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ANOTACE  

Tématem bakalářské práce je řízení lidských zdrojů ve společnosti Hutní projekt, a. s. 

Společnost má sídlo ve Frýdku-Místku, kde je zároveň jedno z pracovišť, další pracoviště 

se nachází v Uherském Hradišti. Obchodní firma se specializuje na projektování koksoven 

a těžké hutní chemie. Úkolem bakalářské práce je analyzovat řízení lidských zdrojů 

zaměřené na péči o zaměstnance a provést výzkum formou dotazníku na personální rozvoj 

zaměstnanců a využívání sociálního fondu. 

Klí čová slova: řízení lidských zdrojů, péče o zaměstnance, personální rozvoj, 

personalistika 

SUMMARY 

The subject of Bachelor´s thesis is the human resources management in the joint stock 

company Hutni projekt Frydek-Mistek. The place of business of the company is in Frydek-

Mistek, where the one working site is located herewith, the second working site is situated 

in Uherske Hradiste. The trade company is specialized in the designing of coke oven plants 

and metallurgical heavy chemistry. The goal of my Bachelor´s thesis is to analyse 

of human resources management focused on staff welfare and to carry out the questionary 

research on a personnel development and a social fund exploitation. 

Keywords: human resources management, staff welfare, personnel development, 

personnel policy 
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1 ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma „Řízení lidských zdrojů“. Téma mě 

zaujalo, neboť o úspěchu organizace rozhodují lidé. Úspěchy ovšem nepřicházejí samy 

sebou. V dnešní době, kdy je na trhu velká konkurence, si management podniků 

uvědomuje, že vedle jiných důležitých aktivit, musí také věnovat pozornost řízení a rozvoji 

lidských zdrojů. Neznamená to však přijímat vhodné zaměstnance a udržet si je v podniku, 

ale také získávat je pro společnou věc a vytvářet jim příznivé podmínky pro jejich práci. 

Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je věnovat pozornost odbornému růstu 

zaměstnanců, jejich prosperitě a osobnímu rozvoji. Na toto je však zapotřebí vynaložení 

nemalých finančních prostředků. Mám za to, že nejlépe uložené peníze jsou právě 

do rozvoje a vzdělávání lidí. Tyto investice se podniku vrátí mnohonásobně zpět, bude-li 

s lidskými zdroji správně zacházet. 

Aby bylo dosaženo maximální lidské výkonnosti, je třeba rozvíjet i stránku péče 

o zaměstnance. Je-li zaměstnanec v zaměstnání spokojen, vytváří si vztah ke svému 

zaměstnavateli, který se následně odráží jako jeho úspěch. Péče o zaměstnance se tak stává 

nezbytnou součástí moderní personalistiky.  

Řízení lidských zdrojů ve své bakalářské práci budu popisovat v obchodní firmě Hutní 

projekt, a. s., ve Frýdku-Místku. Společnost se specializuje na projektování koksoven 

a těžké hutní chemie. Hutní projekt byl založen již v minulém století v roce 1951, 

kdy vznikla potřeba komplexního zabezpečení projektové přípravy v sektoru hutí 

a rudných dolů.  

Na přelomu 20. a 21. století zastával funkci generálního ředitele nynější ministr vnitra 

Ing. Martin Pecina, MBA. Pod jeho vedením se začala zrychlovat ekonomická aktivita 

společnosti, byl uplatňován pokročilý způsob řízení lidských zdrojů. 

Bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní části následuje druhá kapitola 

charakterizující společnost. Třetí kapitola vymezuje teoretická východiska řízení lidských 

zdrojů. Další kapitola je věnována analýze současného stavu zabývající se péčí 

o zaměstnance. Po páté kapitole, ve které je zpracováno vyhodnocení dotazníků 

zaměřených na personální rozvoj zaměstnanců a využívání sociálního fondu, následuje 

závěr. 
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2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

2.1 Historie a současný stav  

Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s., je inženýrsko-dodavatelská společnost, která vznikla 

v padesátých letech dvacátého století. Byla dceřinou společností státního podniku Hutní 

projekt Praha. Po roce 1989 se podnik oddělil od původního státního podniku a vznikla 

samostatná akciová společnost. Nová společnost navázala na mnohaletou odbornou tradici 

a ponechala si původní název, který symbolizuje dlouhodobou trpělivou práci k získání 

technické vyspělosti, jako předpokladu k uspokojení nejnáročnějších požadavků 

zákazníků. 

Od svého vzniku se společnost Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s., specializuje 

na projektování koksoven a těžké hutní chemie. Svým odborným zázemím, bohatým 

archivem a vlastním know how výrazně ovlivňuje úroveň koksárenství, a to nejen v České 

republice. Na pracovištích ve Frýdku-Místku a Uherském Hradišti disponuje řadou 

špičkových odborníků, pod jejichž vedením zabezpečuje komplexní projektovou přípravu 

staveb, inženýrskou a dodavatelskou činnost. 

Odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti z investiční výstavby byly po změně tržních 

podmínek využity k úspěšnému rozšíření aktivit i do dalších průmyslových oborů 

a nevýrobních sfér, jako jsou např. potravinářský, spotřební a strojírenský průmysl, 

zemědělství, energetika, plynárenské, vodovodní a teplovodní sítě, občanská vybavenost 

měst a obcí, inženýrské stavby a stavby na ochranu životního prostředí. Společnost má 

certifikovaný systém řízení ISO 9001:2000, je držitelem certifikátu Národního 

bezpečnostního úřadu na stupeň „Důvěrné“. 

2.2 Oblast poskytovaných produktů a služeb 

V oboru projektování staveb a inženýrských služeb Hutní projekt, a. s., v kombinaci 

se špičkovým technickým vybavením umožňuje nabídnout zákazníkům produkty a služby 

respektující vysoké standardy kvality v následujících oblastech:  
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� projektová dokumentace všech stupňů pro stavby výrobní, pozemní, inženýrské 

a ekologické;  

� inženýrská činnost spojená s realizací staveb na klíč, poradenské a konzultační služby, 

zastupování na úřadech a stavební dozor; 

� studie, posudky, audity související s ekologií staveb a nezbytné pro vydání 

potřebných stavebních povolení (např. studie vlivu staveb na životní prostředí, studie 

rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, protihlukové studie apod.); 

� výběr dodavatele od zpracování dokumentace po zajištění výběrového řízení 

na nejvhodnějšího dodavatele stavby, rekonstrukce či opravy;  

� technická pomoc při výstavbě a provozu koksárenských baterií, průmyslových komínů 

a tepelných průmyslových agregátů; 

� technické informace v oboru koksárenství a pravidelné vydávání zpravodaje 

s rešeršemi a odkazy v této technické oblasti a příbuzných oborech [7].  

2.3 Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a. s. 

Sídlo   28. října 1495 

   738 01 Frýdek-Místek 

Právní forma  akciová společnost 

IČ   45193584 

DIČ    CZ45193584 

Bankovní spojení ČSOB, a. s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu  309571813/0300 

Telefon  +420 558 877 111 (recepce) 

E-mail   hpfm@hpfm.cz 

Webové stránky www.hpfm.cz [5] 
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V současné době akciovou společnost Hutní projekt řídí člen představenstva Ing. Jaromír 

Ivánek. Funkci generálního ředitele zastává od roku 2003. Ing. Ivánek navázal na dobře 

započatou práci svého předchůdce, zaměřil se však také na výchovu projektantů specialistů 

v oboru koksárenských technologií. Byly zahájeny vzdělávací aktivity ve formě interních 

seminářů, které byly vedeny vlastními specialisty i externími lektory. 

Do roku 2003 společnost řídil Ing. Martin Pecina, MBA, nynější ministr vnitra v úřednické 

vládě Jana Fischera. Ing. Martin Pecina, MBA nastoupil do Hutního projektu, a. s., v roce 

1996 jako programátor a od roku 1999 zastával funkci generálního ředitele. Pod jeho 

vedením nastaly změny v organizační struktuře a započala se zrychlovat ekonomická 

aktivita společnosti. Převážně mladí lidé byli jmenováni do funkcí náměstků. Společnost 

se zviditelnila na zahraničních trzích, převážně asijských, dostala se do povědomí jako 

jeden ze světových specialistů v oboru koksárenských technologií. Tyto změny 

se pozitivně odrazily na hospodářském růstu. Společnost vykazovala velice vysoké 

hodnoty finančních ukazatelů, získala několik dlouhodobých a rozsáhlých projektů.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Historický vývoj personalistiky 

V praxi se často setkáváme v souvislosti s personální prací s řadou termínů – personální 

administrativa, personální řízení nebo řízení lidských zdrojů. Tyto výrazy jsou považovány 

za slova souznačná. Ve skutečnosti označují rozdílné vývojové fáze i rozdílné koncepce 

personální práce.  

3.1.1 Personální administrativa 

Služba zajišťující administrativní práce a procesy spojené se získáváním lidí je z pohledu 

historie chápána jako nejstarší personální práce. Měla tedy výlučně pasivní roli, a proto 

se pro ni vžilo označení personální administrativa. Tento systém dosud přetrvává 

v některých podnicích, význam personální práce je zde stále nedoceněn. Jedná se hlavně 

o podniky s autoritativnějším a centralizovanějším způsobem řízení a nízkou mírou dělby 

pravomocí.  

3.1.2 Personální řízení 

Trochu odlišné pojetí personální práce se objevuje již před druhou světovou válkou 

v podnicích s dynamickým vedením, zaměřujících se na ovládnutí co největší části trhu. 

K tomuto cíli mělo přispět vytvoření organizovaného a motivovaného pracovního 

kolektivu. Podniky si uvědomují důležitost lidského zdroje. Začíná se prosazovat aktivní 

role personální práce – tj. skutečné personální řízení. Tento systém se objevuje 

před druhou světovou válku i v mnoha českých podnicích.  

„Personální řízení se zaměřovalo na lidi při práci a na jejich vztah v organizaci. Cílem 

personálního řízení bylo podporovat zvyšování kvality přínosu zaměstnanců ke krátkodobé 

i dlouhodobé úspěšnosti podniku. Personální řízení mělo přispívat k výsledkům organizace 

i k osobnímu prospěchu zaměstnanců“ [1]. 
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3.1.3 Řízení l idských zdrojů  

V průběhu 50. a 60. let se ve vyspělých zahraničních firmách začíná utvářet koncepce 

personální práce označována jako řízení lidských zdrojů. Toto řízení se stává jádrem 

celého podnikového řízení. Nejdůležitějším výrobním vstupem a motorem činnosti 

organizace je lidská pracovní síla. Dokončuje se vývoj personální práce od administrativní 

činnosti k činnosti koncepční, opravdu řídící [4]. 

3.2 Význam řízení lidských zdrojů 

„Řízení lidských zdrojů znamená soubor manažerských postupů, sloužících k získávání 

a udržení zaměstnanců ve firmě a zajišťování toho, aby podávali vysoký výkon a tím 

přispívali k dosažení organizačních cílů. V porovnání s tradiční personalistikou 

a personálním managementem je řízení lidských zdrojů manažerským přístupem, od nějž 

organizace mohou očekávat, že přispěje k dosažení jejich konkurenční výhody“ [1]. 

Chod podniku je zajištěn tehdy, jestliže se podaří shromáždit, propojit a efektivně využít 

materiální, finanční a lidské zdroje. Tato činnost je předmětem podnikového řízení 

a záleží, jak s těmito zdroji bude hospodařit.  

Když se zamyslím, který zdroj je nejcennější, jednoznačná odpověď bude – lidé, tedy 

zaměstnanci.  

Materiální i finanční zdroje mohu získat různými způsoby, ale lidský faktor 

je nenahraditelný. Vždyť právě lidé vytvářejí organizaci ekonomickou hodnotu a záleží, 

jaký výkon budou pro podnik odvádět. Lidské zdroje jsou oživovatelem a motorem, 

který udržuje daný podnik v chodu. Pokud zaměstnanci budou mít pocit, že je podnik 

jenom využívá, odrazí se to v jejich přístupu k práci. Potřebují vědět, že jejich úsilí má 

nějaký smysl, že mají uspokojení z vynaložené práce, že se podílejí na plnění podnikových 

cílů. Takto motivovaní zaměstnanci vykonávají svou práci naplno.  

Významný znalec na lidské zdroje J. Koubek podrobně popisuje, jak se řízení lidských 

zdrojů zaměřuje na člověka v pracovním procesu. Zmiňuje se o jeho získávání, fungování, 

formování, využívání, dosažení pracovních výsledků, jeho dovednostech a schopnostech, 

jaký má přístup k práci, podniku, spolupracovníkům a také zda nachází uspokojení 

z vykonané práce. Lidské zdroje představují pro podnik ten nejcennější a obvykle 

i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti podniku.  
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Lidé jsou pro podnik největším bohatstvím a záleží, jak s nimi bude hospodařit. Od toho 

se bude odvíjet, zda podnik uspěje či nikoliv.  

3.2.1 Úkoly řízení l idských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů má celkem pět hlavních úkolů: 

� zařazení správného člověka na správné místo a neustále jej připravovat na měnící 

se požadavky spojené s jeho pracovní pozicí; 

� optimální využívání pracovních sil v organizaci, tzn. efektivní využití pracovních 

schopností zaměstnanců v dané pracovní době; 

� formování týmů, efektivní vedení lidí a budování zdravých mezilidských vztahů,  

� personální a sociální rozvoj pracovníků podniku - zahrnuje rozvoj pracovních 

schopností a dovedností, rozvoj osobnosti, sociálních vlastností, pracovní kariéry;  

� dodržování zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí, lidských práv a vytváření 

dobré zaměstnavatelské pověsti.  

3.2.2 Personální č innosti  

J. Koubek uvádí personální činnosti přibližně v následující podobě: 

1. vytváření a analýza pracovních míst – přesné určení pracovních úkolů, které jsou 

spojené s pravomocí a odpovědností, správné vymezení a popis pracovního místa; 

2. personální plánování – plánování potřeby pracovníků v podniku a plánování 

personálního rozvoje pracovníků; 

3. získávání, výběr a přijímání pracovníků – zpracování a zveřejňování informací 

o volných pracovních místech, volba dokumentů požadovaných od uchazečů 

o zaměstnání, shromažďování informací o uchazečích, rozhodování o výběru nových 

zaměstnanců, zařazení přijatého pracovníka do personální evidence, uvedení nového 

pracovníka na pracoviště; 

4. hodnocení pracovníků – specializuje se na hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců, zahrnuje přípravu formulářů k hodnocení, obsah a metody hodnocení, 

vyhodnocování výsledků a návrh opatření; 
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5. rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru  – 

zařazování zaměstnanců na dané pracovní místo, jejich povyšování, převádění 

na jinou pozici, ale také penzionování a propouštění; 

6. odměňování – motivace pracovníků a poskytování zaměstnaneckých výhod; 

7. vzdělávání pracovníků – obsahuje rozvojové aktivity, identifikaci vzdělávacích 

potřeb, plánování vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání a účinnosti 

vzdělávacích programů; 

8. pracovní vztahy – zejména organizování jednání mezi vedením podniku 

a představiteli zaměstnanců, zpracování informací o dohodách, jednáních, zákonných 

ustanoveních, ale řeší i zaměstnanecké a mezilidské vztahy, komunikaci v podniku 

apod.; 

9. péče o pracovníky – zahrnuje pracovní prostředí, otázky pracovní doby, bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci, záležitosti sociálních služeb; 

10. personální informační systém – jedná se o zjišťování, uchování, zpracování 

a analýzu dat týkajících se pracovních míst, pracovníků a jejich práce.  

V poslední době jsou personální činnosti rozšiřovány o následující úseky:  

� průzkum trhu práce; 

� zdravotní péče o pracovníky; 

� metody průzkumů, zjišťování a zpracování informací; 

� dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků [4]. 

 

Z výše uvedených personálních činností se budu podrobněji zabývat bodem č. 9 péčí 

o pracovníky. Jsem přesvědčena, že správná péče je hnacím motorem pracovníka. 
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3.3 Péče o pracovníky 

Pracovníci jsou největším bohatstvím, který má podnik k dispozici. V tržním prostředí 

jsou obvykle i nejdražším zdrojem, zvláště pokud jde o pracovníky kvalifikované. 

„Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jejich úspěšnost a konkurenceschopnost je 

v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, jejich motivaci 

a pracovním chováním, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli, a že je teda 

nutné jim věnovat náležitou péči“ [4]. 

Mimo to je zde i určitý a stále rostoucí tlak odborů, státu i mezinárodních organizací, 

který směřuje k rozšiřování a zkvalitňování péče o pracovníky. Tato péče se stává 

nezbytnou součástí moderní personální práce.  

Péči o pracovníky můžeme rozdělit do tří skupin: 

� povinná péče o pracovníky daná zákony, předpisy a kolektivními smlouvami 

nadpodnikové úrovně (pracovní doba, délka dovolené, pracovní prostředí); 

� smluvní péče o pracovníky daná kolektivními smlouvami uzavřenými na podnikové 

úrovni; 

� dobrovolná péče o pracovníky, která je výrazem personální politiky zaměstnavatele. 

Pokud jde o nejširší pojetí péče o pracovníky, pak tato personální činnost zahrnuje: 

� pracovní dobu a pracovní režim; 

� pracovní prostředí; 

� bezpečnost práce a ochranu zdraví; 

� služby poskytované pracovníkům na pracovišti; 

� personální rozvoj pracovníků; 

� ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám; 

� péči o životní prostředí. 

Péče o pracovníky v podniku představuje tři druhy zájmů a z nich vyplývajících cílů: 

� celopodnikové zájmy a cíle týkající se občanských práv, zdraví a sociálního rozvoje 

člověka a sledující mj. i sociální mír, stabilitu společnosti a prosperitu; 

� individuální zájmy a cíle člověka, uspokojování jeho potřeb; 
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� zájmy a cíle zaměstnavatele týkající se zabezpečování potřebných lidských zdrojů, 

rozvoje jejich pracovních schopností a sociálních vlastností, motivace výkonu, 

vytváření zdravých mezilidských vztahů. 

3.3.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Obecná ustanovení o pracovní době a délce pracovní doby jsou zakotvena v ustanovení 

§ 78 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.  

„Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, 

a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů 

zaměstnavatele“ [2]. 

„Pracovní doba determinuje časovou využitelnost pracovníka, ale i jeho volný čas, tedy 

jeho životní způsob a životní úroveň, ovlivňuje uspokojování jeho mimopracovních potřeb, 

jeho zdraví, reprodukci jeho pracovních schopností a mnohé další. Protože v případě délky 

a rozvržení pracovní doby by mohlo docházet ke konfliktu mezi zájmy zaměstnavatele 

a zájmy pracovníka, upravuje tyto okolnosti zákon“ [4]. 

Základní druhy pracovních režimů: 

� přesčasová práce; 

� směnová práce; 

� zkrácená pracovní doba; 

� smlouva na roční počet pracovních hodin; 

� pružná pracovní doba; 

� sdílení pracovního místa; 

� distanční práce. 

3.3.2 Pracovní prostředí 

Personální práce se v souvislosti s pracovním prostředím koncentruje zejména 

na prostorové řešení pracoviště, fyzikální podmínky práce a sociálně psychologické 

podmínky práce. 
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Prostorové řešení pracoviště: 

� vhodná pracovní plocha; 

� vhodná výška pracovní plochy; 

� nejvhodnější zorné podmínky; 

� optimální pohybové prostory pro práci rukou; 

� pohodlný přístup na pracoviště. 

Fyzikální podmínky: 

� pracovní ovzduší (vlhkost, čistota vzduchu, teplota); 

� osvětlení; 

� barevná úprava pracoviště; 

� hluk. 

Fyzikální podmínky práce ovlivňují nejen pracovní výkon, jeho kvalitu, ale mají značný 

vliv na zdravotní stav pracovníků, jak duševní, tak tělesný.  

Sociálně psychologické podmínky – souvisejí s tím, zda člověk pracuje v neustálém 

kontaktu s dalšími pracovníky, nebo pracuje izolovaně. 

3.3.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Zaměstnavatel má povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny ohrožení 

života a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato jeho povinnost 

je kontrolovatelná. 

Zaměstnavatelé jsou povinni: 

� organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na všech pracovištích a zařízeních; 

� nahrazovat fyzicky namáhavé práce a práce ve ztížených podmínkách novými 

technologickými a pracovními postupy; 

� seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

práce; 

� provozovat stroje a zařízení odpovídající požadavkům bezpečnosti práce; 
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� vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců. 

Zaměstnanci jsou povinni: 

� dodržovat bezpečností předpisy; 

� používat při práci ochranné pracovní prostředky a zařízení; 

� zúčastňovat se školení a výcviku; 

� nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat návykové látky na pracovištích; 

� oznamovat nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 

při práci. 

Nejdůležitějším cílem těchto opatření je zabránit vzniku pracovních úrazů a nemocí 

z povolání. 

3.3.4 Služby poskytované pracovníkům na pracovišt i 

Služeb poskytovaných pracovníkům na pracovišti a v souvislosti s vykonáváním práce 

je nabízeno ve světě značné množství. K těm nejdůležitějším patří: 

� stravování pracovníků; 

� zdravotní služby; 

� poskytování pracovních oděvů; 

� poradenské služby zaměřené na pracovní záležitosti – vzdělávání. 

3.3.5 Personální rozvoj pracovníků  

Péče o personální rozvoj pracovníků je především péčí o kvalifikaci a její zvyšování. 

Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých zaměstnanců zaměstnavatel 

pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu na organizaci. 

Do personálního rozvoje patří i kariéra pracovníka. Pracovníci by měli být informováni 

o svých možnostech kariéry v podniku. Nejasná budoucnost vede zejména ty nejschopnější 

a nejdynamičtější pracovníky k tomu, že z podniku odcházejí. 
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3.3.6 Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

Tyto tzv. sociální služby obsahují široký okruh služeb považovaných také 

za zaměstnanecké výhody. Patří sem: 

� služby spojené s využíváním volného času – rekreace, sport, kultura; 

� služby sledující zlepšování životních podmínek zaměstnanců – bydlení, půjčky, jesle; 

� poradenské služby zaměstnanci; 

� programy týkající se kontaktů se ženami na mateřské dovolené. 

3.3.7 Péče o životní prostředí 

Pozornost podniku se koncentruje nejen na pracovní prostředí v zázemí podniku. Podniky 

se podílejí na úpravách obytného prostředí, sponzorují zřizování a údržbu veřejné zeleně, 

estetických prvků obytného prostředí (fontány, sochy). Často dbají na vysokou estetickou 

úroveň těchto zařízení, protože je používají i k reklamě. Péči o přírodní prostředí podniků 

většinou ukládají zákony. Kromě toho si podniky uvědomují, že nepoškozené životní 

prostředí v zázemí podniku má pozitivní vliv na zdraví a spokojenost jejich zaměstnanců. 

Péče o pracovníky má vliv na efektivnost řady personálních činností. Jde o vytváření 

pracovních míst (srovnání pracovních úkolů s pracovními podmínkami). V případě 

získávání a výběru pracovníků, péče o pracovníky ovlivňuje to, jak lidé vnímají pracovní 

atraktivnost podniku. Péče o pracovníky má význam pro stabilitu pracovníků a snížení 

nežádoucí fluktuace. V případě hodnocení pracovníků si podnik uvědomuje své nedostatky 

a bere na toto ohled. Velmi významná je i vazba na odměňování a úroveň péče se odráží 

i v pracovních vztazích [4]. 
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4 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

4.1 Péče o zaměstnance 

V této kapitole budu podrobněji popisovat personální činnost zaměřenou na péči 

o pracovníky Hutního projektu, a. s., rozdělenou do následujících sedmi skupin: 

1.  pracovní doba a pracovní režim; 

2.  pracovní prostředí; 

3.  bezpečnost práce a ochrana zdraví; 

4.  služby poskytované pracovníkům na pracovišti; 

5. personální rozvoj pracovníků; 

6.  ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám; 

7.  péče o životní prostředí. 

Výše uvedených sedm bodů se vztahuje na pracovníky zaměstnané v sídle společnosti 

a pouze v bodu č. 4, týkající se zdravotní péče, je výjimka, která náleží dvanácti 

zaměstnancům pracujícím v technicko-technologické divizi (TTD). Tito zaměstnanci 

přicházejí do styku s chemickými karcinogeny. Technicko-technologické divize 

se nacházejí v Ostravě – OKK Koksovny, a. s., v Třinci – Třinecké železárny, a. s. 

a v Košicích – U. S. Steel Košice, s. r. o.  

Hutní projekt, a. s. uzavřel kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu 

KOVO Hutní projekt, a. s. Smlouva je sjednaná na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. 

Je uzavřena i za zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni. Ve všech otázkách 

týkajících se kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem, je oprávněn jednat jménem 

všech zaměstnanců akciové společnosti výbor základní organizace odborového svazu. 

Spolurozhodovat za výbor základní organizace odborového svazu se zaměstnavatelem 

je oprávněn předseda. Základní organizace odborového svazu KOVO Hutního projektu, 

a. s., zvolila do svého čela jako předsedkyni Kateřinu Chlebkovou a celkem má 12 členů. 

V kolektivní smlouvě je ošetřeno právo spolurozhodování, právo na projednání, právo 

na informace, právo kontroly, ochrana pracovních míst a rušení pracovních míst. 



Hana Kavková: Řízení lidských zdrojů ve společnosti Hutní projekt, a. s. 

2010 15 

4.1.1 Pracovní doba a pracovní režim 

Pracovní doba je doba, ve které je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci. Průměrná délka týdenní pracovní doby v jednosměnném provozu činí 40 hod. 

V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců je 

v Hutním projektu, a. s., uplatňována dle ustanovení § 85 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, pružná pracovní doba. Tento pracovní režim je pružné čtyřtýdenní 

pracovní období, při němž si zaměstnanec sám volí začátek a konec směn. Pracovník je 

však povinen v období čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající 

podle rozvržení týdenní pracovní doby na toto čtyřtýdenní období. 

Začátek a konec pracovní doby upravuje Příkaz generálního ředitele, akciové společnosti 

č. 1 z roku 2001. Začátek pružné pracovní doby je stanoven od 6:00 hod. do 9:00 hod. 

Pevná pracovní doba je určena od 9:00 hod. do 14:00 hod. 

Každý zaměstnanec Hutního projektu, a. s., má čipovou kartu, která po přiložení 

k docházkovému terminálu zaznamenává příchody, odchody a průchody během pracovní 

doby. Na docházkovém terminálu má možnost zaměstnanec zjistit svůj aktuální stav 

odpracovaných hodin.  

4.1.2 Pracovní prostředí 

Management společnosti určuje a zodpovídá za poskytování a udržování pracovního 

prostředí tak, aby toto prostředí mělo pozitivní vliv na motivaci, spokojenost a výkonnost 

zaměstnanců. To pak vede k zlepšování výkonnosti celé organizace. Při určování 

pracovního prostředí se jedná zejména o: 

� umístění pracovního místa; 

� určené vybavení pro zaměstnance; 

� teplo, vlhkost, osvětlení apod.; 

� hygienu, čistotu apod.; 

� sociální vzájemné působení. 

Pracovní prostředí prošlo v nedávné době značnou rekonstrukcí. Budova Hutního projektu, 

a. s., byla kompletně zateplena a omítnuta v barvě loga společnosti. Všechny kanceláře 

zaměstnanců byly vymalovány a většina vybavena novým nábytkem. Zaměstnanci mají 
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k dispozici dva kompletně zařízené kuchyňské kouty, na chodbě je umístěn automat 

na horké nápoje. 

Nároky na pracovní prostředí se projednávají a řeší na poradách vedení na základě 

požadavků vedoucích zaměstnanců. K náročnějším požadavkům se vyjadřuje 

představenstvo akciové společnosti. Za zajišťování a udržování pracovního prostředí 

na potřebné úrovni, odpovídající potřebám zaměstnancům, zodpovídá ekonomický 

náměstek a oddělení hospodářské správy.  

4.1.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Zaměstnavatel jednou ročně provádí, v souladu s platnými směrnicemi BOZP, prověrky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Protokol je uložen na oddělení ekonomiky práce 

a personalistiky. Noví zaměstnanci jsou proškoleni o bezpečnosti při práci a požární 

ochraně. Zaměstnavatel pravidelně seznamuje zaměstnance s předpisy k zajištění 

bezpečnosti práce, průběžně vybavuje zaměstnance pro výkon práce mycími, čistícími 

a desinfekčními prostředky. 

4.1.4 Služby poskytované pracovníkům na pracovišt i 

Zdravotní péče 

Zaměstnavatel poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou 

k vyšetření, nebo ošetření zaměstnance, nebo člena rodiny. 

Zaměstnavatel hradí zaměstnanci lékařské prohlídky vstupní a preventivní. Cílem 

preventivních lékařských prohlídek je předejít poškození nebo zhoršení zdravotního stavu 

zaměstnance. Podle směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 16. prosince 1967, 

o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, se výkon práce posuzuje při preventivních 

lékařských prohlídkách. Prohlídky dle této směrnice se musí provádět nejméně jednou 

za pět let, u pracujících starších 50 let nejméně jednou za tři roky. Preventivní lékařské 

prohlídky se v Hutním projektu, a. s., provádějí jednou za tři roky na poliklinice 

ve Frýdku-Místku. 

U zaměstnanců technicko-technologických divizí jsou však preventivní lékařské prohlídky 

prováděny jedenkrát ročně. Těmto zaměstnancům zaměstnavatel přispívá na rehabilitační 

procedury. Rehabilitační pobyt je smluvně zajištěn v lázních Luhačovice, v lázeňském 
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hotelu Miramare. Na lázeňský pobyt v délce jednoho týdne má zaměstnanec nárok každý 

druhý rok.  

Stravování 

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na stravování ve výši 55 % hodnoty stravenky. 

Závodní stravování je zajištěno v jídelně Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku 

vzdálené od Hutního projektu, a. s., cca 50 m. Hodnota obědu činí 65 Kč, z toho 

zaměstnavatel přispívá finanční částkou ve výši Kč 35,75.  

Další možnost stravování mají zaměstnanci ve formě stravovacích poukázek v hodnotě 

70 Kč. Zaměstnanec si sám zvolí restaurační zařízení. 

Dotazem u mzdové účetní jsem zjistila, že zaměstnanci ve větší míře využívají závodního 

stravování na Střední průmyslové škole, a to nejen pro její krátkou vzdálenost od sídla 

společnosti, ale hlavně pro vysokou kvalitu obědů a využití možnosti výběru ze čtyř 

hlavních jídel. 

Parkoviště 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům parkování svých vozidel na dvou parkovištích, 

které jsou v jeho vlastnictví. V době od 6:00 hod. do 16:00 hod. jsou tato parkoviště 

vyhrazena pouze pro zaměstnance a návštěvy Hutního projektu, a. s.  

4.1.5 Personální rozvoj pracovníků  

Vzdělávání zaměstnanců je hlavním předpokladem rozvoje a výkonnosti společnosti a je 

hlavním nástrojem pro dosažení strategických cílů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Konkrétní vzdělávací aktivity plánuje příslušný vedoucí zaměstnanec v rámci 

individuálních plánů osobního rozvoje. Pro zaměstnavatele je základním hlediskem 

plánovaných aktivit určení cíle, tj. zaplnění mezery v potřebných znalostech 

či dovednostech zaměstnance. Např. schopnost komunikovat v odborné terminologii 

v anglickém či jiném světovém jazyce, znalost předpisů v dané oblasti.  

V Hutním projektu, a. s. jsou vzdělávací akce rozděleny do tří skupin: 

� profesní vzdělávací akce; 

� cyklická školení; 
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� manažerské kurzy, počítačové a jazykové kurzy. 

4.1.6 Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

Penzijní připojištění  

Zaměstnavatel přispívá měsíčně všem zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou, na penzijní připojištění finanční částku ve výši 300 Kč. 

Tato částka je připisována přímo na účet penzijního fondu, se kterým má zaměstnavatel 

uzavřenou smlouvu. Konkrétně se jedná o ING Penzijní fond, a. s. 

Bytová problematika 

Zaměstnavatel podporuje zaměstnance v řešení bytové problematiky. Ze sociálního fondu 

poskytuje návratné bezúročné půjčky. Výše poskytnuté půjčky je individuální. K písemné 

žádosti zaměstnance se vyjadřuje představenstvo společnosti. Na základě písemného 

požadavku zaměstnavatel zaměstnanci zpracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci, 

nástavbu, přístavbu, opravu apod. vlastního domu, nebo bytu. Dokumentace bude 

vypracována s razítkem Hutního projektu Frýdek-Místek, a. s., schválená 

podle podpisového regulativu a bezplatně rozmnožena ve dvou vyhotoveních. 

Sociální fond 

Sociální fond je využíván pro sociální, kulturní, vzdělávací a sportovní účely. Fond mohou 

využívat všichni zaměstnanci akciové společnosti. Fond je tvořen zůstatkem minulého 

roku, dotací a přídělem ze zisku společnosti. Sociální fond je využíván k následujícím 

účelům: 

� sociální výpomoc při úmrtí zaměstnance manželovi, manželce nebo nezaopatřeným 

dětem ve výši 2 000 Kč; 

� sociální výpomoc při úmrtí rodinného příslušníka (manžela, manželky, druha, 

družky, dítěte) ve výši 2 000 Kč; 

� při výpovědi z organizačních důvodů 2 000 Kč; 

� jednorázová sociální výpomoc 5 000 Kč; 

� peněžní dary jako ocenění dlouholeté práce pro společnost v intervalech 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 let, přičemž za každý rok bude vyplaceno 250 Kč. 
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Služby spojené s využíváním volného času, akce společnosti 

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci využívat masérské služby v provozovně, 

která se nachází přímo v objektu společnosti ve Frýdku-Místku. Zaměstnanci mají nárok 

využít tyto služby jedenkrát za měsíc v délce 30 minut. Masáž, která přesahuje tuto dobu, 

si zaměstnanec hradí sám. Umístění provozovny přímo v sídle společnosti je zaměstnanci 

velice oceňováno, jelikož nemusí tuto službu vyhledávat jinde. 

Dále zaměstnavatel celoročně umožňuje zaměstnancům v rámci sportovního využití 

navštěvovat jedenkrát týdně tělocvičnu v délce dvou hodin, kde se zaměstnanci baví 

volejbalem a nohejbalem. V letním období využívají venkovní hřiště, kde převážně 

zaměstnanci mužského pohlaví hrají kopanou. 

Zaměstnavatel Hutní projekt, a. s., pořádá každoročně tzv. jarní setkání zaměstnanců, 

které je většinou zaměřeno na sportovní akce. Na závěr roku organizuje vánoční večírek 

s celoročním vyhodnocením dosažených výsledků spojený s oceněním pracovníků 

za dlouholetou práci pro společnost.  

4.1.7 Péče o životní prostředí 

Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal, že bude pravidelně projednávat všechny 

otázky týkající se životního prostředí.  

4.2 Dotazník zaměřený na péč i  o zaměstnance v oblasti 

personálního rozvoje 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila dotazníkovou metodu, jejíž podstatou je písemné 

dotazování. Dotazník má poměrně velké výhody (rychlost, dostupnost, nízká finanční 

náročnost) a je jedním z nejrozšířenějších způsobů sběru informací.  

V Hutním projektu, a. s., v sídle společnosti, jsem celkem rozdala 50 dotazníků, z toho 

mi čtyři nebyly vráceny vůbec. Ve svém výzkumu jsem tedy zpracovala 46 vyplněných 

dotazníků. V procentech činí celková návratnost 92 % (obr. 1). Zaměstnanci měli 

na vyplnění dotazníku deset dnů. 
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Obr. 1 Návratnost dotazníků 

Dotazník obsahuje celkem dvanáct otázek (příloha č. 1). V úvodní části jsem 

se představila, respondentům oznámila, co je cílem dotazníku a jak jej vyplnit. Dotazník je 

anonymní, obsahuje uzavřené otázky, ze kterých si dotazovaný vybere jednu nebo více 

odpovědí. 

První tři otázky jsou zaměřeny na základní informace o respondentovi. Další část se týká 

otázek zvyšování vzdělání, odbornosti a nabídky kurzů, školení. V závěru dotazníku 

se ptám na možnosti výhod sociálního fondu.  

Cílem dotazníku bylo zjištění odpovědi, v jakém stavu se v současné době nachází péče 

o zaměstnance v oblasti personálního rozvoje a zda je využíván sociální fond. 

4.2.1 Výsledky výzkumu 

Následuje analýza shromážděných dat. 
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Otázka č. 1: Pohlaví: 

  Tab. č. 1: Přehled odpovědí na otázku č. 1 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

muž 25 54 

žena 21 46 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování]  

54 %

46 %
žena

muž

 
Obr. 2 Graf k otázce č. 1  

Soubor tvoří 46 respondentů. Z grafu je patrné, že v Hutním projektu, a. s., převažují muži. 

Z dotazovaných respondentů je 25 mužů a 21 žen. Muži jsou převážně zaměstnáni jako 

projektanti a ženy většinou vykonávají administrativní, účetní, mzdové činnosti 

ve společnosti.  
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Otázka č. 2: Věk: 

  Tab. č. 2: Přehled odpovědí na otázku č. 2 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

18 let - 30 let 14 31 

31 let - 40 let 15 33 

41 let - 50 let 8 17 

51 let - 60 let 7 15 

61 let - 70 let 1 2 

nad 71 let 1 2 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 3 Graf k otázce č. 2 

Z dotazovaného souboru respondentů je 14 osob ve věku 18-30 let, 15 osob ve věku 31-40 

let, 8 osob ve věku 41-50 let, 7 osob ve věku 51-60 let, 1 osoba ve věku 61-70 let a 1 osoba 

ve věku nad 71 let. I mě zaujalo, že v Hutním projektu, a. s., je zaměstnán pracovník 

s věkem nad 71 let. Dotazem u personalistky jsem zjistila, že se jedná o pracovníka 

ve věku 76 let, který je ve společnosti uznávaným a zatím jediným specialistou 

na koksárenství. Zapracovává již své nástupce. 
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Otázka č. 3: Vzdělání: 

  Tab. č. 3: Přehled odpovědí na otázku č. 3 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

vyučen 2 4 

středoškolské 19 41 

vysokoškolské 25 55 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 4 Graf k otázce č. 3 

Z dotazovaného souboru je 25 osob s vysokoškolským vzděláním, 19 osob 

se středoškolským vzděláním a 2 osoby jsou vyučeny. 
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Otázka č. 4: Jsem dostatečně informován(a) svým zaměstnavatelem o možnostech 

mého kariérního postupu: 

  Tab. č. 4: Přehled odpovědí na otázku č. 4 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

ano 34 74 

ne 12 26 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 5 Graf k otázce č. 4 

Respondenti odpověděli na otázku, zda jsou svým zaměstnavatelem dostatečně 

informováni o možnostech kariérního postupu. Z toho 34 osob odpovědělo kladně 

a 12 osob záporně.  
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Otázka č. 5: Jsem dostatečně informován(a) zaměstnavatelem o možnostech 

zvyšování  vzdělání a odbornosti: 

  Tab. č. 5: Přehled odpovědí na otázku č. 5 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

ano 38 83 

ne 8 17 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 6 Graf k otázce č. 5 

Na otázku, zda jsou zaměstnanci dostatečně informováni zaměstnavatelem o možnostech 

zvyšování vzdělání a odbornosti, odpovědělo 38 osob ano a 8 osob ne. Z grafu je patrné, 

že převážná většina zaměstnanců je informována o možnostech zvyšování vzdělání. 

Domnívám se, že osobám, které odpověděly záporně, není přímým nadřízeným 

tato informace podána. 
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Otázka č. 6: Je mi zaměstnavatelem umožněno zvyšování vzdělání a odborné 

kvalifikace: 

  Tab. č. 6: Přehled odpovědí na otázku č. 6 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

ano 41 89 

ne 5 11 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 7 Graf k otázce č. 6  

Většina dotazovaných respondentů odpověděla, že je jim zaměstnavatelem umožněno 

zvyšování vzdělání a odborné kvalifikace, a pět osob, že nikoliv.  
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Otázka č. 7: Mám zájem o tuto oblast nabízeného vzdělávání: 

  Tab. č. 7: Přehled odpovědí na otázku č. 7 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

středoškolské vzdělání 2 4 

vyšší odborné vzdělání 2 4 

vysokoškolské vzdělání 14 30 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 8 Graf k otázce č. 7 

Na tuto otázku překvapivě odpovědělo 14 respondentů, že by si chtěli zvýšit své vzdělání 

o vysokoškolské, 2 respondenti o vyšší odborné vzdělání a 2 respondenti o středoškolské 

vzdělání. Zbývající respondenti o zvýšení vzdělání neprojevili zájem. 
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Otázka č. 8: Nabízí Vám zaměstnavatel některý z těchto kurzů: 

   Tab. č. 8: Přehled odpovědí na otázku č. 8 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

manažerský kurz 3 7 

školení se získáním 
autorizace projekčních 
inženýrů a techniků 

22 48 

počítačový kurz 29 63 

jazykový kurz 40 87 
Zdroj: [vlastní zpracování]   
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Obr. 9 Graf k otázce č. 8 

V této otázce měli respondenti možnost uvést více odpovědí. Z celkového počtu 

46 respondentů odpovědělo nejvíce osob na nabídku jazykového kurzu, celkem 40. 

Na nabídku počítačového kurzu odpovědělo 29 osob, na školení se získáním autorizace 

projekčních inženýrů a techniků odpovědělo 22 osob. Nejméně osob odpovědělo 

na nabídku manažerského kurzu. 
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Otázka č. 9: Probíhají kurzy, školení: 

  Tab. č. 9: Přehled odpovědí na otázku č. 9 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

na pracovišti 31 67 

mimo pracoviště 29 63 
 Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 10 Graf k otázce č. 9 

Někteří respondenti u této otázky zvolili obě možnosti, tzn. že se zúčastnili školení, kurzu 

jak na pracovišti, tak mimo pracoviště. Z grafu lze vyčíst, že 31 dotazovaných 

se zúčastnilo kurzu, školení na pracovišti a 29 dotazovaných odpovědělo, že kurzu, školení 

se zúčastnilo mimo pracoviště.  
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Otázka č. 10: Probíhají kurzy, školení: 

   Tab. č. 10: Přehled odpovědí na otázku č. 10 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

v pracovní době 42 91 

mimo pracovní dobu 13 28 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 11 Graf k otázce č. 10 

Rovněž u této otázky měli respondenti možnost volit obě nabízené varianty. 42 osob 

uvedlo, že kurzy, školení probíhají v pracovní době a 13 osob odpovědělo, že kurzy, 

školení probíhají mimo pracovní dobu. 
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Otázka č. 11: Jako zaměstnanec Hutního projektu, a. s., mám možnost dle svých 

potřeb využívat výhody sociálního fondu: 

  Tab. č. 11: Přehled odpovědí na otázku č. 11 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

ano 46 100 

ne 0 0 

celkem 46 100 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 12 Graf k otázce č. 11 

Cílem otázky bylo zjistit, zda je zaměstnancům umožněno využívat výhody sociálního 

fondu. Všech 46 dotazovaných odpovědělo kladně. 
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Otázka č. 12: Z nabízených možností výhod sociálního fondu využívám: 

  Tab. č. 12: Přehled odpovědí na otázku č. 12 

  
počet odpovědí počet odpovědí [%] 

příspěvek na stravování 46 100 

sportovní akce 24 52 

kulturní akce 25 54 

sociální účely 6 13 

rehabilitace, masáže 38 83 

peněžní dary 13 28 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Obr. 13 Graf k otázce č. 12 

Sociální fond využívají všichni zaměstnanci. Rovněž zde měli respondenti možnost zvolit 

více odpovědí. Příspěvku na stravování užívá všech 46 respondentů, příspěvku 

na sportovní akce využívá 24 respondentů, příspěvku na kulturní akce využívá 

25 respondentů. Na možnost využívání příspěvku na sociální účely odpovědělo kladně 

jen 6 respondentů, příspěvku na rehabilitace a masáže využívá 38 respondentů a příspěvku 

na peněžní dary využívá 13 respondentů.    



Hana Kavková: Řízení lidských zdrojů ve společnosti Hutní projekt, a. s. 

2010 33 

5 VYHODNOCENÍ  

Akciová společnost Hutní projekt je společnost, která si za dobu své existence vybudovala 

náležité postavení na trhu. V moravskoslezském kraji patří mezi jedinou obchodní firmu, 

která se specializuje na projektování koksoven a těžké hutní chemie. Do podvědomí 

se však také dostala jako jeden ze světových specialistů v oboru koksárenských 

technologií. Společnost se dynamicky rozvíjí, je úspěšná, stabilní a dokáže 

se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu. 

Z informací získaných při vypracování této práce je patrné, že management věnuje svým 

zaměstnancům dostatečnou péči nejen v personální, ale i v sociální oblasti.  

V Hutním projektu, a. s., není pevně stanovena pracovní doba, ale vzhledem k tomu, 

že již několik let je uplatňována pružná pracovní doba je zřejmé, že tato pracovní doba je 

pro zaměstnavatele i zaměstnance vyhovující. 

Management v nedávné době věnoval značné úsilí pracovnímu prostředí, kdy došlo 

k rozsáhlé rekonstrukci budovy společnosti a z velké části byly vybaveny kanceláře novým 

nábytkem. Myslím si, že je důležité, aby zaměstnanci pracovali v příjemném prostředí, 

aby se jejich práce stala koníčkem a od toho se potom také odvíjel jejich výkon.  

Zaměstnancům zařazených do technicko-technologických divizí věnuje zaměstnavatel 

oproti jiným zaměstnancům větší pozornost. Vzhledem k tomu, že pracují v karcinogenním 

prostředí, zaměstnavatel jim hradí jedenkrát ročně preventivní lékařskou prohlídku 

a přispívá na týdenní rehabilitační pobyt v lázních Luhačovice. 

Nyní se pokusím shrnout výsledky průzkumu provedeného dotazníkovou metodou. 

Průzkum byl zaměřen na personální rozvoj zaměstnanců a využívání sociálního fondu.  

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci jsou zaměstnavatelem ve velké míře informováni 

o možnostech kariérního postupu (74 %) a o možnostech zvyšování svého vzdělání 

a odbornosti (83 %). Kurzy, které zaměstnavatel pořádá, se konají většinou v pracovní 

době (91 %) a jak zaměstnanci uvedli, probíhají na pracovišti (67 %) i mimo něj (63 %). 

Na ekonomickém úseku, oddělení ekonomiky práce a personalistiky, jsem zjistila, 

že na pracovišti probíhají jazykové kurzy (anglický jazyk, německý jazyk) a mimo 

něj počítačové kurzy. Odborné semináře, které jsou hrazeny zaměstnavatelem, jsou 
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pořádány mimo pracovní dobu. Jedná se o semináře pro pracovníky s konkrétní 

specializací, např. projektant specialista na silnoproud, slaboproud, technik se zaměřením 

na technologické rozpočty, stavební rozpočty. 

Překvapilo mě, že z 19 zaměstnanců se středoškolským vzděláním má 14 zaměstnanců 

zájem si své vzdělání zvýšit o vysokoškolské. Dotazem u personalistky jsem zjistila, 

že na základě písemné žádosti zaměstnance se představenstvo vyjádří individuálně 

ke každé žádosti. Následně pak zaměstnavatel, dle tohoto vyjádření, zaměstnanci umožní 

studovat a poskytne studijní volno. Je tedy potřeba do vzdělávání neustále investovat, 

neboť právě nové poznatky a zkušenosti mohou firmu posunout o krok vpřed.  

Všichni zaměstnanci Hutního projektu, a. s., mají možnost využívat výhody sociálního 

fondu. Z možností, které sociální fond nabízí, je v největší míře využíváno příspěvku 

na stravování (100 %), dále příspěvku na rehabilitace a masáže (83 %) a příspěvku 

na kulturní akce (54 %). 

Jak již vyplynulo z výsledků dotazníků, konají se školení přímo na pracovišti, pak musí 

dojíždět školitel, anebo se školení konají mimo pracoviště a dojíždět musí zaměstnanci. 

Myslím si, že v současné moderní době by se měl management společnosti zamyslet 

nad efektivním využitím informačních technologií v procesu vzdělávání. 

Domnívám se, že jednou z možností, kterou bych společnosti doporučila, je forma            

e-learningu. V Hutním projektu, a. s., je počítačem vybavena většina pracovních míst, 

takže tato forma vzdělávání by byla ve společnosti realizovatelná. Mezi jeho hlavní 

výhody patří úspora nákladů spojených s cestováním, úspora času, zajištění studijních 

materiálů, úspora ceny za školitele, elektronická komunikace se školitelem. Školený 

zaměstnanec pracuje samostatně, sám si určí tempo výuky a dobu, kdy se bude vzdělávat. 

Vzdělává se tedy ve chvíli, kdy to potřebuje a kdy se vzdělávání – učivu chce věnovat. 

Kdykoliv si může látku zopakovat a ověřit si své získané znalosti. E-learning dává 

pracovníkovi možnost okamžité zpětné vazby a informuje nejen jej, ale i jeho nadřízené 

o jeho výsledcích. Školení, realizovaná touto formou vzdělávání, zlevní a zrychlí.  
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ZÁV ĚR 

V bakalářské práci se věnuji řízení lidských zdrojů ve společnosti Hutní projekt, a. s., 

se zaměřením na péči o zaměstnance. 

Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Teorii jsem čerpala z odborné 

literatury, která mi byla podkladem pro praktickou část, zabývající se analýzou současného 

stavu společnosti. Informace o praktické části mi poskytla personální účetní 

z ekonomického úseku, dále jsem čerpala z interních dokumentů, kolektivní smlouvy 

a také z webových stránek společnosti.  

Součástí bakalářské práce je dotazník. Cílem dotazníku bylo zjistit, v jakém stavu 

se v současné době nachází péče o zaměstnance v oblasti personálního rozvoje a zda je 

ve společnosti využíván sociální fond.  

Z průzkumu vyplynulo, že zaměstnavatel společnosti umožňuje zaměstnancům zvyšovat si 

své vzdělání a odbornou kvalifikaci. Kurzy a školení, které pořádá, probíhají na pracovišti 

i mimo něj. Velká většina se koná v pracovní době, ale některé kurzy nebo školení 

probíhají mimo pracovní dobu. 

V Hutním projektu, a. s., je uzavřena mezi managementem společnosti a základní 

organizací odborového svazu KOVO Hutního projektu Frýdek-Místek, a. s. kolektivní 

smlouva. Výhody zahrnuté v této kolektivní smlouvě mohou využívat nejen členové 

základní organizace, ale všichni zaměstnanci společnosti. Jak vyplynulo z průzkumu 

výhod, které sociální fond nabízí, využívá je 100 % z 46 dotazovaných respondentů. 

V největší míře je využíván příspěvek na stravování, příspěvek na rehabilitace a masáže 

a příspěvek na kulturní akce. 

Mám za to, že zaměstnavatel věnuje svým zaměstnancům v oblasti týkající se péče 

o pracovníky dostatečnou pozornost. Zaměřuje se na vzdělávání zaměstnanců, protože si je 

vědom, že získáváním nových znalostí si může udržet svou dosud stabilní pozici na trhu. 

Zaměstnavatel myslí i na volný čas svých zaměstnanců. Tradicí se již stalo jarní setkání 

zaměstnanců zaměřené na sportovní akce a na závěr roku je pořádán vánoční večírek, 

který je spojen s celoročním vyhodnocením dosažených výsledků i s oceněním pracovníků 

za dlouholetou práci pro společnost.  
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