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Anotace 

Personální management zaujímá v řízení podniku významnou roli. Bakalářská práce 

je proto zaměřena na analýzu personálního managementu. 

 Analýza se zaměřuje na vybrané oblasti jako např. získávání a výběr pracovníků, 

odměňování pracovníků, ochrana při práci a pracovní podmínky. 

Analýza zkoumá a vyhodnocuje detaily ve vybraných oblastech personálního 

managementu.  

Analýza navrhuje a doporučuje změny v oblasti pracovní a sociální, určuje správnou  

motivaci v přístupu pracovníků. Z vyhodnocené analýzy byly navrženy a doporučeny 

změny ve společnosti. 

 

Klí čová slova: personální management, lidské zdroje, motivace, výběr pracovníků, 

povinnosti, odpovědnost, bezpečnost práce 

 

 

Summary 

Personnel management occupies an important role in corporate governance. 

Bachelor's thesis is therefore focused on analysis of personnel management. 

 The analysis focuses on selected areas such as recruitment and selection, 

remuneration of workers, health and safety at work and working conditions. 

The analysis examines and evaluates the details in selected areas of personnel 

management. 

The analysis suggests and recommends changes in both work and social areas and 

also suggests ways to motivate workers. This analysis provided information which was 

used to propose changes in the company. 

 

Keywords: Personnel Management, Human Resources, motivation, Selection Process, 

obligations, responsibility, health and safety  

 

 



 

 

Obsah 

 

1. Úvod...................................................................................................................................1 

2. Charakteristika vybrané společnosti ..................................................................................3 

3. Analýza personálního managementu .................................................................................6 

3.1. Vedení personální agendy...........................................................................................6 

3.2. Plánování lidských zdrojů...........................................................................................7 

3.3. Získání a výběr pracovníků.........................................................................................7 

3.4. Hodnocení pracovníků a jejich výkonů ......................................................................9 

3.5. Odměňování pracovníků...........................................................................................10 

3.6. Ochrana při práci a pracovní podmínky ...................................................................11 

3.6.1. Poskytování ochranných nápojů ............................................................................14 

3.6.2. Pracovní podmínky ve společnosti ........................................................................15 

3.7. Organizace dalšího vzdělávání .................................................................................16 

3.8. Zabezpečení pracovních podmínek, uvolňování pracovníků ...................................17 

4. Návrhy a doporučení........................................................................................................19 

5. Závěr ................................................................................................................................28 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Seznam použitých zkratek  
 
České zkratky 

 

atd. a tak dále 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

č. číslo 

ČSN  Česká státní norma 

EN Evropská norma 

g gram 

h hodina 

ISŘM integrovaný systém řízení managementu 

Kč koruna česká 

ks kus 

mj. mimo jiné  

např. například 

Sb. sbírka 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

obr. obrázek 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

t tuna 

 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

ISO International Organization for Standardization 

OHSAS systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 



Martina Andělová: ANALÝZA PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU VE VYBRANÉ 
SPOLEČNOSTI 

   2010                                                                                                                                  1 

1. Úvod 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu personálního managementu ve společnosti 

První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. 

Seznamuje s počátečním vývojem společnosti. V současné době se společnost specializuje 

na stavební činnost. Je zde vidět odborný růst společnosti, který je zaměřen na kvalitu, 

odbornost a ekologii.   

Téma práce jsem si vybrala z důvodu zajímavosti, rozmanitosti a tvořivosti v práci 

managementu. Nastávají zde rychlé změny, až zvraty, v daných situacích, na které musí 

pracovník umět přiměřeně reagovat. Nesmí zde docházet jen k pasivnímu přístupu v řešení. 

Je zde vidět sehraná spolupráce celého kolektivu. Tvořivost a získávání nových poznatků 

jsou pro mě zajímavé a přínosem. 

Společnost klade velký význam na získávání a správný výběr zaměstnanců. 

Uvědomuje si, že lidský faktor v rozvoji a efektivnosti společnosti hraje důležitou roli.  

"První podmínkou úspěšnosti organizace je tedy uvědomění si hodnoty a významu 

lidí, lidských zdrojů, uvědomění si, že lidé představují největší bohatství organizace a že 

jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či nikoliv."  [3] 

Nezanedbatelná součást při výběru zaměstnanců je jejich vzdělání, zkušenosti a 

zájem pracovat v daném oboru. Zaměstnanci musí umět využívat moderní technologie    a 

kvalitní materiály.  

 Motivačním prvkem jsou zde mzdy, odměny, zlepšování pracovního prostředí, ale 

také  uspokojení z dobře vykonané práce. 

Pro dosažení cílů je nezbytné dodržovat bezpečnost práce, používat vhodné ochranné 

pomůcky.  
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Cílem práce s názvem Analýza personálního managementu ve vybrané společnosti je 

analýza, která se zaměřuje na vybrané oblasti v získávání a výběru pracovníků a ochrana 

při práci a pracovní podmínky. 

Analýza napomáhá organizovat společnost tak, aby se její výkon v budoucnosti 

zlepšoval. Ke zlepšení dojde, pokud se budou používat všechny zdroje, které jsou               

k dispozici. To znamená použít různé prostředky - technické, technologické, marketingové, 

metodické a organizační. Společnost nesmí zapomenout na prostředky v oblasti 

vzdělávání, motivace pracovníků, informatiky a budování firemního jména.  
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 2. Charakteristika vybrané spole čnosti 
 První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. byla založena v roce 1992 v Kadani. 

Původní činnost byla zaměřena jen na obchod s realitami. Postupně se společnost 

přeorientovala na stavební činnost. Již od roku 1995 firma provádí stavební práce i             

v jiných regionech, například Chomutov, Teplice, Ostrov, Karlovy Vary.      

" Hlavní činností firmy jsou práce na sanaci panelových objektů a jejich zateplování, 

nástavby a vestavby v panelových objektech. Pro práce na zateplených fasádách 

spolupracuje firma s dodavatelem zateplovacího systému ČESKÝ CAPAROL, WEBER 

TERRA NOVA, STO, BAUMIT."  [6] 

 V současné době firma zaměstnává 57 kmenových pracovníků tj. vedoucí, 

administrativní pracovníky, stavbyvedoucí, mistry, truhláře, řidiče, zedníky a zámečníky.  

"Společnost je od roku 2003 držitelem certifikátu jakosti ISO 9001, dle české státní 

normy ČSN EN ISO 9001:2001, který zaručuje provedení zakázek odborně a v nejvyšší 

kvalitě. Certifikací z roku 2006, dle ČSN EN ISO 14001:2005, se společnost zavázala       

k důslednému dodržování předpisů a norem z oblasti ochrany životního prostředí. Další 

certifikace proběhla v roce 2008 a to dle ČSN OHSAS 18001:1999, norma systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci." [6] 

 

 

Tabulka 1 Celkový obrat společnosti od roku 2005 - 2009 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Obrat v K č 125 283 525 183 062 546 179 477 788 157 393 627 152 592 793 
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Obr.  1 Celkový obrat společnosti od roku 2005 - 2009 

 
Z grafu je patrné, že obrat společnosti klesá. Důvodem ke snižování obratu jsou 

důsledky ekonomické krize a velká konkurence na trhu. 

 

Tabulka 2 Počet zaměstnanců ve společnosti od roku 2003 - 2010 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet zaměstnanců 99 109 100 93 74 60 59 57 

 

Z této tabulky je zřejmé, že společnost zaznamenala pokles zaměstnanců, ale ten se 

neprojevuje na kvalitě práce. Zaměstnanci opustili společnost v důsledku ekonomické 

krize.  
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Obr.  2 Počet zaměstnanců ve společnosti od roku 2003 - 2010 
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Fluktuace znamená odchod zaměstnanců ze společnosti z důvodu nespokojenosti               

v zaměstnání, snižování stavu pracovních sil nebo odchod do důchodu. 

Fluktuace zaměstnanců se nejvíce týká zedníků a mistrů.  

 

Tabulka 3 Fluktuace zaměstnanců v letech 2005 - 2009 

Rok Příchod Odchod 

2005 46 55 

2006 21 22 

2007 18 35 

2008 11 22 

2009 13 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  3 Fluktuace zaměstnanců v letech 2005 - 2009 
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3. Analýza personálního managementu 

"Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje 

na vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, to je jeho získávání, 

formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků 

jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahů k vykonávané práci, 

organizaci, spolupracovníků a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, 

a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního 

rozvoje." [3] 

3.1. Vedení personální agendy  

Personální administrativa má za cíl vést data o zaměstnancích. Administrátor  musí 

zaznamenávat všechny změny týkající se zaměstnanců do personálních složek. 

Administrátor má dále za úkol přihlašovat a odhlašovat zaměstnance pro účely sociálního a 

zdravotního pojištění. Veškeré záznamy musí být v souladu se zákonem.  

Do evidence zaměstnanců se uvádí informace o pracovnících např. 

• žádost o zaměstnání 

• životopis 

• osobní dotazník 

•  kopie pracovní smlouvy 

•  osobní karta 

•  evidence o přítomnosti 

•  podklady pro odměňování  

• nemocenské lístky 

•  doklady o studiu při zaměstnání 

•  list sociálního a důchodového zabezpečení 

•  mzdový list 
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• prohlášení k dani z příjmu 

• zápočtový list 

•  dokumenty k rozvázání pracovního poměru 

• soudní rozhodnutí 

Ve společnosti jsou tato data evidována v programu Ježek.  

3.2. Plánování lidských zdroj ů 

Plánování lidských zdrojů znamená plánování činnosti společnosti tak, aby měla       

v současnosti, ale hlavně v budoucnosti vhodné pracovní síly, a to v potřebném množství, 

vybavené potřebnými dovednostmi a znalostmi.  

To znamená, že plánování se zaměřuje na kvantitativní a kvalitativní stránku lidských 
zdrojů. 
 

"Základem plánování pracovníků je kvalifikovaná prognóza vývoje pracovních sil a 

prognóza vývoje zdrojů pracovních sil. Vychází se v ní mj. z předpokládaného vývoje 

výrobního programu, změn technologie a organizace práce, investičních záměrů a vývoje 

odbytu v závislosti na tržní situaci." [4] 

V době zvýšené poptávky po stavebních pracích (jaro až podzim) řeší společnost 

případný nedostatek vlastních kmenových pracovníků ve spolupráci se subdodavateli. 

3.3. Získání a výb ěr pracovník ů 

Získávání a výběr zaměstnanců slouží k zaplnění volných pozic ve společnosti. 

Získávat zaměstnance můžeme jak externě, tak interně. Externě můžeme získávat 

zaměstnance pomocí úřadu práce, inzerátů v novinách nebo na internetu. Interně vybíráme 

pracovníky společnosti z důvodu přeřazení na jinou práci, nebo povýšení pracovníků. 

Mnohdy získávání také zahrnuje procesy marketingu lidských zdrojů a programy pro 

absolventy vysokých škol a univerzit.  U nových zaměstnanců se řeší i procesy řízení 

zkušební lhůty a její vyhodnocení. 

Společnost upřednostňuje výběr zaměstnanců ve spolupráci s úřadem práce. Využívá 

možnosti inzerátů uveřejněných v novinách nebo na internetových stránkách společnosti. 
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Průběh výběrového řízení probíhá osobním pohovorem s uchazečem o zaměstnání. 

Rozhovor navazuje na údaje vyplněné v dotazník č. 1 pro uchazeče o zaměstnání. Pohovor 

je následně vyhodnocen s cílem zjistit důvod zájmu o určité pracovní místo. 

V době pohovoru se uchazeč seznamuje s nároky na požadované pracovní místo. 

Uchazeč předkládá svou odbornou způsobilost v podobě výučního listu, maturitního 

vysvědčení, diplomu nebo osvědčení z rekvalifikačního kurzu atd.  

"Činnosti spojené se získáváním a výběrem pracovníků jsou velmi citlivou oblastí 

personální práce a mají vliv na celou činnost podniku. Podnik při nich vchází do kontaktu  

s širší veřejností, a proto způsob jeho postupu, serióznost vůči uchazečům, zaměstnancům 

v tomto procesu ovlivňuje názory na podnik ("image" podniku) a nepřímo tím napomáhá  

stabilitě podniku a zvyšuje předpoklady získání kvalitních pracovních sil, neboť tím 

vyjadřuje úroveň podnikové kultury ve vztahu k pracovníkům, veřejnosti." [4] 

 

dotazník č. 1 

Dotazník pro uchazeče o zaměstnání 
 
Zájem o pozici:  
 Osobní údaje 

Jméno, příjmení, titul 

Bydliště 

Místo a datum narození 

Kontaktní adresa a telefon 

 

Vzdělání 

Nejvyšší dosažené vzdělání  

Absolvovaná škola  (název školy a sídlo) 

Obor - specifikace 

 
Praxe 
 

Společnost (název) Pracovní zařazení  
 (název pozice) 

Od – do 
(měsíc, rok) 
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Znalosti, dovednosti 

Absolvované kurzy: 

Jazykové znalosti: 

Řidičský průkaz: 

 
Podmínky zaměstnání 

Datum možného nástupu: 

Vaše představa o práci: 

 
Prohlášení 

a) potvrzuji pravdivost všech výše uvedených údajů 

b) souhlasím, aby byl tento dotazník uložen do databáze uchazečů o zaměstnání ve 

společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. 

 
Datum:                                                                        Podpis uchazeče:   
  
 

3.4. Hodnocení pracovník ů a jejich výkon ů 

Hodnocení pracovníků je složitá a citlivá personální činnost, kterou provádí vedoucí 

pracovník. Vedoucí pracovník hodnotí povahu pracovního místa i práci na něm, pracovní 

podmínky a výkon pracovníka. 

Hodnocením získáváme informace o kladných a záporných stránkách posuzovaných osob. 

Hodnocení pracovníků znamená posuzovat jejich postoje, názory, vystupování v určité 

situaci.  

Požadavky na hodnocení jsou objektivnost, pravidelnost hodnocení, srozumitelnost, 

konkrétnost a komplexnost.  

Hodnocení pracovníků se používá pro účely odměňování, ke stimulaci výkonu, 

motivaci a rozmístění pracovníků ve společnosti. Hodnocení se provádí po 6 měsících a 

porovnává se tu zlepšení či zhoršení výkonů jednotlivých pracovníků v určitých oborech 

společnosti. Na základě hodnocení se stanoví vhodná opatření ke zlepšení pracovních 

výkonů a také se navrhne vhodná motivace. 
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Pracovníci by měli být seznámeni s hodnotícími kritérii. Hodnocení vede k dalšímu 

rozvoji pracovníka. Další hodnocení by nemělo být závislé na předchozím hodnocením.  

Společnost provádí hodnocení dvakrát do roka. Z hodnocení je napsán zápis, který je 

založen do osobní složky pracovníka. Společnost sděluje pracovníkovi výsledek hodnocení 

ústní formou.  

3.5. Odměňování pracovník ů 

Odměňování je nejefektivnější nástroj v motivování pracovníků, který má organizace 

k dispozici.  

Cílem odměňování a zaměstnaneckých výhod je motivovat zaměstnance tak, aby 

podávali maximální výkony.  

Formy odměny mohou být hmotné a nehmotné.  Hmotné odměny jsou  přímé (mzdy, 

podíly na zisku, prémie) a nepřímé (životní pojištění, penzijní připojištění, příplatky na 

dovolenou). Nehmotné odměny jsou možnosti odborného růstu, prestižní funkce atd.  

Stimulovat zaměstnance můžeme penězi, např. stanovením úkolové mzdy, provizí na 

prodané zboží nebo podílem na zisku společnosti apod. Existují i stimuly nepeněžní, jako 

např. zapůjčení automobilu, telefonu apod. 

Motivace je vnitřní pohnutka v člověku, důvod pro nějakou činnost, o které je 

přesvědčen. Motivace pracovníků je základním prvkem k úspěchu společnosti. 

"Jestliže organizace chce, aby měly zaměstnanecké výhody příznivý dopad na 

motivaci pracovníků, jejich spokojenost a stabilitu a i na dobré vztahy s odbory, měla by se 

zajímat o to, které zaměstnanecké výhody preferují." [3] 

Společnost pracovníky odměňuje na konci roku poukazy na kuchyňské a drogistické 

potřeby podle osobního výběru. V průběhu roku společnost uděluje finanční osobní 

ohodnocení. Před Vánocemi dostávají zaměstnanci odměny v podobě 13. platu. V rámci 

finanční výhody přispívá společnost zaměstnancům na stavební spoření.  
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3.6. Ochrana p ři práci a pracovní podmínky 

Péče o pracovníky v organizaci představuje celospolečenský zájem, kde cílem je 

zdraví a sociální rozvoj člověka. Dalším prvkem péče je individuální zájem o uspokojování 

potřeb člověka. Posledním prvkem péče jsou zájmy  zaměstnavatele, které se týkají 

motivace pracovníků, vytváření zdravých pracovních vztahů atd.   

 "Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit 

příčiny ohrožení života a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato 

jeho povinnost je kontrolovatelná." [3]  

  Zaměstnanci mají každý rok nárok na osobní ochranné pracovní pomůcky, které 

musí používat při své práci.  

Zaměstnanci musí používat OOPP v souladu s příkazy a pokyny zaměstnavatele, a to 

výhradně při těch činnostech, pro které jim byly OOPP přiděleny. 

Zaměstnanci nesmí používat nefunkční ochranné pracovní prostředky a jsou povinni 

oznámit závady na přiděleném OOPP svému nadřízenému a žádat o jejich výměnu. 

Zaměstnanci musí o OOPP řádně pečovat, řádně s nimi hospodařit, zajišťovat jejich 

drobnou denní údržbu a odkládat je na místech k tomu určených. 

Za ztrátu, svévolné poškození nebo zničení OOPP, které vedení společnosti svěřilo 

zaměstnanci na základě jeho písemného potvrzení do užívání, odpovídá  samotný 

zaměstnanec. Pracovník musí znát podmínky jednotlivých pracovišť a hygienická opatření 

týkající se bezpečnosti práce.  

Přímý nadřízený zaměstnanců zodpovídá za určení vhodných OOPP na základě 

vyhodnocení rizik, která působí nebo mohou působit na zaměstnance, 

• přidělení vhodných OOPP a zavedení osobní karty nároku na OOPP při nástupu 

nebo změně pracovní činnosti s uvedením všech rizik působících při výkonu 

pracovní činnosti 

• kontrolu vybavenosti a správného používání OOPP zaměstnanci  

• střediskovou evidenci o výdeji OOPP jednotlivým zaměstnancům 

• střediskovou evidenci o výdeji mycích a čisticích prostředků 

• informovanost podřízených o rizikách, před kterými je používání OOPP chrání 

• řádné používání OOPP jen k těm účelům, pro které jsou určeny 

• okamžitou výměnu OOPP, pokud je snížena jejich ochranná funkce 
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• vybavení zaměstnanců OOPP v mimořádných případech (brigádnická výpomoc 

atd.), zrevidování vybavení podřízených OOPP, dojde-li ke změnám v důsledku 

zavedení nové technologie nebo vzniku nových pracovních podmínek 

• za vybavení zaměstnanců OOPP v mimořádných případech, v případech přidělení 

práce nebo úkolu mimo běžné pracovní a funkční zařazení zaměstnance.  

Skladník je osoba vedením pověřená na nákup a výdej OOPP. Osobní ochranné 

pracovní pomůcky jsou schváleny příslušnou státní zkušebnou pro ochranu před  

konkrétním pracovním rizikem, kterému je zaměstnanec vystaven. 

Skladník zodpovídá za optimalizaci zásob OOPP, za vhodné skladování a ukládání OOPP, 

aby nebyly znehodnocovány nebo snižovány jejich ochranné funkce. 

Skladník dále určuje pro optimalizaci zásob orientační životnost a lhůtu pro výměnu 

OOPP. OOPP musí být vyměněny okamžitě, když je omezena jejich ochranná funkce 

opotřebováním nebo poškozením.  

Skladník je zodpovědný za zajištění mycích a čisticích prostředků. 

Zaměstnanec má povinnosti a práva v oblasti BOZP při práci. Zaměstnanec se musí 

zúčastňovat školení, dodržovat předpisy, nahlašovat zjištěné nedostatky, používat osobní 

ochranné pracovní pomůcky a dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů na 

pracovišti. Zaměstnanec má právo seznámit se s riziky při práci a odmítnout práci, která by 

ho ohrožovala na zdraví či životě. 

 

Tabulka 4 Náklady na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek v letech 2003 - 2009 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Náklady 

v Kč 
287 325 431 790 722 032 992 040 1 482 284 701 328 790 569 
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Obr.  4 Náklady na poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek 

 

Z důvodu zvyšování cen se náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky v roce 

2007 zvýšily i přes pokles počtu zaměstnanců. Dále z tabulky vyplývá, že v roce 2008 a 

2009 náklady klesly oproti roku 2007. 

 

Tabulka 5 Náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky připadající na 1 pracovníka v letech 2003 - 2009 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Náklady na 1 
zaměstnance 
v Kč 

2 902 3 961 7 220 10 667 20 030 11 689 13 399 
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Obr.  5 Náklady na osobní ochranné pracovní pomůcky připadající na 1 pracovníka 
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Množství poskytovaných mycích a čisticích prostředků (včetně ochranných mastí a 

ručníků) se stanovuje podle stupně znečištění: 

 

Tabulka 6 Množství poskytovaných prostředků 

Skupina Mýdlo, mycí 

prostředek 

(g/měsíc) 

Čisticí 

pasta 

(g/měsíc) 

 

Ručník 

(ks/rok) 

 

Ochranná mast 

(ks/rok) 

 

A – práce velmi nečistá 200 900 1 12 

B – práce nečistá 100 600 1 2 

C – práce méně čistá 100 300 1 1 

D – práce čistá 50 0 1 0 

 

 

Tabulka 7 Klasifikace pracovní činnosti 

Klasifikace pracovní činnosti Profese (činnosti) a útvary 

A – práce velmi nečistá lakýrník, zedník 

B – práce nečistá vazač, obráběč, svářeč, jeřábník 

C – práce méně čistá mistr, řidič, skladník, obsluha kotelny 

D – práce čistá administrativa 

 

Záznamy o přidělení mycích a čisticích prostředků jednotlivým pracovníkům jsou 

uvedeny na záznamové kartě „Evidence o výdeji mycích a čisticích pracovních 

prostředků". 

3.6.1. Poskytování ochranných nápoj ů 

K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže či zátěže chladem se poskytují 

zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Výdej nápojů je 

prováděn příslušným mistrem. 
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Ochranné nápoje se poskytují při práci vykonávané za podmínek, kdy tepelná zátěž  

z pracovního prostředí spolu s fyzickou zátěží vedou ke ztrátě tekutin zaměstnance potem a 

dýcháním vyšší než 1 litr za směnu. Jedná se o profese (zedník, lakýrník) na venkovních 

pracovištích a při obsluze venkovních strojů včetně dopravních prostředků, jejichž kabiny 

nejsou vybaveny účinným klimatizačním zařízením. K situaci, kdy teplota vzduchu na 

pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny se rovná 28 °C nebo je vyšší, může 

dojít například u profese řidič nebo bagrista. Pracoviště s teplotou 4 °C a nižší může mít 

například zedník. 

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 

obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru.  

Za objednání a poskytování nápojů  ve vyjmenovaných případech zodpovídá příslušný  

vedoucí pracoviště, který rovněž rozhoduje, zda jsou splněny klimatické podmínky pro 

poskytování ochranných nápojů. 

Doklady o zakoupení nápojů musí být opatřeny doložkou o termínu podávání, počtu 

zaměstnanců a podpisem osoby oprávněné ke schválení účetního dokladu. 

3.6.2. Pracovní podmínky ve spole čnosti 

Pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně. Pracovní doba se během roku mění 

podle zimního a letního času. V létě se pracuje od 6:30-15:00h a v zimě od 7:30-16:00h. 

Podle potřeby společnosti pracovníci na stavbách pracují i v sobotu. Technickohospodářští 

pracovníci mají 5-ti denní pracovní dobu.  

Zaměstnavatel poskytuje pracovníkovi za každý den pracovní cesty stravné               

v hodnotě stanovené v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 176. Zaměstnavatel poskytuje 

pracovníkovi stravné v hodnotě 69,-Kč při pracovní cestě 5 až 12 hodin. Při pracovní cestě 

delší než 12 hodin je hodnota stravného 106,-Kč. Při pracovní cestě delší než 18hodin je 

hodnota stravného 165,-Kč. Ostatní zaměstnanci dostávají stravenky v hodnotě 40,-Kč za 

každý den. 

Společnost proplácí výdaje těm zaměstnancům, kteří použijí své soukromé vozidlo 

nebo jiný dopravní prostředek pro služební účely. 

Pracovníci mají nárok na dovolenou v délce 20-ti pracovních dní v roce. Dovolená se 

řídí podle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Pracovník si může rozvrhnout svou dovolenou 
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 podle svých potřeb. Během vánočních svátků až do 1. ledna je vyhlášena celopodniková 

dovolená. V zimě při nepříznivém počasí jako je mráz a sníh, který neumožňuje venkovní 

práce, jsou pracovníci doma s průměrným výdělkem 60%.  

Společnost vlastní 2 autobusy, které používá pro rozvážení pracovníků na stavby. 

Stavební mistři mají k dispozici služební nákladní automobil do 3,5t, který používají na 

rozvoz pracovníků a materiálu na stavbu. 

Každý stavební mistr má k dispozici služební mobilní telefon. 

Vedoucí výroby, manager ISŘM a přípravář mají k dispozici služební mobilní 

telefon a služební osobní automobil.  

Společnost nevlastní závodní jídelnu ani sama nezprostředkovává zaměstnancům 

obědy. Každý pracovník si musí zajistit oběd nebo svačinu sám. V administrativní budově 

je přístupna pro pracovníky kuchyňka s lednicí a mikrovlnnou troubou. 

 Zaměstnanci mají půlhodinovou přestávku na oběd nebo na svačinu, která se 

nezapočítává do pracovní doby. Přesný čas přestávky není stanoven. Záleží na 

pracovníkovi, kdy přestávku využije.  

3.7. Organizace dalšího vzd ělávání  

Současná doba vyžaduje nejen pracovníky odborně vzdělané a schopné, ale také 

pracovníky, kteří umí pružně reagovat na nové poznatky a dovednosti. 

Důvody pro další vzdělávání a rozvoj svých pracovníků jsou například: měnící se 

technika a technologie, proměnlivost trhu výrobků a služeb, kvalita výrobků, změna 

organizace práce, způsoby řízení. 

Vzdělávání a rozvoj pracovníků má vliv na dobrou pověst organizace, získávání a 

stabilizaci pracovníků.  

Vedení společnosti určí podle pracovního zařazení zaměstnance, kteří se zúčastní 

dalšího vzdělávání. Společnost každoročně pořádá školení v oblasti bezpečnosti práce 

podle jednotlivých profesí. Pravidelně ověřuje znalosti bezpečnosti práce a kontroluje 

jejich dodržování. Společnost umožňuje rozvoj jednotlivých zaměstnanců, například 

dálkovým studiem na střední nebo vysoké škole. Pro management jsou zajištěny kurzy 
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asertivity. V poslední době se zvyšuje počet zaměstnanců se základním vzděláním, proto 

společnost umožňuje těmto zaměstnancům rekvalifikace nebo studium s cílem získat 

výuční list. 

Společnost získala dotaci na vzdělávání od Evropské unie z Operačního programu 

lidských zdrojů a zaměstnanosti v hodnotě 186 000,-Kč. Kurzy jsou určeny pro                  

7 pracovníků ze společnosti. Společnost si může vybrat ze seznamu připravovaných kurzů. 

Jsou to kurzy zaměřené na personalistiku a řízení lidských zdrojů, lektorské, 

managementské, obchodní dovednosti a marketing, komunikační dovednosti, kvalitu 

stavební výroby, environmentální management a nové technologie, právo a ekonomiku, 

doplňková odborná školení pro dělnické profese, informační technologie a jazyky. 

3.8. Zabezpečení pracovních podmínek, uvol ňování pracovník ů 

Zaměstnavatel musí zajistit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance na něž 

má vliv hluk, prašnost, osvětlení, vibrace, vybavenost, klima, teplo, čistota, omezení 

psychické a fyzické zátěže. 

Zaměstnavatel musí zaměstnanci zabezpečit dostatečnou bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou povinni platit dle zákona zákonné pojištění 

pracovních úrazů a nemocí z povolání svých zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé se musí řídit zákony, např. zákonem o ochraně veřejného zdraví, 

zákoníkem práce, směrnicemi Evropské unie, kde jsou stanoveny společná minimální 

pravidla v oblasti pro BOZP. 

Zaměstnavatel má za úkol vyhledat prevenci a ochranu před rizikem, řešit 

mimořádné situace (živelné pohromy, požáry, havárie....), zajistit proškolení pracovníků    

v první pomoci a poskytovat preventivní péči.  

Při nedodržení pracovních povinností nebo při nepředvídané situaci může dojít         

k pracovnímu úrazu.  

Za pracovní úraz se považuje, jestliže vznikl plněním pracovního úkonu na pracovišti nebo 

mimo pracoviště. Za pracovní úraz se nepovažuje, jestliže se stal cestou do zaměstnání 

nebo cestou domů.  
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Zaměstnavatel má povinnost o pracovním úrazu vést evidenci v knize úrazů, zjistit 

příčinu úrazu, provést náhrady škody a zamezit další úraz. 

Hlášení úrazu se musí zaslat pojišťovně, inspektorátu bezpečnosti práce a policii, 

pokud se stal trestný čin. 

Uvolňování pracovníků je ukončení nebo omezení zaměstnaneckého poměru             

s pracovníkem z rozhodnutí podniku.  

Uvolňování pracovníků podniku je důsledek hospodářského neúspěchu. A úzce souvisí      

s personálními a sociálními procesy, které probíhají při přijímání a rozmisťování 

pracovníků. Příčiny pro uvolňování pracovníků jsou způsobeny např. kolísáním potřeby 

pracovníků z důvodu odbytových potíží, platební neschopností, změnami v požadavcích ze 

strany zákazníků atd.  

Společnost se při zabezpečení pracovních podmínek a uvolňování pracovníků řídí 

danými zákony, zákoníkem práce a předpisy BOZP. 
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4. Návrhy a doporu čení 

Po provedení analýzy personálního managementu navrhuji tato doporučení. 

Sledovat příliv a odliv zaměstnanců. Neustálá změna zaměstnanců - Tabulka 3 

Fluktuace zaměstnanců v letech 2005 - 2009 na straně 5, vede ke zvýšení finančních 

nákladů (zaškolení). Příchod a odchod pracovníků je příčinou velkých ztrát, a  proto je 

důležité předcházet přílišnému pohybu pracovníků. To znamená více motivovat, vzdělávat, 

klást důraz na jedinečnost osobnosti. Ke každému zaměstnanci je nutno přistupovat 

individuálně. Vést zaměstnance, aby se podíleli na utváření společnosti, v níž budou 

stanoveny reálné cíle. Nereálné cíle jsou demotivující. 

Navrhuji sestavit organizační plán jednotlivých pracovníků v rozvoji a růstu v jejich 

profesí. Každý pracovník by měl být informován o tom, jak dosáhne svého rozvoje. 

Neinformovanost pracovníka nebo žádná motivace dalšího rozvoje vede k odchodu 

pracovníka ze společnosti. Z důvodu jeho nespokojenosti v pracovní činnosti nedochází    

k seberealizaci, růstu, spolupodílení na vytváření hodnot ve společnosti. 

Navrhuji sestavit strategický plán společnosti, kde by byly stanoveny cíle do 

budoucna. Plán by obsahoval možnosti zlepšení personálních podmínek pro zaměstnance. 

Dobře sestavený strategický plán má za následek významnou a úspěšnou existenci 

společnosti na trhu. Je nutné konkrétně vybrat managera, který bude přímo zodpovídat za 

strategii řízení lidských zdrojů.  

Zaměstnavatel při přijímání nových pracovních sil by se měl zaměřit na jejich 

kvalifikaci, znalost a dovednost v dané profesi. Navrhuji ověřit znalosti vyplněním testu, 

kde uchazeč prokáže své opravdové znalosti a zkušenosti v daném oboru. Jestliže uchazeč 

projde testem znalostí a dovedností, je nutné ještě provést praktickou zkoušku. Je třeba, 

aby pracovník znal svoji profesi jak po teoretické, tak i po praktické stránce.  Výsledek 

testu znalostí a dovedností by byl přiložen do složky pracovníka. 

Pohovorem uchazeče o zaměstnání zjišťujeme chování, předpoklady a cíl uchazeče. 

Pohovor by měl být zakončen seznámením pracovníka s daným pracovním místem. 

 

 



Martina Andělová: ANALÝZA PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU VE VYBRANÉ 
SPOLEČNOSTI 

   2010                                                                                                                                  20 

Navrhuji větší důraz na hodnocení pracovníků, které je zaměřené na výsledky práce, 

na sociální a pracovní chování pracovníka. Při zaměření na výsledek práce hodnotíme 

množství, kvalitu a včasnost. Musíme přihlížet na jednotlivé profese, vzdělání pracovníků, 

délku praxe, pohlaví, věk, zdravotní stav atd. Dále hodnotíme chování pracovníka. To je 

schopnost rozhodovat, odbornost, kritičnost, schopnost spolupracovat, vystupování na 

veřejnosti nebo uvnitř v podniku a umění jednat s lidmi atd.  

Doporučila bych hodnocení projednat s každým pracovníkem zvlášť a hned probrat 

jeho nápravu nebo pochvalu. Hodnocení by měl provádět nadřízený pracovník, který umí 

zhodnotit objektivně pracovní úkony pracovníka. Hodnotitel by neměl být příliš shovívavý,  

ale ani příliš přísný. Hodnotitel by měl být všestranný, spravedlivý a hodnocení by měl 

provádět nezaujatě a nezávisle na sympatiích k jednotlivým pracovníkům. Hodnocení 

podáváme písemně, aby se mohl pracovník na pohovor s nadřízeným dostatečně připravit. 

I když pracovník bude mít spíše záporné hodnocení, musí hodnotitel najít klady a 

motivovat pracovníka k zlepšení jeho výkonu.  

Klidný rozhovor bez emocí mezi nadřízeným a podřízeným pracovníkem vede          

k lepší spolupráci, ale i k novým myšlenkám a vylepšení práce z pohledu podřízeného. 

Společným rozhovorem mohou posoudit celou situaci.  

Vyhodnocování u pracovníků provádíme jednotlivě, ale také se můžeme zaměřit na 

vyhodnocování kolektivu. Odměna by mohla být jak finanční, tak i nefinanční - jako jsou 

pobyty v lázních nebo v rekreačních střediscích. Takováto motivace vede k upevnění  

zdraví a spokojenosti pracovníků.  

Ne u všech profesí společnosti se dá vyhodnotit nejlepší pracovník. V administrativě 

toto hodnocení nelze uskutečnit. Tady lze hodnotit podle včasné, bezchybné a svědomitě 

provedené práce. U dělnických profesí lze vyhodnocení provádět podle toho, jak rychle 

pracovník zadaný úkol splní a v jaké kvalitě.  

Nelze zapomenout na motivaci osobního růstu pracovníků. Vhodnou motivací - jako 

je odměna, pochvala, uznání - chceme docílit u pracovníka zájmu o osobní růst. Tím          

u pracovníka dochází ke spokojenosti v práci a podílí se na spoluvytváření společnosti. 

Pracovník, který nemá dostatečnou motivaci  osobního růstu, považuje práci za obtížnou a 

nemá o ni zájem. Pracovník chodí do zaměstnání s donucením. 
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Spokojení pracovníci řádně motivovaní budou do zaměstnání chodit rádi a bude 

docházet  k dalšímu rozvoji pracovníka.  

Každý pracovník by měl vědět, co od něj společnost očekává. Pokud tyto informace 

nemá, žije v nejistotě. Tím dochází ke stresu, nárůstu rizikových situací - pracovník nemá 

výhled do budoucna.  

Společnost jednostranně používá odměny ve formě peněžní náhrady. Navrhuji 

odměňovat pracovníky ve formě vyplývající z pracovního poměru, například v podobě 

zaměstnanecké výhody, slev na stavební materiál, zdravotní a rehabilitační péče, příplatků 

na rekreační pobyty dětí a pracovníků atd. 

Dále navrhuji zavést příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, rizikové 

příplatky, příspěvky na dovolenou, Vánoce, k životnímu jubileu nebo pracovnímu výročí. 

Osobně jsem se dotazovala Jaké poukazy by pracovníci využili ve svém volném 

čase? Při rozhovoru s jednotlivými pracovníky ze všech profesí jsem zjistila, že nejvíce 

zaměstnanců z dělnických profesí by měli zájem o poukazy na masážní a lázeňské služby, 

které by využívali pro regeneraci těla a k odpočinku. Pracovníci z administrativy preferují 

poukazy do fitness center a masážní služby. 

 Je potřeba zdůraznit péči o zdraví pracovníka. Nestačí jen preventivní lékařské 

prohlídky. Ale sám pracovník svou aktivitou - pohybem - přispívá k upevnění svého 

zdraví. Začala bych u rodin s dětmi. Děti by svým nadšením a zájmem mohly ovlivnit další 

pracovníky. Ti by se postupně připojili k různým sportovním činnostem sami.  

Řešila bych to poukazy na zimní stadion, využití plaveckého areálu, tenisového kurtu, 

vodáckého sportu atd.  

Zisk společnosti je třeba využít na modernizaci pracovního prostředí, nákup nových 

automobilů, pracovních strojů a nářadí. Tím dochází k zlepšení a urychlení pracovní 

činnosti v příjemném prostředí.  

Mezi pracovní potřeby patří i bezpečnost práce a pohodlí. Mělo by se předcházet 

nemocem z povolání a pracovním úrazům. To znamená dodržovat bezpečnostní podmínky 

práce. 
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 Administrativní pracovníci by měli mít uspořádané pracovní prostředí tak, aby se 

cítili bezpečně a pohodlně. U stavebních pracovníků zaměřit se na fyzické požadavky 

práce, znamená minimalizovat námahu a střídat pracovní operace. 

Navrhuji zlepšení pracovního prostředí pro administrativní pracovníky. Estetickou 

úpravu pracoviště v podobě lepších světelných podmínek a barevně upravených pracovišť. 

Použití barevných odstínů v prostoru podle daných kritérií. Např. v místnosti na jižní 

straně je vhodné použít odstíny studených barev, které prostor zdánlivě ochlazují. Pro 

severní místnost je vhodné použít odstíny teplých barev. Tím také dojde k pozitivnímu 

psychologickému ovlivnění pracovníka.   

Navrhuji zlepšení pracovních podmínek na staveništi, které vyplynuly                         

z dotazníku č. 2, 7) Co byste podle vlastního uvážení  změnili na pracovišti? 

Pracovníci požadovali zajistit mobilní umývárny a šatny na stavbě, delší dobu na 

odpočinek a svačinu, placenou dobu svačiny. 

 Bylo by dobré zaměřit se na zjednodušení pracovních úkonů, aby se nepřetěžovali 

pracovníci. Odpočinutý a nepřetěžovaný pracovník může vykonávat další důležité úkony. 

Zjednodušení pracovních úkonů znamená pořízení přehledných a srozumitelných 

programů a přístrojů. Jedná se o počítačové programy, které využívají administrativní 

pracovníci. S těmito programy by se měl pracovník dobře naučit pracovat, aby mohl 

vyhledávat různé informace, které mu usnadní jeho práci.  

Využití nových přístrojů a technologií na staveništi usnadní pracovníkům práci a tím 

ušetří čas na další úkony. Práce se zrychlí a zefektivní. Používají se nové přístroje - jako 

jsou digitální metry, venkovní elektrické výtahy, pískovací stroje, elektronické nářadí.      

V oblasti technologie je nutné využívat materiály pro strojní nebo ruční provedení - 

reprofilační hmoty, různé materiály na zednické práce.   

 Doporučila bych u některých pracovních pozic rotaci práce. Tím by nedocházelo     

k rutinnímu až automatickému výkonu práce.  

Podle potřeby bych doporučila školení pracovníků k prohloubení jejich znalostí. 

Vzdělávání by se měli zúčastnit vedoucí pracovníci - stavební mistři. Hlavní téma školení 

by bylo použití nových technologií a materiálů na stavbách. 
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Pracovníci by se měli vzdělávat, protože jim vzdělávání a nové vědomosti přináší 

větší rozhled v zaměstnání, vyšší příjem, kvalifikaci. Vzdělanější pracovníci se pro 

společnost stávají více nepostradatelnými. 

Navrhuji pracovníkům vyplnit dotazník, kde uvedou, co by na svém pracovišti 

změnili. Návrh dotazníku na zlepšení pracovních podmínek je uveden na straně 23, 

dotazník č. 2. Pracovníci by vyplňovali dotazník anonymně. V dotazníku by vyjádřili svoje 

pocity a přání. Na základě vyhodnocení dotazníku by se vedoucí pracovníci zaměřili na 

další motivační kroky, které by vedly pracovníky k uspokojení na pracovišti. 

Zaměstnavatel by mohl připomínky zařadit do svého strategického plánu a průběžně plnit 

reálné potřeby pracovníků.  

Připomínky by se  týkaly zlepšování sociálních podmínek pracovníků. Zaměření se 

na větší kontakt s ostatními spolupracovníky. Organizace by mohla pořádat společenské a 

sportovní akce pro pracovníky, například sportovní utkání, oslavu výročí, narozenin a 

jiných událostí. Tím by se spolupracovníci lépe poznali i po jiné stránce než pracovní. 

Vedlo by to ke stmelování kolektivu.  

 

dotazník č. 2 

 
Dotazník zaměstnanců na zlepšení pracovních podmínek 
 
1) Obor vaší profese..................................... 

2) Jsou na vašem pracovišti okolnosti, které mají vliv na Vaše zdraví? (např. špatné 

osvětlení, hluk, prašnost atd.) 

ano - jaké?................................................. 

ne 

3) Máte materiální a pracovní pomůcky potřebné pro svou práci? 

ano 

ne - jaké chybí?................................................................... 

4) Jste spokojeni s vybavením v rámci pracovního prostředí, které je Vám 

poskytováno?  

 ano, jsem spokojen 

nevyhovuje, nejsem spokojen, zlepšil bych následující ……………………………  
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5) Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti? 

ano 

ne 

6) Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 

vyhovující 

nevyhovující 

7) Co byste podle vlastního uvážení změnili na pracovišti? 

............................................................................................................................ 

 

 

Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník jsem rozdala 57 pracovníkům (8 administrativním pracovníkům, 7 stavebním 

mistrům a 42  ostatním pracovníkům). 

 

 

Počet dotazovaných pracovník ů

14%

12%

74%

administrativní pracovníci

stavební mistři

ostatní pracovníci

 

Obr.  6 Počet dotazovaných pracovníků 

 

 

 

V otázce č. 1 byl vyplněn obor profese pracovníka. 
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otázka č. 2 Jsou na vašem pracovišti okolnosti, které mají vliv na Vaše zdraví? (např. 

špatné osvětlení, hluk, prašnost atd.) 

32 pracovníků odpovědělo ano. Pracovníci byli nespokojeni s prašností a hlučností na 

pracovišti. 

25 pracovníků odpovědělo ne.  

 

otázka č. 2 Jsou na vašem pracovišti okolnosti, které mají vliv na Vaše zdraví? např. 
špatné osvětlení, hluk, prašnost atd.

56%

44%

ano

ne

 

Obr.  7 Otázka č. 2 Jsou na vašem pracovišti okolnosti, které mají vliv na Vaše zdraví? 

 

 

otázka č. 3 Máte materiální a pracovní pomůcky potřebné pro svou práci? 

47 pracovníků odpovědělo ano. 

10 pracovníků odpovědělo ne. Pracovníci žádali častější vydávání pracovních ochranných 

pomůcek jako jsou montérky, rukavice atd. 

 

otázka č. 3 Máte materiální a pracovní pomůcky potřebné pro svou práci?

82%

18%

ano

ne

 

Obr.  8 Otázka č. 3 Máte materiální a pracovní pomůcky potřebné pro svou práci? 
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otázka č. 4 Jste spokojeni s vybavením v rámci pracovního prostředí, které je Vám 

poskytováno? 

44 pracovníků bylo spokojeno s vybavením pracovního prostředí. 

13 pracovníků nebylo spokojeno s vybavením pracovního prostředí. Pracovníci byli 

nespokojeni s kvalitou pracovních pomůcek.  

 

otázka č. 4 Jste spokojeni s vybavením v rámci pracovního prostředí, které 
je Vám poskytováno?

77%

23%

spokojeno

nespokojeno

 

Obr.  9 Otázka č. 4 Jste spokojeni s vybavením v rámci pracovního prostředí, které je Vám poskytováno? 

 

 

otázka č. 5 Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti? 

36 pracovníků odpovědělo, že se mohou profesně rozvíjet. 

21 pracovníků odpovědělo, že se nemohou profesně rozvíjet. 

 

otázka č. 5 Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní 
schopnosti?

63%

37%

ano

ne

 

Obr.  10 Otázka č. 5 Máte možnost při práci v této společnosti rozvíjet svoje profesní schopnosti? 
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otázka č. 6 Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 

48 pracovníků bylo spokojeno se svým pracovním prostředím. 

9 pracovníků nebylo spokojeno se svým pracovním prostředím.  

otázka č. 6 Jak hodnotíte své pracovní prostředí?

84%

16%

vyhovuje

nevyhovuje

 

Obr.  11 Otázka č. 6 Jak hodnotíte své pracovní prostředí? 

otázka č. 7 Co byste podle vlastního uvážení změnili na pracovišti? 

40 pracovníků nenavrhuje žádné změny na pracovišti. 

17 pracovníků navrhuje na pracovišti změny jako jsou mobilní šatny na stavbách, delší a 

placenou přestávku na jídlo, omezení hlučnosti a prašnosti atd. 

otázka č. 7 Co byste podle vlastního uvážení změnili na pracovišti?

70%

30%

nezměněno

změněno

 

Obr.  12 Otázka č. 7 Co byste podle vlastního uvážení změnili na pracovišti? 

tabulka 8 Nejčastější požadavky na změny 

Nejčastější požadavky na zm ěny 

mobilní šatny  

delší a placené přestávky 

omezení hlučnosti a prašnosti 
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5. Závěr 

Závěrem práce bych chtěla shrnout a rozebrat výsledky personálního managementu 

ve vybrané společnosti - konkretizovat výsledky v jednotlivých úsecích společnosti, 

vyzdvihnout kladné  hodnocení. Ale zároveň nesmím opomenout zápory v hodnocení nebo 

neúspěšné výsledky v dosahování vytyčených cílů.  

Dále bych chtěla poukázat na konkrétní řešení problému, které vyplynuly                  

z analýzy. Nestačí jen provést analýzu, ale je nutné zjištěné skutečnosti využít k rozvoji 

dané společnosti.  

Prvořadým problémem, který vyšel z analýzy je, že podnik nemá ucelenou vizi          

v plánování dosažení vytyčeného cíle. Dochází k chaotickým a nepředvídatelným situacím. 

Je nutné konkrétně vypracovat program pro realizaci plánu podniku, který musí jasně a 

přesně formulovat úkoly a povinnosti pro jednotlivé úseky managementu. Program 

stanovuje přesnou strategii plánu. Plán musí zahrnovat průzkum v okolních regionech 

ohledně poptávky stavebních prací, konkurence a rentability práce. 

 Dále zdůrazňuji, že je důležité uvědomit si správný výběr managera a využití jeho 

řídících a organizačních schopností v programu plánu. Manager musí mít znalost 

motivačních prvků v řízení kolektivu.  

 Měl by umět použít motivaci jako je odměna, ale i tresty (kritika, disciplinární 

řízení). Odměňují se dlouhodobé výsledky. Nemělo by se zapomínat na odměny                 

z krátkodobých výsledků.  

Domnívám se, že správný výběr managera je poloviční úspěch k dosažení 

vytyčeného cíle. A tím je růst a stabilizace podniku.  

Při výběru pracovníků se klade důraz na kvalifikaci a praxi. Myslím si, že společnost 

při výběru zaměstnanců se může zaměřit také na umístění absolventů škol bez náležité 

praxe. Podnik si vlastně vychová pracovníka podle svých potřeb.  Pracovník se lépe zapojí 

do pracovní činnosti a bude přínosem pro společnost.  

 Na druhou stranu organizace nepodceňuje význam vzdělávání. To dokazuje, že 

společnost umožnila dálkové studium na vysoké škole pracovníkovi z administrativy.       

A jeden pracovník získal výuční list v oboru zedník.   
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Proběhlo školení s názvem Řízení lidských zdrojů. Školení se zúčastnili 2 manageři. 

Získali vědomosti v procesu motivace tak, aby dovedli správně motivovat pracovníky, a to 

takovými metodami jako je odměňování, pochvala, povyšování atd.  

Musím také vyzdvihnout klady z vypracované analýzy. V poslední době se 

společnost zaměřila na úpravu a obnovu pracovního prostředí. Byly provedeny venkovní 

úpravy - úprava travnatých ploch, zřízení parkovacích míst. 

Vnitřní úpravy pracovního prostředí byly provedeny v rámci celkové opravy místností, 

šaten,  sociálního zařízení, modernizace nábytku, nákupu počítačů a nových programů. 

Byla zlepšena stránka BOZP v rámci požárních předpisů nainstalováním požárních hlásičů 

na pracovištích v areálu společnosti. Postupně se obnovuje vozový park, nákup jeřábu a 

bagru. 

Je vidět, že společnost investuje nemalé peníze na zlepšení pracovního prostředí a 

vybavenosti. Tato investice se společnosti vrátí formou aktivní práce a zvýšením výkonu 

práce za pomocí moderní techniky.  

Nedílnou součástí firmy je její prezentace, která podle mého názoru není dostatečně 

obnovována. Internetové stránky pružně nereagují na aktuálnost nových nabídek, 

technologií, postupů práce a jakosti podle certifikátu ISO 9001. Veřejnost není 

seznamována s celkovou činností firmy.  

Cílem firmy je zkvalitňování služeb za účelem dosažení spokojeného zákazníka. Ne 

ve všech případech se daří úkol plnit. Bylo by vhodné zlepšit individuální přístup               

k jednotlivým zákazníkům.  

Společnost se snaží již od svého založení docílit pevného postavení na trhu. Firma 

toho stále nedosáhla, protože nemá jasně a zřetelně definovaný strategický plán. Proto 

nedochází k zvyšování výkonnosti firemních procesů, efektivní realizaci inovačních 

projektů, nedochází k měření a hodnocení výkonnosti lidí.  
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