

Také bych v provázanosti získávání a rozvoje zaměstnanců navrhl rozšířit systém SAP a 

také Talent Base o vstupní bránu pro studenty. Navrhuji program stáží pro studenty, pomocí 

kterého by docházelo k evidenci potencionálních pracovníků a rozvoji jejich talentu.  

Co by výrazně pomohlo celému projektu je také uvolnění osoby odpovědné za projekt 

čistě pro účely projektu. Vhledem k tomu, že musí řešit spoustu operativních záležitostí, je 

neustále od projektu vyrušován a nemůže se tak na projekt plně soustředit.  

 

5.5 Závěr 
Tato práce vznikla na základě potřeby zlepšení či vhodného nastavení procesu získávání 

a rozvoje zaměstnanců ve skupině Kofola. V teoretické části své bakalářské práce jsem se 

zabýval popisem kompetencí manažerů a personalistů a jejich spolupráce v procesu získávání 

a rozvoje zaměstnanců. Zpracování těchto teoretických východisek mělo poskytnout 

předpoklady pro úspěšné zpracování praktické části práce. 

V praktické části bakalářské práce jsem se věnoval analýze procesů získávání a rozvoje 

zaměstnanců a spolupráce manažerů a personalistů ve skupině podniků Kofola. Jako způsob 

analýzy jsem využil rozhovorů se specialistou na lidské zdroje a také s personální ředitelkou 

v organizaci Kofola Holding, a.s.. Na základě porovnání teoretických východisek a skutečně 

zjištěného stavu jsem objevil poměrně velikou diferenciaci, kterou se organizace snaží 

odstranit pomocí projektu Unit Education. K objevení silných a slabých stránek procesů 

získávání a rozvoje, ale také samotného projektu Unit Education a k vytvoření návrhu na 

zdokonalení mi napomohlo sestavení SWOT analýzy. Aplikací navrhovaných změn je možné 

uskutečnit s ohledem na finanční možnosti, cíle a perspektivy podniku.  
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Navržená opatření mohou: 

- umožnit nastavení systematického a ve všech podnicích skupiny Kofola shodného 

procesu získávání a rozvoje zaměstnanců 

- umožnit dosažení přehledné evidence a možnosti zpětného hodnocení vzdělávacích akcí 

- umožnit využití dobrých příkladů a interního benchmarkingu 

- podpořit dosahování obecných cílů HR (personální zálohy, talent management, inovace 

hodnocení) 

- správně nadefinovat a sjednotit kompetenční požadavky na zaměstnance  

- zajistit podniku vhodné zaměstnance a nadále je rozvíjet v závislosti na cílech a 

možnostech organizace 

- zajistit získávání a rozvoj talentovaných zaměstnanců 

- zvýšit satisfakci zaměstnanců, což pravděpodobně povede také ke snížení fluktuace 

zaměstnanců 

- zvýšit motivaci zaměstnanců, což může vést ke zvýšení produktivity  

- zajistit měřitelnost efektivity procesu získávání a rozvoje zaměstnanců 

- zajistit centrální kontrolu a srovnání procesů v jednotlivých podnicích 
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