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Anotace 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci 

MSSS v Mostě 

Úvodem je zpracován ucelený podrobný přehled o příspěvkové organizaci, která je zřízena 

za účelem poskytování sociálních služeb seniorům, handicapovaným občanům a rodinám.  

Analýza současného stavu  popisuje konkrétní situaci nedostatečné komunikace při plnění 

nově zadávaných úkolů v běžném chodu organizace. Zároveň nabízí řešení v podobě 

horizontální a vertikální komunikace, což přispívá ke zlepšení sociálních vztahů 

v organizaci a ke  zvyšování pocitu sounáležitosti s organizací. 

Závěr práce je věnován navrhovaným změnám v organizační struktuře MSSS v Mostě, p.o. 

a navrženým doporučením v oblasti pracovních vztahů v organizaci. 
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Annotation 
 
The Diploma work is devoted to the managing of fhe human resourcance inside the 

allowance organisation MSSS in Most 

The introduction is devoted to the compact and detailed overview of theorganisation, 

which was established with the target to provide sociál sevices the seniors, handicapped 

people and families with children. 

The analyses of the current situation depiscts the sole situations when the lack of 

communication occurs while fulfillinf the newly established duties dutiny the common 

organisation process. It also suggests the solution which is represents with the horizontál 

and vertical sommunication, which contributes to the improvement of the social relations 

inside the organisation and to heplps to create the feeeling of the mutual responsiblity. 

The conclusion is devoted to the modifications of the organisation structure suggested for 

MSSS Most, and also contains the advises as to the business relacion inside the 

organistion. 
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1 ÚVOD  

      „Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický a logicky promyšlený     

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

jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení cílů.“   Michael Armstrong 

 Diplomovou práci na téma: Řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci 

jsem si zvolila z důvodu mé profese. Byla jsem několik let zaměstnána na Magistrátu 

města Mostu jako vedoucí pracovník, do jehož kompetence spadalo, kromě jiného 

i metodické vedení příspěvkové organizace, která byla zřízena městem Most. Vzhledem 

k dlouholeté praxi a zkušenostem jsem si ke zpracování daného téma vybrala konkrétní 

příspěvkovou organizaci s názvem: 

Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace 

/dále jen MSSS v Mostě, p. o./ 
 

K výběru výše uvedené organizace mě inspirovalo dlouholeté neodpovídající řízení 

organizace včetně nekvalitních mezilidských vztahů uvnitř organizace, což vedlo příslušný 

orgán samosprávy k opakovanému odvolání několika ředitelů. Neprofesionální vedení 

organizace mělo negativní vliv na celkovou pověst organizace. Obsahem diplomové práce 

je nastínění jistých problémů v uvedené organizaci při zadávání a plnění úkolů v běžném 

chodu organizace od vrcholového managementu až po řadové zaměstnance. V diplomové 

práci jsem se konkrétně zaměřila na zanedbatelnou spolupráci mezi jednotlivými 

pracovníky organizace v období, kdy vznikalo nové zařízení, denní stacionář pro seniory 

a kdy bylo potřeba dané zařízení zprovoznit. I přesto, že se na daném úkolu podílelo 

několik pracovníků různých profesí, docházelo zde k mizivé komunikaci. Cílem diplomové 

práce je osvětlení způsobu komunikace v organizaci při plnění konkrétních úkolů 

a navržení řešení v podobě vytvoření cílových pracovních týmů, širší týmové spolupráce 

a změny organizační struktury organizace  
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2 CHARAKTERI STIKA ORGANIZACE 

2.1  Profil MSSS v Mostě, p. o. 

 
Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace byla založena 

statutárním městem Most dle § 36 odst. 1 písmena d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona ČNR  č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 

republice zřizovací listinou k 1. lednu 1992 na dobu neurčitou. 

 

Název:                    Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace 

Sídlo:                      Barvířská 495, 434 01 Most 

IČO:                       organizace je registrována u ČSÚ v Ústí n/Labem – identif. č. 

                                00831212 

Právní norma:       příspěvková organizace  

Statutární orgán:  ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává Radou města Mostu, řídí  

                                veškerou činnost organizace a jedná jejím jménem 

 

2.1.1 Předmět činnosti 

 
Účelem zřízení organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v zájmu města a jeho občanů 

z Mostu a jeho spádových obcí především za účelem uspokojování potřeb občanů v oblasti 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování sociálních služeb 

hraje důležitou roli dodržování sociálních standardů. Vymezení hlavního účelu činnosti 

organizace:                                                                                                                              

a) sociální poradenství a sociální prevence – v rámci organizace se poskytuje základní 

sociální poradenství a odborné sociální poradenství pro rodinu, manželství s mezilidské 

vztahy                                                                                                                                
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b) pobytové a ambulantní služby                                                                                                

- pečovatelská služba                                                                                                                    

- v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty                                                              

- v domově pro seniory                                                                                                                          

- v domově pro osoby se zdravotním  postižením                                                                          

- v domově se zvláštním režimem                                                                                             

- v denním stacionáři pro seniory                                                                                              

- v denním dětském rehabilitačním stacionáři                                                                                

c) provozování nestátních zdravotnických zařízení                                                              

- středisko denní péče o děti do tří let věku                                                                                   

d) provozování jiných ubytovacích zařízení pro seniory                                                                              

- penziony pro seniory 

e) ostatní odpovídající činnosti 

- správa majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaný smlouvou o výpůjčce 

- pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 

- pronájmy pozemků 

- hostinská činnost 

- masérské, rekondiční a regenerační služby 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- ubytovací služby  
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2.1.2 Statistické údaje o jednotlivých střediscích 

 

Tabulka č. 1: Přehled kapacity zařízení včetně počtu klientů a počtu pracovníků. 

[16] 

 

 

 

 

 

 

 Kapacita 
zařízení 

Počet 
klientů 

Počet 
pracovníků 

Ředitelství, Barvířská 495    
Ekonomický a technický úsek - - 14 
Zařízení č. 1, Barvířská 495    
DpS 277 277 148 
DSpMPK 10 10 2 
DSpS 5 3 2 
DsZR 19 19 5 
DpZP 6 6 3 
Zařízení č. 2, Jiřího Wolkera 404    
DpS 99 99 11 
Zařízení č. 3, 
 PpS Albrechtická 1074 (I), 
 PpS Ke Koupališti 1180 (II) 

   

PpS I 71 71 4 
PpS II 99 99 7 
Zařízení č. 4, 
Dps Antonína Dvořáka 2166,  
PpS Komořanská 818 

   

DpS 37 37 8 
PpS 95 95 4 
Zařízení č. 5, Fr. Malíka 973    
SDP 15 10 4 
DDRS 20 20 4 
Pečovatelská služba, Růžová 2071    
PS 289 180 12 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy, Komořanská 818 

   

PpRMaMV 250 250 2 
Celkem 1292 1176 230 
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2.1.3 Přehled poskytovaných služeb  

  a) v oblasti péče o seniory 

 - ubytování 

  - stravování 

- služby (zajištění osobní hygieny, úklidy domácností, praní prádla, nákupy,   

léků, doprovody k lékařům, na úřady, kulturně-společenské akce) 

 b) v oblasti péče o děti 

 - ambulantní rehabilitační péče 

 - předškolní výchova 

  c) v oblasti prevence sociálně patologických vlivů 

- poradenská a terapeutická pomoc při řešení otázek nezaměstnanosti, závislosti  

  drog či gamblerství 

- psychosociální služby – poradenství, individuální a skupinové terapie 

 - kurzy duševní hygieny a jógy 

 - přednášková činnost 

 d) v oblasti péče o rodinu 

   -manželské a rodinné poradenství – pomoc při řešení krizí, výchova  

k partnerským vztahům a rodinnému životu 

 - pomoc při problémech s výchovou dětí 

 

2.2  Struktura organizace  

 Struktura organizace je nezbytná. Většina manažerských přístupů se opírá               

o vytvoření určité pevně stanovené organizační struktury s jasně stanovenými úlohami          

a kompetencemi osob a má stabilizovaná „pravidla hry“. Jde především o mechanismus, 

který slouží ke koordinaci a řízení jednotlivých pracovníků organizace, samozřejmě 

s cílem efektivního dosažení stanovených cílů. K tomu, aby organizační struktura plnila 

svou funkci, měly by být nastaveny určité organizační „principy“. Především by mělo jít    

o princip, který stanoví, že organizace musí být průhledná. Je třeba, aby lidé znali a chápali 

organizační strukturu, v níž mají pracovat. I přesto, že tento názor zní samozřejmě, až příliš 

často se však tento princip ve většině organizací nedodržuje. (Plamínek a kol., 1996).  
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2.2.1  Druhy organizačních struktur 

Pro organizace neziskového sektoru jsou využívány tři typy organizačních struktur: 

-  funkcionální struktura 

- v čele organizace stojí výkonný ředitel, který má pro zajištění chodu své kanceláře 

k dispozici sekretariát. Jsou mu podřízeni odborní manažeři, kteří vedou jednotlivé 

odborné úseky 

- umožňuje specializaci, která přináší i vysokou odbornost, klade však větší nároky na 

komunikaci, dle Parkinsonových zákonů zde hrozí riziko přebujení neprogramové 

administrativy. 

– koordinace činností je možné dosáhnout pomocí pravidel a postupu, různých aspektů 

plánování, např. cílů a rozpočtů, prostřednictvím organizační hierarchie, osobními kontakty 

a někdy i spojováním organizačních jednotek. 

– výhody:   logický odraz základních funkcí, udržování výkonnosti a prestiže hlavních 

funkcí, možnost vysoké specializace a tím zvýšení efektivity práce, zjednodušení školení, 

umožnění kontroly vrcholovým managementem, jednoduché vztahy mezi pravomocemi    

a odpovědností 

- nevýhody:   malý důraz na celkové cíle společnosti, přílišná specializace a úzké zaměření 

klíčových pracovníků – nebezpečí úzkého odborného dohledu vedoucích, menší 

koordinace mezi funkcemi, odpovědnost za hospodářský výsledek nese pouze vrcholový 

manažer, pomalá adaptace vůči změnám prostředí, absence konkurence 

-  projektová struktura 

- v podnikatelské praxi bývá nazývána divizionální 

- jednotlivé projekty (divize) mají v této struktuře velkou samostatnost 

- centrum organizace v čele s výkonným ředitelem má za úkol rozhodnout o realizaci 

jednotlivých projektů, nominovat vedoucí těchto projektů, schválit jejich rozpočet, stanovit 

obecné podmínky pro práci nad projekty a následně sumarizovat výsledky (včetně 

ekonomických), samozřejmě musí zajišťovat fungování organizace jako celku, a to jak 

směrem ke státu, tak k dalším cílovým skupinám 
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- výhody:   zdokonalování koordinace základních aktivit, odpovědnost za hospodářský 

výsledek na divizionální úrovni, přímé zapojení převážné části pracovníků do programové 

oblasti vedoucí k větší pružnosti, operativnosti a často i motivaci lidí (konkrétněji vidí cíle 

a očekávané výstupy) 

 - nevýhody:   požadavek většího počtu manažerů, rozložení odborných praxí mezi větší 

počet pracovníků, kteří musí investovat svůj čas do studia oblastí, které ve funkcionální 

struktuře zastává specialista  

-  maticová struktura 

- kombinace funkcionální a projektové organizační struktury 

- každý pracovník má dva nadřízené – odborného manažera a vedoucího projektu, 

projektové týmy jsou složeny z pracovníků různých úseků 

- výhody:   orientace na konečné výsledky, důraz na profesionalitu, jednoznačná 

odpovědnost za hospodářský výsledek . 

– nevýhody:   možnost vzniku kompetenčních konfliktů (pracovníci mají dva nadřízené), 

nutnost řešení mezilidských vztahů (Plamínek a kol., 1996) 

2.2.2 Strukturovaný přehled funkčních míst MSSS v Mostě, p. o 

Struktura organizace MSSS v Mostě, p. o. je členěna na jednotlivá střediska 

(ředitelství a zařízení) s relativní autonomní činností a hospodaření v rámci vymezení 

činnosti a celkového rozpočtu organizace. Vedoucí zařízení jsou plně zodpovědní za řádné 

plnění jeho poslání, dodržování zákonných a vnitřních norem, za řádné užívání a udržování 

svěřeného majetku. 

MSSS v Mostě, p. o. zaměstnává 230 pracovníků a spravuje celkem osm budov, ve 

kterých jsou poskytovány sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÝ ÚSEK Barvířská 495 

Vnitřní členění 

- ředitelka (1)  

- sekretářka (1) 

- hlavní ekonomka (1) 

- personalista a mzdová účetní (2) 

- účetní (4) 

CELKEM 9 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti 

- zajišťuje korespondenci organizace 

- komplexně zajišťuje ekonomické záležitosti (vedení účetnictví organizace o stavu a 

pohybu majetku, o nákladech a výnosech, sestavování a kontrola rozpočtu 

organizace, zabezpečování platebního styku s bankou, koordinování inventur 

majetku, materiálně technické zabezpečení organizace, apod.) 

- komplexně zabezpečuje personální a mzdové záležitosti (zpracování a kontrola 

docházky, zpracování mzdové uzávěrky, uzavírání pracovních smluv, apod.) 

TECHNICKÝ ÚSEK   Barvířská 495 

Vnitřní členění 

- hlavní technička (1) 

- provozáři pro všechna zařízení (4)  
CELKEM 5 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činností 

- zabezpečuje provoz služebních vozidel 

- komplexně zajišťuje přípravu a realizaci stavebních investic 

- zajišťuje a organizuje údržbu a opravy jednotlivých objektů 

ZAŘÍZEN č. 1 (Astra)                                           Barvířská 495 

domov pro seniory 

denní stacionář pro mentálně postižené klienty  

denní stacionář pro seniory 

domov se zvláštním režime 

domov pro osoby se zdravotním postižením  
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Vnitřní členění 

-  vedoucí zařízení (1) 

-  pracovník provozní recepce (4) 

-  dělník prádelen a čistíren (4) 

-  uklízeč (16) 

-  provozář (1) 

-  skladník (1) 

-  šéfkuchař (1) 

-  dietní kuchař (2) 

-  kuchaři (5) 

-  vedoucí sociální pracovník (1) 

-  sociální pracovník (3) 

-  pracovník sociálních služeb   (98) 

-  sociálně kulturní pracovník (1) 

-  úseková sestra (3) 

-  sestry                                           (13) 

-  ergoterapeutka (4) 

-  fyzioterapeutka (2) 

CELKEM 160 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti 

- poskytování komplexní péče uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku, 

zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby. Provoz je 

zajišťován dle platné legislativy a vnitřními předpisy organizace 

ZAŘÍZENÍ č. 2 Jiřího Wolkera 404 

domov pro seniory 

Vnitřní členění 

-  vedoucí zařízení (1) 

-  sestra (2) 

-  ergoterapeutka (1) 

-  uklízeč (1) 

-  pracovník sociálních služeb (6)  

CELKEM 11 FUNKČNÍCH MÍST  
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Náplň činnosti       

 - poskytování komplexní péče uživatelům, kteří vzhledem ke svému věku, 

zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby. Provoz je 

zajišťován dle platné legislativy a vnitřními předpisy organizace 

 

ZAŘÍZENÍ Č. 3 Albrechtická 1074, Ke Koupališti 1180 

dva penziony pro seniory 

Vnitřní členění 

-  vedoucí zařízení  (1) 

-  provozně obslužný pracovník (10) 

CELKEM 11 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti    

- penziony pro seniory poskytují ubytování, terénní služby v rámci pečovatelské 

služby. Provoz je zajišťován v souladu s vnitřními předpisy organizace 

 

ZAŘÍZENÍ č. 4  

domov pro seniory  Antonína Dvořáka 2166 

penzion pro seniory  Komořanská 818 

Vnitřní členění 

-  vedoucí zařízení (1) 

-  sestra (2) 

-  ergoterapeutka (1) 

-  uklízeč (1)  

-  pracovník sociálních služeb (4)  

-  dělník prádelen a čistíren (1) 

-  provozně obslužný pracovník (2)  

CELEKM 12 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti 

- domov pro seniory poskytuje komplexní péči uživatelům, kteří vzhledem ke svému 

věku, zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby. 

Provoz je zajišťován dle platné legislativy a vnitřními předpisy organizace 
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- penzion pro seniory poskytuje ubytování, terénní službu v rámci pečovatelské 

služby. Provoz je zajišťován dle vnitřních předpisů organizace 

 

ZAŘÍZENÍ č. 5  Františka Malíka 973 

středisko denní péče o děti do tří let věku 

 denní dětský rehabilitační stacionář 

Vnitřní členění  

-  vedoucí zařízení (1) 

-  pracovník sociálních služeb (1) 

-  uklízeč (1) 

-  fyzioterapeutka (1) 

-  uklízeč   (1) 

-  pracovník sociálních služeb (2) 

-  kuchař (1)  

CELKEM 8 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti 

- poskytování komplexní rehabilitační, výchovné a sociální péče dětem, jejichž 

zdravotní stav vyžaduje pravidelnou specializovanou péči bez nutnosti 

hospitalizace 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  Růžová 2071 

Vnitřní členění 

-  vedoucí zařízení (1) 

-  pracovník sociálních služeb    (11) 

CELKEM 12 FUNKČNÍCH MÍST 

Náplň činnosti 

- podporují seniory, kteří se z  důvodu věku nebo zdravotního stavu ocitli                   

v  nepříznivé sociální situaci, při zajištění chodu domácnosti, soběstačnosti              

a udržování dosavadních společenských kontaktů 
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PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY  

Vnitřní členění                                                        Komořanská 2071 

-  vedoucí psycholog (1) 

-  sociální pracovník  (1) 

CELKEM 2 FUNKČNÍ MÍSTA 

Náplň činnosti 

- poskytováno odborné sociální poradenství 

- pomáhá rodinám, partnerům, ale i jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé 

sociální životní situace způsobené nezaměstnaností, závislostí, rozvodem, domácím 

násilím, osamělostí, a pod 

 
Tabulka č. 2: Statistický přehled pracovníků MSSS v Mostě, p. o. v letech 2000 – 2009  

 

stav k 31. 12. daného roku 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Muži 9 10 13 14 14 19 13 13 8 13 

Ženy 188 183 187 180 179 185 187 201 206 212 

Ženy na MD a RD 11 9 5 6 7 5 6 6 12 5 

Celkem 208 202 205 200 200 209 206 220 226 230 

[16] 

 
Tabulka č. 3: Grafické znázornění statistického vývoje počtu pracovníků MSSS v Mostě, p. o. v letech 2000-2009 
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2.2.3 Rozsah organizační struktury MSSS v Mostě, p. o. 

S rostoucím počtem organizačních úrovní dochází ke ztížení komunikace. 

Organizace s mnoha úrovněmi má větší problémy s komunikací, definováním cílů, plánů   

a pokynů směrem dolů prostřednictvím organizační úrovně než organizace, kde vrcholový 

manažer komunikuje přímo s výkonnými pracovníky. Podle postupu informací dochází na 

jednotlivých organizačních úrovních k řadě opomenutí a k chybným interpretacím. Mnoho 

organizačních úrovní také ztěžuje komunikaci od nejnižší linie k vrcholovým manažerům, 

která je stejně významná jako komunikace shora dolů. Značný počet organizačních 

jednotek a úrovní také ztěžuje plánování a kontrolu. Na vrcholové úrovni může být plán 

zcela jednoznačný a kompletní, a přesto jeho postupná interpretace při postupu dolů může 

způsobit to, že je na nižších úrovních nedostatečně koordinovaný (Weinhrich, Koonzt, 

1993).  

 Smyslem organizačních struktur je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci. 

Důvodem pro vytváření organizačních úrovní je omezení rozpětí managementu (manažer 

je schopen efektivně vést omezený počet osob). Široké rozpětí managementu je spojeno 

s malým počtem organizačních úrovní. Úzké rozpětí je naopak s  mnoha organizačními 

úrovněmi. S oběma druhy jsou spojeny určité výhody a nevýhody. Lze konstatovat, že 

organizační struktura MSSS v Mostě p. o. nese znak organizace s úzkým rozpětím 

managementu, viz obrázek č. 1. Ředitelství by mělo v rámci spolupráce s vedoucími 

zařízení jako týmovými pracovníky dosáhnout co nejlepších pracovních cílů. Tito 

pracovníci jsou samozřejmě „podřízení“ v tom smyslu, že jsou závislí na ředitelce 

v otázkách najímání a propouštění, povyšování, poskytování odměn, apod. Organizace 

však může odvést kvalitní práci jen pod podmínkou, že se tzv. podřízení ujmou úkolu, 

čímž je myšleno, že své nadřízené vysvětlí jaké výsledky za daných podmínek lze 

očekávat. Vedoucí zařízení jsou bezprostředně závislí na pokynech ředitelky organizace, 

ale musí zde fungovat komunikace, strategie a vyjednávání. 
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2.2.4 Organizační schéma MSSS v Mostě, p. o. 

 Organizační schéma MSSS v Mostě, p. o. představuje vazby vedení (ředitelka) se 

štábem (sekretářka) a ostatních pracovníků managementu, tzn. jednotlivé úseky ředitelství 

a jednotlivá zařízení provozovaná MSSS v Mostě, p. o. 

Jak vyplývá z titulu funkce vedoucích zařízení, měli by mít tito pracovníci určitá 

práva, ale pochopitelně i povinnosti vůči ředitelství. Nelze však konstatovat, že jednotliví 

vedoucí zařízení mají srovnatelné pravomoci jako vedoucí pracovníci ředitelství. 

Pravomoci vedoucích zařízení by se daly přirovnat spíše k pravomocem pracovníků 

ředitelství MSSS v Mostě, p. o. nižší úrovně. Tento fakt vyplývá ze samotné skutečnosti, 

že ředitelství je spíše štábem jednotlivých zařízení a vedoucí zařízení předkládají své 

žádosti a požadavky k rozhodování pracovníkům (referentům) jednotlivých úseků 

ředitelství MSSS v Mostě, p. o., místo toho, aby komunikovali s ředitelkou či vedoucími 

úseků ředitelství, viz obrázek č. 1 

 

Obrázek č. 1: Organizační schéma MSSS v Mostě, p. o. včetně komunikačních toků. (zjednodušené). 

(vlastní zdroj) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1  Decentralizace pravomoci 

Organizační pravomoc přestavuje pouze volnost propůjčenou lidem k tomu, aby 

mohli používat svůj úsudek při rozhodování a vydávat pokyny a instrukce.                          

Decentralizace - jde především o přesun funkcí a kompetencí na menší organizační 

jednotky v rámci organizace. Určitý stupeň decentralizace se vyskytuje ve všech 

organizacích. Tak jako není možné pravomoc plně centralizovat, není možné ji plně 

decentralizovat, protože pokud by jejich všichni manažeři decentralizovali veškerou 

pravomoc, zmizel by  jejich manažerský statut, manažerské pozice by přestaly existovat      

a zároveň by přestala existovat organizační struktura (Weinhrich, Koonzt, 1993). 

3.1.1 Delegování pravomoci 

 U každé organizace se vyskytuje delegování. Stejně jako je nemožné, aby jeden 

člověk v organizaci plnil veškeré úkoly nutné pro dosažení skupinových cílů, je při 

rozrůstání podniku nemožné, aby jeden člověk měl veškerou pravomoc pro rozhodování. 

Existuje jen určitý omezený počet pracovníků, které je jeden manažer schopen vést. 

Jakmile je tento limit překročen, je nutné delegovat pravomoc na podřízené, kteří pak 

mohou rozhodovat v rámci svých úkolů. Pravomoc je delegována tehdy, jestliže vedoucí 

dá svému podřízenému určitou volnost k rozhodování. Správné a účinné delegování je 

nezbytnou složkou manažerských dovedností. 

Proces delegování zahrnuje: 

- určení výsledků, které jsou na určité pozici očekávány 

- určení úkolů pro danou pozici 

- delegování pravomoci pro splnění těchto úkolů 

- určení osoby, která odpovídá za splnění úkol na dané pozici 
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 V praxi je nemožné proces delegování rozdělit. Bylo by nelogické očekávat, že 

některý z manažerů dosáhne vytčeného cíle, aniž by k tomu měl pravomoc. Stejně tak je 

nesprávné delegovat pravomoc, aniž by byly známé konečné výsledky, pro něž bude 

používána. Vzhledem k tomu, že není možné delegovat odpovědnost vedoucího, musí 

vedoucí učinit své podřízené odpovědnými za uložené úkoly, tzn. delegovat komplexně, 

tak aby spolupracovník, na kterého je zodpovědnost delegována, měl určeny nejen 

povinnosti, ale i potřebné pravomoci a práva k zajištění úkolu. Delegování pravomoci 

neznamená, že se jí manažer trvale zbavuje. Delegovanou pravomoc lze kdykoliv získat 

zpět. Reorganizace nevyhnutelně zahrnuje znovunabývání a nové delegování pravomoci 

(Weinhrich, Koonzt, 1993).  

3.1.2 Osobní postoje k delegování 

Důležitou vlastností manažerů při delegování pravomoci, je ochota dát druhým 

příležitost uskutečnit své nápady. Každé rozhodování zahrnuje určitou volnost, i když 

rozhodování podřízených se liší od rozhodování vedoucích. Manažer, který chce efektivně 

delegovat pravomoc, musí být ochotný přiznat svým podřízeným právo a neměl by 

zasahovat do pravomoci těch, kterým ji delegoval. Delegování pravomoci neznamená           

i delegování odpovědnosti. Vedoucí zůstává odpovědným za správné využívání pravomoci 

svými podřízenými. Ti, kterým je pravomoc delegována, musí být ochotni odpovídat za 

své aktivity. Žádný odpovědný manažer si nepřeje, aby podřízení zaháleli nebo dělali 

takové chyby, které by mohly ohrozit pověst organizace či jinak zkomplikovat jednotlivé 

pozice. Protože je však podřízeným delegována pravomoc, je nemožné, aby pro dosažení 

jistoty, že nevznikne žádná chyba, byli nepřetržitě kontrolováni. Vzhledem k tomu, že se 

může kdokoliv dopustit chyby, musí být též přiznáno právo i podřízeným a náklady na ně 

vynaložené musí být chápány jako investice do personálního rozvoje. Vážné nebo 

opakující se chyby ve většině případů eliminovat zrušením pravomoci nebo zastavením 

postupu podřízeného. V žádném případě tyto techniky nezahrnují možnost zastrašování 

podřízených nepřiměřenou kritikou nebo stálým připomínáním jejich nedostatků. Vedoucí 

nemají jinou možnost, než důvěřovat svým pořízeným, protože delegování v sobě zahrnuje 

vztah vzájemné důvěry. Podřízený by měl absolvovat školení a připravovat se k převzetí 

odpovědnosti. Protože vedoucí nemohou delegovat odpovědnost za celkové provedení 

úkolů, neměli by delegovat pravomoc, aniž by byli ochotni nalézt prostředky zpětné vazby, 
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které by jim pomohly zjistit, zda je pravomoc využívána na podporu cílů organizace 

(Weihrich, Koonzt, 1993). .  

3.1.3 Překonávání slabých stránek delegování 

 Nevyvážená pravomoc se vyskytuje tehdy, jestliže problém není možné řešit nebo 

rozhodnutí nelze učinit proto, že potřebnou pravomoc sdílejí dva nebo více manažerů. Není 

možné vyvarovat se takového rozhodování, při němž bude pravomoc rozštěpena. Jestliže 

však opakovaně dochází ke stejnému typu rozhodování s rozštěpenou pravomocí, je 

zřejmé, že je třeba vhodnějším způsobem delegovat a případně uskutečnit určitou 

reorganizaci. 

Příklady úspěšného delegování:  

1.  udělení pravomoci umožňující splnění cílových úkolů 

2.  výběr osoby z hlediska cíle, který má být vykonán 

3.  udržování otevřených linií komunikace = decentralizace by neměla vést k izolaci, mezi 

nadřízeným a podřízeným by měla existovat možnost volného toku informací potřebných 

pro rozhodování podřízených a pro správnou interpelaci delegované pravomoci. 

4.  zavedení přiměřené kontroly = zda jsou kompetence vhodně využívány 

5.  odměňování účinného delegování a úspěšného přijetí pravomoci = v převážné míře 

peněžní odměňování, i když  poskytnutí větší volnosti k rozhodování a větší prestiže ve 

stávající funkci nebo povýšením má často větší motivační účinek(Weihrich, Koonzt, 1993). 

3.1.4 Organizační konflikty v MSSS v Mostě, p. o. 

Hlavní příčinou konfliktů vznikajících v organizaci MSSS v Mostě, p. o. je 

neznalost zaměstnanců jejich pracovního zařazení, kompetencí, povinností, odpovědností   

a neznalost zastupujícího pracovníka jejich přímého nadřízeného, v době jeho 

nepřítomnosti. Zaměstnanci musí naprosto dokonale pochopit organizační strukturu a znát 

svou pracovní náplň, pokud si mají své povinnosti plnit co nejkvalitněji. Snadnější 

pochopení je možné pomocí zpracování organizačních schémat, kvalitním                     
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a srozumitelným popisem pracovních funkcí, deklarováním pravomoci a přiřazení 

specifických úkolů specifickým pozicím. Konflikty v organizaci je možné překonávat 

různými způsoby. Některé jsou zaměřeny na mezilidské vztahy jiné na systémové změny. 

Za tradiční způsob překlenutí konfliktu je možné považovat kompromis spočívající 

v částečném prosazení svého a v částečném přijetí cizího názoru. Je také možné pokusit se 

o dosažení změny chováním pracovníků. V některých případech je vhodné přeložit 

pracovníka z jednoho zařízení do druhého. Existuje také možnost otevřeného řešení 

problémů, ze kterých konflikty vznikají. V tomto případě je nutné konfliktní záležitost co 

nejpodrobněji, ze strany vedoucího pracovníka, analyzovat. Uskutečnění strukturálních 

změn představuje další přístup k překonávání konfliktů. Je možné změnit organizační 

strukturu a vyjasnit vztahy pravomoci a odpovědnosti. Často je nutné hledat nové způsoby 

koordinace činností a případně změnit i prostorovou strukturu pracovních procesů. 

V uvedených případech je nutné rozhodovat o potřebných změnách, ale i o vhodném 

postupu k jejich uskutečnění. 

3.1.5 Způsoby ovlivňování pracovního výkonu v MSSS v Mostě, p. o. 

Výkon pracovníka je v zásadě ekonomickou veličinou. Jsou oblasti práce a profesí, 

kde se dá výkon měřit. Jsou však také oblasti práce, kde se výkon pracovníka měří jen 

obtížně nebo jen zprostředkovaně. K těmto oblastem právem patří sociální a zdravotnický 

sektor, ve kterém se pohybují zaměstnanci MSSS v Mostě, p. o. Jde o oblast s vysokým 

podílem humanitní činnosti. Budoucnost existence MSSS v Mostě, p. o. směřuje 

jednoznačně k tlaku na vysoký, dlouhodobě udržitelný a kvalitní výkon pracovníků. 

Vedení organizace má ve směru ovlivňování rozvoje lidských zdrojů určité dilema. Zda má 

usilovat o pracovníky s vysokým výkonem nebo vysoký výkon spíše přinese rozvoj 

individuality pracovníka. V posledních třech letech, od r. 2007, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že je 

rozhodování pro vedení organizace v oblasti rozvoje pracovníků daleko jednodušší. Ze 

zmiňovaného zákona vyplývají jasné povinnosti na vzdělání pro vedoucí, ale i řadové 

pracovníky, a to formou vysokoškolského studia a odborných kurzů se sociálním, 

zdravotnickým a psychologickým  zaměřením. Jde o jeden z faktorů ovlivňujících pracovní 

výkon zaměstnanců MSSS v Mostě, p.o., který je v tomto směru vcelku vyrovnán.  
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Obrázek č. 2: Souvislosti pracovního výkonu (Mužík 2008) 
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Individuální faktory:                                                                                                                           

-  standardy komunikace                                                                                                             

-  pracovní vztahy                                                                                                                                  

-  pracovní motivace                                                                                                                 

-  pracovní stres 

Důležitou roli zde hrají jasné požadavky na práci a pracovní výsledky, určitá 

pracovní jistota do budoucna, přiměřená pracovní zátěž a dostatečná možnost uplatnit 

znalosti a schopnosti. Neméně důležité je též uznání pracovního výkonu a individuálního 

přínosu pracovníka pro organizaci (Mužík, 2008). 

3.2  Nárys úrovně řízení v MSSS v Mostě, p. o.  

 Strategické řízení lidských zdrojů v MSSS v Mostě, p. o. je přístup k rozhodování    

o záměrech a plánech organizace, týkajících se charakteru zaměstnávání lidí a strategie, 

politiky a praxe získávání, vzdělávání a rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu, 

odměňování a pracovních vztahů. Charakteristikou, která definuje strategické řízení 

lidských zdrojů v organizaci je, že jde o řízení integrované, vícenásobně propojené, a to 

především: 

- horizontálně - integruje složky řízení lidských zdrojů mezi sebou navzájem                        

- vertikálně - propojuje s podnikovou strategií  

Model přiřazuje základní atributy jednotlivým úrovním v řízení MSSS v Mostě, p. o.          

a definuje klíčové faktory, které je ovlivňují. Cílem modelu je srozumitelně propojit 

faktory motivace a komunikace s rozvojem organizace (Peniška, 2004). 
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Obrázek č.3: Nárys úrovní řízení Městské správy sociálních služeb v Mostě, p. o. (Peniška, 2004) 
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ředitelstvím a zařízeními jde o provozní komunikaci – horizontální, vertikální (zadávání 

úkolů), ale i komunikaci napříč jednotlivými úrovněmi – komunikace diagonální, viz 

obrázek č. 4. Velmi důležitou součástí interní komunikace by měla být výměna mezi 

managementem organizace a řadovými pracovníky. K tomu, aby komunikace byla 

efektivní, je také nutné zajistit její obousměrnost. Vzhledem k rozmanitosti informací je 

třeba vytvořit strategii interní komunikace, která by měla vycházet z informací od vedení 

organizace, ale i informací od jednotlivých pracovníků a tím řešit problémy, které se 

v procesu komunikace objevují. Je velmi důležité nastavit vhodné systémy komunikace              

a neustále zdokonalovat procesy, které budou efektivně zajišťovat přenosy informací. 

Klíčové je nejen nastavit dané procesy, zajistit různé technické nástroje komunikace, ale 

také pracovat s přístupem a vnímáním důležitosti kvalitní interní komunikace na straně 

vedení organizace a řadových zaměstnanců (odbourat obavy z podřízenosti). Svou roli 

v rámci komunikace rovněž hrají jednotlivé týmy pracovníků, které sdílejí společné normy 

či pravidla a snaží se dosáhnout vzájemnou spoluprací společných cílů. 

Lze konstatovat, že se při formování případných týmů spíše přihlíží ke kvalifikační 

struktuře jednotlivých pracovníků, ale už méně pozornosti se věnuje charakteristikám 

osobnosti členů týmu a osobnosti vedoucího týmu. 

 

 
Obrázek č. 4: Znázornění vertikální, horizontální a diagonální komunikace. (Vlastní zdroj) 

 

 

Ředitelství 

Zařízení Zařízení Zařízení 

Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek 

Vertikální 

Horizontální 

Diagonální 



Bc. Vlasta Jakubcová: Řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci 

Rok 2010 23 

3.3.1 Komunikační proces v organizaci 

Ve využívání komunikačních systémů hrají svou roli aspekty, za jakým cílem má 

být  uvedený systém použit. Vždy musí být využíván efektivnější způsob komunikace. 

Svou roli zde hraje rychlost a srozumitelnost předané informace, velikost, věk, fyzická 

vzdálenost cílové skupiny. MSSS v Mostě, p. o využívá tři typy komunikačních systémů: 

-  ústní (porady, schůzky, setkání) 

-  písemné (směrnice, pokyn, nařízení, zápisy, podnikový časopis, nástěnky) 

-  intranet  

Důležitou roli v komunikačním procesu MSSS v Mostě, p. o. hraje písemná 

komunikace, ať jde o komunikaci mezi zaměstnanci v rámci pracovních  vztahů nebo        

o komunikaci mezi zaměstnanci a klienty jednotlivých středisek. V organizaci funguje 

vnitropodniková pošta. Veškerá doručená pošta je zaevidována a rozdělena na sekretariátu 

ředitelky. Po rozdělení je distribuována vždy v úterý ve čtvrtek (pokud to okolnosti 

nevyžadují jinak) na jednotlivá zařízení. Veškerá odesílaná pošta z organizace je rovněž 

shromažďována na sekretariátu ředitelství odkud je hromadně odesílána dvakrát týdne. 

Komunikace mezi ředitelstvím a vedoucími zařízení probíhá formou porad, které se konají 

jedenkrát v měsíci. Lze konstatovat, že kromě telefonního spojení, písemného styku hraje 

svou roli i elektronické přenášení informací, které umožňuje efektivnější komunikaci 

uvnitř i vně organizace. Zejména jde o oslovení většího množství pracovníků, jejich 

dostupnost i v nestandardním čase.  

3.3.2 Nastínění nedostatečné komunikace v organizaci 

Jak jsem uvedla v úvodu této diplomové práce, chtěla bych uvést několik 

problémů, které vznikly při plnění zadávaných úkolů v běžném chodu organizace. Lze 

konstatovat, že řada z nich byly zapříčiněny nedostatečnou koordinací a mizivou 

komunikací pracovních činností jednotlivých středisek.  

MSSS v Mostě, p. o. je organizací, jejíž vývoj zaznamenává mnoho změn, které 

vyžadují i jisté organizační změny. Od r. 1992, kdy byla MSSS v Mostě, p. o. založena, 

prošla několikaletým vývojem, v jehož průběhu řada zařízení, která byla                           
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MSSS v Mostě, p. o. spravována zanikla a na místo nich vznikla nová zařízení s jinou, 

potřebnější sociální službou. Domnívám se, že k těmto změnám bude docházet i nadále, 

neboť vedení organizace se snaží zvyšovat a rozšiřovat kvalitu sociálních služeb a to na 

základě poptávky a potřeb občanů.  

V období, kdy jsem metodicky vedla MSSS v Mostě, p. o., vznikalo nové zařízení 

v uvolněných prostorách budovy Domova pro seniory ul. Barvířská 495 Most, a to Denní 

stacionář pro seniory (dále jen stacionář), o které se po přechodnou dobu nemohou postarat 

rodinní příslušníci. Stacionář byl budován za účelem poskytování komplexní celodenní 

péče třinácti klientům včetně ubytování v jednolůžkových pokojích. O využívání této 

sociální služby byl a je velký zájem. Lze konstatovat, že zařízení získalo své jméno            

a kladné reference na poskytované služby. Nelze ovšem opomenout, že v průběhu jeho 

zařizování se objevovala řada komunikačních problémů, které vznikaly zcela zbytečně        

a kterým se dalo předejít. Do funkce vedoucí budoucího stacionáře vedení organizace 

přijalo novou pracovnici. Byly zahájeny práce na vybudování stacionáře. Vzhledem 

k tomu, že měl stacionář sloužit pro seniory, bylo nutné vybudovat bezbariérové prostředí 

včetně sociálního zařízení. Na základě objednávky vedoucího provozního technika byly 

stávající prostory, dodavatelskou firmou, zrekonstruovány a vybudovány bezbariérové 

pokoje.Tento úsek rekonstrukce stacionáře byl zvládnut bez jakýchkoliv problémů a stresů. 

Z mého pohledu považuji tuto fázi komunikaci za bezproblémovou. 

Ke zkomplikování situace došlo při vybavování volných prostor nábytkem. Bylo 

nutné vybavit celkem deset standardních a tři nadstandardní pokoje, společnou jídelnu, 

společenskou místnost, ošetřovnu a přijímací místnost pro budoucí klienty, služebnu, 

kancelář a odpočinkovou místnost pro personál. Vybavování jednotlivých místností 

prováděli sociální pracovnice, vedoucí stacionáře, vedoucí provozní technik a nahodilí 

zaměstnanci organizace. Samotné zařizování začalo bez jakéhokoliv plánů, domluv, 

předběžných příprav. Nastala nepřehledná situace včetně chaosu, které vedly k ohrožení 

termínu otevření. Bylo nutné obstarat vhodný odpovídající nábytek s vkusnými doplňky. 

Fáze obstarávání byla prováděna nárazově, jak si kdo uvědomoval, co je třeba pořídit. Přes 

velkou snahu pracovníků se nedařilo věc dokončit, vše bylo rozpracované, ale nedotažené 

do samého závěru. Často docházelo k nedostatečným objednávkám, duplicitním 
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dodávkám. Názory vedoucí zařízení nebyly často pracovníky ředitelství akceptovány. Byl 

znám termín otevření stacionáře, ale nebyla nikým dána konečná představa o výsledku.  

Za vyvrcholení problémů bych označila pořizování odpovídajících polohovacích 

lůžek, která, dá se říci, jsou v takových to zařízeních nejdůležitější. Vedení organizace 

rozhodlo, že polohovací lůžka budou z tmavého dřeva, aby byla odstínem vhodná k již 

pořízenému nábytku. Tato lůžka pro přestárlé a špatně se pohybující klienty mají 

nestandardní výšku a běžně se na trhu v tmavé barvě nevyskytují. Provozní technik se 

nabídl, že zajistí výrobu lůžek na zakázku. Po dodání těchto polohovacích lůžek měla při 

prohlídce stacionáře před jeho otevřením výtku metodička zdravotní péče. Lůžka měla 

nedostatky v podobě ostrých hran, z čehož u klientů stacionáře hrozilo nebezpečí úrazu při 

jejich náhlé zdravotní indispozici. Z mého pohledu lze konstatovat, že připomínka 

metodičky zdravotní péče byla opodstatněná.  

A právě tato skutečnost mě vedla k myšlence nedostatečné komunikace včetně 

nevyužití týmové práce v MSSS v Mostě, p. o. Pracovníci, kteří se podíleli na zprovoznění 

stacionáře, pracovali s určitým nasazením a snahou, ale bez jakéhokoliv řádu. Jejich 

vyvíjená činnost byla nekoordinovaná a míjela se zcela účinkem.                             

Nezbývá tedy nic jiného než konstatovat: 

 

 Tým je  prostředek pro dosažení požadovaného cíle. 

             Tímto cílem je dosáhnout vyšší výkon než může dosáhnout jednotlivec. 

 

                                                          Sáva Kubias, Úvod do managementu 1999 

 

 Při vznikajících problémech spojených s realizací projektu, se musím zmínit, že       

i přes určité krizové situace byl stacionář zprovozněn v řádném termínu a funguje ke 

spokojenosti všem těm klientům, kterým byl určen.  
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3.3.3 Zlepšení komunikace v organizaci 

 Řízení lidí, organizování práce a komunikace musí mít svou logiku a systém. 

Dalším krokem, ale mnohem obtížnějším, je  vytvoření vhodných pracovních podmínek 

pro lidi. Pro zajištění efektivnosti pracovníků je třeba dívat se na člověka jako na 

organizmus s osobitými, fyziologickými a psychologickými vlastnostmi (Bedrnová, Nový, 

2009). 

 V MSSS v Mostě, p. o., prostřednictvím které jsem se snažila nastínit 

nedostatečnou komunikaci, nedokážu identifikovat, zda někdo z ředitelství daný problém 

mezi vedením organizace a pracovníky zařízení zaregistroval. Lze konstatovat, že 

komunikace v organizaci zůstala na stejné úrovni, jako byla do doby, než jsem se danou 

problematikou začala zabývat. Vedení organizace by mělo usilovat především o to, aby 

předávalo jasné pokyny a aby také samo rozumělo zpětné vazbě. Pro zlepšení komunikace 

v organizaci bych doporučovala: Předávání přesných informací od kompetentních osob, 

prověřování, využívání zpětné vazby, vzájemná empatie a zjednodušování jazyka  

Předávání přesných informací od kompetentních osob: Veškeré informace by měly 

přicházet vždy od kompetentních osob, tzn. od ředitelky organizace, případně jejích 

zástupců nebo od vedoucích zařízení jednotlivým pracovníkům 

Prověřování: Každý úkol nebo pokyn by měl být průběžně či namátkově prověřován, zda 

došlo mezi pracovníky k pochopení zadání. Svou roli zde hraje i myšlení jednotlivých 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že MSSS v Mostě, p. o. má detašovaná pracoviště po celém 

Mostě, je potřeba nejen zajistit perfektní předávání úkolů a pokynů, ale je i nutné provádět 

kontrolu jejich plnění. 

Využívání zpětné vazby: Mělo by zajistit, aby sdělení bylo přijato a mělo zamyšlený 

účinek. O přijetí informace se musí kterýkoliv vedoucí pracovník MSSS v Mostě, p. o. 

přesvědčit včas. Při sestupné komunikaci není tolik příležitostí ke zpětné vazbě a tím 

dochází často k nepřesnostem. Při vzestupné komunikaci jsou pro zpětnou vazbu 

příznivější podmínky. Pro dobré komunikační vztahy platí, že každé zařízení v MSSS 

v Mostě, p. o. potřebuje efektivní vzestupnou komunikaci, má-li být sestupná komunikace 



Bc. Vlasta Jakubcová: Řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci 

Rok 2010 27 

kvalitní. Někteří pracovníci negativně hodnotí nedostatek zpětné vazby od svých 

nadřízených šéfů. Pracovníci, kteří neví, jak je jejich práce hodnocena, stávají se opatrnými 

a nejistými. 

 Vzájemná empatie: Každý vedoucí pracovník by měl svého podřízeného dobře znát   

a měl by být schopen vžít se do jeho postavení. Čím větší je rozdíl mezi vzděláním 

vedoucího pracovníka a jeho podřízeného, tím větší musí být úsilí najít společný způsob 

porozumění. MSSS v Mostě, p. o. zaměstnává 230 pracovníků, z toho:                                          

- 6 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, což činí 2% z celkového počtu pracovníků                                                                                                                                        

- 38 pracovníků se středoškolským vzděláním, což činí 17% z celkového počtu pracovníků                                                                                    

– 186 pracovníků se základním vzděláním, což činí 81% z celkového počtu pracovníků.         

Jak z uvedeného vyplývá, převážná část pracovníků dosáhla maximálně základního 

vzdělání. Proto jednu z důležitých rolí odváděné kvalitní práce u zaměstnanců MSSS          

v Mostě, p. o. hraje používaný styl vyjadřování a jasným způsobem sdělování informací 

všem pracovníkům bez rozdílu. 

 Zjednodušování jazyka: Je významným prostředkem zlepšování komunikace jak 

mezi vedením organizace a zařízeními, tak uvnitř jednotlivých zařízení. Málo kdy si 

vedoucí pracovníci uvědomují, že pokud podřízený neporozumí dané záležitosti, nedošlo 

ke komunikaci. V tomto případě je důležité, aby každý vedoucí pracovník jednotlivých 

zařízení rozpoznal situaci porozumění v rámci komunikačních dovedností a v danou chvíli 

dokázal srozumitelně vysvětlit i tu nejsložitější problematiku. I když se jednotliví 

pracovníci MSSS v Mostě, p. o. zúčastňují školení v rámci svých odborných profesí, jsou 

ovšem dost často opomíjena školení, zaměřená na pracovní a komunikační vztahy na 

pracovištích.  
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 MSSS v Mostě, p. o. je organizace, která byla zřízena především k poskytování 

sociálních služeb občanům všech věkových kategorií. Tím nejdůležitějším, na co při 

posuzování organizace musíme pamatovat, je skutečnost, že výsledky existují pouze 

v jejím vnějším prostředí. Výsledkem MSSS v Mostě, p. o. jsou spokojení klienti. 

Pracovníci, kteří poskytují sociální služby v zařízeních pracují zcela samostatně. Při 

udělení určitého úkolu, na kterém by se mělo podílet více osob, jak vyplynulo z „Nastínění 

nedostatečné komunikace v organizaci“, viz bod 3.3.2, je ovšem znát absence týmové 

práce a vzájemné komunikace v týmu. Této záležitosti by se mělo věnovat více pozornosti 

z pozice vedení organizace a snažit se pracovníky průběžně vzdělávat v této oblasti. 

Zároveň bych doporučovala upravit organizační strukturu MSSS v Mostě, p. o., která by 

měla být, dle mého úsudku, jiného podrobnějšího strukturovaného systému s úzkým 

rozpětím.                                                                                                                               

Pro zdokonalení řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci bych proto navrhovala 

vytvořit:  

- cílové pracovní týmy včetně zavedení týmové práce a komunikace                                                                    

- změnu organizační struktury 

4.1  Cílový pracovní tým, týmová práce a komunikace 

Cílový pracovní tým je vhodné vytvořit, jde-li o řešení problému přesahující 

odbornost jedince. Týmová práce je neustálým procesem učení mezi členy týmu, který 

vyžaduje určitou úroveň diskuze a mnoho tolerance. MSSS v Mostě, p. o. by měla více 

využívat týmové práce pro řešení přidělených úkolů. Mělo by docházet:                                                              

1. k častějšímu delegování pravomoci při řešení daných situací v organizaci                                                                  

 -  určit cíle, které jsou na dané pozici očekávány                                                                   

 -  určit úkoly pro tuto pozici                                                                                              

 -  delegovat pravomoc pro splnění úkolů                                                                            

 -  určit osobu, která odpovídá za splnění úkolů na dané pozici                                              
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2. k častějšímu využívání přístupu týmového řešení úkolů podle následujících kroků:        

 -  jasné definování a analýza problému                                                                                             

 -  shromáždění údajů                                                                                                           

 -  shoda a prezentace nejlepšího řešení                                                                                                

Pokud bych měla aplikovat poznatky z výše nastíněné nedostatečné komunikace 

v organizaci, v praxi by znamenalo sestavit cílový pracovní tým jak ze zástupců 

managementu, tak z řadových pracovníků. Zvolila bych pracovní tým v následujícím 

složení, ve kterém by každý člen zaujímal postavení dle své profese: 

 - vedoucího zařízení vytváření pracovních podmínek a postupů 

 - vedoucí provozní technik práce technického rázu s dodavatelskými firmami  

 - referent zásobování jednání s ostatními dodavateli 

 - ekonom dohled nad finančními prostředky 

 - sociální pracovník  poznatky z oblasti péče o seniory 

 - pracovník v přímé péči poznatky z praxe v péči o klienty 

  

 Členové realizačního týmu by měli být vybíráni na základě stanovených úkolů 

a technického vybavení pracoviště. Měli by být vybaveni souborem znalostí, dovedností     

a zkušeností, které jsou velmi rozmanité s ohledem na skladbu a náročnost pracovních 

úkolů. Svou roli by zde měly hrát i povahové vlastnosti jednotlivých členů týmů.               

V realizačním týmu z výše uvedených zaměstnanců by byl určen jeden zaměstnanec jako 

vedoucí pracovník, který by průběžně informoval nejvyšší management organizace                       

o průběhu dané akce. Jednotlivé pokyny by byly ukládány vedoucím pracovníkem, zároveň 

by jím byly průběžně kontrolovány a vyhodnocovány. Všechny tyto skutečnosti by 

formovaly specifický pracovní režim a vymezovaly by zaměstnancům rovněž prostor na 

jejich názory, pracovní ochotu a iniciativu. 

4.2  Změna organizační struktury 

 Současná organizační struktura MSSS v Mostě, p. o. se jeví jako funkcionální 

systém, řízený ředitelkou organizace a sekretářkou jako štábem, viz příloha č. 1. Dle mého 

názoru je MSSS v Mostě, p. o. spíše organizací, která odpovídá svým stylem řízení 
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projektové organizační struktuře. Divizemi by byla jednotlivá zařízení a ředitelství by bylo 

štábem pro již zmiňovaná zařízení, která by měla své vedoucí pracovníky, viz příloha č. 2.                                                                                                                           

Domnívám se, že navrhované organizační schéma odpovídá více realitě. Zařízení MSSS 

v Mostě, p. o. využívají projektovou strukturu, která je charakterizovaná samostatností za 

podmínek, kdy vedení organizace nominuje vedoucí zařízení, schvaluje rozpočet                 

a stanovuje obecné podmínky. Vzhledem k tomu, že navrhovaná organizační struktura je 

podrobnější, poskytuje tím větší možnost pro promítnutí dílčích změn – reorganizací, 

kdykoliv to prostředí vyžaduje.  

 Oba dva návrhy jsou, dle mého názoru, v praxi aplikovatelné. Podmínkou 

úspěšnosti je ochota všech pracovníků převzít za plnění zadávaných úkolů odpovědnost        

a pokud se ve všech liniích řízení zlepší vzájemná komunikace, nebrání nic kvalitnímu 

fungování organizace.  
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5 ZÁVĚR 

 Závěrem lze konstatovat, že problematika řízení lidských zdrojů je dnes jednou 

z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí řízení. Stále se objevují nové příspěvky jak 

teoretické, tak přímo z praxe, které přinášejí nové efektivnější přístupy v řízení lidí. 

V současné době již nikdo nepochybuje o tom, že lidé jsou rozhodujícím elementem 

úspěšnosti organizace a že jejich řízení rozhoduje ne jenom o tom, zda organizace uspěje, 

ale zda vůbec v dnešních těžkým podmínkách současného světa „přežije“. 

 V úvodu diplomové práce byl zpracován ucelený přehled o MSSS Mostě, p. o. 

včetně charakteristiky organizace a právních norem, na základě kterých byla organizace 

založena a poskytuje sociální služby.  

 Analýza současného stavu nás, kromě jiného, seznamuje s nastíněnou situací 

nedostatečné komunikace v MSSS v Mostě, p. o. Tato modelová situace byla vybrána jako 

jedna z mnoha, které nastávaly při zadávání nových úkolů v organizaci. I přesto, že 

organizace dosahovala určitých výsledků, komunikace mezi pracovníky nebyla silnou 

stránkou vnitřních vztahů organizace  

 Řešení a doporučení, která v diplomové práci navrhuji, byla jako celek zaslána 

ředitelce MSSS v Mostě, p. o. Vzhledem k tomu, že s ředitelkou organizace zatím                     

k setkání nedošlo, nebyla dosud příležitost navrhovaná řešení a doporučení ověřit v praxi.  

 Lze konstatovat, že MSSS v Mostě, p. o. má velké zdroje v kvalitě vztahů nejen 

mezi jednotlivými pracovníky, ale i mezi jednotlivými středisky navzájem. Celkový dojem 

poukazuje na dobrý rozvojový potenciál organizace. Pro pracovníky MSSS v Mostě, p. o. 

je stimulujícím faktorem kladné hodnocení a spojenost klientů. I přes nedostatečnou 

koordinaci a špatnou komunikaci v organizaci lze pracovníky hodnotit kladně, a to 

především za projevenou otevřenost a ochotu při spolupráci na změnách a společném 

zlepšování specifického chování navzájem v rámci formálních, ale i neformálních vztahů. 
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            Příloha č. 1 
              

Současné organizační schéma MSSS v Mostě, p.o. 
              
            
      Ředitelka       
               
            
          Sekretářka    
                   
                 
         
   Hlavní ekonomka  Hlavní technik    Vedoucí zařízení č. 1   
               
             
           Vedoucí zařízení č. 2   
               
             
           Vedoucí zařízení č. 3   
               
             
           Vedoucí zařízení č. 4   
               
             
           Vedoucí zařízení č. 5   
               
             
           PS   
               
             
          PpRMaMV   

 

                    



 

 

Příloha č. 2 
Navrhované organizační schéma MSS S v Mostě, p.o. 

                     
                   
           

Ředitelka 
        

                      
                   
              

Sekretářka 
     

                      
                             

DpS 

                         
                   
     

Hlavní technik 
      

Hlavní ekonomka 
   

Vedoucí 
zařízení č. 1    

DpZR 

                         
                   Údržbář 
      

Samostatná 
účetní         

Vedoucí 
zařízení č. 2    

DSpMPK 

                         
                   Údržbář 
      

Účetní a referent 
MTZ         

Vedoucí 
zařízení č. 3    

DSpS 

                         
                   Údržbář 
      

Evidence majetku 
        

Vedoucí 
zařízení č. 4    

DSpS 

                         
                  Údržbář 
     

Pokladní 
        

Vedoucí 
zařízení č. 5   

DsZR 

                       
                   
     

Mzdová účetní 
        

PS 
    

                       
                   
       

Personalista 
      

PpRMaMV 
    

 


