








Abstrakt 

Bakalá�ská práce je zam��ena na oblast strategického �ízení lidských zdroj�. První �ást 

definuje všeobecné teoretické poznatky z oblasti �ízení lidských zdroj�, strategického �ízení 

lidských zdroj� a personálního plánování. Druhá �ást se zam��uje na sou�asné strategické 

�ízení lidských zdroj� v podnicích. 

Bakalá�ská práce odpovídá na otázku, jaké trendy existují ve strategickém �ízení lidských 

zdroj� v odborné literatu�e a jak se využívají v �eských podnicích. Výstupem práce je 

zhodnocení sou�asné situace v �eských podnicích.  

Klí�ová slova

Strategické �ízení; lidské zdroje; personální plánování 

Résumé 

This bachelor´s work deals with the field of strategic human resources management. It 

consists of two parts, the former defines the general theory of human resources management, 

strategic human resources management and personnel planning, whereas the latter focuses on 

the contemporary strategic human resources management in companies. 

This bachelor´s work answers the questions what recent trends and developments there are 

described in the literature and how they are put into practice in Czech companies. The 

outcome of the bachelor´s work is evaluation of the current situation in Czech companies. 
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Úvod 

V dnešním dynamicky se rozvíjejícím podnikatelském prost�edí je nutnou podmínkou 

úsp�chu schopnost podniku neustále se zlepšovat, r�st a rozvíjet. Proto by se m�la každá 

organizace, která má touhu vyniknout v oblasti zvyšování svých zisk�, kvality služeb a podílu 

na trhu, v�novat firemnímu a personálnímu plánování.  

Sou�ástí �ízení každého úsp�šného podniku jsou procesy spojené s �ízením lidských zdroj�. 

Všechny takto vymezené postupy mají pro podnik strategickou povahu.  

V posledních letech jsou pro podniky mnohem dostupn�jší nové technologie než lidské 

zdroje. Kvalitní zam�stnance si podniky musí vychovat k obrazu svému, což m�že trvat roky. 

Když vidí, jak dlouho vychovávají špi�kového technika, obchodníka, manažera, musí se ptát:  

Jaké v�domosti, dovednosti a postoje si budou muset osvojit? Jaké nové pot�eby se u nich 

objeví? Jakým konkuren�ním nabídkám bude podnik na trhu práce �elit? �ím si kvalitní 

zam�stnance udržet? Co je bude motivovat? Jaké styly vedení lidí a �ízení p�inesou nejvyšší 

efektivitu? Poznání, že s lidskou d�v�rou a loajalitou nelze experimentovat a improvizovat, 

posiluje nutnost �ídit lidské zdroje strategicky, tedy cílen�. 

Hlavním tématem bakalá�ské práce je strategické �ízení lidských zdroj� v podnicích.  

Konkrétním cílem práce je prezentovat sou�asné trendy z oblasti strategického �ízení lidských 

zdroj� a zhodnotit, do jaké míry �eské podniky v sou�asnosti prakticky aplikují všeobecné 

teoretické poznatky a doporu�ení z vybrané oblasti a vymezit p�í�iny p�ípadn� zjišt�ných 

rozpor�. 

Informace budou �erpány z odborných publikací, internetu a vlastních zkušeností. 
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1. �ízení lidských zdroj� obecn�

1.1 Definice �ízení lidských zdroj�

V minulých letech se �asto pro „�ízení lidských zdroj�“ používalo pojmenování 

„Personální �ízení“. Podniky z�izovaly personální útvary pro vy�izování personálních otázek. 

P�ed rokem 1989 to byly osobní odd�lení nebo kádrové útvary. Jejich pracovní náplní byla 

krom� personální agendy také práce kádrová, která zahrnovala zpracování a evidenci 

kádrových dotazník�, sledování kádrových rezerv. 

V dnešní dob� �ízení lidských zdroj� (Human resource management) tvo�í �ást 

podnikového �ízení, které se zam��uje na vše, co se týká každého �lov�ka v pracovním 

procesu. Tedy jeho získávání, formování, využívání, organizování a propojování jeho 

�inností, výsledk� jeho práce, pracovních dovedností a také jeho osobního uspokojení 

z vykonávané práce. Plánuje kariérové dráhy zam�stnanc� a hledá pro n� optimální uplatn�ní 

a využití jejich schopností. 

�ízení lidských zdroj� je pod�ízeno celkové strategii firny, m�lo by mít podíl na její 

tvorb� a poté z ní zp�tn� vycházet dosahováním organiza�ních a strategických cíl�

prost�ednictvím jednotlivých zam�stnanc� a tým�. To s sebou nese vymezení obecných cíl�

pro �ízení lidských zdroj�. 

�ízení lidských zdroj� jsou aktivity sm��ující k zabezpe�ení, využívání a rozvoji lidských 

zdroj� v organizaci. Moderní pojetí �ízení lidských zdroj�, zahrnující strategické �ízení 

lidských zdroj�, v�len�ní �ízení lidských zdroj� do podnikové strategie, p�ihlížející k vn�jším 

podmínkám fungování pracovní síly v organizaci, je �inností s celkov� širším záb�rem než 

bylo tradi�ní personální �ízení, chápané spíše jako služba, než jako tv�r�í, koncep�ní �innost, 

která je jádrem �ízení podniku. [9] 

�ízení lidských zdroj� je proces p�ijímání rozhodnutí v oblasti zam�stnaneckých 

vztah�, který ovliv�uje výkonnosti zam�stnanc� i podnik�. [1] 
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V�tšina rozhodnutí v personální oblasti je p�ijímána v návaznosti na pot�ebách podniku a 

zam�stnanc�. Pro formulaci hlavních otázek �ízení lidských zdroj� je vhodný diagnostický 

model, který se skládá ze �ty� základních fází: 

1) Hodnocení jak vn�jších, tak vnit�ních podmínek v oblasti lidských zdroj�, se kterými 

se musí personalisté vyrovnat 

2) Plánování a stanovení cíl� v oblasti �ízení lidských zdroj�, které z t�chto podmínek 

vycházejí  

3) Volba odpovídajících postup�, které zajistí napln�ní stanovených cíl�  

4) Hodnocení výsledk� – p�edstavuje zp�tnou vazbu pro zjišt�ní úsp�šnosti p�ijatých 

postup�

Diagnostický p�ístup je nejen vodítkem pro ú�inný analytický postup �ešení r�zných 

personálních problém�, ale poskytuje i významnou zp�tnou vazbu. M�žeme jím hodnotit i 

upravovat zvolenou strategii personální práce a také metody, pomocí kterých se realizuje. [1] 

1.1 Diagnostický model

  

HODNOCENÍ PODMÍNEK 
Vn�jších 
Vnit�ních 

Charakteristiky zam�stnanc�

HODNOCENÍ VÝSLEDK� STANOVENÍ CÍL�
Plánování 

VOLBA �INNOSTÍ 
Formování pracovní síly 

Rozvoj 
Odm��ování 

Zam�stnanecké/pracovní vztahy
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Podle M. Armstronga je �ízení lidských zdroj� definováno jako strategický a logicky 

promyšlený p�ístup k �ízení toho nejcenn�jšího, co podniky mají – lidí, kte�í v podniku pracují 

a kte�í individuáln� i kolektivn� p�ispívají k dosažení cíl� podniku. Považuje �ízení lidských 

zdroj� za základ a nejd�ležit�jší sou�ást podnikového �ízení. �ízení lidských zdroj� jako 

podstatná oblast manažerské �innosti vyžaduje, aby se do n�j zapojilo nejvyšší vedení 

spole�nosti v�etn� manažer� na všech úrovních �ízení podniku. �ízení lidských zdroj� je 

základním pilí�em práce každého manažera (�ídícího pracovníka, vedoucího týmu apod.). [2] 

 Zdokonalování �ízení lidských zdroj� m�že být za ur�itých okolností p�edpokladem 

pro ú�elné a správné �ízení lidí, pro výchovu manažer� v podnicích, pro stabilitu a 

efektivnost, které by pomohly p�edcházet zbyte�nému kolísání zam�stnanosti a tlak�m na trhu 

práce. 

1.2 Systém lidských zdroj�

�ízení lidských zdroj� funguje prost�ednictvím systém� lidských zdroj�, které 

logickým a promyšleným zp�sobem propojují: 

�Filozofie lidských zdroj� zahrnující klí�ové a zast�ešující hodnoty a základní 

principy uplat�ované v �ízení lidí. 

�Strategie lidských zdroj� definující sm�r, kterým bude �ízení lidských zdroj�

postupovat. 

�Politiky lidských zdroj�, obsahující zásady toho, jak by m�ly být základní 

hodnoty, strategie a principy uplat�ovány, realizovány v jednotlivých oblastech 

�ízení lidských zdroj�. 

�Procesy v oblasti lidských zdroj� obsahující formální procesy a techniky 

používané k uskute��ování strategických plán� a politik lidských zdroj�. 

�Praxe v oblasti lidských zdroj� zahrnující neformální p�ístupy užívané p�i 

�ízení lidí. 

�Programy v oblasti lidských zdroj� umož�ující, aby se politika, praxe a 

strategie v oblasti lidských zdroj� provád�ly podle plánu. [2] 

Becker a Gerhart (1996) za�adili tyto složky do t�í úrovní: architektura systému (hlavní 

zásady), alternativy politiky, procesy a praxe. (obr. 1.2) [2] 
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1.3 Hlavní úkoly a cíle �ízení lidských zdroj�

Úkolem �ízení lidských zdroj� v celkovém pojetí je sloužit tomu, aby byl podnik 

výkonný a aby se jeho výkon stále zlepšoval. Zajistit tento úkol je možno jen prost�ednictvím 

trvalého zlepšování využití všech zdroj�, které má podnik k dispozici, tedy zdroj�

materiálních, finan�ních, informa�ních a lidských. (obr. 1.3) [3] 

�ÍZENÍ LIDSKÝCH 
ZDROJ�

�ízení lidského 
kapitálu 

Zabezpe�ení 
lidských zdroj�

Rozvoj lidských 
zdroj�

Zam�stnanecké 
vztahy 

�ízení 
odm��ování 

Organizace 

Vytvá�ení 

Rozvoj 

Vytvá�ení 
pracovních 

míst/rolí 

Plánování 
lidských zdroj�

Získávání a 
výb�r 

�ízení zam��ené 
na talenty 

U�ení 
probíhající v 
organizaci 

Individuální 
u�ení se 

Rozvoj 
manažer�

�ízení 
pracovního 

výkonu 

Hodnocení 
práce/mzdová 

šet�ení 

Stupn� a 
mzdové 
struktury 

Zásluhové 
odm�ny 

Zam�stnanecké 
výhody 

Kolektivní 
pracovní 
vztahy 

Názory 
zam�stnanc�

Komunikace 

Zdraví/bezpe�nost 
a pé�e o 

zam�stnance 

Služby v oblasti 
lidských zdroj�

�ízení znalostí 

1.2 Aktivity �ízení lidských zdroj�
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JAK ?

Mezi základní úkoly a s tím související aktivity oblasti �ízení lidských zdroj� pat�í: 

�Plánování po�tu zam�stnanc� podle kvalifikace, profese a jiných dalších kritérií 

v souvislosti se strategickými úmysly podniku, které uskute��uje 

vyhledáváním, výb�rem a následn� p�ijímáním zam�stnanc�. 

�Správné za�azení zam�stnanc� na správné pracovního místo tak, aby 

zam�stnanci mohli pružn� reagovat na m�nící se požadavky pracovního místa. 

�Dávání impuls� k nejp�ízniv�jšímu využití pracovních sil, p�edevším fondu 

pracovní doby za p�edpokladu nejlepšího využití veškerých dovedností a 

schopností zam�stnanc�

�Vzd�lávání a rozvoj zam�stnanc� ve shod� s pot�ebami podniku a potenciálem 

zam�stnanc�. 

�Hledání a stanovení nejvhodn�jší formy motivace zam�stnanc�. 

�Plánování kariérového postupu zam�stnanc� a snaha o maximální využití jejich 

pracovních možností a schopností. 

�Dodržování legislativy v oblasti práce, lidských práv a zam�stnávání. [3,5] 

Základním cílem �ízení lidských zdroj� je zabezpe�it pln�ní cíl� podniku 

prost�ednictvím zam�stnanc�. Pln�ní cíl� se týká níže uvedených oblastí:  

�

Sloužit tomu, aby byl podnik 
výkonný 

ZVYŠOVÁNÍM PRODUKTIVITY 
+ 

ZLEPŠOVÁNÍM VYUŽITÍ 
�

Lidských 
zdroj�

Informa�ních 
zdroj�

Materiálních 
zdroj�

Finan�ních 
zdroj�

�ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ�

1.3 Obecný úkol �ízení lidských zdroj�
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� Efektivnost organizace 

Pokud má podnik své specifické i nezvyklé postupy v oblasti �ízení lidských zdroj�, mohou 

tyto postupy výrazn� ovlivnit výkon podniku. Neustálé zlepšování v oblasti �ízení talent�, 

�ízení znalostí a „dokonalého pracovišt�“ napomáhá ke zvýšení efektivnosti podniku.  

� �ízení lidského kapitálu 

K tomu, aby se podnik dlouhodob� udržel na trhu, p�ispívá nemalou m�rou jeho lidský faktor. 

Pro n�ho jsou charakteristické dovednosti a inteligence, nebo	 práv� lidé se dokážou u�it a 

�ešit problémy novým tv�r�ím zp�sobem. 

Aby podnik získal nové a udržel stávající motivované, kvalifikované a loajální zam�stnance, 

musí do nich náležit� investovat, nap�. tím, že jim zajistí systematický osobní rozvoj nebo 

zavedení systému odm��ování založeného na pracovním výkonu. 

Také získávání a výcvik talent� je sou�ásti investicí do svých zam�stnanc�. 

� �ízení znalostí 

Jedná se o metody nebo postupy, které sm��ují ke zlepšení u�ení se a to prost�ednictvím 

nabytí, p�edání a využití znalostí specifických pro daný podnik. 

� �ízení odm��ování 

V �ízení odm��ování se dá hovo�it o zp�sobu hodnocení nejen toho, co zam�stnanci d�lají, 

ale i jejich znalostí a schopností, které ovládají, nebo které si teprve osvojí. 

� Vztahy mezi zam�stnanci 

V podniku je d�ležité utvo�it takové p�íznivé prost�edí, ve kterém budou zam�stnanci a také 

management produktivn� �ešit rozpory mezi sebou, a to harmonickou cestou. 

� Uspokojování pot�eb 

Cílem �ízení lidských zdroj� je uskute��ování politiky, která uznává pot�eby všech 

zú�astn�ných stran podniku, a zárove� dává všem zam�stnanc�m rovné p�íležitosti a zajiš	uje 

pro management rozmanité pracovní síly. [2] 

Hlavním cílem �ízení lidských zdroj� je vytvá�ení souladu mezi po�tem a strukturou 

pracovních míst a po�tem a strukturou zam�stnanc�. 

Cílem �ízení lidských zdroj� je zabezpe�it, aby podnik získal a udržel si pot�ebné 

kvalifikované, oddané a motivované zam�stnance. 

Je to úsilí o za�azení vhodného �lov�ka na správné místo a v pravý �as. 
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Smyslem �ízení lidských zdroj� je získat do kolektivu (týmu) vhodné zam�stnance, dob�e je 

zapracovat, ú�inn� jim zorganizovat práci, zajistit pot�ebné zdroje (finan�ní a v�cné, nap�. 

informa�ní technologie, stroje, za�ízení) a vhodn� je motivovat. [6] 

2. Strategické �ízení lidských zdroj�

K pochopení pojmu strategické �ízení lidských zdroj� je zapot�ebí rozum�t nejprve pojmu 

strategie. 

Strategie je nástroj, který p�ipravuje podnik na možné budoucí situace, které s velkou 

pravd�podobností mohou nastat. Podnik na základ� své strategie realizuje všechny postupy 

tak, aby p�inášely krátkodobý efekt a zárove� formovaly p�edpoklady dlouhodobého rozvoje 

podniku. Strategie není jen plán do budoucna, ale má také symbolický význam. Poskytuje 

zam�stnanc�m informaci o tom, kam chce podnik v budoucnu sm��ovat. [1] 

Formulovaná strategie na nejvyšší úrovni managementu je základem pro strategie na 

nižších úrovních managementu, pro formulování strategií jednotlivých odd�lení – personální, 

marketingovou, výrobní strategii apod. Chce-li podnik dosáhnout svých cíl�, musí být 

strategie jednotlivých odd�lení, úsek� v souladu se strategií celého podniku. Ze strategických 

dokument� by m�lo být jasné, jaké hodnoty podnik uznává a co od svých zam�stnanc�

o�ekává. Následn� jsou dle t�chto hodnot nastavena jednotlivá pravidla a personální procesy, 

které se p�i realizaci uplatní. [8] 

Neexistuje žádná univerzální strategie, která by mohla být aplikována za hranice 

konkrétního podniku. Vhodn� formulované strategické cíle a na n� navazující strategie musí 

být v každém jednotlivém a konkrétním podniku jedine�né. 

V oblasti �ízení lidských zdroj� se strategický p�ístup promítá do t�í úkol�: 

1. Zajistit, aby problematika lidských zdroj� byla brána v úvahu p�i formulování 

podnikatelské strategie. („Jaké oblasti podnikání bychom se m�li v�novat?“) 

2. Vytý�it cíle, plány a strategii v oblasti lidských zdroj�, která by odporovala 

strategii podnikatelskou. („Jak nám pomohou rozhodnutí v personální oblasti, 

abychom obstáli v konkurenci?“) 
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3. Ve spolupráci s manažery zajistit provád�ní plán� v oblasti lidských zdroj�. 

(„Jak p�evést vytý�enou politiku do každodenní �innosti?“)  

Ú�elem strategie v oblasti lidských zdroj� je pomáhat manažer�m p�i jejich rozhodování o 

zam�stnancích, a tak p�sobit na úsp�šnost podniku. [1]  

2.1 Definice strategického �ízení lidských zdroj�

Strategické �ízení lidských zdroj� je p�ístup k rozhodování o úmyslech a plánech 

podniku ve form� politiky, program� a praxe, které se týkají zam�stnávání lidí, získávání, 

výb�ru a stabilizace zam�stnanc�, vzd�lávání a rozvoje zam�stnanc�, �ízení pracovního 

výkonu, odm��ování a pracovních vztah�. [2] 

Strategické �ízení lidských zdroj� lze považovat za ur�itý zp�sob p�ístupu k �ešení 

dlouhodobých záležitostí týkajících se lidí, který klade d�raz na slad�ní �ízení lidských zdroj�

se strategickými cíli podniku, a je nástrojem k jeho uskute�n�ní. Je to p�ístup k rozhodování o 

zám�rech podniku týkajících se zam�stnanc� – podstatné složky strategie podniku. Týká se 

celkového zam��ení podniku, pokud jde o zabezpe�ení jejích cíl� pomocí a prost�ednictvím 

zam�stnanc�. A protože jsou to lidé, kte�í realizují strategický plán, vrcholový management 

musí vzít tento fakt v úvahu p�i vypracování strategie podniku. Z tohoto hlediska je strategie 

lidských zdroj� nedílnou sou�ástí t�chto strategií. Strategické �ízení lidských zdroj� m�že být 

chápáno jako postupný proces, který se skládá ze vzájemn� na sebe navazujících aktivit, a to 

z formulace strategie, strategického plánování, realizace, kontroly a hodnocení a úpravy 

strategie. Je to soubor rozhodnutí a krok�, které vyús	ují do formulování a zavád�ní strategií 

vypracovaných k dosažení cíl� podniku. [4] 

Hlavním cílem strategického �ízení lidských zdroj� je formovat strategickou 

schopnost podniku zabezpe�ováním kvalifikovaných, oddaných a dob�e motivovaných 

zam�stnanc�, které jsou zapot�ebí k dosahování trvalé konkuren�ní výhody. [4] 

V ideálním p�ípad� by se strategické �ízení lidských zdroj� m�lo snažit dosáhnout co 

nejlepší rovnováhy mezi m�kkým a tvrdým strategickým �ízením lidských zdroj�.  

� M�kké strategické �ízení lidských zdroj� klade d�raz na lidské vztahy, jistotu 

zam�stnání, soustavný rozvoj, komunikaci, zapojování zam�stnanc� do 

rozhodování, kvalitu a vyváženost pracovního života
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� Tvrdé strategické �ízení lidských zdroj� klade d�raz na užitek, který podniku 

p�inesou investice do lidských zdroj�. [4] 

Strategické �ízení lidských zdroj� je výsledkem formulace strategií lidských zdroj�, které se 

prvo�ad� týkají toho, jaký by spole�nost m�la mít personál, co je t�eba ud�lat a co je t�eba 

zm�nit, kdežto strategie �ízení lidských zdroj� se týká toho, jaké by m�la používat postupy a 

opat�ení k tomu, aby toho dosáhla. Orientuje se na kroky, které odlišují spole�nost od jejích 

konkurent�. 

3. Typy personálních strategií 

�

Personální strategie (strategie lidských zdroj�) je díl�í strategií, kterou podnik definuje 

v rámci celkové strategie podniku, která vyjad�uje dlouhodobé, obecné a komplexní cíle 

podniku. [3] Pro vztah personální a celkové strategie podniku je typické, že personální 

strategie tvo�í základní �ást podnikové strategie, protože pracovní síla je základním zdrojem, 

kterým podnik disponuje. Podce�ování tohoto faktu a tím i významu personální strategie se 

m�že nep�ízniv� projevit v nár�stu fluktuace a nevyhovující profesní, kvalifika�ní nebo 

v�kové struktu�e zam�stnanc�. Tato skute�nost m�že mít nep�íznivý vliv na další funkce 

podniku. Ú�elem strategie lidských zdroj� je ovliv�ovat tvorbu a realizaci plán� �ízení 

lidských zdroj�. S jejich pomocí podnik sd�luje všem, kterých se to týká, své plány o tom, jak 

budou �ízené její lidské zdroje. [1] 

Strategie lidských zdroj� nabízejí vizi budoucnosti, ale jsou zárove� prost�edkem definujícím 

pot�ebné akce a to, jak by m�la být p�íslušná vize uskute��ována. 

3.1 Rámcové strategie 

Rámcové (n�kdy se uvádí jako obecné) strategie lidských zdroj� charakterizují 

obecné zám�ry organizace o tom, jak by m�li být lidé �ízeni a rozvíjeni. Jaké kroky by se 

m�ly podniknout, aby organizace p�ilákala a udržela si pot�ebné lidi a aby tito lidé byli pokud 

možno oddaní, motivovaní a angažovaní. 
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Týkají se celkové efektivnosti organizace – získávání výhody plynoucí z lidských zdroj�

pomocí zam�stnávání „lepších lidí v organizacích s lepšími procesy“, vytvá�ejícími systémy 

vysoce výkonné práce a všeobecn� �e�eno to, �emu se �íká p�íjemné, atraktivní pracovišt�. 

3.2 Specifické strategie vztahující se k r�zným stránkám �ízení lidských 

zdroj�

Specifické strategie lidských zdroj� stanovují, co organizace zamýšlí ud�lat 

v takových oblastech, jako je: 

� �ízení talent� – jak chce organizace „zvít�zit ve válce o talenty“. 

Strategie nestaví zájem o talenty nad ostatní úkoly. Upozor�uje ale na to, že 

zatím jim není p�isuzována taková pozornost, jakou si zaslouží, a to ke škod�

celého podniku.  

� Trvalé zlepšování – zabezpe�it udržení cílen� a trvale vzr�stající inovace 

b�hem ur�itého období. 

� �ízení znalostí – vytvá�ení, získávání, osvojování si, p�edávání a využívání 

znalostí za ú�elem zlepšení procesu u�ení a výkonu. 

� Zabezpe�ování lidských zdroj� – získávání a udržování si vysoce kvalitních 

lidí. 

� Vzd�lávání a rozvíjení – vytvá�ení prost�edí, v n�mž jsou pracovníci vedení ke 

vzd�lávání a rozvoji. 

� Odm��ování – definování toho, co chce organizace v dlouhodobé perspektiv�

d�lat p�i vytvá�ení a realizaci politiky, postup� a proces� odm��ování, které 

budou podporovat dosahování jejich podnikatelských cíl� a uspokojovat 

pot�eby všech zainteresovaných stran. 

� Zam�stnanecké vztahy – definování zám�r� organizace o tom, co je pot�eba 

ud�lat a co je pot�eba zm�nit ve zp�sobech, kterými organizace �ídí své vztahy 

se zam�stnanci a jejich odbory. [2] 

Podle J. Koubka se personální strategie podniku týká dlouhodobých, obecných a komplexn�

pojatých cíl� v oblasti pot�eby pracovních sil a zdroj� pokrytí této pot�eby i v oblasti 

využívání pracovních sil, hospoda�ení s nimi. Zárove� personální strategie obsahuje p�edstavy 

o cestách a metodách, jak t�chto cíl� dosáhnout.�[5] 
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4. Personální plánování 

4.1 Definice personálního plánování 

Personální plánování je plánování po�tu zam�stnanc� podniku s ur�itými pracovními 

p�edpoklady (kvalifikace, vzd�lání, profese) odpovídajícími personálním požadavk�m 

podniku, tedy stávajícím nebo plánovaným pracovním míst�m (funkcím, pozicím). Je 

d�ležitým nástrojem �ízení podniku. 

P�edstavuje procesní rozhodování o budoucí pot�eb� podniku na po�et, strukturu i typ 

zam�stnanc� a o horizontech, v jakých je nezbytné požadovanou pracovní sílu získat 

z vn�jšího trhu práce pop�. p�ipravit z vnit�ních zdroj�. Podnik si zpravidla zpracovává plán 

pracovních míst, jehož sou�ástí je plán obsazování míst, plán rezerv, pop�. také plán 

doškolování zam�stnanc�.  

Vychází z vize podniku, jeho hodnot, poslání, celkové strategie a strategie lidských zdroj�.  

Cílem je p�edpov�d�t dlouhodobou a krátkodobou poptávku podniku po lidských zdrojích a 

jejich nabídku, aby mohly být odhadnuty reálné požadavky na zam�stnance a posouzeny 

vnit�ní rezervy. [6] 

Personální plánování by m�lo odpovídat na t�i hlavní otázky: 

1. Jak zdokonalit využití zam�stnanc�?

2. Jak zkoordinovat plány personálních �inností?

3. Jak úsp�šn� reagovat na základní požadavky trhu práce?

Aby bylo personální plánování efektivní a pro podnik užite�né, je t�eba dodržovat 

následující zásady efektivního personálního plánování: 

� Znát a dodržovat podnikovou strategii 

Ti, co vytvá�ejí personální plány by m�li d�kladn� znát podnikové strategické plány a zajistit, 

aby všechny po�áte�ní úvahy a p�edpoklady vstupující do personálních plán� byly v souladu 

s podnikovou strategií. 

� �asový soulad etap podnikového a personálního plánování 

To nutí liniové a další manažery k tomu, aby o personálních plánech p�emýšleli sou�asn� a 

v souvislosti s výrobními a dalšími plány. 
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� Personální plánování musí být celopodnikovou záležitostí 

Systém personálního plánování by m�l vedoucí pracovníky podniku, zejména vrcholové, 

dovést k názoru, že trvalý rozvoj podniku by mohl být ohrožen nedostatkem zam�stnanc� a že 

je tedy pot�ebné personálnímu plánování a v�bec otázkám personálního �ízení v�novat ve 

vedení podniku pat�i�nou pozornost. [8] 

4.2 Základní informace pro plánování 

Mezi vstupní informace pro plánování pat�í po�ty pracovních míst (slad�ní možností, 

pot�eb a zájm� organizace) a popisy t�chto pracovních míst (název pracovního místa, popis 

obsahu práce, požadavky na provád�ní práce, tzv. specifikace…). 

Pokud jde o vnit�ní podmínky, pak je t�eba se zabývat t�emi skupinami podmínek, které 

souvisejí s: 

� Organizací (velikost organizace, organiza�ní struktura, výroba, technika a 

technologie, personální kultura a politika aj.) 

� Prací (charakter a obsah, r�znorodost, nezávislost, obtížnost, rizikovost, úrove�

a formy organizace práce, individuální nebo týmový charakter aj.) 

� Zam�stnanci (po�et, demografická, ekonomická, sociální struktura, jejich 

znalosti a dovednosti, rozvojový potenciál, mobilita, osobnost, hodnotové zam��ení, 

o�ekávání, rodinné zázemí, bytové a jiné životní podmínky aj.) 

Vn�jší informace jsou spíše objektivní a organizace je ovliv�ovat nem�že a musí je p�i svých 

rozhodováních brát v úvahu jako dané.  

� Popula�ní vývoj a jeho dopad na pracovní zdroje a pracovní sily. 

�  Vývoj trhu práce, p�edevším vývoj vztah� mezi nabídkou pracovních sil a 

poptávkou po nich, a to nejen co do množství, ale i co do struktury. 

� Zm�ny techniky a technologie využívané nebo využitelné v podniku. 

� Zm�ny hodnotových orientací lidí, p�edevším zm�ny profesn�-kvalifika�ních 

orientací, orientací týkajících se vzd�lání, rodiny, sociálních pot�eb apod. D�ležité je zejména 

rozpoznat úrove� stálosti obliby ur�itých povolání, typ vzd�lání apod. 
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� Mobilita obyvatelstva, pracovních zdroj� a pracovních sil – v�etn� mezistátní 

mobility, p�ekážky stojící v cest� volné pohyblivosti (administrativní, bytové), atraktivita 

jednotlivých region� (míra obliby bydlení v ur�itých lokalitách, p�itažlivost velkom�st, 

kvalita životního prost�edí). 

� Pracovní a sociální legislativa a politika zam�stnanosti, míra jejich stability. 

Dále je nutné brát v úvahu i další vn�jší faktory, jako nap�íklad: pr�b�h tzv. hospodá�ského 

cyklu tj. st�ídání období konjunktury (vzestupu) a deprese (pádu);  možné zm�ny v poptávce 

po výrobcích nebo službách podniku (množství, struktura), pop�ípad� možné zm�ny 

konkuren�ního prost�edí na trhu výrobk� a služeb, možné zm�ny na trhu surovin a energií. 

[10] 

4.3 Plánování personálních �inností 

Sou�ástí personální strategie je také plánování personálních �inností, které �eší 

problém pokrytí pot�eby zam�stnanc�. Mezi nej�ast�ji používané plánování personálních 

�inností pat�í zejména: 

� Plány získávání a výb�ru zam�stnanc� – ur�ení zp�sobu a metod pokrytí 

pot�eb zam�stnanc�, zahrnuje metody získávání zam�stnanc� (nap�. 

inzerování, využití agentur a poradc�), výb�ru zam�stnanc� z vn�jších i 

vnit�ních zdroj� podniku, 

� Plány vzd�lávání zam�stnanc� – zahrnuje p�izp�sobování dovedností a 

schopností zam�stnanc� novým požadavk�m práce, rozši�ování jejich 

pracovních schopností, rekvalifikace na jiné �innosti, které podnik pot�ebuje 

atd., 

� Plány rozmís	ování zam�stnanc� – za�azování do pracovních funkcí, p�esuny 

zam�stnanc� uvnit� podniku, povyšování, 

� Plány odm��ování produktivity práce – mají za úkol rozeznat a stanovit, co je 

nezbytné ud�lat, aby systém odm��ování dostate�n� p�itahoval zam�stnance do 

podniku, stabilizoval je a motivoval k pot�ebnému pracovnímu výkonu, 

� Plány penzionování a propoušt�ní zam�stnanc� – jak jednat se zam�stnanci, 

kte�í dosáhnou d�chodového v�ku, jak je motivovat k p�ed�asnému odchodu 
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do d�chodu, jaké vztahy udržovat s bývalými zam�stnanci, jak zacházet 

s nadbyte�nými zam�stnanci atd. [3] 

U všech plán� personálních �inností je nutné zvažovat otázku náklad�, p�edevším pak ve 

vztahu k p�edpokládaným p�ínos�m. D�ležitá je �asová posloupnost a �asové umíst�ní 

jednotlivých plánovacích krok�. Zárove� je zapot�ebí zvažovat všechny možnosti zlepšování 

postup� a hledat efektivn�jší zp�soby realizace plán�. [3,7] 

4.4 Oblasti personálního plánování 

Personální plánování má t�i hlavní oblasti: 

� Plánování pot�eby zam�stnanc� (kolik zam�stnanc� bude podnik pot�ebovat, 

plánování pracovních míst) 

� Plánování pokrytí pot�eby zam�stnanc� (možnosti zajišt�ní zam�stnanc�

v daném �ase, po�tu, míst� a požadované kvalifikaci, p�edvídání nabídky 

pracovních sil v podniku i mimo n�j a vytý�ení cesty, jak zabezpe�it pot�ebné 

zdroje pro podnik)  

� Plánování personálního rozvoje (kroky plánování kariéry, zajišt�ní rozvoje 

lidských zdroj�, zajišt�ní seberealizace, úkolem je stabilizovat pot�ebné 

zam�stnance, dát jim jasnou perspektivu v podniku) 

4.5 Proces plánování zam�stnanc�

Proces plánování je možno shrnout do �ty� otázek: 

1. Kde jsme nyní? 

- hodnocení vnit�ních a vn�jších podmínek podniku a zam�stnanc�

2. Kam se chceme dostat? 

- stanovení cíl� v personální oblasti, ve které se zrcadlí úsilí o 

výkonnost  a zachování podnikové kultury  

3. Jak se tam dostaneme? 

- volba p�íslušných �inností a vynaložení náležitých zdroj�
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4. Jak se nám to poda�ilo a kde jsme dnes? 

- zhodnocení výsledk� posouzením nových okolnosti ve vztahu 

k p�vodním cíl�m 

4.6 Fáze personálního plánování 

Dlouhodobé, obecné a úplné personální cíle, které jsou obsaženy ve strategických 

personálních plánech se následn� konkretizují a up�es�ují v navazujících krocích personálního 

plánování. 

Podle Koubka [3] rozeznáváme etapy (fáze): 

1. Rozepsání plánovaných úkol� podniku na jednotlivé organiza�ní jednotky. 

2. Nejobtížn�jší fází plánování lidských zdroj� v podniku je odhad po�tu a kvalifika�ní a 

další struktury zam�stnanc�, kte�í budou v organiza�ní jednotce pot�ební ke spln�ní 

plánovaných úkol� (odhad celkové pot�eby lidských zdroj�). 

3. Jednodušší fází plánování lidských zdroj� v podniku bývá odhad po�tu a kvalifika�ní 

struktury zam�stnanc� organiza�ní jednotky, kte�í budou pro tyto úkoly k dispozici 

(odhad existujících vnit�ních zdroj� pracovní síly). 

4. Porovnávání p�edchozích dvou odhad�, jehož výsledkem je odhad tzv. �isté pot�eby 

lidských zdroj� (po�et, struktura), která m�že být nulová, m�že znamenat pot�ebu 

dodate�ných zam�stnanc� �i pot�ebu snížit jejich po�et. 

5. Sumarizace podklad� z organiza�ních jednotek v personálním útvaru. 

6. Vypracování plán� personálních �inností majících zabezpe�it vy�ešení �isté pot�eby 

lidských zdroj� v jednotlivých organiza�ních jednotkách i v celém podniku.

4.7 Dimenze personálního plánování 

Plánování lidských zdroj� zpravidla provád�jí velké podniky. U malých podnik� se 

nep�edpokládá, že náklady a �as v�novaný na plánování se vrátí v lepším využití pracovní 

síly. 

Dimenzemi personálního plánování jsou: 
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� Kvantitativní dimenze, tzn. po�et zam�stnanc� podle r�zných hledisek, nap�. 

absolutní (celkový po�et zam�stnanc�), podle skladby jednotlivých profesí 

apod. 

� Kvalitativní dimenze, tzn. kvalita r�zných pracovních pozic, nap�. pro 

marketingové �innosti, pro inova�ní a technický rozvoj apod. 

� �asová dimenze, tzn. �as pot�ebný k pokrytí požadovaného stavu 

zam�stnanc�, nap�. plán na sezónu, rok apod. 

� Místní dimenze, tzn. podle r�zných makro i mikro hledisek, nap�. odborného 

hlediska (mikro) – chemie, elektropr�mysl, geografického hlediska (makro) – 

�ásti regionu, hospodá�ských zón apod. [7] 

Všechny podniky by m�ly sestavovat dlouhodobé a krátkodobé plány. 

4.8 Personální plánování podle �asového hlediska 

�asový horizont plánování zam�stnanc� bývá odlišný pro r�zné kategorie 

zam�stnanc� a rozlišuje tyto plány: 

1. Krátkodobé neboli operativní - nep�esahují �asový horizont p�l roku až jeden 

rok (sezónní dopl�ování po�tu zam�stnanc�, p�edpoklady pro zam�stnávání 

zam�stnanc� pro kratší období, pln�ní sezónních plán�);

2. St�edn�dobé neboli taktické (nebo také manažerské) - nep�esahují �asový 

horizont jeden a p�l roku až dva roky; 

3. Dlouhodobé neboli strategické - zahrnují perspektivu p�íštích p�ti let 

(p�edpoklady pro lepší a soustavné využívání lidí, slad�ní výrobních, 

ekonomických a personálních plán�, hospodárné vynakládání finan�ních 

prost�edk�, plánovitý a cílev�domý kontakt s místními trhy práce). [6,7] 

�ím je horizont plánování delší, tím jsou plánované položky obecn�jší, se zkracováním 

horizontu se plány detailizují a konkretizují. [6] 
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5. Sou�asné strategické �ízení lidských zdroj� v podnicích 

V p�edchozím textu jsem se zabývala sb�rem teoretických podklad� pro oblast strategického 

�ízení lidských zdroj�. V této kapitole využiji t�chto poznatk� ke konfrontaci se svými 

zkušenostmi a post�ehy a zpracuji p�ehled hlavních charakteristik strategického �ízení 

lidských zdroj� v podnicích, kterých se zm�ny v trendech nejvíce dotkly. V následující 

kapitole bych ráda uvedla n�kolik nejvíce sledovaných praktických poznatk� z této oblasti.  

5.1 Personální administrativa versus strategické �ízení lidských zdroj�

   V posledních zhruba deseti letech se podnikové �ízení lidských zdroj� posunulo od 

zam��ení na administrativu zam�stnanc�, která se soust�e
uje na dodržování podmínek 

pracovního pom�ru, rozd�lování zam�stnaneckých výhod, pracovní vztahy a jiné aktivity, k 

pojetí, které se dá nejlépe charakterizovat jako strategické �ízení. Bohužel skute�ností je, že 

v �ad� �eských podnik� je dodnes personální práce nedoce�ována a mnohdy je na úrovni 

pouhé personální administrativy. 

Vývojem prošli také manaže�i lidských zdroj� – od specializované role v jedné z d�ležitých 

oblastí, nap�íklad rozd�lování zam�stnaneckých výhod, k  univerzáln�jší roli se zna�nou 

znalostí podnikatelských aktivit spole�nosti.  

V�tšina organizací má vypracovanou podnikovou strategii na n�kolik let dop�edu. Co se tý�e 

strategie pro oblast lidských zdroj�, existují plány po�tu a struktury zam�stnanc� �asto, jen na 

následující rok.  

   Jiné podniky nemají personální strategii žádnou, nebo ji mají jen jako jeden z 

mnoha dokument�, do kterých se od vypracování nikdo ani nepodíval. V následujících letech 

by se mohlo stát personální plánování a strategie problematickými oblastmi. D�vodem je jen 

n�kdy zpracovaná dlouhodobá strategie plánování lidských zdroj�. Bylo by vhodné vytvo�it 

dlouhodob�jší koncepci, která by nastínila další rozvoj a sm��ování podnik�. P�i vytvá�ení 

personálních strategií bude nutno vzít v úvahu zám�ry podnik�, vývoj na �eském, ale i 

zahrani�ním trhu v sou�asnosti a také v p�íštích letech. Strategie by m�ly, alespo� v hrubých 

rysech, nazna�it, kolik a jakých zam�stnanc� bude spole�nost pro jednotlivá období 
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pot�ebovat a z jakých zdroj� tuto pot�ebu hodlá pokrýt. Tyto základní informace by zmenšily 

nejasnost a zmatenost ve vedení podnik�.  

Zavedení strategií do praxe �asto ztroskotává na: 

� nedostatku ochoty zodpov�dných lidí,  

� lhostejnosti pracovního kolektivu,  

� nep�esné formulaci strategických cíl�,  

� nedostate�n� rozpracovaných postupech jednotlivých operací,  

� neschopnosti zam�stnanc� realizovat tyto operace,  

� nedostate�ných zdrojích,  

� špatném kontrolním systému nebo  

� slabé motivaci zam�stnanc�.  

Podstatné jsou také postoje vedoucích pracovník� a jejich ztotožn�ní se se strategií. 

Stanovená personální strategie je však jen pouhým za�átkem dlouhé �ady zm�n, které bude 

t�eba provést v personálních procesech, aby odpovídaly sm�ru, vyty�enému práv� touto 

strategií. Jednou z prvních zm�n bude seznámení všech zam�stnanc� s novou strategií a 

motivovat je k tomu, aby se aktivn� zapojili do jejího uskute��ování. Je totiž d�ležité, aby 

zam�stnanci v�d�li, kam spole�nost sm��uje a �eho chce dosáhnout, protože by jim to 

umožnilo identifikovat se s plány spole�nosti a také se aktivn� podílet na jejich dosažení. 

Stanovených plán� lze snadn�ji dosáhnout, když zam�stnanci pochopí, pro� mají ur�itý úkol 

ud�lat. Úpln� nejd�ležit�jším krokem však asi vždy je a bude p�esv�d�it majitelé podnik� o 

d�ležitosti, nezbytnosti uvedení strategie do praxe. Pokud se to poda�í, p�edpokládám, že 

personální práce ve spole�nostech se díky nové strategii posune dop�edu, k modern�jšímu a 

efektivn�jšímu stylu, který jim pom�že zvládnout alespo� n�které problémy, na které naráží 

v sou�asné dob�, stejn� tak jako s t�mi, které p�ijdou v budoucnu.

5.2 Vnímání a role personálního útvaru 

Tradi�n� se vrcholové vedení o personální záležitosti nestaralo a nechávalo je na 

starosti personálním odd�lením a jejich vedoucím �i manažer�m, v sou�asné dob� v této 

oblasti individuální i kolektivní role vrcholových manažer� zna�n� vzr�stá. Projevuje se to i 

v tom, že vzd�lávací aktivity pro vrcholové manažery bývají stále více orientované na otázky 

�ízení lidí. 
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Na rozdíl od teorie pat�í u nás mezi slabé stránky pomalá p�em�na personálních 

odd�lení z administrativních na plnohodnotné �ídící útvary. D�vodem je nedostatek 

zkušených a kvalifikovaných specialist�. Krom� toho místy chybí ochota opustit zavedené 

postupy a ochota u�it se n�co nového. P�es tyto nedostatky je povzbudivým hlediskem 

nar�stající podíl podnik�, ve kterých se za�ínají prosazovat strategické pohledy na �ízení 

lidských zdroj�. Stejn� tak jsou i podniky, které p�ebírají a upravují pro své pot�eby moderní 

a efektivní metody tohoto �ízení. Z t�chto d�vod� je možné hodnotit vývoj �eské 

personalistiky s mírným optimismem.  

Odd�lení lidských zdroj� bývá ve stínu podniku, který ale z velké �ásti pomáhá 

vytvá�et a jehož chod udržuje. Fungování této �ásti podniku bývá �asto nedocen�né – 

obzvláš	 ve�ejností, která �asto o její existenci nemá pon�tí. Je to však do jisté míry dáno 

podstatou práce: nebýt vid�t, a p�itom pomáhat podniku k prosperit� na základ� personálního 

výb�ru. Situace se ale oproti posledním let�m výrazn� zlepšuje. 

5.3 Rozdíly mezi podnikem s �eským a zahrani�ním kapitálem 

Kultura a struktura spole�nosti má vliv na �ízení lidských zdroj� asi v každé 

spole�nosti. Kultura spole�nosti jist� také výrazn� ovliv�uje �ízené zavád�ní a uplat�ování 

trend� v podniku. Je složité zavád�t novinky a trendy v podniku, kde jsou lidé zvyklí na 

systém fungující desítky let, zam�stnanci se zm�nám brání a kde sám personální manažer 

musí svá rozhodnutí p�ed nad�ízeným složit� obhajovat.  

Pokud jde o kulturu �eských spole�ností, tak v období transformace po roce 1989 prošla 

dramatickým vývojem.  V sou�asné dob� je situace v podnicích vícemén� ustálena. Snaha o 

zm�nu podnikové kultury a vytvo�ení nové kultury, která by lépe odpovídala „novým“ 

p�edstavám o vztahu zam�stnanc� k podniku, motivaci, výkonnosti a základních 

spole�enských vztazích, nastavení nových pravidel, to je hodn� novinek najednou a 

zam�stnanci pracující dlouhá léta v �eských spole�nostech jsou zvyklí na ur�itý zp�sob práce 

a �asto se zm�nám a zavád�ní nových trend� brání. Je tedy obtížné vštípit nové zásady lidem, 

kte�í byli v minulosti zvyklí na úpln� jinou podnikovou kulturu a pracovní režim.  

Zásady podnikové kultury jsou ve v�tšin� spole�ností konkrétn� definovány v podnikových 

materiálech v podob� vyjmenovaných zásad, princip�, zp�sobu chování. Otázkou je, jak se 

da�í za�lenit tuto jasn� danou a definovanou kulturu do reality.  
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Na �eském trhu funguje celá �ada podnik� se zahrani�ní kapitálovou ú�astí, které se 

od ryze „�eských“ podnik� v oblasti �ízení lidských zdroj� zna�n� odlišují. Stejn� tak jako 

zahrani�ní mate�ská spole�nost mají veškeré postupy stanoveny, písemn� zaznamenány a mají 

jednotný ráz. V�tšina personálních manažer� má své nad�ízené v zahrani�í, kde se vícemén�

tvo�í hlavní linie, myšlenka, strategie, která je pak v r�zné podob� upravována a 

implementována �eskými personálními manažery. Existuje tady ur�itý vzor a ten se upravuje 

dle �eského trhu. V „�eských“ podnicích tvo�í strategii p�evážn� personální manaže�i a pak ji 

p�edkládají ke schválení nad�ízenému. Komunikace jde tedy od pod�ízeného k nad�ízenému, 

zatímco u zahrani�ních spole�ností je tomu spíše naopak. To s sebou p�ináší velký vliv na 

�ízení lidských zdroj� ve spole�nostech, protože v t�ch zahrani�ních už je vícemén� dáno, jak 

bude vše vypadat, existují ur�ité procesy a postupy, které �eští personální manaže�i upravují 

pro �eské podniky. V „�eských“ podnicích je toto necháno zcela na personálním manažerovi a 

záleží pak na schválení nad�ízeného. 

Tyto nové koncepty a postupy se však neuplat�ují ve všech spole�nostech stejn�, 

�ast�ji jsou u �eských pobo�ek nadnárodních firem. Je to dáno tím, že personální manaže�i 

t�chto pobo�ek p�ebírají n�které postupy a procesy od zahrani�ních koleg� na stejných 

pozicích. Ve v�tšin� p�ípad� je už p�ímo povinností tyto �innosti zavád�t a udržovat.  I když 

by se zdálo, že to mají proto tito manaže�i �ídící lidské zdroje v �eské pobo�ce zahrani�ní 

spole�nosti jednodušší, není to tak. Ukazuje se, že to, co funguje v zahrani�í, nemusí být 

atraktivní pro �echy. Všechny tyto �innosti musejí brát v úvahu �eskou mentalitu, historii a 

sou�asné podmínky na trhu práce, což se ve v�tšin� p�ípad� d�je nedostate�n�. Pro personální 

manažery �eských tradi�ních spole�ností platí, že zastávají spíše roli agenta zm�n a na nové 

koncepty, které popisuje literatura, se soust�edí velice málo.  

5.4 Komunikace  

�

Jedním z  velkých problém� správného fungování �eských spole�ností je 

komunikace uvnit� podniku. N�kdy je komunikace mezi managementem, personálním 

manažerem, liniovými manažery opomíjena. Komunikace bývá jednosm�rná, alespo� pokud 

jde o uplat�ování postup�. Manaže�i zde vidí hodn� velký prostor pro zlepšení. 

S uplat�ováním trend� tento fakt samoz�ejm� souvisí, protože nové postupy nelze 

implementovat bez podpory liniových manažer�. Nejprve je t�eba získat jejich d�v�ru a 
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p�esv�d�it je o nutnosti zm�ny, teprve potom budou prosazovat myšlenky a postupy 

personálního manažera mezi své pod�ízené. 

Kladení d�razu na lidské zdroje ve spole�nosti také vypovídá o úrovni informovanosti pro 

p�ípadné uchaze�e o zam�stnání na webových stránkách spole�ností. V p�ípad� �eských 

podnik� se zde nedozvíme tém�� nic o tom, jaké hodnoty považují ve vztahu k zam�stnanc�m 

za d�ležité a co jim vlastn� mohou nabídnout, krom� obecných frází. 

5.5 Získávání zam�stnanc�

Tento proces by m�l být zaveden v každém podniku v dostate�né kvalit�, protože 

nedostatky se mohou negativn� projevit ve výb�ru nevhodného kandidáta na danou pozici, 

p�i�emž m�že být následn� dosti zdlouhavé i finan�n� náro�né nevhodného �lov�ka propustit.  

Získávání zam�stnanc� je d�ležitá personální �innost, která získává uchaze�e, kte�í 

pozd�ji prochází procesem výb�ru. 

P�i získávání zam�stnanc� je zapot�ebí p�emýšlet perspektivn� a ekonomicky, myslet na 

budoucnost podniku a získávat takové zam�stnance, kte�í budou pro podnik dlouhodob�

využitelní a sou�asn� usilovat o snižování náklad�. 

Proto se podnik nejprve zam��uje na obsazení volného pracovního místa z vnit�ních zdroj� a 

teprve pak obrací pozornost k vn�jším zdroj�m pracovních sil.  

P�i využívání zam�stnanc� z vlastních �ad podniku se hovo�í o vnit�ním náboru. P�edstavuje 

pohyb zam�stnanc� uvnit� podniku z jednoho místa na druhé. Výhody získávání zam�stnanc�

z vnit�ních zdroj� mají kladný dopad na motivaci. Zam�stnanci se dostává možnost na vlastní 

rozvoj a postup. Uvoln�ná místa se z vnit�ních zdroj� rychleji a levn�ji napl�ují. Také se vrací 

investice, kterou podnik vložil do svých zam�stnanc�. Naproti tomu m�že dojít mezi 

zam�stnanci, p�i snaze o získání ur�itého místa, k  neúm�rnému sout�žení.  Na d�ležité pozice 

se mohou dostat zam�stnanci jenom proto, že jsou v podniku delší dobu, bez ohledu na jejich 

schopnosti a p�edpoklady a podnik se tak m�že p�ipravit o nové p�ístupy a názory spojené s 

p�íchodem nových zam�stnanc� zven�í. V p�ípad�, že jsou vy�erpány vnit�ní možnosti 

získávání, p�istupuje se k využívání vn�jších zdroj�.  

Vn�jší zdroje mají oproti vnit�ním zdroj�m výhody v podob� p�íchodu nových p�edstav a 

názor�, využití v�domostí a zkušeností nového zam�stnance bez dalších firemních výdaj� a 

širší možnosti výb�ru. 
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Nevýhoda získávání zam�stnanc� z vn�jších zdroj� p�edstavuje vyšší náklady a pot�ebu delší 

doby na zapracování a adaptaci nového zam�stnance.   

Mezi vn�jší zdroje pat�í nap�. inzerce v tisku a na internetových stránkách, nábor 

prost�ednictvím personálních agentur, spolupráce s ú�ady práce a vzd�lávacími institucemi. 

Získání nového zam�stnance m�že podnik dosáhnout také pomocí osobního doporu�ení od 

stávajícího zam�stnance. Zam�stnanec dává tip na vhodného pracovníka, na kterého se firma 

m�že p�ímo obrátit, p�ípadn� zam�stnanec sám informuje svého známého o volném míst� v 

podniku. Doporu�ené osoby bývají zpravidla odborn� vhodné, protože doporu�ující 

zam�stnanec si nechce pokazit pov�st doporu�ením nevhodné osoby. �asto bývá doporu�ení 

spojováno s odm�nou, která bývá vyplacena stávajícímu zam�stnanci za p�edpokladu, že 

p�ijímaný zam�stnanec setrvá v zam�stnaneckém pom�ru po ur�itou dobu.  

Z�ejm� nejrozší�en�jší metodou získávání pracovník� je inzerce ve sd�lovacích prost�edcích, 

tisku a prost�ednictvím internetu. V�tšina podnik� má vlastní internetovou adresu, kde 

uve�ej�uje mimo jiné i nabídku zam�stnání. Inzerát je univerzální nástroj získávání 

zam�stnanc� a je t�eba pe�liv� zvažovat jeho umíst�ní s ohledem na povahu pracovního 

místa.  

Na které zdroje vyhledávání se podnik zam��í, to závisí na charakteru pracovního 

místa a možnosti (nemožnosti) najít vhodného kandidáta uvnit� podniku.  

Vzhledem k tomu, že v sou�asné dob� je v�tší poptávka po práci než nabídka, je v 

rámci podnik� v�tšinou vedena dokumentace uchaze�� o zam�stnání.  Proto je hlavním 

dokumentem pro pot�eby podniku tzv. dotazník uchaze�e o zam�stnání (vstupní dotazník).

Jeho vypln�ní slouží k ut�íd�ní informací o uchaze�ích. 

Spolu se vstupním dotazníkem je pro získání pot�ebných informací o uchaze�i vyžadován 

také životopis, který vytvá�í p�edstavu o vzd�lání, jazykových dovednostech, p�ípadných 

pracovních zkušenostech, zájmech a p�edpokladech uchaze�e pro vykonávání daného 

pracovního místa. 

K životopisu se dále p�ikládá motiva�ní dopis, ve kterém uchaze� objasní d�vody a pohnutky 

jeho zájmu o volné pracovní místo.  

Reference od p�edchozích zam�stnavatel� jsou dopl�ujícími informacemi, jsou dobrým 

prost�edkem pro získání informací o uchaze�i z pracovního hlediska. Problémem referencí 

bývá hlavn� to, že n�které pracovní zkušenosti kandidát� mohou být v podnicích, které mají 

n�jakou souvislost s rodinnými p�íslušníky, p�íbuznými nebo známými. V t�chto p�ípadech 

pak reference nemusejí mít správnou vypovídací hodnotu. Dalším �astým problémem bývají i 
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p�ípady, kdy si reference píší sami uchaze�i a zam�stnavatel jim je pouze potvrdí. Z t�chto 

d�vod� není vhodné referencím p�ikládat velký význam.    

5.6 Vzd�lávání  

V sou�asné dob�, která p�ináší spoustu zm�n, nelze dlouhodob� vysta�it s již 

nabytými znalostmi, ale je nutné se neustále vzd�lávat a rozvíjet. Vzhledem k tomu, že 

sou�ástí �ízení lidských zdroj� je také vedení lidí, je nutné zabývat se kvalitou manažer�. Pro 

úsp�ch jakéhokoliv vzd�lávacího systému však nesta�í pouze snaha ze strany podniku, ale je 

nutná i snaha ze strany zam�stnance. Nap�íklad �eští manaže�i mají p�evážn� tyto nedostatky: 

jsou autoritativní, velcí individualisté, neschopni týmové spolupráce, neumí delegovat 

pravomoci a využívat schopnosti spolupracovník�, zadávat úkoly, vytý�it strategii, motivovat 

zam�stnance, zbavit se neschopných zam�stnanc�, efektivn� �ídit sv�j �as… 

P�itom mezi klí�ové dovednosti a schopnosti manažera pat�í hlavn� komunika�ní dovednosti, 

schopnost týmové práce, tvo�ivost, pružnost, samostatnost, schopnost �ešit problémy, 

schopnost u�it se a dále rozvíjet v procesu celoživotního vzd�lávání, znalost jazyk�, znalosti a 

dovednosti z oblasti organizace podnikání. 

Prost�edky vynaložené do vzd�lávání zam�stnanc� se považují za investice, které nejsou 

v�tšinou návratné okamžit�, ale mají pro podnik i zam�stnance velký p�ínos. Systémem 

vzd�lávání podnik investuje do své pružnosti a do sou�asné i budoucí konkurenceschopnosti. 

Pé�e o kvalifikaci a odborný rozvoj zam�stnanc� není jenom cílem dobré manažerské a 

personální strategie, ale je ur�ena i Zákoníkem práce, který stanovuje vytvo�ení pot�ebných 

podmínek pro zvyšování odborné úrovn� zam�stnanc�. 

Vzd�lávání zam�stnanc� za�íná už v okamžiku p�ijetí nového pracovníka, kterého je 

zapot�ebí adaptovat na podnik, pracovní kolektiv i práci na kterou byl p�ijat. Proces vstupního 

školení by m�l prob�hnout co nejd�íve ve spolupráci s vedoucími zam�stnanci a 

spolupracovníky. Probíhá obvykle na pracovišti prost�ednictvím osobního kontaktu, kdy je 

zam�stnanec seznámen s pracovními postupy a nejd�ležit�jšími informacemi. Vynaložený �as 

na zapracování nového zam�stnance se vrátí v podob� rychlejšího dosažení požadované 

úrovn� jeho výkonu i v jeho pozitivn�jším vztahu k podniku. 

Má-li být vzd�lávání a rozvoj zam�stnanc� co nejefektivn�jší, musí být dob�e plánované, 

organizované, realizované a systematicky vyhodnocované. 
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�ada podnik� v dob� krize omezila výdaje na školení svých zam�stnanc�. Podniky také 

v�tšinou p�ehodnotily své priority v pot�ebách vzd�lávání. N�které podniky v d�sledku 

hospodá�ské krize do vzd�lávání p�íliš neinvestují a omezují se pouze na nutná, zákonem 

stanovená školení: 

� Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci  

� Požární ochrana  

� Školení �idi��  

� První pomoc 

Dá se o�ekávat, že vzd�lávací spole�nosti to nebudou mít v nejbližší dob� úpln� lehké. 

N�které firmy zastavily objednávání školení a o�ezaly i �adu interních vzd�lávacích projekt�. 

Jinde cht�jí využít situace a zajistit vzd�lávání pro své zam�stnance levn�ji, nap�íklad tím, že 

vzd�lávání nabídnou agenturám, které mohou dlouhodob� zabezpe�it podniku v�tšinu 

požadovaných školení a tím i výhodn�jší, p�ijateln�jší ceny. 

5.7 Odm��ování  

�eská spole�nost prošla od roku 1989 velkými zm�nami v odm��ování zam�stnanc�

– od velké p�evahy fixní složky mzdy p�es období zavád�ní široké palety složek variabilního 

odm��ování a nejr�zn�jších zam�stnaneckých výhod až k  ustálení stylu odm��ování. 

Vzhledem k tomu, že mnohé zam�stnance samotná pen�žní forma odm�ny (mzda, prémie, 

osobní ohodnocení, mimo�ádné odm�ny) dostate�n� nemotivuje, je t�eba hledat v odm��ování 

neustále nové inspirace. 

Dnes již jen mzda �i její zvýšení nemotivuje pracovníka k vyšším výkon�m. K dalším 

ú�inn�jším nástroj�m pat�í nap�. možnost profesního r�stu a vzd�lávání. Podniky mnohdy 

vedle mzdy poskytují zam�stnanc�m i �adu zam�stnaneckých výhod (benefit�). Jednou z 

možností vytvo�ení systému zam�stnaneckých výhod je rozd�lení benefit� na základní a 

volitelné.  

Za základní benefity jsou považovány tzv. celoplošné (stravenky, zdravotní pé�e, dovolená 

navíc, v�rnostní odm�ny apod.).  

Volitelné si mohou zam�stnanci vybírat z oblasti kultury, sportu, regenera�ních pobyt�, 

vzd�lávání apod. Další skupinou jsou benefity specifické pro ur�itý typ spole�ností, jako je 

nap�. možnost odkoupení výrobk� podniku s výraznou slevou.  
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Krom� zam�stnaneckých výhod pat�í do oblasti odm��ování také povýšení zam�stnance, 

formální uznání (pochvala), pov��ování významnými pracovními úkoly, pov��ování vedením 

lidí. N�kdy tuto motivaci ocení zam�stnanci více, protože vidí, že si podnikové vedení jejich 

práce váží a uznává ji. Slovní ocen�ní podnik nic nestojí a m�že být jedin� k jeho dobru. 

Pochvala zam�stnance za dobrou práci, nap�. na celopodnikovém setkání nebo p�i osobním 

setkání s majitelem,  �editelem podniku se zam�stnanci, je ur�it� také d�ležitá.  

Vývoj poskytování zam�stnaneckých výhod, kdy se spole�nosti p�edhán�ly v tom, jaké 

výhody zavedou a v �em budou první na �eském trhu, se v sou�asnosti více ustálil.  

V dob� krize mají lidé v�tší strach o práci a váží si svých zam�stnavatel� více než kdy jindy a 

objevují se i další trendy. Zatímco v p�edchozích letech zam�stnanci za�ali být  s finan�ními 

odm�nami a benefity nespokojeni, b�hem krize je tomu naopak a jsou ochotní „brát“ i o n�co 

mén�.  

Odm��ování zam�stnanc� je d�ležitým motiva�ním nástrojem zam�stnance a proto by m�lo 

být citlivé, promyšlené, vyvážené a spravedlivé, aby mohlo být p�edpokladem dobré a 

neustále se zlepšující práce zam�stnanc�. 

Systémy odm��ování by m�ly být vytvá�eny v souladu s cíly a strategiemi podniku i 

zam�stnanc� a sou�asn� uznávat hlavní principy právní úpravy odm��ování zam�stnanc�. 
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Záv�r 

V oblasti �ízení lidských zdroj� je �asto nesoulad mezi praxí (realitou) a teorií. P�evládá 

p�esv�d�ení, že manaže�i jen mluví o používání postup� k �ízení lidských zdroj�, ale že ve 

skute�nosti takto nepostupují. Myslím si, že je nutné mít silné a výkonné personální odd�lení, 

aby se postupy �ízení zavedly i p�es již zab�hnuté zp�soby práce, a aby nez�stalo jen u 

o�ekávání. 

Cílem práce bylo prezentovat sou�asné trendy z oblasti strategického �ízení lidských 

zdroj� a zhodnotit, do jaké míry �eské podniky v sou�asnosti prakticky aplikují všeobecné 

teoretické poznatky a doporu�ení z vybrané oblasti a vymezit p�í�iny p�ípadn� zjišt�ných 

rozpor�. Toho bylo dosaženo v páté kapitole, zabývající se sou�asným strategickým �ízením 

lidských zdroj� v podnicích. 

Ze srovnání doporu�ených a konkrétních p�ístup� k lidským zdroj�m nap�íklad 

vyplynulo, že jedním z nejv�tších sou�asných problém� �eských podnik� je podce�ování 

personální práce ze strany vedoucích zam�stnanc�. �asto se zapomíná, že nejd�ležit�jším a 

zárove� nejslabším prvkem systému je �lov�k, zam�stnanec. N�kte�í vedoucí zam�stnanci 

nepokládají za d�ležité (s p�ihlédnutím k situaci na trhu práce) investovat do svých 

zam�stnanc� nad minimální možný rámec. Navíc, když se musí šet�it, bývají zam�stnanci 

�asto první na �ad�. Jisté však je, že spokojení zam�stnanci lépe pracují, mají menší absence a 

v neposlední �ad� také vytvá�ejí p�íznivý obraz spole�nosti na ve�ejnosti. Nestarat se o 

zam�stnance se prost� a jednoduše nevyplácí. Zam�stnanci p�edstavují a vždy budou pro 

podnik nejcenn�jší, ale také nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperit� a konkurenci 

podniku.  

Dalším negativním jevem v �eských podnicích je, že p�i obsazování uvoln�ných 

pracovních míst nejsou p�ednostn� využívány interní zdroje, což je ve sv�t� naprosto 

p�evažující a možná i nejlevn�jší p�ístup. Zárove� se tak zvyšuje motivace zam�stnanc� a 

zlepšuje se návratnost investic, které do nich podnik vložil. Praxe p�itom ukazuje, že výhodou 

interního obsazování bývá rychlejší zau�ení zam�stnanc� a nižší fluktuace v prvních dvou 

letech od nástupu. 

Rezervy mají �eské podniky i v oblasti personálního plánování, které se zam��uje spíše 

na plánování obrat� a zisk� a �asto se zapomíná na význam personálního plánování. Nesta�í 
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jen naplánovat objem výroby, materiálu �i investic, což už �eské podniky zvládají dob�e. Je 

t�eba se orientovat i na to, kdo bude danou práci odvád�t. Teoretické poznatky hovo�í o tom, 

že  personální plánování musí být odvozeno od firemních cíl�.  

Strategické �ízení lidských zdroj� v �eské republice postupn� kopíruje sv�tové trendy, 

což je zajisté pozitivní zjišt�ní. Toto tvrzení platí p�edevším pro podniky se zahrani�ní 

kapitálovou ú�astí, pop�. pro organiza�ní jednotky zahrani�ních podnik�. Pro „naše“ podniky 

je ve v�tšin� p�ípad� p�ízna�né, že u nich v oblasti personálních strategií existuje ur�ité 

zpožd�ní v porovnání s vysp�lými ekonomikami. V �eské spole�nosti není snadné prosadit 

zm�ny a nové postupy, nicmén� je z�ejmé že i �eští manaže�i už stále více investují sv�j �as 

do zm�ny kultury, která je d�ležitou podporou pro zavád�ní trend� b�žných v zahrani�í. 
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