
 1  

Obsah 

 

1. Úvod ....................................................................................................................................... 3 

2. Teoretická část práce .............................................................................................................. 4 

2. 1. Základy řízení lidských zdrojů ....................................................................................... 4 

2.1.1. Definování řízení lidských zdrojů ............................................................................ 4 

2.1.2. Úkoly a funkce řízení lidských zdrojů ..................................................................... 7 

2. 2. Trh práce ........................................................................................................................ 8 

2. 3. Personální informační systém ...................................................................................... 10 

2. 4. Strategické řízení lidských zdrojů ................................................................................ 10 

2. 5. Motivace a stimulace pracovníků ................................................................................. 13 

2.5.1. Osobnost člověka ve vztahu k práci ....................................................................... 13 

2.6. Postavení personálního plánování v podnikovém  plánování ....................................... 15 

2.6.1. Účel a hlavní úkoly personálního plánování .......................................................... 15 

2.6.2. Odhad potřeby pracovních sil v podniku ............................................................... 16 

2.6.3. Plánování personálních činností ............................................................................. 17 

2.6.4. Význam personální práce pro podnik a její přínos ................................................. 19 

2.7. Analýza pracovních míst ............................................................................................... 20 

2.8. Získávání a nábor pracovníků ....................................................................................... 22 

2.9. Výběr pracovníků .......................................................................................................... 24 

2.10. Přijímání, adaptace a rozmísťování pracovníků .......................................................... 25 

2.10.1. Přijímání pracovníka ............................................................................................ 25 

2.10.2. Adaptace pracovníka ............................................................................................ 26 

2.10.3. Rozmísťování pracovníků .................................................................................... 27 

2.10.4. Formy rozmísťování pracovníka .......................................................................... 28 

2.11. Hodnocení pracovníků ................................................................................................ 29 

2.12. Odměňování pracovníků ............................................................................................. 30 

2.13. Vzdělávání a rozvoj pracovníků .................................................................................. 31 

2.14. Péče o zaměstnance a pracovní vztahy ....................................................................... 33 

2.15. Uvolňování pracovníků ............................................................................................... 35 

2.16. Personální poradenství ................................................................................................ 37 

2.16.1. Poradenství ........................................................................................................... 37 

2.16.2. Personální poradenství ......................................................................................... 37 

3. Praktická část práce .............................................................................................................. 38 

3.1. ÚSTAV  SOCIÁLNÍ  PÉČE, příspěvková organizace ................................................. 38 

3.1.1. Organizační struktura ............................................................................................. 39 

3.1.2. Uţivatelé sociálních sluţeb .................................................................................... 40 

3.2. Historie .......................................................................................................................... 41 

3. 3. Personální práce a její úloha v organizaci .................................................................... 42 

3.4. Personální plánování ..................................................................................................... 43 

3.5. Péče o pracovníky a zaměstnanecké výhody organizace .............................................. 43 

3.5.1. Pracovní prostředí .................................................................................................. 43 

3.5.2. Pracovní doba ......................................................................................................... 44 

3.5.3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví ........................................................................ 44 

3.5.4. Personální rozvoj a vzdělávání pracovníků ............................................................ 46 

3.5.5. Dovolená a pracovní volno .................................................................................... 47 

3.5.6. Stravování zaměstnanců ......................................................................................... 47 

3.5.7. Doprava .................................................................................................................. 47 

3.5.8. Ubytování zaměstnanců ......................................................................................... 48 

3.5.9. Příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci a sportovní činnost ............................ 48 



 2  

3.5.10. Pouţívání mobilních telefonů ............................................................................... 49 

3.5.11. Setkání s důchodci ................................................................................................ 49 

3.5.12. Odměňování ......................................................................................................... 49 

3. 6. Hodnocení pracovníků ÚSP ......................................................................................... 51 

3.6.1. Struktura hodnocení – postup ................................................................................. 51 

3.6.2. Co se hodnocením sleduje ...................................................................................... 52 

3.6.3. Vyuţití hodnocení zaměstnanců ............................................................................. 52 

3.7. Vývoj personální činnosti v ÚSP .................................................................................. 53 

3.7.1. Personální politika v roce 2005 .................................................................................. 53 

3.7.2.  Personální politika v roce 2006 ............................................................................. 56 

3.7.3. Personální politika v roce 2007 .............................................................................. 59 

3.7.4.  Personální politika v roce 2008 ............................................................................. 62 

3.7.5. Personální politika v roce 2009 .............................................................................. 66 

3.7.6. Personální politika v roce 2010 .............................................................................. 69 

4. Návrh a doporučení .............................................................................................................. 74 

5. Závěr ..................................................................................................................................... 76 

6. Seznam literatury .................................................................................................................. 77 

7. Seznam zkratek .................................................................................................................... 79 

8. Prohlášení o vyuţití bakalářské práce .................................................................................. 80 

9. Přílohy .................................................................................................................................. 81 

Příloha č. 1 Výroční zpráva 2009 ......................................................................................... 81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

 

1. Úvod 

 

Vzhledem k tomu, ţe doba je velmi dynamická s mnoha příleţitostmi, ale i hrozbami, kdy 

firmy jsou neustále pod tlakem konkurence, si většina společností uvědomuje nezastupitelnost 

lidských zdrojů. 

K tomu, aby firma získala kvalitní lidské zdroje a také si je udrţela, potřebuje mít kvalitní 

personální útvar s vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří budou schopni zajistit potřebné 

lidské zdroje. Řízení moderní organizace  a řízení lidských zdrojů se  dnes neobejde bez 

přesných, detailních a aktuálních informací, a proto podoba a kvalita personálního 

informačního systému má pro efektivní řízení lidí klíčový význam. Flexibilnější firma si je 

vědoma toho, ţe skutečná konkurenční výhoda stojí na lidech, na lidském kapitálu 

společnosti, protoţe lidé jsou klíčem k úspěchu. K zajištění prosperity společnosti je nezbytný 

efektivní management lidského kapitálu. Získávat, motivovat, rozvíjet, odměňovat a hlavně 

udrţet pracovníky s nejvyšší výkonností, kteří se shodují s firemními cíli a podnikovou 

kulturou. 

Cílem bakalářské práce je metodou analýzy a komparace (srovnání) přiblíţit řízení lidských 

zdrojů za jednotlivá léta 2005 aţ 2010, jejich postavení a úloha, kterou plní v Ústavu sociální 

péče v Hrabyni. 

Na základě poznatků z teoretické části práce jsem provedla analýzu personálních činností 

příspěvkové organizace Ústav sociální péče v Hrabyni, zaměřenou na zjištění, zda  personální 

činnosti odpovídají současným teoriím řízení lidských zdrojů, jak se organizaci daří 

stabilizovat stav zaměstnanců vhodnou motivací a oceněním jejich práce. 

Ve své práci chci ukázat chod činností spojených se zajišťováním zaměstnanců organizace a 

vedení podniku ukázat vnější pohled na práci a postavení personálního útvaru a jeho 

důleţitost v podniku. 

Poznatky by mohly organizaci pomoci poodhalit skutečnosti, které můţe vyuţít do budoucna 

a můţe si tak ověřit i stávající úroveň svých sluţeb a péči, kterou věnuje svým 

zaměstnancům. 
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2. Teoretická část práce 

2. 1. Základy řízení lidských zdrojů 

2.1.1. Definování řízení lidských zdrojů 

Lidské zdroje lze povaţovat za nejdůleţitější prvek kaţdé organizace, protoţe to jsou právě 

lidé, kteří shromaţďují, propojují a uvádějí v činnost všechny zdroje organizace. Je potřeba si 

uvědomit význam lidského kapitálu, protoţe právě on rozhoduje o řízení a hospodaření se 

zdroji a tím i o prosperitě a konkurenceschopnosti organizace. Právě proto lze řízení lidských 

zdrojů povaţovat za nejdůleţitější oblast řízení organizace. 

„Personální práce tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka 

v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování,využívání, jeho organizování 

a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního 

chování, vztahu k vykonávané práci, podniku a  spolupracovníkům a rovněž jeho osobního  

uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“
1
  

Počátek minulého století byl předznamenám preferencí zdrojů materiálních a finančních. 

Zvláště po 2. světové válce začíná být upřednostňován význam informací a lidské zdroje.  

Lidské zdroje jsou nejdraţším a nejcennějším ekonomickým zdrojem ve všech vyspělých 

zemích s trţním hospodářstvím. Lidská práce se stává hlavní sloţkou cenových kalkulací 

produkce a představuje podstatnou sloţku nákladů moderních podniků. 

V trţním hospodářství rozhoduje o způsobu řízení lidských zdrojů podnik sám. Stát by měl do 

personální politiky podniku zasahovat co nejméně, měla by být spíše metodická, doporučující, 

popřípadě pomocná ve smyslu zajišťování těch sluţeb, které svým rozsahem přesahují 

individuální moţnosti podniku, mají však dopad na místní, regionální či celou společnost. 

V historii se objevily v souvislosti se zaměstnáváním  lidí různé termíny. Pojem řízení 

lidských zdrojů je pojem poměrně nedávný. Objevují se názvy jako personalista, personální 

řízení či řízení lidských zdrojů. Všechny tyto pojmy představují historické koncepce 

personální práce, rozdílné vývojové fáze  a různou náplň činnosti  personálních útvarů. 

Podívejme se tedy blíţe na jejich význam, neboť  bývají často povaţovány za synonyma, ale 

z teoretického hlediska tomu tak není.
2
       

    Personální administrativa - představuje historicky nejstarší způsob činností personální 

práce. Můţeme ji charakterizovat jako sluţbu zajišťující administrativní práce a procedury 

spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací dokumentu. 

                                                 
1
 KOUBEK J.: Řízení lidských zdrojů  2.vydání  Praha Management Press 1998,s. 11.  

2
 KOUBEK J.: Řízení lidských zdrojů  2.vydání  Praha Management Press 1998,s. 12                                                                                  
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Informace týkající se zaměstnanců a poskytování těchto informací řídicím pracovníkům. Toto 

pojetí přisoudilo  personální práci pasivní roli. Postrádalo jakékoliv prvky řízení, předvídání 

a plánování. Tyto činnosti spadaly pod kompetenci řídicích pracovníků.  Personální práce tak 

měly charakter pomocných prací. Tyto činnosti dnes označujeme jako personální 

administrativu.  Pokud se dnes setkáváme v podnicích s tímto pojetím personální práce, jde 

o podniky s autoritativním způsobem řízení, s nízkou mírou dělby pravomocí a s výraznou 

centralizací.
 

     Personální řízení - zhruba od dvacátých let minulého století se začíná pojetí personální 

práce posouvat jiným směrem. Začíná se objevovat prvek s větší odpovědností a 

samostatností  útvarů personálních činností. Souvisí to s ekonomickou situací na světových i 

domácích trzích, působením narůstající konkurence, otevřeností ekonomiky, kdy důleţitou 

roli hraje kolektiv spokojených zapálených lidí. Z toho plyne důraz na aktivní roli 

personální práce – skutečné personální řízení. Vznikají samostatné personální útvary, ve 

kterých se prováděla specifická personální politika. Tyto útvary měly v podniku velkou 

pravomoc a autoritu. 

Velkým novátorem  v tomto smyslu byl Tomáš Baťa, který začal velmi brzy s aktivní 

personální politikou. Vybudoval specifické útvary personální práce, zahájil řadu motivačních 

prvků a zavedl četné specializace i mezi vlastními pracovníky personálních útvarů. Jeho 

komplexní pojetí v řadě věcí a v některých aspektech v této oblasti předběhlo dobu.  

Nicméně v obecném rozsahu převaţovaly u těchto personálních útvarů u většiny tehdejších 

podniků spíše činnosti zaměřené na operativní řízení vnitropodnikových problémů a nikoliv 

řešení dlouhodobých, strategických a koncepčních otázek řízení pracovních sil. 

     Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)  - představuje nejnovější pojetí personální práce, objevující se 

v průběhu  padesátých a šedesátých let minulého století ve vyspělých  státech s trţní 

ekonomikou. Stává se jádrem celého podnikového řízení, jeho nejdůleţitější sloţkou. 

Vyjadřuje význam člověka,  lidské pracovní síly jako nejdůleţitějšího výrobního vstupu  a 

hnacího motoru podnikové aktivity.  Zároveň je posílena i funkce personálního manaţera. 

Řízení lidských zdrojů začíná postupně obsahovat: 

 strategické aspekty  - zaměření na dlouhodobou perspektivu 

 orientaci na vnější faktory formování podnikové pracovní síly 

 

Řízení lidských zdrojů znamená zájem o  

 populační vývoj 
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 situaci na trhu práce 

 stav a změny hodnotové orientace lidí 

 sociální rozvoj a sociální mobilitu 

 změny ţivotního způsobu 

 osídlení, pohyb obyvatelstva 

 ţivotní prostředí a jeho vlivy na lokální populaci 

 pracovní legislativu  

 

Personální práce přestává být záleţitostí jen samotných personalistů, stává se součásti 

kaţdodenní činnosti vedoucího pracovníka na všech stupních řízení. Řízení lidských zdrojů je 

úzce spojeno se strategií a plánováním organizace. Personální útvar  se stává součástí úzkého 

vedení podniku.  Klade se důraz na rozvoj lidských zdrojů jako nástroj zvýšení flexibility, na 

vytváření ţádoucí organizační kultury a zdravých pracovních vztahů. Na pracovníka se 

pohlíţí jako na člověka a ne jako na výrobní prostředek. 

Zodpovědná práce personálních manaţerů je uskutečňována pouze za předpokladu úzké 

součinnosti a spolupráce s výkonnými manaţery. Výsledkem je dosaţení jednoty názorů 

v zásadních otázkách a postupech a následné přijetí strategie řízení lidských zdrojů. 

O rozdílu mezi řízením lidských zdrojů a personálním řízení pojednává rovněţ Michael 

Armstrong,
3
 který spatřuje hlavní rozpor v tom,  na co jednotlivá pojetí kladou důraz, neţ 

v jejich samotné podstatě. Za nejvýraznější rozlišovací znak lze povaţovat strategický 

charakter řízení lidských zdrojů. To je postaveno na manaţérsky a podnikatelsky orientované 

filozofii a je jakýmsi širším rámcem stojícím i nad personálním řízením. Lze konstatovat, ţe 

řízení lidských zdrojů je spíše přístupem k tradičnímu personálnímu řízení, neţ jeho 

alternativou, neboť můţeme vypozorovat více shodných rysů neţ rozdílů. 

Pokud se podíváme na funkci a činnosti personální práce v ČR, uvidíme značný rozdíl. 

Zatímco před 2. světovou válkou patřily české podniky k novátorům moderního pojetí  řízení 

včetně personální práce, jak uţ bylo řečeno, dnes je v mnoha podnicích personální práce 

nedostatečně oceňována a personální útvar má často postavení personální administrativy. 

Často ani vedoucí personálního útvaru nebývá členem vrcholového vedení. Přitom zajišťování 

kvalitních lidí, jejich správná motivace, kariérový postup, spokojenost v práci s pracovním 

prostředím, se vztahy na pracovišti, spravedlivé soustavy odměňování a další atributy spjaté 

                                                 
3
 AMSTRONG.M.: Řízení lidských zdrojů, 10. vydání Praha Grada Publishing  2007. s 47. 
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s prováděným řízením lidských zdrojů, vytváří předpoklady pro úspěšnou orientaci kaţdého 

podniku v konkurenčním prostředí trţní ekonomiky.  

2.1.2. Úkoly a funkce řízení lidských zdrojů 

Úkoly, které by dnes mělo plnit správné řízení lidských zdrojů jsou nemalé. Můţeme tady 

zařadit : 

 předpovídání a plánování strukturální potřeby lidských zdrojů v odpovídající struktuře 

profesí, vzdělání, věku, schopnosti a dovednosti 

 předpovídání nabídky lidských zdrojů, plánování, získávání a výběr pracovníků a 

jejich stabilizace 

 vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních sil v podniku 

 zabezpečit optimální vyuţívání pracovních sil, kvalifikaci konkrétních lidí, vyuţívání 

schopností, dovedností, zájmu a tvořivosti některých lidí 

 formování dobrých týmů, pracovních kolektivů, efektivní vedení lidí, minimalizaci 

konfliktů a udrţování dobrých mezilidských vztahů 

 zabezpečit personální a sociální rozvoj pracovníků vytvářet dobré pracovní i ţivotní 

podmínky  

 neustále zlepšování kvality pracovního a osobního ţivota všech pracovníků 

 sledovat a zajišťovat dodrţování všech zákonů a nařízení v oblasti práce a lidských 

práv, bezpečnosti a ochrany zdraví lidí 

 vytvářet dobrou pověst podniku v nejbliţším i širokém okolí 

 

Jak vyplývá z výše uvedených poţadavků na činnosti tohoto útvaru, měl by tento vykonávat 

následující funkce v systému podnikového řízení: 

 vytvářet a rozvíjet optimální podnikovou organizací 

 provádět analýzu pracovních míst v podniku 

 prognózovat a plánovat potřebu pracovních míst k dosaţení dlouhodobých cílů 

 zpracovávat a realizovat plány, které směřují k pokrytí potřeby pracovních míst 

 provádět výpočty potřeby pracovních sil 

 provádět průzkumy trhu práce 

 sledovat populační vývoj 

 získávat pracovníky pro plnění úkolů organizace 

 vybírat a najímat pracovníky z uchazečů 
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 rozmísťovat pracovníky tak, aby byly optimálně vyuţity jejich schopnosti ku 

prospěchu organizace i ke spokojenosti jich samotných 

 orientovat a vzdělávat pracovníky, aby byli připraveni na změny 

 vytvářet a realizovat programy rozvoje organizace práce 

 vytvářet a realizovat systémy hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

 zajišťovat penzionování a propouštění zaměstnanců 

 pomáhat zaměstnancům při realizaci jejich kariéry 

 vytvářet motivační systémy 

 vytvářet systémy odměňování  

 zastávat roli prostředníka mezi organizaci a odbory 

 vytvářet systémy projednávaní disciplinárních záleţitostí a stíţností, zajišťovat jejich 

fungování 

 vytvářet a realizovat programy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

 vytvářet a realizovat systémy sociální práce 

 pomáhat zaměstnancům  při řešení osobních problémů 

 vytvářet a zajišťovat fungování komunikace mezi zaměstnavateli 

 zajišťovat rozvoj manaţerů 

 pořizovat, aktualizovat, uchovávat dokumenty, zpracovávat statistiky a analýzy 

 zjišťovat názory, postoje a návrhy zaměstnanců k aktuálním i výhledovým problémům 

či podnikovým záměrům 

 vytvářet, zajišťovat fungování personálního informačního systému a jeho aktualizaci. 

 

Pokud jsou v podniku tyto uvedené funkce v oblasti personální práce  plněny, můţeme 

hovořit o skutečném řízení lidských zdrojů jako současného pojetí daného komplexu prací 

spjatých se zaměstnáváním lidí. 

 

2. 2. Trh práce 

Východiskem pro řízení lidských zdrojů  je situace na trhu práce. Tato situace  ovlivňuje 

celkovou strategii řízení lidských zdrojů, jejich plánování nejen v čase přítomném, ale i 

budoucím. Proto základem pro jakékoliv uvaţování, plánování a řízení lidských zdrojů je 

znalost a předpokládaný vývoj na trhu práce. 
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Trh práce představuje trh, na kterém se střetává poptávka po pracovní síle s nabídkou 

pracovní síly. „Trh práce je trhem druhotným , je to trh odvozený od základního trhu výrobků 

a služeb“.
4
 Od situace na trhu sluţeb se následně odvíjí střet nabídky a poptávky na trhu 

druhotném. Pro útvar ŘLZ z toho plyne, ţe musí být dostatečně informován a musí neustále 

sledovat nejen situaci a předpokládaný vývoj na trhu práce, ale i situaci na základním trhu. Na 

trhu práce však dochází často k deformaci jiţ při nepatrné konkurenci na straně poptávky. Je 

deformován i přílišnou institucionalizací, právními normami, které buď zakazují nebo naopak 

přikazují podnikům a prakticky všem subjektům určitý způsob chování, který mnohdy 

eliminuje automatické a svobodné chování zúčastněných stran. Nabídka práce má velmi často 

omezené moţnosti výběru, objem nabízené práce je svázán s legislativou. Zákon stanoví 

délku pracovní doby, maximální délku přesčasů, minimální mzdu ap. Určitá strnulost nabídky 

je tak doprovázena i na straně poptávky a dochází k poruchám na trhu práce, která se projeví 

především určitou mírou nezaměstnaností. 

Nezaměstnanost je tedy důsledek nepříliš pruţného fungování trţního mechanismu a 

provázanosti trhu práce s četnými legislativními normami. 

Kaţdý útvar řízení lidských zdrojů musí ve své činnosti zohledňovat několik faktorů, které 

jsou spjaty s nezaměstnaností: 

 míra nezaměstnanosti vyjadřuje situaci, kdy část práce schopného obyvatelstva 

nemá zaměstnání 

 forma nezaměstnanosti je dána rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou po práci 

 

Ke střetu nabídky a poptávky dochází i uvnitř organizace a tato vnitřní mobilita má několik 

důvodů. V kaţdé organizaci dochází čas od času k odchodům do penze, k povýšení do vyšší 

funkce, k přeloţení na jiné místo, dochází k reorganizaci, ke sloučení pracovišť. Všechny tyto 

pohyby jsou doprovázeny mobilitou vnitřních pracovních sil – hovoříme tedy o vnitřním trhu 

práce. 

Všechny tyto faktory mají vliv na rozhodování managementu podniků a organizací, tvoří 

základní rámec pro formulaci koncepční personální politiky i praktické činnosti útvaru 

personální práce. 

Řízení lidských zdrojů vychází z existence trhu práce, čerpá pracovníky z národního případně 

mezinárodního prostředí, ze svých vlastních interních zdrojů a snaţí se o optimální krytí 

potřeby pracovních sil. 

                                                 
4
 ZLÁMAL J. HORVÁTH M.: Řízení lidských zdrojů  1. vydání  Olomouc 2005. s.13 
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2. 3. Personální informační systém 

Kaţdá organizace si vytváří svůj vlastní informační systém, který jí umoţňuje získávat, třídit, 

vyhodnocovat, uchovávat a poskytovat potřebné informace pro rozhodování managementu. 

S rozvojem informačních technologií se práce s daty usnadnila, neboť tyto systémy umoţňují 

shromaţďovat data velkého rozsahu, efektivně a rychle zpracovávat přenos dat a následně 

uchovávat. Značná část podnikových informací podléhá utajení a to nejen z komerčních 

důvodů, ale i z důvodů ochrany osobních údajů dle zákona. Od ručního systému se liší nejen 

rychlostí, efektivním vkládáním údajů, ale především moţností různého setříďování a 

okamţitou informovaností manaţérů. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o citlivé údaje, musí být 

rovněţ regulován i přístup do databáze. O řadě údajů je potřeba zachovávat mlčenlivost, a 

proto někteří pracovníci personálních útvarů s vysokými právy přístupu k údajům, podepisují 

povinnost mlčenlivosti. Ke zveřejnění některých údajů musí být dán písemný souhlas 

pracovníka. 

 

2. 4. Strategické řízení lidských zdrojů 

Správné řízení vyţaduje určitou podnikatelskou strategii k dosahování stanovených cílů. 

K tomu musí napomáhat i strategické řízení v oblasti řízení lidských zdrojů. Personální 

management musí ve své kaţdodenní činnosti vycházet z přijaté personální strategie, která 

dlouhodobě zajišťuje veškeré potřeby podniku s ohledem na jeho poslání, cíle a plány. 

K tomu je potřeba, aby personální management byl velmi přesně informován o základních 

strategických úkolech podniku. Hlavním cílem strategie je připravit organizaci na očekávaný 

budoucí vývoj okolí, aby byl schopen reagovat na změny. Při stanovení strategie musí 

organizace zvaţovat lidský potenciál a jeho řízení k realizaci svých cílů. Strategie organizace 

ovlivňuje personální oblast stejně jako ostatní oblasti řízení. Vyplývá z toho poměrně vysoká 

důleţitost  personálního managementu, který se tak stává jedním z top manaţeru podniku. 

Toto je typické především pro dnešní dobu, kdy z pozice čistě administrativní činnosti 

personální práce se stala jedním z nejdůležitějších faktorů celkové strategie podniku.   

Lidské zdroje totiţ často determinují nebo podstatným způsobem ovlivňují všechny 

rozhodující činitele existence  a rozvoje podniku. Management ŘLZ tak musí řešit stěţejní 

otázky typu: 
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 kolik a jaký druh pracovníků bude podnik potřebovat v budoucím časovém 

horizontu 

 jakého souladu mezi nynějšími a budoucími pracovními místy a dosavadními 

pracovníky chce podnik nyní i v budoucnosti dosahovat 

 jaká potřeba a rovněţ nabídka pracovních sil se v podniku (i mimo něj) 

v budoucnu očekává 

 jaké kroky je potřeba udělat, aby se zajistil potřebný počet a kvalita pracovních sil 

v budoucnosti 

 jaké motivační faktory je potřeba realizovat k zajištění odpovídající struktury 

pracovních sil.
5
 

 

Mezi nejdůleţitější vnější faktory ovlivňující strategii v oblasti  ŘLZ patří: 

 předpokládaný populační vývoj 

 předpokládaná migrace pracovních sil 

 vývoj na trhu práce nejen kvantitativní poměry, ale i struktura nabídky a poptávky 

 dopady změn techniky a technologie 

 předpokládané hodnotové orientace lidí, změny jejich preferencí 

 budoucí vývoj rodinného ţivota, posun společenského a rodinného chování či 

vlivu tradic 

 faktory budoucí mobility obyvatelstva, vliv ţivotního prostředí, předpoklad 

budoucího trhu, budoucí cenová relace 

 pracovní a sociální legislativa státu, trendy v otázkách zaměstnanosti, mzdový 

vývoj, délka pracovní doby a délka dovolené.
6
 

 cyklický vývoj trţního hospodářství, situace ve světě, ekonomická situace státu a 

předpokládaný budoucí vývoj 

 geografické a ekologické změny, přírodní a jiné druhy bohatství, stabilita 

hospodářství politická a sociální.  

 

Mimořádný význam má zkoumání těchto podmínek v bezprostředním okolí podniku, v němţ 

má řada pracovníků trvalé bydliště. Avšak vyspělá ekonomika trţního hospodářství se 

vyznačuje prostorovou i pracovní mobilitou a podniky tak nebývají závislé na nejbliţším 

                                                 
5
 ZLÁMAL J., HORVÁTH M.: Řízení lidských zdrojů 1. vydání Olomouc 2005. s.15 

6
 ZLÁMAL J., HORVÁTH M.: Řízení lidských zdrojů 1. vydání Olomouc 2005. s.16                                                                                                                             
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okolí, co se týče pracovní síly. V ČR však zatím pracovní mobilitu podstatně limituje 

nedostatek bydlení ve městech a průmyslových aglomeracích. 

Pokud jde o vnitřní podmínky, je potřeba se zabývat  těmito třemi skupinami podmínek, které 

souvisejí s: 

 organizací (velikosti podniku, organizační struktura, technologie, personální 

politika) 

 prací ( charakter a obsah, podnětnost, rozmanitost, úroveň a forma organizace 

práce, individuální nebo týmový charakter) 

 zaměstnanci (počet, demografická, ekonomická a sociální struktura, znalosti, 

dovednosti, rozvojový potenciál) 

 

Nutnost komplexního přístupu k formování strategických cílů a k volbě metod k dosaţení 

těchto cílů je potřeba širokého odborného profilu personalisty. 

Moderní personalista musí mít v prvé řadě nejen důkladné teoretické znalosti a praktické 

dovednosti, ale především se musí vyznat i v ostatních problémech podniku. Musí být 

schopen promítat důsledky a souvislosti těchto problémů do oblasti řízení lidských zdrojů, 

musí se orientovat ve faktorech ovlivňujících formování  a fungování podnikové pracovní 

síly, měl by mít znalosti v oblasti techniky a technologie pouţívané podnikem, o nových 

trendech podniku, měl by být trochu právníkem a zároveň i psychologem. Měl by ovládat 

umění jednat s lidmi, neustále se učit a rozvíjet své organizační schopnosti. Měl by být 

flexibilní a důsledný v prosazování moderního řízení lidských zdrojů v podniku. 

Personalista přestal být uţ dávno administrativním pracovníkem, stal se opravdovým 

manaţerem, pro něhoţ je kaţdodenní kontakt s pracovníky a jejich pracovními i osobními 

problémy samozřejmostí. 
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Obr. č.1:  Strategické plánování   

 

 
Zdroj: MARQUES C. JIRASEK F. a kol.: Řízení lidských zdrojů  1.vydání Praha  SERIFA 2004, s. 208                                                                                             
 

2. 5. Motivace a stimulace pracovníků 

2.5.1. Osobnost člověka ve vztahu k práci 

Pracovní chování lidí ovlivňuje celá řada faktorů na straně jedince i organizace, a ty jsou ve 

vzájemné interakci. Pracovní chování člověka určují jeho osobnostní a individuální 

charakteristiky a očekávání, jeho identifikace s organizací. Na chování působí jednak kultura 

organizace a organizační klima, vlastní pracovní skupina, systém řízení a vedení lidí, zejména 

ovlivňování pracovní ochoty a pracovní spokojenosti. 

Prostřednictvím práce člověk uspokojuje své potřeby existenční i sociální. V pracovním 

ţivotě mají lidé různé preference – uspokojení z vysokého výdělku, upevnění pozice, vztahů 

s kolegy a s nadřízenými, potřeby rozvoje a pracovního postupu. 

„Motivaci lze charakterizovat jako soubor činitelů představujících vnitřní hnací síly činností 

člověka, které usměrňují jeho jednání.“
7
 Motivace je tedy kaţdá vnitřní pohnutka, která 

                                                 
7
KOCIANOVÁ R.: Personální činnosti a metody personální práce 1. vydání  Praha Grada Publishing  2010 s.22 
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vytváří nějakou aktivitu, která vede k dosaţení určitého cíle. Motiv, který působí na člověka, 

je součástí celého souboru motivů. 

Herzberg(1957) specifikoval dva typy motivace a to vnitřní a vnější.
8
 Vnitřní motivace se 

týká kvality pracovního ţivota, faktory vycházející zevnitř (odpovědnost, moţnost rozvíjet 

schopnosti). Vnější motivace je vnějším působením, ovlivňováním vnitřní motivace 

(odměny- zvýšení platu, povýšení, pochvala, rovněţ tresty). V tomto významu se jedná o 

stimulaci. Stimulaci odlišuje od motivace působení na psychiku z vnějšku, jejím úkolem je 

změna motivace. Obecným cílem pracovní stimulace je ovlivňování pracovní ochoty lidí. 

Mezi typické stimuly pracovní motivace patří: 

 finanční odměna 

 pracovní hodnocení 

 pracovní podmínky a reţim 

 hodnocení skupinou 

 porovnání výkonu s výsledky druhých 

 moţnost samostatné práce a participace na rozhodování 

 úroveň sociálních výhod
9
 

 

Motivační program organizace zahrnuje v sobě nástroje stimulace pracovníků v souladu 

s personální strategií, personální politikou a prolíná celým systémem řízení organizace. 

Úkolem motivačního programu je stabilizace pracovníků, jejich výkonnost a spokojenost. 

Motivační program organizace by měl respektovat obecné poznatky o motivaci a stimulaci 

lidí  a měl by vycházet z analýzy motivační struktury pracovníků organizace. Znalosti 

motivační struktury  dávají předpoklad k takového programu, který bude odpovídat prioritám 

pracovníků. K sociálně-ekonomickým informacím, které jsou významné při tvorbě 

motivačního programu můţeme zařadit: 

 informace o charakteristikách pracovního prostředí, pracovních podmínkách  a 

vybavení pracovišť 

 informace o technických, technologických a organizačních podmínkách práce 

 informace o sociálně-demografických a profesně-kvalifikačních charakteristikách 

pracovníků organizace 

 informace o uplatňovaném systému hodnocení a odměňování pracovníků 

                                                 
8
KOCIANOVA R.: Personální činnosti a metody personální práce 1. vydání  Praha Grada Publishing  2010 s.27 

9
KOCIANOVÁ R.: Personální činnosti a metody personální práce 1. vydání  Praha Grada Publishing  2010 s.38 
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 informace o způsobech řízení a vedení pracovníků 

 informace o uplatňovaném systému péče o pracovníky 

2.6. Postavení personálního plánování v podnikovém  plánování 

2.6.1. Účel a hlavní úkoly personálního plánování 

„Personální plánování slouží k realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje 

cíle a realizuje opatření, směřující k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových 

úkolů adekvátní pracovní silou „ 
10

 

 Jakýkoliv personální plán, má-li být efektivní, musí být odvozený z dlouhodobých plánů 

podniku a musí mu slouţit. Proto by personální plánování nemělo být izolováno od plánování 

podniku, ale mělo by být jeho součástí. 

Je odvozeným sekundárním plánováním a zároveň jádrem podnikového plánování. Jeho role 

vzrůstá s velikostí podniku, ale nelze jej zanedbávat i v malých podnicích. Podceňováním 

personálního plánování můţe mít pro podnik nepříznivé důsledky: personální činnosti 

postrádají koncepci a provádějí se zpravidla ex post a nikoliv s předstihem, část pracovních 

míst můţe zůstat neobsazených, pohyb pracovníků bývá nahodilý, špatné vyuţívání vnitřních 

zdrojů na pokrytí volných míst, pracovníci nemají dostatečnou představu o své budoucnosti a 

o své pracovní kariéře, takţe ti schopnější dávají přednost odchodu do podniku, kde bude 

jejich osobní perspektiva jasnější. 

 

Aby bylo personální plánování efektivnější , je potřeba dodrţet následující zásady: 

 Znát a respektovat podnikovou strategii 

 Časově sladit cyklus podnikového plánování a cyklus plánování personálního 

 Personální plánování by mělo být celopodnikovou záležitostí.
11

 

 

Nemůţe se omezit jen na naplánování potřeby pracovníků, ale musí odhalit i zdroje 

pracovních sil, buď z vnitřních zdrojů podniku anebo ze zdrojů vnějších. K tomu je potřeba 

znát trh práce, jak uţ bylo řečeno v předcházejících bodech. 

Samozřejmou součástí procesu plánování potřeby pracovníků a jejího pokrytí je periodická 

kontrola vyhodnocování plánů z hlediska nových poznatků a nových úkolů podniku. 

Plánování v trţních podmínkách musí poskytovat dostatečný prostor pro pruţnou reakci 

                                                 
10

 KOUBEK  J.: Řízení lidských zdrojů  2. vydání  Praha Management Press 1998 s.31                                                                                                           
11

 KOUBEK  J.: Řízení lidských zdrojů  2. vydání  Praha Management Press 1998 s.33                                                  
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podniku na poţadavek trhu a musí brát v úvahu  poţadavek připravenosti na změny. Zcela 

běţnou součásti procesu plánování je úprava plánu, pokud podnik dospěje k takové úvaze. 

 

2.6.2. Odhad potřeby pracovních sil v podniku 

K odhadu lze pouţít různých metod, které můţeme rozdělit na metody intuitivní a 

kvantitativní . 

Intuitivní metody jsou zaloţeny na důkladné znalosti vazby mezi výrobními úkoly, technikou 

a pracovní silou.Vyţadují  zkušené pracovníky, kteří  odhad provádějí. Patří sem  tzv. metoda 

delfská nebo tzv. kaskádová metoda. 

Kvantitativní metody odhadu pouţívají matematického či statistického aparátu a vyţadují 

zpravidla mnoţství dat (metody zaloţené na analýze vývojových trendů, korelací a regresí, 

síťovém plánování, modelování a simulací). Jednoznačně nelze říci, která z uvedených metod 

je vhodnější. Zahraniční praxe se stále více přiklání k intuitivním metodám, protoţe jsou 

méně náročné na podklady, jsou operativnější, více vyhovují flexibilnímu plánování, bývají 

levnější a pro kratší perspektivu jsou velice spolehlivé, umoţňují zapojení všech manaţerů 

podniku především liniových, jsou snadněji interpretované a srozumitelnější. Nevylučují 

pouţívání kvantitativních postupů při analýze dat a zkoumání zákonitostí a vztahů 

ovlivňujících potřebu pracovních sil. V praxi se obvykle nepouţívá jen jedna metoda, ale 

spíše kombinace určitých metod. Přitom se nezřídka kombinují metody intuitivní s metodami 

kvantitativními. 

V podnicích se preferují metody časově méně náročné a finančně méně nákladné. Mezi 

takové metody můţeme zařadit  delfskou metodu, která je metodou intuitivní, a metoda 

zaloţená na analýze vývojových trendů či metody zaloţené na pracovních normách, tedy 

metody  kvantitativní. 

Delfská metoda, kterou bychom mohli označit jako expertní metodu, spočívá v tom, ţe 

skupina expertů se snaţí dosáhnout vzájemné shody, pokud se týče budoucího vývoje všech 

moţných faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí vývoj potřeby pracovních sil v podniku. 

Ve skupině by měli být zastoupeni lidé, kteří znají stav, strukturu i proměnlivost podnikové 

pracovní síly, ale i vnější faktory, které by mohly ovlivnit poptávku po produkci podniku a 

tudíţ i pracovní sílu. V praxi se osvědčilo, aby bylo zastoupení tvořeno z vedoucích 

pracovníků na všech stupních řízení, ale i externích expertů, kteří přinesou řadu podnětů 

zvenčí. 
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Cílem delfské metody je předpovědět budoucí vývoj v oblasti potřeby pracovních sil pomocí 

propojení, integrace nezávislých názorů expertů. Aby se zajistila nezávislost názorů, 

nesvolávají se ţádné porady expertů, při kterých by se mohlo ovlivňovat rozhodnutí 

rozdílným postavením v podnikové hierarchii funkcí. Celá diskuse je uskutečňována 

prostřednictvím prostředníka, jehoţ úkolem je shromaţďovat, sumarizovat a opětovně 

zprostředkovávat expertům informace ostatních expertů. Celá diskuse probíhá v několika 

kolech, kdy v kaţdém z nich je moţno své předpovědi upravovat, doplňovat je a nebo dodat 

jim přesvědčivější argumenty. Jednotlivá kola se zpravidla postupně slaďují. Zkušenosti 

ukazují, ţe tato metoda poskytuje relativně spolehlivou představu o potřebě pracovníků 

zhruba na perspektivu jednoho aţ dvou let. To je vzhledem k poţadavku maximální flexibility 

podniku zcela postačující. 

K delfské metodě má blízko tzv. kaskádová metoda. Ta přináší nejen odhad perspektivy 

pracovních sil, ale i odhad pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů. Metoda spočívá v tom, ţe 

podnikové výrobní úkoly jsou rozepisovány postupně na stále niţší organizační úrovně. Celý 

proces končí na nejniţší úrovni, tj. vedoucí pracovní skupiny (mistr). Tento pracovník musí 

být natolik kvalifikovaný, aby mohl odhadnout potřebu pracovníků na splnění úkolů 

v jednotlivých obdobích. Tyto odhady se sumarizují na nejbliţší organizační úrovni, k nim se 

přidají pracovníci, zabezpečující organizační a odbornou stránku fungování na této úrovni a 

výsledky se předávají na další vyšší úroveň, kde se postup opakuje. V závěru získá vedení 

podniku sumární odhad potřeby pracovních sil a jejího moţného pokrytí z vnitřních zdrojů. 

„Při odhadech budoucí  potřeby pracovních sil podniku obvykle platí, že čím jednodušší  a 

všeobecně srozumitelnější metodu k odhadu použijeme, tím reálnější bývají výsledky.“
12

  

 

2.6.3. Plánování personálních činností 

Podle toho, jak řešíme problém pokrytí potřeby lidských zdrojů, tak rozdělujeme jednotlivé 

úseky plánování :   

 plán získávání a výběru pracovníků 

 plán vzdělávání pracovníků 

 plán rozmísťování pracovníků 

 plán odměňování a produktivity práce 

 plán penzionování a propouštění pracovníků
13
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Je potřeba zváţit, z jakých zdrojů bude podnik čerpat pracovní síly. Zda se zaměří na 

pracovníky jiných podniků, absolventy škol  a učilišť, nezaměstnané, zda potřeba pracovní 

síly se nedá vyřešit dočasným úvazkem či dohodou o provedení práce, obrátit se na úřad práce 

nebo jiného zprostředkovatele, jaké doklady poţadovat od uchazečů o zaměstnání a jaký 

postup zvolit při jejich výběru. 

V oblasti vzdělávání  a formování pracovních schopností je potřeba zváţit metody a formy 

vzdělávání, kdy a kde se bude odehrávat, kdo bude vzdělávání zajišťovat a jaké budou jeho 

náklady. 

Co se týče rozmísťování pracovníků je potřeba zváţit, které pracovníky pověřit 

odpovědnějšími úkoly a dosadit je do funkcí, ve kterých budou podniku prospěšnější a 

zároveň naleznout větší uspokojení, jaké stanovit priority pro pracovníky z hlediska 

nástupnictví ve funkcích a jak připravovat vytipované pracovníky, jak provést rozmísťování 

v souladu s jejich schopnostmi, pracovním chováním a výkonem, aby byli pro podnik 

prospěšní. 

V oblasti odměňování  je potřeba rozpoznat, co je potřeba udělat, aby systém odměňování 

dostatečně  přitahoval, stabilizoval a stimuloval pracovní sílu k ţádoucímu pracovnímu 

výkonu. Určit hranice odměňování klíčových pracovníků, do jaké míry tyto pracovníky,  

kterých je na trhu nedostatek či přebytek, zohlednit, jak má vývoj mezd odráţet vývoj 

produktivity práce a jak naopak systém odměňování můţe přispět k jejímu zvýšení. Jakým 

způsobem zabránit pře zaměstnanosti v podniku, potřeba přesčasové práce (pokud je vůbec 

zapotřebí). 

Plány penzionování a propouštění se zaměřují na řešení odchodu pracovníků, kteří dosáhnou 

důchodového věku, jak motivovat pracovníky, kteří pro podnik nemají klíčový význam 

k předčasnému odchodu do důchodu. Jaké vztahy udrţovat s bývalými pracovníky – důchodci 

a jak přispívat k jejich sociálnímu rozvoji. Jak zacházet s přebytečnými pracovníky a do jaké 

míry se angaţovat při opatřování náhradního zaměstnání  pro uvolňované pracovníky.  

Se zmíněnými plány personální činnosti úzce souvisejí plány hodnocení pracovníků. Plány 

hodnocení stanovují zejména časový rozvrh systematického hodnocení pracovníků, obsah, 

metody a procedury hodnocení a mají přímou vazbu na všechny předchozí plány personálních 

činností. U všech je potřeba zváţit otázku nákladů ve vztahu k předpokládaným přínosům. 

Důleţitá je časová posloupnost a časové umístění jednotlivých kroků. 
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2.6.4. Význam personální práce pro podnik a její přínos 

Rozhodujícím nástrojem v řízení lidských zdrojů je zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnost a ekonomická úspěšnost podniku. Řízení lidských zdrojů slouţí, aby 

podnik byl výkonný a snaţí se o to zlepšováním vyuţití pracovních sil, rozvojem pracovních 

schopností pracovníků, prostřednictvím působení na pracovní síly a jejich přístupem k práci a 

zlepšováním vyuţití kapitálu, materiálu a informací. 

Personální práce má vliv i na hospodářské výsledky  a  velikost zisku podniku. Souvisí to s : 

 redukováním zbytečných výdajů za přesčasovou práci v důsledků zvyšování 

produktivity práce během normální pracovní doby 

 úsilím o snižování absence a zaváděním programu snižujícího výdaje za 

neodpracovanou dobu 

 eliminací  ztrátových časů pomocí náležitého pracovního postupu 

 minimalizací fluktuace pracovníků a nákladů s tím souvisejících, vytvářením atmosféry 

zvyšující uspokojení pracovníků z vykonané práce 

 zaváděním a monitorováním efektivních programů ochrany zdraví a bezpečnosti při 

práci snižujících  počty úrazů 

 přiměřeným vzděláváním a rozvojem pracovníků 

 snížením plýtvání materiálem pomocí překonávání špatných pracovních návyků a 

špatným přístupem k práci, odstraňováním nepříznivých pracovních podmínek, které 

vedou nezřídka k nedbalosti a chybám v práci 

 uzavíráním pracovního poměru s nejlepšími uchazeči o práci 

 formováním podnikové pracovní síly, která je dostatečná pro plnění podnikových cílů 

 uplatňováním stimulujícího systému odměňování a poskytováním zaměstnaneckých 

výhod jako faktoru vytvářejícího motivační klima v podniku 

 podněcováním pracovníků k tomu, aby prezentovali své nápady a předkládali návrhy, 

které by mohly ovlivnit výši nákladů podniku 

 vhodným propojováním činností pracovníků a vytvářením pracovních týmů vedoucích 

ke zvyšování produktivity práce  a kvality výrobků a služeb.
14

  

 

Nezanedbatelný je i podíl personální práce na vytváření dobrých mezilidských vztahů 

v podniku, vztahů pracovníků k podniku a ztotoţňováním individuálních a podnikových cílů. 

To vše se promítne do hospodářských výsledků. 
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2.7. Analýza pracovních míst 

Analýza pracovních míst je klíčovou personální činností, jejíţ kvalita rozhoduje o efektivním 

vykonávání dalších personálních činností. „Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce 

na pracovním místě a tím vytváří představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě 

pracovat.“
15

 Cílem je zpracování všech informací do podoby tzv. popisu pracovního místa. 

Popis je pak podkladem pro odvození poţadavku – zpracování specifikace pracovního místa. 

Pracovní místo představuje zařazení jedince do organizační struktury podniku a zároveň mu 

přiřazuje určitý okruh úkolů a odpovědnosti přiměřený jeho schopnostem. Analýza 

pracovního místa v sobě zahrnuje dva okruhy: 

 otázky, které se týkají pracovních úkolů a podmínek 

 otázky týkající se pracovníka. 

 

První okruh specifikuje povolání,  organizační začlenění, povahu práce, odpovědnost, jak se 

práce provádí, pouţití nástrojů či materiálu, pracovní postup, četnost, sekvence, název 

pracoviště, komu je pracovník odpovědný, normy výkonu, obvyklé pracovní podmínky, 

platové podmínky. 

Druhý okruh specifikuje fyzické a duševní poţadavky, dovednosti, vzdělání a kvalifikace, 

pracovní zkušenosti a charakteristika osobnosti a postojů. 

Analýza pracovních míst by měla zobrazovat práci tak, jak skutečně vypadala v okamţiku 

zjišťování. 

Při provádění analýzy bychom měli postupovat podle předem určeného plánu a dodrţovat 

určité kroky. Zdroje potřebné pro analýzu získáme nejčastěji od drţitele pracovního místa. Má 

v podstatě nejpodrobnější a nepřesnější znalosti o vykonávané práci.  Kromě toho můţeme 

potřebné informace získat z existujících písemných materiálu (tj. popisy, specifikace 

pracovních míst, pracovní deníky, plány pracoviště, informace o technologických postupech, 

výsledky organizačních analýz). 

K tomu, aby zjištěné informace byly co nejvěrnější, je potřeba získávat a porovnávat 

informace od většího počtu drţitelů pracovních míst stejného druhu. K tomuto zjištění se 

pouţívají skupiny metod : 

 pozorování 

 pohovor 

 dotazníková metoda 

                                                 
15

 KOUBEK  J.: Řízení lidských zdrojů  2.vydání  Praha Management Press 1998   s.72                                                                                                                                 



 21  

Analýza pracovních míst je klíčovou personální činností, a proto bychom ji měli věnovat 

patřičnou pozornost, poněvadţ ovlivňuje efektivnost celé podnikové personální práce a 

podnikového řízení. 

Popis a specifikace pracovních míst má výraznou vazbu na získávání pracovníků. Podklady 

slouţí při rozhodování, zda se zaměříme na vnitřní nebo vnější zdroje pracovníků. 

Výběr pracovníků si bez specifikace pracovního místa nelze představit. Bez pečlivě 

zpracované specifikace jde o výběr spíše intuitivní a nemůţe být efektivní. Problémy výběru 

mohou signalizovat potřebu změny obsahu práce, pracovních podmínek a poţadavku 

pracovních míst apod., tzv. redesign. 

Popis a specifikace pracovního místa tvoří základ pro hodnocení pracovníků a jejich 

pracovního výkonu. Výsledky hodnocení mohou být signálem pro určitou změnu motivace 

pracovníků a tím i jejich pracovního výkonu. Zároveň se odhalí problémy v oblasti vyuţívání 

kvalifikace a plnění kvalifikačních poţadavků pracovního místa. 

Také rozmísťování pracovníků a ukončení pracovního poměru se neobejde bez popisu a 

specifikace pracovního místa. Spojovat či rozpojovat pracovníka s pracovním místem nelze 

bez porovnání poţadavků pracovníka s jeho charakteristikou a výkonem. Časté rozvazování 

pracovního poměru ze strany zaměstnance by mělo obrátit pozornost k pracovnímu místu a 

jeho profilu. 

Rozpoznat  potřebu a stanovit cíle vzdělávání nám taktéţ pomáhá analýza pracovního místa, 

kdy se rozhodujeme, zda stávající či potenciální drţitel potřebuje dodatečné vzdělání. 

Pokud jde o řízení personálního rozvoje pracovníků jsou v lepším postavení manaţeři a 

personalisté, při jednání s pracovníky, pokud znají  povahu pracovních míst v organizaci. 

Taktéţ zaměstnanci mohou lépe ocenit moţnosti své kariéry, pokud znají poţadavky ostatních 

pracovních míst. 

Analýza pracovního místa zajišťuje spravedlivé odměňování. Slouţí k ohodnocení práce  ve 

vztahu k jiným pracím v organizaci. 

Značný význam se projevuje i v pracovních vztazích a to tím, ţe přesně determinují 

povinnosti a odpovědnost pracovníka a omezují tak konflikty mezi podřízenými a 

nadřízenými, vedením podniku a odbory, stíţnosti  a pracovní spory řešené soudem, zejména 

tehdy, jestliţe popisy a specifikace pracovních míst byly předem schváleny v procesu 

kolektivního vyjednávání. 

Analýza pracovního místa má taktéţ význam i pro péči o pracovníky, především v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Mimořádný význam má přesný a aktuální popis pracovního místa pro práci liniových 

manažerů, pro jejich vztahy jak s podřízenými tak nadřízenými, usnadňuje jim práci při 

zadávání úkolů, organizaci práce a dalších činnostech zvyšujících produktivitu práce. 

Nemůţeme zapomenout na výhody, které plynou z popisu a specifikace pracovního místa 

samotnému držiteli pracovního místa. Má předem stanovené své povinnosti, kompetence a 

odpovědnost. Poskytuje mu určité argumenty při změně obsahu práce, pracovních podmínek, 

při  záměrech týkajících se doškolování, při plánování kariéry a splnění svých osobních cílů. 

„Analýza pracovních míst  má značný význam pro zefektivnění struktur podniku, vytváření 

týmu, formulování podnikové politiky a strategie, reagování na potřeby trhu, plánování 

výroby a technického rozvoje a rozdělování podnikových úkolů.“ 
16

 

Rozhodující úlohu při analýze pracovních míst a zpracování popisu má personální útvar.  

Plánuje a organizuje celý proces, rozhoduje o volbě zdrojů informací o pracovních místech, o 

volbě metod získávání informací. Jedná se o práci specializovanou, při které personalisté 

zpracovávají a předkládají doporučení pro jejich případné přepracování. 

Pokud jde o vlastní vytváření pracovních míst rozhodující roli mají vedoucí pracovníci. 

Personální útvar hraje zpravidla roli konzultanta.  Úloha personálního útvaru výrazně vzrůstá 

při změně profilu pracovních míst. 

 

2.8. Získávání a nábor pracovníků  

„Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v podniku 

přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými 

náklady a včas.“ 
17

 

Získávání společně s výběrem je klíčovou fázi formování pracovní síly (staffing), rozhoduje 

jaké bude mít podnik pracovníky. U nás se vţil termín nábor pracovníků, ale v moderním 

pojetí teorie řízení lidských zdrojů je potřeba tyto dva pojmy odlišovat. Zatímco nábor 

znamená zpravidla získávání pracovníků z vnějších zdrojů, moderní získávání usiluje nejen o 

zdroje vnější, ale i o získávání lidských zdrojů z řad stávajících pracovníků podniku. 

Procesy náboru a výběru jsou těsně spjaté činnosti, které mají za cíl nalézt vhodné 

kvalifikované  zaměstnance,  kteří by odpovídali  poţadavkům organizace. Náborové aktivity, 

které lze dle Marqueze a Jiráska stručně definovat jako činnosti směřující k upoutání 
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uchazečů na danou organizaci, jsou podkladem pro proces výběru, ve smyslu zajištění 

množství uchazečů, z nichž bude možné vybrat vhodné uchazeče na pracovní pozici.
18

 

Proces získávání a výběru pracovníků sestává ze tři fází: 

 Definování požadavků - příprava popisu a specifikace pracovního místa, rozhodnutí o 

      požadavcích a podmínkách zaměstnání 

 Přilákání uchazečů – prozkoumání a vyhodnocení různých zdrojů uchazečů, uvnitř    

podniku  i  mimo  něj,  inzerování, využití  agentur  a  poradců  centra,  nabízení        

      zaměstnání 

 Výběr uchazečů - třídění žádosti, pohovory, testování a hodnocení uchazečů, 

assessment- získávání referencí, příprava pracovní  smlouvy
19

 

 

Ačkoli  jsou  tyto činnosti těsně spjaty, vyţaduje  kaţdá odlišné odborné znalosti a dovednosti  

a v praxi mohou být plněny odděleně různými specialisty. 

„Nábor z vnitřních zdrojů je založen na využití pracovních sil v rámci organizace a většinou 

vychází  z informací soustředěných personálním útvarem (např. hodnocení  pracovníka, vývoj 

během pracovního poměru, vzdělávání. V rámci pohybu pracovníků v organizaci můžeme 

rozlišit vertikální pohyb doprovázený pracovním postupem, horizontální pohyb uskutečněný 

jednoduchým převodem nebo diagonální pohyb doprovázený  přeřazením.“
20

  

Výhodou náboru z vnitřních zdrojů je zejména kladný dopad na motivaci a morálku 

stávajících zaměstnanců, rychle naplnění volných míst, niţší finanční náročnost neţ u náboru 

vnějšího a rovněţ návratnost investice, kterou organizace vloţila do svých zaměstnanců. U 

vnitřního náboru by měla být věnována pozornost, aby se na volné místo nedostali 

zaměstnanci pouze proto, ţe jsou v organizaci delší dobu a aby takový nábor nevedl k 

zbytečnému konkurenčnímu boji mezi zaměstnanci. 

V případě vyčerpání vnitřních zdrojů organizace nebo zvláštními poţadavky na nového 

pracovníka, přichází ke slovu nábor vnější, jehoţ nejčastější formou je zveřejňování inzerátů, 

spolupráce s úřady práce či školami, stále více se ale prosazuje vyuţívání sluţeb 

zprostředkovatelských agentur. 

Na zajištění a výběr zaměstnanců lze nahlíţet jako na jednu z nejdůleţitějších činností řízení 

lidských zdrojů. „Výběr pracovníků je (společně se získáváním pracovníků) klíčovou fázi 
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formování pracovní síly organizace (staffingu).“
21

. Výběr zaměstnanců by měl být završením 

úspěšné náborové kampaně a jeho cílem je zvolit jedince, kteří budou nejlépe odpovídat 

záměrům organizace. Neměli bychom zapomínat, ţe proces výběru je procesem 

oboustranným. Tedy nejenom organizace vybírá pracovníka, ale rovněţ uchazeč vybírá 

podnik. Je tedy moţné,  ţe jeden z účastníků výběrového procesu nepřijme nabídku,  neboť 

nebude spokojen s nabízenými podmínkami. Samotný výběr zaměstnanců je pouze jednou ze 

součásti procesu zajištění zaměstnanců a je spjat s předcházejícím náborem a následující 

adaptaci stejně jako s procesy stabilizace a propouštění zaměstnanců. 

 

 2.9. Výběr pracovníků 

Úkolem výběru pracovníků je posouzení předpokladu uchazečů vzhledem k nárokům 

obsazovaného pracovního místa, perspektivního vyuţití v organizaci a zároveň rozhodnutí o 

uchazeči, který nejlépe splňuje dané poţadavky na výkon  na daném místě. Výběr pracovníků 

bývá finančně nákladný a časově náročný proces. Na výběru by se měli podílet  personalisté a 

vedoucí pracovníci. Úkolem výběru je zajistit dostatek informací, které umoţní předvídat 

úroveň pracovního výkonu a chování uchazeče na daném místě, jak bude uchazeč schopen  

přizpůsobit se pracovnímu a sociálnímu prostředí organizace, zjistit skutečnou motivaci 

uchazeče o danou práci v organizaci  a jeho předpoklady k rozvoji. Zároveň ověřit, zda 

nabízená práce odpovídá jeho představám  a ambicím. Výběrový proces a jednání s uchazeči 

by měl probíhat na partnerské úrovni. 

Proces výběru v sobě zahrnuje posloupnost určitých kroků, které směřují k rozhodnutí, 

kterému z kandidátu bude nabídnuto pracovní místo. Výběrové řízení probíhá ve více kolech. 

První zpravidla zajišťuje personalista, na realizaci dalších kol se ve větší míře podílejí 

nadřízení či externí experti (např. psychologové).  

První kolo obsahuje před výběr. Vyloučí se nevhodní uchazeči a naváţe se kontakt 

s vhodnými uchazeči. V dalším kole se jiţ shromaţďují  a analyzují informace získané 

testováním způsobilosti, z assessment centre, z lékařského vyšetření. Je realizován první 

rozhovor s uchazeči a jsou zkoumány reference. Následně můţe být uchazeči předvedeno 

pracoviště. Po rozhodnutí o přijetí je uchazeči pracovní místo nabídnuto. 
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2.10. Přijímání, adaptace a rozmísťování pracovníků 

2.10.1. Přijímání pracovníka 

Přijímání pracovníků je personální činnost, která zahrnuje právní a administrativní náleţitosti, 

které souvisí s nástupem nového zaměstnance a taktéţ jeho uvedení na pracoviště. Koubek   

vymezuje přijímání pracovníků jako řadu procedur, které následují poté, co je vybraný 

uchazeč o zaměstnání informován o tom, ţe byl vybrán, a akceptuje nabídku zaměstnání 

v organizaci. Tyto procedury končí dnem nástupu pracovníka do zaměstnání. 

Pracovní poměr se zakládá: 

 pracovní smlouvou 

 jmenováním 

 na základě volby 

 

Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Je záleţitostí 

dvoustrannou, pracovník by měl mít moţnost se seznámit s jejím návrhem a vyjádřit se 

k němu. Pracovní smlouva musí obsahovat: 

 druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat 

 místo, popř. místa výkonu  práce 

 den nástupu do práce ( tímto dnem vzniká pracovní poměr) 

 

Pracovní smlouva můţe obsahovat i další ujednání : 

 zkušební dobu – nesmí být delší neţ 3 měsíce 

 pracovní dobu, popř. kratší pracovní dobu 

 dohodnutou dobu pracovního poměru. 

 

Pracovní smlouva musí být uzavřena vţdy písemně. Součástí pracovní smlouvy je platový 

výměr a popis pracovní činnosti pracovníka.  Po podpisu pracovní smlouvy je potřeba zařadit 

pracovníka do personální evidence, přihlásit ho k příslušné zdravotní pojišťovně a zároveň 

k nemocenskému a důchodovému pojištění a to do 8 dnů od nástupu do práce. Následně musí 

být zaměstnanec proškolen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o  poţárních předpisech. 

Součástí přijímání pracovníků je uvedení pracovníka na pracoviště, kde bude předán svému 

nadřízenému. Ten jej seznámí s ostatními pracovníky na pracovišti a přidělí mu školitele,  

(bývá to zpravidla zkušený pracovník pověřený k zaškolení na pracovišti). Novému 
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pracovníkovi by měly být poskytnuty informace o sociálně-hygienických podmínkách 

práce(šatny, přidělení skřínky, hygienická zařízení, moţnosti stravování na pracovišti, 

parkovací karty). Je vhodné pracovníka povzbudit a vyjádřit mu důvěru a popřát úspěch 

v práci. 

 

2.10.2. Adaptace pracovníka 

Adaptabilita lidí (schopnost se přizpůsobit prostředí) je rozdílná, lidé mají odlišné 

předpoklady zvládnout změny. Adaptabilita závisí na osobních předpokladech a je 

determinována i sociálními podmínkami, které uspokojují sociální potřeby. Adaptabilita 

člověka je předpoklad zvládnutí pracovní činností a začlenění do sociálního prostředí , do 

skupiny a do organizace. Adaptace na určité pracovní místo je vyrovnání jedince s prací a 

vlivy okolí. Závisí kromě osobnostních charakteristik člověka rovněţ na jeho profesní úrovni, 

na pracovních zkušenostech a splněných očekáváních. Taktéţ na podmínkách ze strany 

organizace. 

Nový pracovník se v průběhů adaptace adaptuje: 

 na kulturu organizace 

 na vlastní pracovní činnost 

 na sociální podmínky 

 

Amstrong charakterizuje uvádění nových pracovníků do organizace spočívající v proceduře, 

která je charakteristická pro den , kdy nastupuje do práce, v proceduře, která má novému 

pracovníkovi poskytnout základní informace, které potřebuje k tomu, aby se rychle a 

vhodným způsobem adaptoval  a začal pracovat. Uvádění nových pracovníků do organizace 

má podle Amstronga čtyři cíle: 

 pomoci překonat pracovníkovi počáteční fáze po nástupu 

 ovlivnit příznivý postoj a vztah pracovníka k organizaci, aby se zvýšila 

pravděpodobnost jeho stabilizace 

 dosáhnout toho, aby nový pracovník podával žádoucí pracovní výkony co nejkratším 

možném čase po nástupu 

 snížit pravděpodobnost brzkého odchodu pracovníka
22
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„Adaptace pracovníků je v organizacích mnohdy podceňována. Nový pracovník má dojem, že  

pozornost a zájem, které mu byly věnovány, uhasnou v momentě, kdy zahájí svou práci.“
23

 

Důvod, aby byla novému pracovníkovi věnována patřičná pozornost spočívá v tom, ţe 

v případě, ţe opustí místo záhy po nástupu do práce, představuje pro organizaci náklady, které 

vloţila na získávání a výběr pracovníka. „Uvádí se, že nejdůležitější je dojem pracovníka 

v prvních čtyřech týdnech zaměstnání a ještě do šesti měsíců po nástupu je poměrně velké 

riziko jeho odchodu“.
24

 Amstrong klade důraz na objasňování psychologické mluvy, 

plánované a systematické učení nových pracovníků jiţ od jejich nástupu tak, aby dosáhli co 

nejdříve očekávanou úroveň výkonu. 

Plán adaptace můţe mít podobu formuláře, kde jsou postupně zaznamenávány termíny 

splnění naplánovaných aktivit, plán vzdělávacích akcí v průběhu adaptace a v závěru 

hodnocení nadřízeného pracovníka, popřípadě další návrhy a představy. 

V pohovorech  s novým pracovníkem by měl nadřízený i personalista zjišťovat spokojenost 

pracovníka, měli by dále sledovat, jak se adaptuje v novém prostředí a začleňuje do nové 

pracovní skupiny, jak zvládá svou práci a zároveň by měli pracovníkovi poskytnout zpětnou 

vazbu k jeho pracovní činnosti, taktéţ ocenit jeho snahu a výkony.  

 

2.10.3. Rozmísťování pracovníků 

Rozmísťování lze vymezit jako „kvalitativní, kvantitativní, časové a prostorové spojování 

pracovníků s pracovními úkoly a s pracovními místy s cílem optimalizovat vztah mezi 

člověkem, jeho prací a pracovním místem a tím dosahovat zlepšování individuálního, 

týmového i celo organizačního pracovního výkonu.“
25

  

Rozmísťování sleduje strategické úkoly personálního řízení tak, aby schopnosti pracovníka 

odpovídaly nárokům pracovní pozice, byly vyuţity maximálně jeho schopnosti, napomáhá  

formování týmů a respektuje rozvoj pracovníka. Při rozmísťování  je třeba zváţit: 

 profil pracovní pozice  

 kvalifikační profil pracovníka 

 kompetence 

 výsledky dosavadního pracovního hodnocení 
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Rozmísťování pracovníků je proces průběţný, při kterém se slaďují počty a struktury 

pracovních míst s počtem a strukturou pracovníků, snaha nalézt pracovníky s odpovídajícími 

předpoklady, kteří budou schopni podávat optimální výkon a budou schopni přizpůsobit se 

nárokům, které pracovní místo vyţaduje. V důsledků technických změn, poţadavků trhu a 

konkurenčního prostředí je to proces nepřetrţitý. Čím je mobilita pracovníků intenzivnější, 

tím je intenzivnější i proces rozmísťování. 

V souvislosti se slaďováním nároků pracovních míst a schopností pracovníků se v současnosti 

hovoří  o tzv. „ šití pracovních úkolů a míst pracovníkům na míru“ (tailoring).
26

  

 

2.10.4. Formy rozmísťování pracovníka 

Rozmísťování pracovníků představuje řízený pohyb pracovníků do organizace, uvnitř 

organizace a z organizace (vnější a vnitřní mobilita pracovníků). 

Vnitřní mobilitu můţeme rozdělit na: 

 povýšení pracovníka 

 převedení pracovníka na jinou práci (popř. pracoviště) 

 přeřazení pracovníka na niţší funkci 

 

Povýšení, převedení na jinou práci a přeřazení na jinou funkci by mělo vycházet 

z dosavadních pracovních výsledků a z posouzení schopností pracovníka. 

U vnější mobility můţeme rozlišit: 

 aktivní stránku vnější mobility  

 pasivní stránku vnější mobility 

 

 Aktivní stránka vnější mobility v sobě zahrnuje získávání, výběr a přijímání pracovníků. 

Pasivní forma vnější mobility je ukončování pracovního poměru – propouštění, penzionování, 

rezignace nebo úmrtí pracovníka. 

V případě povýšení či převedení lze uplatnit direktivní nebo nedirektivní postup (přednost má 

nedirektivní postup, tj. nabídka pracovního místa), v případě přeřazení na niţší funkci se 

jedná o direktivní postup.  

U rozmísťování sledujeme optimální spojování pracovníků s pracovním místem, tzv. staffing. 

Jeho úkolem je posilování flexibility pracovníků, připravenost na změny, rozšiřování jejich 
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schopností a jejich rozvoj. „Staffing můžeme definovat jako formování počtu, struktury a 

pracovních schopností personálu organizace, řízení kvantitativních a kvalitativních stránek  

její mobility.“ 
27

  

Rozdíl mezi rozmísťováním a staffingem lze vymezit tak, ţe rozmísťování pracovníků je 

součástí staffingu. Má v sobě strategický aspekt a je širším pojmem neţ rozmísťování 

pracovníků. Je propojen se strategií organizace, vyţaduje informace o současném i 

předpokládaném vývoji na trhu práce, zná  stávající schopnosti pracovníků organizace a 

představu o potřebě jejich schopností v budoucnosti. 

 

2.11. Hodnocení pracovníků  

Hodnocení pracovníků je významná činnost poskytující představu o výkonech, jednáních a 

pracovních schopnostech jednotlivců. Pro pracovníky představuje zpětnou vazbu k jejich 

působení v organizaci. Mnohé systémy hodnocení jsou účinným motivačním nástrojem. 

Rozlišujeme dvě podoby hodnocení pracovníků: 

 neformální hodnocení 

 formální hodnocení. 

 

Neformální hodnocení představuje  průběţné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během 

vykonávání práce. Má příleţitostnou povahu a představuje kaţdodenní vztah mezi 

nadřízených a podřízeným. Nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou 

nějakého personálního rozhodnutí. 

Formální hodnocení je racionálnější a standardizované, je periodické, má pravidelný 

interval. Jeho charakteristické rysy jsou plánovitost a systematičnost. Pořizují se z něj zápisy, 

které se zakládají do osobní dokumentace pracovníka. Slouţí jako podklady pro personální 

činnost, která se týká jak jednotlivce tak celé skupiny pracovníků. Při hodnocení se 

zaměřujeme buď na výsledky práce nebo pracovní chování pracovníka. Je třeba ho ještě 

doplnit srovnáním, do jaké míry výsledky odpovídají formálním poţadavkům na pracovní 

místo daným jeho specifikací. Hodnocení pracovníků se doporučuje opakovat alespoň jednou 

do roka. Kromě toho je vhodné dvakrát aţ třikrát do roka zorganizovat určitý druh 

neformálního hodnocení v podobě diskusí a pracovních porad o pracovních úkolech a 

problémech jejich plnění. 
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Hodnocení pracovníků vyţaduje úzkou spolupráci personálního útvarů a vedoucích 

pracovníků všech řídicích úrovní, zejména pak liniových manažerů. Jejich povinností je 

seznamovat podřízené s důvody, cíli a metodami hodnocení a získávat je pro pozitivní přístup 

k akci.  Podílejí se také na přípravě hodnocení, především na výběru kritérií a metod, přípravě 

popisu a specifikace pracovních míst a stanovování norem pracovního výkonu. 

Personální útvar má na starosti odbornou, organizační a kontrolní stránku hodnocení 

pracovníků. Navrhuje systém formálního hodnocení, vybírá kritéria a metody hodnocení, 

navrhuje formuláře pro hodnocení pracovníků. Provádí školení vedoucích pracovníků, jak 

správně vést hodnotící rozhovor. K tomu účelu zpracovává směrnice. Dbá, aby vše probíhalo 

na základě aktuálních údajů, aby se dodrţovala stanovená pravidla a zákony. Poskytuje 

odbornou pomoc vedoucím pracovníkům, uchovává záznamy o hodnocení a dbá na řádné 

uchovávání záznamu před jejich zneuţitím. 

 

2.12. Odměňování pracovníků 

Odměňování je významnou personální oblastí pro organizaci i pracovníka. Je realizováno ve 

formě mzdy, platu a peněţní či nepeněţní odměny. Odměňování patří mezi nejefektivnější 

nástroje motivace pracovníků, které má organizace a vedoucí pracovníci k dispozici. Systém 

odměňování by měl odpovídat jak potřebám organizace tak pracovníkům, měl by být 

spravedlivý a motivující. Odměňování v moderním pojetí zahrnuje v sobě kromě výše 

uvedených pojmů také povýšení, pochvaly a zaměstnanecké výhody poskytované 

zaměstnavatelem nezávisle na pracovním výkonu. Záleţí jaké z moţností odměňování 

organizace vyuţije, jaká pravidla, nástroje a postupy budou pouţity při odměňování 

pracovníků. Personální praxe (zejména u nás) se orientuje převáţně na otázky peněţního 

odměňování. Málo pozornosti se věnuje odměnám vyplývajících z pracovního poměru, tj. 

zaměstnaneckým výhodám. Úkolem systému odměňování je: 

 přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání 

 stabilizovat ţádoucí pracovníky 

 odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosaţené výsledky, loajalitu, zkušenost a 

schopnosti. 

 nápomoci k dosaţení konkurenceschopného postavení na trhu. 
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2.13. Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Poţadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění. Aby 

člověk mohl fungovat jako pracovní síla, potřebuje se neustále vzdělávat a prohlubovat své 

znalosti a dovednosti. Proto se péče o formování pracovních schopností pracovníků v podniku 

stává jedním z nejdůleţitějších úkolů v podnikové personální práci. „Přizpůsobování 

pracovních schopností je hlavním úkolem podnikového vzdělávání pracovníků (flexibilita 

v rámci pracovního místa – podélná longitudinální flexibilita). Důležité je i zvyšování 

použitelnosti pracovníků tak, aby zvládli znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání dalších, 

jiných pracovních míst. Dochází tak k rozšiřování pracovních schopností (flexibilita, které 

můžeme říkat příčná, transverzální).“ 
28

 

Rekvalifikační procesy v podniku umoţňují rozšiřování pracovních schopností pracovníků, 

kteří mají povolání, které podnik nepotřebuje a jsou přeškolováni na potřebná povolání. 

V podnikovém systému vzdělávání se angaţuje nejen personální útvar, ale všichni vedoucí 

pracovníci. Podnikové vzdělávání je personální činnost, ve které spolupracuje podnik 

s externími odborníky a mimopodnikovými vzdělávacími institucemi. Intenzita podnikového 

vzdělávání závisí na podnikové personální politice a podnikové personální strategii.  

Systematické podnikové vzdělávání představuje jeden z nejvýznamnějších nástrojů plnění 

hlavních úkolů personální práce: 

 uspokojování poţadavků pracovních míst na pracovní schopnosti pracovníků 

 zařazování správných pracovníků na správné místo 

 optimální vyuţívání pracovníků 

 formování týmů a pracovních vztahů 

 personální a sociální rozvoj pracovníků. 

 

Při identifikaci potřeb vzdělávání pracovníků se nelze opírat jen o vnitropodnikové údaje. Je 

důleţité znát profesně-kvalifikační strukturu pracovních zdrojů  a její vývoj na území, z něhoţ 

podnik čerpá zdroje. Obtíţnost získávat pracovníky pro specifické skupiny povolání na trhu 

práce je třeba zohlednit při vzdělávání pracovníků podniku. Potřeba vzdělávání se opírá o 

poţadavky vedoucích pracovníků i pracovníků řadových. Velmi důleţitým podkladem  pro 

identifikaci potřeby vzdělávání slouţí materiály pravidelného hodnocení pracovního výkonu 

pracovníků. „Jedním z důležitých kroků plánování podnikového vzdělávání je volba metody 

vzdělávání. Můžeme je rozdělit do dvou skupin: 
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 metody používané přímo na pracovišti (metody „on the job“) 

 metody používané mimo pracoviště ( metody“off the job“)
29

 

 

První skupina je vhodná pro vzdělávání dělníků, druhá skupina pro vzdělávání  vedoucích 

pracovníků a specialistů. 

Mezi metody pouţívané ke vzdělávání na pracovišti patří: 

 instruktáž při výkonu práce 

 coachingmentoring 

 counseling 

 asistování 

 pověření úkolem 

 rotace práce (cross training) 

 pracovní porady
30

 

 

Mezi metody pouţívané ke vzdělávání mimo pracoviště patří: 

 přednáška 

 seminář 

 demonstrování 

 případové studie 

 workshop 

 simulace 

 hraní rolí 

 assessment centre 

 škola hrou (outdoor training)
31

 

 

V poslední době patří podnikové vzdělávání pracovníků k nejdůleţitějším činnostem řízení a 

moderní řízení lidských zdrojů klade na něj mimořádný důraz. Usnadňuje řadu problémů 

spojených s personálním plánováním. Existence podnikových vzdělávacích programů pomáhá 

při získávání pracovníků a usnadňuje i výběr pracovníků, neboť dovoluje přijímat i uchazeče, 

kteří nejsou odborně připraveni vykonávat práci na obsazovaném pracovním místě. 

Podnikové vzdělávání je v neposlední řadě i výrazem péče o pracovníky. Vede ke zvyšování 
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uspokojení z vykonávané práce, ke ztotoţňování podnikových a individuálních cílů, ke 

zlepšení pracovního výkonu a klimatu v podniku a ke zkvalitnění podnikové kultury.  

 

Tab. č. 1: Koncepce vzdělávání 

K O N C E P C E  V Z D Ě L Á V Á N  Í 

Pomocí přednášek Předávání pracovních Pomocí případových 

diskusí,výukových zkušeností,školení na studií,simulací, hraní 

dílen,počítačů pracovišti rolí,assessment centre, 

  outdoor training 

CH  A  R  A  K  T E  R  I S T  I K  Y 

Zprostředkování Zprostředkování Zprostředkování 

znalostí dovedností znalostí a dovedností 

Teoretické vzdělání Praktické vzdělání Praktické i teoretické v. 

Odtrţené od skutečnosti Zkušenost z nahodile Skutečné záţitky bez 

 vzniklých situací rizik 

Malá účinnost Vyšší,ale problematická Optimální účinnost 

 účinnost  

Zdroj: KOUBEK  J.: Řízení lidských zdrojů  2. vydání  Praha Management Press 1998  s. 229 

 

2.14. Péče o zaměstnance a pracovní vztahy 

Cílem péče o zaměstnance a pracovní vztahy je dosaţení pozitivního rozpoloţení 

zaměstnanců, coţ  podporuje kvalitu jejich pracovního výkonu. Péče o zaměstnance je  rovněţ 

významným faktorem utváření zaměstnavatelské pověsti. Nejsou to pouze náznaky, kolik si 

lidé vydělají, ale také jak firma přispívá např. na důchodové připojištění, ţivotní pojištění, 

stravenky aj. 

Péče o zaměstnance a pracovní vztahy jsou důleţitou součástí personální práce s dopadem na 

spokojenost zaměstnanců a tím i na úspěšnost firmy. 

Péče o zaměstnance má tři součásti: 

 péče povinná, která vychází ze zákonů, předpisů a kolektivního vyjednávání 

 péče smluvní, určená kolektivní smlouvou v podniku 

 péče dobrovolná, je výrazem firemní kultury a má velký vliv na zaměstnavatelskou 

pověst.
32

 

 

Zaměřuje se na tyto oblasti: 

                                                 
32

 KOUBEK  J.: Řízení lidských zdrojů  2. vydání  Praha Management Press 1998  s. 302 



 34  

 Pracovní doba a pracovní režim, délka dovolené - cílem je umoţnit soulad 

pracovního a osobního ţivota, sniţuje význam pracovní doby a zvyšuje důraz na 

podaný výkon. České právo umoţňuje pruţnou pracovní dobu. 

- sdílení pracovního místa - jedná se méně obvyklou formu práce, kdy se o 

jedno pracovní místo dělí více pracovníků 

- teleworking - práce konaná  převáţně na jiných neţ tradičních pracovních 

místech zaměstnavatele s vyuţitím informační technologie jako základního 

prvku práce 

- hoteling - doplněk teleworkingu, je takové řešení centrálního pracoviště, 

kde se zaměstnanci dle dohody střídají. 

 Pracovní prostředí - má vliv na pracovní pohodu, zdraví a výkon pracovníků, má 

silný dopad na sociálně psychologické podmínky práce. 

 Bezpečnost práce a ochrana zdraví - patří mezi povinnosti zaměstnavatele, dozor 

vykonává MPSV ČR, Český úřad bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti práce. 

 Péče o pracovní vztahy - formální, upravené zákoníkem práce, kolektivními 

smlouvami a vnitropodnikovými předpisy 

                                                   - neformální, důleţité pro pracovní spokojenost, mají 

vliv na pracovní výkon a rozvíjí se v rámci podnikového vzdělávání. 

 

Institucí, která významně ovlivňuje vztahy zaměstnanec-zaměstnavatel jsou odbory. Jejich 

postavení, práva a povinnosti jsou zakotveny v zákoníku práce a v zákoně o kolektivním 

vyjednávání. Tam, kde nepůsobí odbory, mohou si zaměstnanci volit radu zaměstnanců a 

zástupce pro bezpečnost práce. 

Kolektivní vyjednávání je metoda pro dosaţení dohody o pracovních, mzdových a 

sociálních podmínkách mezi zástupci vedení a odbory. Výsledkem je kolektivní smlouva, 

která se vztahuje na všechny zaměstnance podniku nebo kolektivní smlouva vyššího stupně 

(uzavřená mezi odborovými svazy a svazy zaměstnavatelů), ta se vztahuje na zaměstnavatele, 

kteří jsou členy příslušných svazů. 

Dobrovolná péče o pracovníky je poskytována nad rámec povinností zaměstnavatelů a její 

rozsah významně ovlivňuje spokojenost pracovníků a ochotu setrvat v organizaci. Můţeme ji 

rozdělit do těchto částí: 

 sluţby spojené s prací 

 sluţby na podporu zdraví 
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 sluţby pro rodinu 

 finanční sluţby 

 ostatní sluţby 

 

Existují i různé systémy zaměstnaneckých výhod: 

 plošné poskytování zaměstnaneckých výhod 

 individualizované poskytování zaměstnaneckých výhod 

- podle přínosu či pracovního výkonu 

            - kafe teria systém - poskytování systémem volitelného menu 

 

Zaměstnanecké výhody nebývají v řízení lidských zdrojů přijímány vţdy pozitivně. Odpůrci 

spatřují jejich negativa : 

 nestimulují ke krátkodobému výkonu 

 jejich přidělení není vţdy podle zásluh a nebývají podloţeny analýzou 

 ne všichni zaměstnanci je vnímají jako zaměstnaneckou výhodu 

 po jejich zavedení se obtíţně ruší 

 v případě špatné implementace jsou ohniskem negativní motivace pracovníků. 

 

2.15. Uvolňování pracovníků 

Ukončování pracovního poměru je moţné z důvodů: 

 rezignace pracovníka 

 propouštění 

 penzionování 

 úmrtí 

 

Další moţnosti odchodů pracovníků jsou odchody dočasné např. mateřská dovolená, odchod 

do veřejné funkce nebo dlouhodobé stáţe. Způsoby ukončení pracovního poměru jsou dány 

zákoníkem práce. V případě penzionování existují dva moţné přístupy k respektování 

důchodového věku (vznik nároku na starobní důchod) při rozhodování o dalším zaměstnávání 

pracovníků: 

 politika pruţného důchodového věku - pracovní poměr pokračuje 

 politika pevného důchodového věku - pracovní poměr ukončen 
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K uvolňování pracovníků z organizace dochází z důvodů na straně pracovníků nebo na straně 

organizace. Pokud dochází k odchodu ze strany pracovníka, je velmi uţitečné věnovat jeho 

odchodu dostatečnou pozornost. Rozhovor s odcházejícím pracovníkem nám podává cenné 

informace o situaci na pracovišti (pracovník je otevřený, přístupný). Organizace by měla mít 

zájem  zjistit důvod odchodu pracovníka. Zvláště, jedná-li se o pracovníka s dlouholetým 

pracovním poměrem. Odcházející pracovníci často poskytnou informace, které by nikdo ze 

stávajících pracovníků nesdělil. 

K propuštění pracovníků ze strany organizace dochází z důvodů nadbytečnosti, tj. 

s organizačních důvodů a z důvodu nedostatečného výkonu nebo porušení disciplíny 

pracovníka. Zvláštní případy jsou propouštění pracovníků ve zkušební době či  ukončení 

pracovního poměru na dobu určitou.  

Organizace by měla usilovat o předcházení či minimalizaci sniţování počtu pracovníků 

z důvodů nadbytečnosti. Jednou z moţností řešení nadbytečnosti pracovníků je dobrovolný 

odchod pracovníků, který lze motivovat peněţní kompenzací (odstupným). Metodou LIFO 

se propouštějí postupně pracovníci s nejkratším pracovním poměrem. Metoda založená na 

výkonu pracovníků vychází  z informací o pracovních výsledcích  a pracovním chování 

pracovníků. I kdyţ se obecně tato metoda povaţuje za spravedlivější, měla by organizace 

dbát na to, aby byla skutečně spravedlivá. Aby se zabránilo jejímu zneuţívání vedoucími 

pracovníky. Je potřeba dbát na přesné a spolehlivé podklady k pracovnímu výkonu 

jednotlivců. Rozhodování o propouštění pracovníků na základě výkonu je proto velice 

náročné a zodpovědné. 

Sniţování počtu pracovníků by mělo být pro pracovníky co nejméně bolestivé a neměla by 

být poškozena pověst organizace. Outplacement je poskytnutou podporou propouštějící 

organizace ve vlastní reţií nebo externí sluţbou, kdy hledají práci propouštěným 

pracovníkům. Cílem outplacementu je minimalizace traumatu ze ztráty práce. 

Outplacementové programy mohou zahrnovat tyto sluţby: 

 poskytnutí informací o postupu na úřadech 

 školení a trénink zaměřený na přípravu k hledání zaměstnání 

 development centre 

 vzdělávací programy 

 pomoc při navazování pracovních kontaktů 

 poradenství psychologa 
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 pomoc personalistů v období po odchodu z organizace 

 vyhledávání zaměstnání 

 

Organizace si tímto programem vytváří dobré jméno ve svém okolí a získává uznání vlastních 

pracovníků, které propouštění nepostihlo. 

2.16. Personální poradenství 

2.16.1. Poradenství 

Poradenství je chápáno jako způsob poskytování pomoci, zaměřený na obsah, proces nebo 

úkol. Je to metoda, kterou mohou aplikovat osoby, ovládající širokou škálu nejrůznějších 

profesí, lidé schopní, jejichţ hlavním zaměstnáním není jen poradenství, ale i výuka, školení, 

výzkum, jsou to personalisté, manaţeři. V zájmu efektivity je třeba, aby si osvojili poradenské 

nástroje a dovednosti, kterými by se pak měli řídit. 

Ve druhém případě je chápáno poradenství jako specifická odborná sluţba. Jedná se o 

smluvně zajišťovanou poradenskou sluţbu organizacím speciálně kvalifikovanými osobami, 

kteří pomáhají organizaci analyzovat problémy v řízení. Nezávislost poradce vyţaduje 

schopnost pravdivě a otevřeně poskytovat klientovi doporučení bez ohledu na své vlastní 

zájmy, vyţaduje dodrţování etických zásad. Z výše uvedeného lze říci, ţe poradenství je 

metoda, která poskytuje praktickou radu a pomoc nebo jako profesionální poradenskou 

sluţbu(Kubr 1991). 

Interní poradenství poskytují interní poradci (zaměstnanci organizace) s příslušnou 

odbornou kvalifikací a praktickými zkušenostmi - právníci, psychologové, personalisté, 

manaţeři. Výhodou je znalost prostředí a jejich moţnost získat co nejpřesnější informace. 

Externí poradenství je zajišťováno z vnějších zdrojů. Externí poradenství je poskytováno  

např. v oblasti finančnictví, účetnictví, marketingu, práva, lidských zdrojů. 

Poradci musí mít dostatečnou odbornou kvalifikací a určité osobní předpoklady. Obecným 

cílem poradenstvím je zlepšování klientovy situace. K zajištění efektivního poradenství je 

potřeba co nejpřesněji definovat problém. 

 

2.16.2. Personální poradenství 

Posláním personálního poradenství je přispívat k optimalizaci všech stránek personálního 

řízení v organizaci.  Mohou je poskytovat interní personální poradci či externí poradenské 
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společnosti. Poradenství je poskytováno vedoucím pracovníkům i ostatním pracovníkům 

organizace. Mezi personální oblasti, které jsou nejčastěji zjišťované s pomocí externích sluţeb 

nebo zabezpečené z externích zdrojů patří: 

 analýza pracovních míst 

 analýza schopností pracovníků a jejich využití 

 personální plánování 

 získávání a přímé vyhledávání pracovníků 

 výběr pracovníků 

 motivace a odměňování 

 vzdělávání a trénink pracovníků 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 péče o pracovníky 

 uvolňování pracovníků 

 analýzy a prognózy 

 audity
33

 

 

Z hlediska obsahu lze poradenskou činnost rozlišit na: 

 expertní poradenství- jedná se o přenos znalosti od experta ke klientovi 

 procesní poradenství- jedná se o poskytnutí znalostí a dovedností, umoţní klientovi 

řešit problémy samostatně 

 krizové poradenství- spolupráce klienta a experta při komplexním řešení situace. 

 

3. Praktická část práce 

V této části práce se pokusím ukázat vývoj personální činnosti z dostupných informací ústavu 

sociální péče a to od roku 2005 do roku 2010. 

3.1. ÚSTAV  SOCIÁLNÍ  PÉČE, příspěvková organizace 

Ústav sociální péče pro tělesně postiţené (dále jen ÚSP) byl zřízen jako samostatná 

příspěvková organizace k 1.12. 2000 zřizovací listinou MPSV ČR. Do té doby působila jako 

rozpočtová organizace, která vznikla k 1.1. 1991. Organizace je právnickou osobou, vystupuje 

v právních vztazích vlastním jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Tato 
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organizace působí na území České republiky od roku 1973, tj. 38 let. Na základě zřizovací 

listiny má právo hospodařit se svěřeným majetkem státu ve výši  322 mil. Kč. Má 165 

zaměstnanců a kapacita zařízení činí 170 klientů tělesně postiţených. 

Hlavní činností příspěvkové organizace je poskytování péče tělesně postiţeným dospělých 

občanům-uţivatelům sociálních sluţeb, kteří mají sníţenou soběstačnost  a jejich ţivotní 

situace vzhledem k těţkému tělesnému postiţení vyţaduje pravidelnou péči a pomoc jiné 

osoby a tuto péči nelze zajistit v jejich dosavadním prostředí. 

Ústav sociální péče pro tělesně postiţené poskytuje uţivatelům tyto sociální sluţby: 

 domov pro osoby se zdravotním postiţením ve smyslu § 48 zák.č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách v platném znění 

Tato sluţba je poskytována dospělým osobám s tělesným postiţením. 

 odlehčovací sluţby pobytové ve smyslu § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách v platném znění 

Tato sluţba je poskytována dospělým osobám s tělesným postiţením a dospělým osobám 

v krizové situaci. 

 

V rámci své ostatní činnosti ÚSP dodává teplo, vodu a stravu pro celé rehabilitační centrum, 

pronajímá nebytové prostory v rámci akreditace vydané Ministerstvem školství a tělovýchovy 

organizuje vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních sluţbách, realizuje dopravu 

zdravotně postiţených osob speciálně upravenými vozidly pro přepravu osob na invalidních 

vozících, provozuje čističku odpadních vod.
34

 

 

3.1.1. Organizační struktura 

V čele ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. Ředitel je 

statutárním zástupcem oprávněný jednat jménem ÚSP ve všech věcech a v jeho zastoupení 

pověřený zástupce ředitele (ekonomický náměstek). 

V čele kaţdého úseku či oddělení  je vedoucí, přičemţ vedoucí zaměstnance označených 

úseků a oddělení jmenuje a odvolává ředitel: 

 ústavní lékaři, psycholog 

 sekretariát 
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 úsek sociálně zdravotní péče se člení: 

- oddělení sociální péče A 

- oddělení sociální péče B 

- oddělení sociální péče C 

 zdravotní oddělení 

 oddělení rehabilitace: 

- pracovní skupina ergo terapie 

- oddělení sociálních sluţeb 

 úsek ekonomický se člení na: 

- oddělení zaměstnanecké a vnitřních věcí: mzdová účtárna, personalista, 

pokladna, skladové hospodářství 

- oddělení finanční a majetkové: finanční účtárna, správa majetku, doprava 

 úsek stravování se člení na: 

- nutriční terapeut 

- oddělení zásobování 

- oddělení výrobní: pracovní skupina A 

                                            pracovní skupina B 

 technický úsek se člení na: 

- doprava a skladové hospodářství 

- oddělení prádelny 

- oddělení provozně-technické: řidiči, údrţba, energoblok, kotelna, 

recepce, čistírna odpadních vod. 

 

3.1.2. Uživatelé sociálních služeb 

Ústav sociální péče pro tělesně postiţené má kapacitu 170 míst a poskytuje celoroční nebo 

přechodný pobyt těţce tělesně postiţeným osobám. 

Počet ţádostí o přijetí do ÚSP má trvale vzestupnou tendenci a v porovnání s uplynulým 

obdobím se jedná o více neţ čtyřnásobný nárůst zájmu o umístění.  

Uţivatelé bydlí v jednolůţkových a dvoulůţkových pokojích. K 31.12.2009 měl ÚSP celkem 

82 jednolůţkových pokojů, ale i 25 neuspokojených ţádostí o tento druh ubytování. 

V současné době však jiţ nelze počet jednolůţkových pokojů bez sníţení kapacity navýšit. 

Ústav zabezpečuje uţivatelům sociálních sluţeb komplexní péči včetně zajišťování léčebné 

preventivní péče a rehabilitace a podle moţností zajišťuje nebo zprostředkovává téţ vhodnou 
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pracovní činnost podle druhu a rozsahu postiţení klientů. Vytváří se pro ně náhradní rodinné 

a ţivotní prostředí a personál se snaţí poskytovat sluţby na takové úrovni, aby byli co nejvíce 

spokojeni a cítili se dobře. Mají moţnost se kulturně, společensky i sportovně vyţít, to vše při 

plném respektování jejich individuality a soukromí. 

 

3.2. Historie 

Ústav sociální péče pro tělesně postiţené se můţe pochlubit dlouholetou tradicí. Mám-li podat 

svědectví o téměř 38-mi lete historii, je nezbytné alespoň okrajově se zmínit o začátku, na 

jehoţ konci je současná podoba Rehabilitačního centra v Hrabyni, kde se ústav nachází. 

Jiţ v roce 1963 byla snaha ostravských vozíčkářů zaloţit bytové společenství pro tělesně 

postiţené občany. Inspirátorem myšlenky samostatného ţivota byl primář MUDr. Vladimír 

Knapek, u něhoţ se v rehabilitačním ústavu v Chuchelné léčilo mnoho lidí po pracovních i 

jiných úrazech a další těţce tělesně postiţení. 

Duchovním otcem myšlenky byl také p. Posker, těţce postiţený myopat. Kdyţ došlo 

k dohodě mezi tehdejší vládní garniturou, bývalým KNV v Ostravě, KÚNZ a Okresním 

ústavem sociálních sluţeb v Opavě,  začalo se stavět rehabilitační centrum. 

24. září 1973 byl slavnostně otevřen tehdy nejmodernější ústav sociální péče pro tělesně 

postiţené dospělé občany s kapacitou 200 míst, určený pro potřeby celé tehdejší 

Československé republiky. Velký zlom nastal na jaře 1989, kdy do zařízení nastoupil jako 

nový vedoucí ing. Hrček, který usiloval o změny v tomto zařízení se snahou osamostatnit se.  

Od 1. ledna 1991 se stal ÚSP samostatnou rozpočtovou organizací řízenou přímo MPSV ČR. 

Od této doby došlo k závratným změnám. V roce 1994 se začala stavět přístavba a o dva roky 

později byla slavnostně otevřena. Došlo ke zlepšení ţivotních i evakuačních podmínek 

tehdejších klientů. 

V dnešním rehabilitačním centru, téţ nazývaném „Zelené údolí“ nalezneme vedle ÚSP také 

Rehabilitační ústav, bezbariérové byty, restauraci, obchod, prodejnu květin, ordinace lékařů, 

poštu a Duchovní centrum sv. Kláry. 

V areálu nacházejí tělesně postiţení rovněţ moţnost pracovního uplatnění, i kdyţ je to 

v posledních letech stále obtíţnější. Proto patří velký dík podnikatelům, kteří v tomto centru 

realizují programy s prací pro tělesně postiţené občany.  

Posledním významným počinem bylo vybudování komunikace se spojovacím mostem mezi 

obcí Hrabyně a Rehabilitačním centrem, coţ značně rozšířilo vozíčkářům jejich vycházkové 

trasy. Dopravu s městy Ostravou a Opavou zajišťují autobusy s plošinou. 
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3. 3. Personální práce a její úloha v organizaci 

Personální práce v ústavu prošla během doby od vzniku organizace řadou změn. Aţ do roku 

2005 byla personální práce vykonávána jako kumulovaná funkce personalista-účetní, 

personalista-sekretářka ředitele, mzdová účetní-personalista, část práce byla vykonávaná 

ekonomem ústavu. Od roku 2005 bylo zřízeno personální oddělení a veškeré práce spojené 

s personalistikou začal vykonávat samostatný pracovník. Tento krok má samozřejmě vliv na 

celkovou atmosféru a komunikaci v organizaci. 

Nejvýznamnější byla změna v organizační struktuře organizace, kdy nový personalista se stal 

vedoucím zaměstnaneckého oddělení (dále OZVV) a zároveň členem vedení organizace. 

Cílem toho bylo soustředit veškeré činnosti personální strategie do jednoho útvaru, tj. od 

procesu vyhledávání a přijímání pracovníků, adaptačního procesu nových pracovníků, jejich 

doškolování, kvalifikační rozvoj aţ po plánování a vytváření personálních rezerv. 

Předpokladem úspěšného fungování tohoto oddělení je úzká spolupráce s jednotlivými 

firemními útvary, dokonalá znalost stávajícího stavu a personálních potřeb. 

Výběr potencionálních zaměstnanců se uskutečňuje převáţně z vnějších zdrojů organizace. 

Jen v malém měřítku se vyuţívá vnitřních zdrojů. Přednost mají pracovníci, kteří jiţ 

v organizaci pracují. Výběru pracovníků je věnována patřičná pozornost, je potřeba vybrat 

takového pracovníka, který splňuje kvalifikační předpoklady a nejlépe vyhovuje poţadavkům 

na dané pracovní místo. Mezi důleţité úkoly patří adaptační proces pracovníka. V ústavu má 

kaţdý vedoucí zaměstnanec vytypované pracovníky, kteří tyto nové zaměstnance zaškolují.  

Cílem adaptačního procesu je co nejrychleji zařadit pracovníka, aby mohl uplatnit své znalosti 

a dovednosti a rychleji se zapojit do pracovního týmu. Sladit se s firemní kulturou a vyuţít 

zkušenosti z předcházejícího zaměstnání. 

Nový pracovník po nástupu do pracovního poměru je vybaven potřebnými pracovními 

pomůckami, informacemi a dokumenty, které jsou potřebné k výkonu jeho práce. Po uplynutí 

prvního měsíce provede vedoucí zaměstnanec hodnocení pracovníka spolu s pověřeným 

pracovníkem, tzv. garantem. Pokud pracovník splnil veškeré poţadavky, je převeden do 

nepřetrţitého provozu (v případě pracoviště s nepřetrţitým provozem). 

Personální oddělení má na starosti veškeré činnosti spojené s nástupem nového pracovníka. 

Sepisuje s pracovníkem pracovní smlouvu, předává mu platový výměr a popis pracovní 

činnosti. Seznamuje ho s kolektivní smlouvou, s moţností stravování a eventuálně parkování. 

Školení bezpečnosti a ochrany při práci zajišťuje bezpečnostní technik organizace. Následuje 

předání klíčů a čipů docházkového systému organizace a předání pracovníka jeho 
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nadřízenému. Ten jej seznámí s jeho nastávajícím pracovištěm a jeho spolupracovníky, 

informuje ho o šatně a ostatních hygienických zařízeních. 

 

3.4. Personální plánování 

Personální plánování slouţí jako nástroj strategického řízení lidských zdrojů, obsahuje 

opatření v oblasti personalistiky. Naše organizace má od svého zřizovatele stanoven 

maximální počet zaměstnanců, na který je přidělen objem mzdových prostředků. Kaţdý  úsek 

a oddělení má potřebný počet lidí stanovený pro zajištění sluţeb. Hlavním úkolem při 

naplňování cílů personální strategie  je neustále zkvalitňování  činnosti v oblasti vyhledávání  

a přijímání nových pracovníků, adaptačního procesu, jejich doškolování, kvalifikační rozvoj a 

případnou rezervu potencionálních zájemců, u kterých vede registr ţádostí. Jedním 

z prostředků k naplňování cílů personální strategie je program výchovy a vzdělávání 

pracovníků, který vytváří příleţitosti k učení, k rozvoji a odbornému vzdělání. 

Na základě nabídek vzdělávacích agentur vede personalista seznam seminářů pro pracovníky 

jednotlivých podnikových útvarů. Je věcí příslušného vedoucího zaměstnance rozhodnout, 

kteří pracovníci se zúčastní jednotlivých seminářů. Mimo to organizuje ústav vzdělávací 

kurzy, na základě akreditace, pro pracovníky sociální péče. Těchto kurzů se zúčastňují i naši 

stávající zaměstnanci, aby si jednak doplnili vzdělání, které vyţaduje nový zákon o sociálních 

sluţbách a zároveň rozšířili vědomosti a získali nové poznatky pro svou náročnou práci. 

Zaměstnanci zdravotního, rehabilitačního oddělení a nutriční terapeut musí během určeného 

období získat potřebný počet kreditů, aby mohli vykonávat nadále svou profesi. Kaţdý 

zdravotnický pracovník musí poţádat o registraci, ke které přikládá doklad o vzdělání a 

potvrzení stávajícího zaměstnavatele o délce praxe. Podle nového zákona o sociálních 

sluţbách musí pracovníci sociální péče pro obsluţnou i výchovnou péči naplňovat dikci 

zákona: musí mít minimálně základní vzdělání a absolvovat kurz pro pracovníky v sociálních 

sluţbách. Kopie dokladů se zasílají na MPSV ČR. 

 

3.5. Péče o pracovníky a zaměstnanecké výhody organizace 

3.5.1. Pracovní prostředí 

Ústav sociální péče se velmi dobře stará o prostředí svých pracovníků.  Pracovníci zajišťující 

obsluţnou péči klientů, pracovníci údrţby a stravovacího provozu si mohou  odkládat své věci 
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do šaten, ve kterých má kaţdý samostatnou skříňku na osobní věci. K dispozici jsou  

vybavená sociální zařízení. Také své auto, popřípadě kolo či motocykl je moţno zaparkovat 

v hlídaném areálu společnosti. Pracovník obdrţí parkovací kartu. Celý areál je zabezpečen. 

Vstup do prostor ústavu je na základě čipové karty docházkového systému a zároveň slouţí 

k objednávání jídla v závodní jídelně. 

 

3.5.2. Pracovní doba 

Délka pracovní doby je 40 hodin týdně nebo 37,5 hodiny. Zaměstnanec má samozřejmě právo 

čerpat přestávku na jídlo a odpočinek 30 minut po odpracování 4,5 hodin směny u směnných 

provozů a nejpozději po 6 hodinách u provozu jednosměnných. 

V organizaci jsou jednosměnné reţimy, reţimy s postupným nástupem a nepřetrţité 

nerovnoměrné rozvrţené reţimy a pruţná pracovní doba. 

Pracovní doba u jednosměnných provozů od 05.00 – 13.30, 06.00 – 14.30, 07.00 – 15.30 

hodin. Pruţná pracovní doba má pevnou a pohyblivou pracovní dobu. Pevná doba je 

stanovena od 08.00 – 13.30, pohyblivá v rozpětí  od 06.00 – 08.00 a 13.30 - 18.00 hodin. Vše 

je uvedeno v pracovním řádu ústavu. 

U nepřetrţitého provozu je pracovní doba odlišná. Ranní směna začíná pracovat od 06.00 -

14.00 hodin, odpolední od 14.00 - 22.00 hod nebo 13.00 - 21.00 a 13.00 - 20.30 hodin. Noční 

provoz od 21.00 - 06.00 hodin nebo od 22.00 - 06.00 hodin. Důvodem těchto různých nástupů 

na pracoviště je dán tím, ţe do areálu dojíţdějí zaměstnanci z různých části Opavy, Ostravy a 

okolních vesnic v okolí Hrabyně. Nástupy jsou přizpůsobeny dopravnímu spojení.  

 

3.5.3. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Ústav sociální péče  zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnancům s ohledem na 

rizika moţného ohroţení zdraví. Zaměstnancům, u kterých to vyţaduje provoz, zajišťuje 

ochranné pracovní prostředky, oděv, obuv, hygienické prostředky i mycí prostředky. 

Preventivní lékařskou péči zajišťuje smluvní lékař obvodní. Preventivní lékařské prohlídce je 

povinen se podrobit v určitém stanoveném termínu kaţdý zaměstnanec. 

Intervaly preventivních prohlídek jsou následující: 

 zaměstnanci jednosměnného provozu       1x za tři roky 

 zaměstnanci nepřetrţitého provozu           1x ročně (práce v noci) 

 zaměstnanci zařazení na noční práci 
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- před zařazením na noční práci 

- pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně 

- kdykoliv během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané 

výkon noční práce, pokud o to zaměstnanec poţádá 

 zaměstnanci pracující s laserem                1x za dva roky 

- součástí preventivní prohlídky je i oční vyšetření 

 řidiči včetně řidičů „referentů“ do 50-.ti let  1x za dva roky 

                                                           nad 50 let     1x ročně 

řidiči se musí podrobit dopravně psychologickému vyšetření, neurologickému a EEG 

vyšetření před dosaţením 50-ti let věku a pak kaţdých pět let. 

 

Vedoucí zaměstnaneckého oddělení (OZVV) vede evidenci absolvovaných prohlídek. Pro 

všechny zaměstnance v příslušném roce, kteří jsou povinni preventivní prohlídku absolvovat, 

vystaví ţádost o preventivní prohlídku. Ve spolupráci s vedoucím jednotlivých útvarů 

naplánuje termíny pro provedení prohlídek tak, aby je zaměstnanci mohli absolvovat v rámci 

své směny. Ţádost s uvedením stanoveného termínu předá vedoucí OZVV přímo zdravotní 

sestře ordinace lékaře zdravotní preventivní péče (ZPP). Vedoucí zaměstnanec sdělí termíny 

svým zaměstnanců, kteří jsou povinni si k preventivní prohlídce donést svou zdravotní 

dokumentaci nebo výpis. Pokud se zaměstnanec nemůţe ze závaţných důvodů prevence 

zúčastnit v daném termínu, musí si náhradní termín zajistit sám domluvou se zdravotní 

sestrou lékaře ZPP. Tento termín však musí být nejpozději v den, kterým uběhl řádný interval 

pro další preventivní prohlídku. Lékařský posudek o provedené preventivní prohlídce předá 

sestra ordinace lékaře ZPP vedoucí OZVV. Případnou neúčast bez následné omluvy řeší 

vedoucí zaměstnanec a sjedná nápravu. Nerespektování pokynu podrobit se preventivní 

prohlídce posuzuje zaměstnavatel jako nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy 

pro výkon sjednané práce ze strany zaměstnance s moţností výpovědi z pracovního poměru – 

zaměstnanec neprokáţe zdravotní způsobilost k práci. Ústav umoţňuje v rámci prevence 

vzniku nebezpečných onemocnění očkování zaměstnanců nad rámec vyhl.č. 439/2000 Sb. a to 

proti vírové hepatitidě A zaměstnancům stravovacího úseku a prádelny (spoluúčast 

zaměstnance 500,-Kč) a proti klíšťové encefalitidě zaměstnancům technického úseku – 

údrţby (spoluúčast zaměstnance 100,-Kč), a přeočkování bez spoluúčasti. 

S ohledem na náročnost práce umoţňuje ústav svým zaměstnancům : 

 vyuţití vodoléčby a masáţí ve stanovené době na oddělení rehabilitace 
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 v rámci prevence vzniku respiračních onemocnění poskytuje svým zaměstnancům 

vitamínový balíček v hodnotě 150,-Kč 

3.5.4. Personální rozvoj a vzdělávání pracovníků 

Jedním z prostředků k naplňování cílů personální strategie je program výchovy a vzdělávání 

pracovníků. Vytváří příleţitosti k odbornému vzdělávání za účelem zlepšování výkonu 

pracovníka a tím i sluţeb, které organizace poskytuje. Kromě toho ţe ústav pořádá kurzy pro 

pracovníky sociální péče, probíhají 2x měsíčně ústavní semináře pro pracovníky sociální 

péče. V rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách přímé obsluţné péče se 

tito zúčastňují jednodenní stáţe v podobných zařízeních – Domov důchodců v Háji ve 

Slezsku, Smolkově, v Domově pro seniory „Slunečnice“ v Ostravě - Porubě.   

Vedoucí oddělení sociální péče se účastní specializačního vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb.,   

v oboru „Organizace a řízení ve zdravotnictví“ pořádané v Národním centru ošetřovatelství a 

nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen NCO NZO). 

Pracovníci zdravotního oddělení se zúčastňují pravidelně na seminářích se zdravotní 

tématikou v Ostravě, v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, např. na téma „Urologická 

problematika spinálních pacientů“, „Gerontologické dny“ pořádané v Ostravě. 

Rehabilitační pracovníci se zúčastňují konferencí a seminářů „ Nové poznatky v rehabilitaci“. 

Vedoucí sociálního oddělení si rozšiřují své znalosti v seminářích na téma „Standardy kvality 

v sociálních sluţbách“. 

Pracovníci ekonomického úseku se zúčastňují pravidelných seminářů, které pořádají 

vzdělávací agentury v Opavě a  Ostravě. Archivní a spisová sluţba, daň ze závislé činnosti, 

změny ve zdravotním a sociálním pojištění, cestovní náhrady, změny v účetnictví, daně 

z přidané hodnoty a změny v zákoníku práce, v zákoně o zaměstnanosti, zařazování 

pracovníku do platových tříd dle nového katalogu prací. 

Pracovníci technického úseku se zúčastňují seminářů v oblasti odpadového hospodářství, 

školení řidičů, svářečských kurzů, vyhlášky 50/1978 Sb. příslušného paragrafu pro 

elektrikáře. 

Vedoucí stravovacího úseku spolu s nutričním terapeutem absolvují semináře týkající se 

hygienických norem ve stravování.  
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3.5.5. Dovolená a pracovní volno 

Dovolená je poskytována zaměstnancům v délce 5 týdnů, jak umoţňuje zákoník práce 

zaměstnancům ve státní sféře.  Pokud pracovník nastoupí během kalendářního roku, má nárok 

na poměrnou část dovolené při splnění podmínky odpracování 60-ti pracovních dnů. Pokud je 

doba kratší, má nárok na dovolenou po odpracování alespoň 21-ti pracovních dnů. Pracovní 

volno bez nároku na náhradu platu mimo rozsah stanovený platnými předpisy povoluje ředitel 

organizace jen ve výjimečných případech. V ostatních případech se postupuje dle platného 

nařízení. 

 

3.5.6. Stravování zaměstnanců 

Příspěvek na stravování se poskytuje všem zaměstnancům bez ohledu na dobu trvání 

pracovního poměru. Ústav umoţňuje zaměstnancům stravování formou závodního stravování. 

Poskytuje zaměstnancům jedno hlavní jídlo denně za sníţenou úhradu, tj, na jedno jídlo 

denně, na které přispěje z FKSP částkou nejvýše 7,00 Kč. Zaměstnanec, který má stanovenou 

směnu nejméně 11 hodin, má nárok na příspěvek na dvě hlavní jídla denně.  

Za sníţenou cenu ústav poskytuje stravování: 

 vlastním zaměstnancům 

 důchodcům, kteří v organizaci pracovali při odchodu do starobního nebo plně 

invalidního důchodu. 

 

3.5.7. Doprava 

Ústav zabezpečoval v minulosti také dopravu zaměstnancům o sobotách a nedělích z Opavy a 

okolí, z důvodů zajištění provozu, poněvadţ nebyla moţnost dopravy autobusy.  Tato sluţba 

byla zaměstnanci hrazena v hotovosti v pokladě ÚSP.  Je také moţnost přepravy ústavními 

prostředky, které jsou vybaveny plošinou ke zvedání  invalidních vozíků a moţnosti dopravy 

pro zaměstnance v případě potřeby , zapůjčení závěsného vozíku za automobil. Vše za úhradu 

dle platné  vydané směrnice. 
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3.5.8. Ubytování zaměstnanců 

Další zajímavou zaměstnaneckou výhodou je moţnost ubytování zaměstnanců v budově 

ústavu. Vyuţívají zejména zaměstnanci, kteří mají špatné dopravní spojení nebo vlivem 

počasí (sněhové kalamity). Ubytování se řídí ubytovacím řádem ÚSP. 

 

3.5.9. Příspěvek na penzijní připojištění, rekreaci a sportovní činnost 

V návaznosti na zajištění rovnoměrnosti v čerpání prostředků pro všechny  zaměstnance má 

kaţdý z nich svůj osobní účet, ze kterého můţe čerpat příspěvky na tyto účely: 

 příspěvek na rekreace a zájezdy zaměstnanců 

 příspěvek na rekreaci nezaopatřených dětí zaměstnanců – tábory, a to 100 Kč/den 

 příspěvek na kulturní a tělovýchovnou činnost 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 

Limit prostředků na osobním účtu kaţdého zaměstnance se stanoví na kaţdý rok  podle 

objemu pouţitých finančních prostředků fondu za podmínky, ţe pracovní poměr v ústavu trvá 

déle neţ 1 rok. Při pracovní neschopnosti delší neţ 60 kalendářních dnů se částka poměrně 

krátí za kaţdých dalších 30 kalendářních dnů o 1/12. Pracovní neschopnosti se načítají za celý 

rok. 

Příspěvek na rekreaci, kulturní a výchovnou činnost poskytuje ústav zaměstnancům při 

splnění podmínky odpracování alespoň jednoho roku. Tato podmínka musí být splněna v den 

čerpání příspěvku. 

Příspěvek na penzijní připojištění podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP § 12 v platném 

znění  poskytuje ústav ve výši 100 aţ 200 Kč měsíčně dle podmínek výše uvedených. 

Zaměstnanec podává ţádost o příspěvek spolu se smlouvou o penzijním připojištění. Ústav 

poskytuje příspěvek nejvýše do 90 % částky příspěvku, který si hradí sám zaměstnanec. Výše 

příspěvku musí být maximálně do výše limitu osobního účtu. 

Příspěvky z fondu na kulturu a tělovýchovu poskytuje ústav pouze na akce , které sám pořádá 

nebo organizuje. 
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3.5.10. Používání mobilních telefonů 

Ústav poskytuje svým zaměstnancům sluţební mobilní telefon. Avšak jen zaměstnancům,  u 

kterých to vyţaduje pracovní náplň. Hovorné hradí ústav aţ do výše stanoveného limitu, který 

pracovníkovi stanoví ředitel organizace. 

 

3.5.11. Setkání s důchodci 

Setkání s bývalými zaměstnanci důchodci se pořádá kaţdý rok a to v prvním týdnu v prosinci. 

Setkání se účastní také zástupci odborů a ředitel ústavu, který informuje tyto bývalé 

zaměstnance o aktuálním dění v organizaci. Setkání začíná od ranních hodin, kdy mohou 

vyuţít sluţeb rehabilitace ve formě masáţí a pedikúry. Dopolední setkání probíhá 

v neformálním duchu, kdy bývalí zaměstnanci navštěvují svá bývalá pracoviště, 

spolupracovníky a také klienty ústavu. Oficiální část je zahájena slavnostním obědem a po 

něm začíná volná zábava. Tato setkání financuje ústav z prostředků fondu FKSP. 

 

3.5.12. Odměňování 

Odměny jsou nenárokovou sloţkou platu a lze je poskytnout pouze do výše objemu 

stanovených na platy v příslušném kalendářním roce. 

Odměna se poskytuje za úspěšné splnění mimořádných nebo zvláště významných pracovních 

úkolů. Jejich výše se přiznává a stanoví na základě odůvodněných návrhů přímého 

nadřízeného ředitelem organizace. Výše se řídí náročností, rozsahem a významem pracovního 

úkolu a objemu prostředku vyčleněných na odměny. 

Odměny se dále poskytují k ocenění pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při ukončení 

pracovního poměru po přiznání invalidního a starobního důchodu. Tyto odměny se poskytují 

zaměstnancům, kteří splní podmínku zaměstnání alespoň 3 roky a zároveň tento zaměstnanec 

neměl v posledních dvou letech neomluvenou absenci. Odměny lze krátit nebo neposkytnout 

zaměstnanci, jehoţ pracovní a morální vlastnosti nejsou v souladu se zásadami pracovní 

kázně. 

Odměna se poskytuje pouze v roce, na který připadlo ţivotní nebo pracovní jubileum. Její 

výši navrhuje vedoucí pracovník zaměstnance s ohledem na pracovní zásluhy a délku 

pracovního poměru k ÚSP. Konečnou výši odměny stanoví ředitel organizace po projednání 

se základní odborovou organizaci. Předpokladem pro provedení výplaty je dostatek 
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pouţitelných finančních prostředků. Při nedostatku můţe být odměna sníţena nebo 

pozastavena. 

 

Odměny lze přiznat v tomto rozsahu: 

 odměna u příleţitosti 50 let věku je moţno stanovit maximálně  do výše 3.000,-Kč 

- základní sazba                        do 500,-Kč 

- plnění úkolů na pracovišti     do 1.000,-Kč 

- délka zaměstnání v ÚSP 

o nad 3 roky                do 500,- Kč 

o nad 10 let                  do 700,- Kč 

o nad 15 let                  do 1.500,- Kč 

 odměna při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní či invalidní 

důchod je moţno stanovit maximálně  do 3.000,-Kč 

 základní sazba                      do 500,- Kč 

 plnění úkolů na pracovišti    do 1.000,- Kč 

 délka zaměstnání v ÚSP       

- nad 3 roky             do 600,- Kč 

- nad 10 let              do 800,- Kč 

- nad 15 let             do 1.500,- Kč 

 

Poskytování darů z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 

Poskytování darů z FKSP se v ústavu řídí ustanoveními §14 vyhlášky č. 114/2002 Sb. o 

FKSP. Celková výše prostředků na dary můţe být nejvýše 15% z přídělu do fondu na běţný 

rok. Dary se poskytují ve formě peněţní i nepeněţní. Poskytují se zaměstnancům, kteří 

v posledních dvou letech neměli neomluvenou absenci při splnění podmínky alespoň 3 roky 

v pracovním poměru ústavu. Dary se poskytují na základě hodnocení zaměstnance vedoucím 

pracovníkem ve spolupráci s ředitelem organizace a výborem ZOO. Dary mohou být 

poskytnuty pouze v roce, kdy připadlo ţivotní nebo pracovní jubileum. V daném roce však 

můţe být poskytnut jen jeden dar. 

 

Dary při pracovním výročí 20, 25, 30, 35, 40, let zaměstnání v pracovním poměru od 

prvního vstupu do zaměstnání s podmínkou odpracování alespoň 3 let v ústavu. Dary se 

neposkytují pracujícím důchodcům. 
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Tab. č. 2 Odměna při ţivotních a pracovních výročí           

Odpracovaná 
doba 

Délka pracovního poměru v ÚSP 

3-5 let 5-10 let nad 10 let 

20 let do 1.500 do 2.000 do 3.000 

25 let do 1.700 do 2.400 do 3.500 

30 let do 2.000 do 2.700 do 4.000 

35 let do 2.200 do 3.000 do 4.500 

40 let do 2.500 do 3.500 do 5.000 

Zdroj: Interní materiály organizace 

Dary při životním jubileu 50, 55, 60 let věku, při odchodu do důchodu starobního nebo 

invalidního s podmínkou odpracování alespoň 3 roky v ÚSP. 

 

Tab. č. 3 Odměny při ţivotním jubileu 

Délka pracovního poměru v ÚSP 

Věk 3-5 let 5-10 let nad 10 let 

50 let do 2.500 do 3.500 do 5.000 

55 let do 2.500 do 3.500 do 5.000 

60 let do 2.500 do 3.500 do 5.000 

odchod do důchodu do 2.500 do 3.500 do 5.000 

Zdroj: Interní materiály organizace 

 

3. 6. Hodnocení pracovníků ÚSP     

 Hodnocení zaměstnanců poskytne cenné informace o předpokladech, odborné kompetenci 

pracovním výkonu, emocionalitě ve vztahu k práci. Tyto informace slouţí jako podklad pro 

kariérové mapy, stanovení dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnance a také zvolení vhodných 

motivačních nástrojů. Hodnocení patří mezi nejdůleţitější a zároveň nezbytné personální 

činnosti. V ÚSP se hodnocení zaměstnanců provádí na základě vydaného pokynu  

schváleného ředitelem organizace. Správné hodnocení vede ke zvyšování pracovních výkonů, 

ke spokojenosti zaměstnanců, k jejich větší motivaci a zajištění potřeb vzdělávání. 

Pravidelným hodnocením zaměstnanců ústav plní také standard kvality sociální péče. 

 

3.6.1. Struktura hodnocení – postup 

 kaţdý zaměstnanec provede sebehodnocení na dotaznících, které vypracuje vedoucí 

kaţdého útvaru s vedoucí oddělení zaměstnanosti a vnitřních věcí (OZVV) 

 kaţdý zaměstnanec se zúčastní pohovoru s nadřízeným zaměstnancem nad svým 

sebehodnocením 
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 při hodnocení zaměstnance vedoucí projedná zároveň i jeho další vzdělávání 

 hodnocení od svých podřízených předávají jednotliví vedoucí zaměstnanci na OZVV, 

kde budou zaloţeny do osobní dokumentace zaměstnance a jeho závěry vedoucí 

OZVV zapracuje do „Individuálního vzdělávacího plánu zaměstnance“. 

 dle výsledků tohoto hodnocení můţe vedoucí zaměstnanec navrhnout s odůvodněním 

úpravu osobního příplatku a to oběma směry. Návrh posuzuje ředitel ústavu a na 

základě jeho souhlasu a podle pouţitého objemu mzdových prostředků, můţe být 

provedena změna osobního příplatku. Pro měření úspěšnosti mohou vedoucí 

zaměstnanci pouţít pětidílnou hodnotící stupnici. 

 

3.6.2. Co se hodnocením sleduje 

Při hodnocení zaměstnanců se zjišťuje, jak zaměstnanec vykonává svou práci, jak plní úkoly a 

poţadavky, které jsou kladené na dané pracovní místo. Zjišťuje se pracovní chování, vztahy 

ke svým spolupracovníků, ke klientům ústavu, ale i k dalším osobám se kterými je v kontaktu 

během pracovní doby. Všechny tyto zjištěné skutečnosti vedoucí zaměstnanec projednává se 

zaměstnancem a společně hledají způsoby, jak případné nedostatky napravit, popřípadě jaká 

zavést opatření. 

 

3.6.3. Využití hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců má široké vyuţití. Nejdříve se pomocí hodnocení zjistí silné a slabé 

stránky zaměstnance, jeho současný pracovní výkon, zjišťují se potřeby dalšího vzdělávání 

zaměstnance a rozpozná se pracovní potenciál. 

Hodnocením zaměstnance dále zjišťujeme jeho potřeby a vede nás ke zlepšování jeho 

výkonu, přispívá ke spravedlivějšímu ohodnocení na základě výkonu, pomáhá taktéţ při 

rozhodování o povýšení zaměstnance. Hodnocení zároveň zaměstnance motivuje a zlepšuje 

vztahy mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Zefektivňuje přidělování úkolů a slouţí 

k dlouhodobému plánování a řízení lidských zdrojů v organizaci. 
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 3.7. Vývoj personální činnosti v ÚSP 

3.7.1. Personální politika v roce 2005 

Průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců je v roce 2005  169 osob (viz graf č. 1) z toho 

149 ţen a 20 muţů a 10 zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Nejvíce je pracovníků sociální 

péče a to  81 osob, je to celkem 46,7 % z celkového počtu zaměstnanců. Na druhém místě 

jsou  zaměstnanci údrţby  v počtu 30 osob, to je celkem 17 %, třetí místo zaměstnanci 

stravovacího provozu v počtu 29 osob, coţ je 17 % , následují zdravotničtí pracovníci v počtu 

21 osob, coţ je 12 %. Pracovníci THP v počtu 13 osob 7,4 % a ústavní lékaři v počtu 2 osoby 

a 0,1% z celkového počtu zaměstnanců. 

 

Graf č.1 Profesní struktura zaměstnanců v roce 2005 

rozdělení podle profese

12%
1%

47%7%

17%

16%

zdravotnický personál

lékaři

sociální pracovníci

THP

dělníci

kuchař a

ost.prac.kuchyně

 

 Zdroj: vlastní  zpracování  dle výroční  zprávy r. 2005 

 

Organizace v roce 2005 zabezpečila odborné vzdělávání svým zaměstnancům, které 

bezprostředně souviselo s jejich práci, a které ovlivňuje jejich odbornou způsobilost. Jednalo 

se především o pracovníky sociální péče v přímé obsluţné péči. Vedoucí oddělení sociální 

péče ukončila zdárně pomaturitní studium na NCO NZO v Brně. Ve spolupráci s lékaři a 

vedoucími zaměstnanci proběhly 2x v měsíci ústavní semináře pro sociální pracovníky v 

přímé obsluţné péči.  

Ředitel organizace, vedoucí zdravotního oddělení a vedoucí oddělení sociální péče se 

zúčastnili semináře s psychiatrickou a psychologickou tématikou a semináře s doprovodnou 
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výstavou zdravotnických prostředků ve Slaném. V Ostravě proběhly “Gerontologické dny,” 

na které jsou zváni zdravotníci a vedoucí oddělení zdravotního a rehabilitačního. Poznatky 

získané na seminářích přenášejí ostatním zaměstnancům jednotlivých oddělení. Kromě 

seminářů získávají odborné znalosti z časopisů Zdravotnické noviny, Sestra, Florence a z 

internetových stránek. 

Zaměstnanci ekonomického úseku navštívili semináře na téma: evidence majetku, zákon o 

obalech a odpadech, DPH u příspěvkových organizací, inventarizace majetku, účetní závěrka 

příspěvkových organizací, uchovávání a vyřazování dokumentů. Nutriční terapeut a vedoucí 

stravovacího provozu se zúčastnily seminářů: Prevence alimentárních onemocnění ve 

stravovacím provozu, výţiva klientů ústavu sociální péče, výţiva v diabetologii, dietní výţiva 

a týmová spolupráce při péči o výţivu nemocného. 

Vzdělanost zaměstnanců (viz graf č.3) jsem rozdělila podle pohlaví a podle nejvyššího 

dosaţeného vzdělání. Z obrázku je zřejmý vysoký počet středního odborného vzdělání a 

úplného středního odborného vzdělání.  

 

Graf č. 2 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2005 
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Graf č. 3 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2005 

Graf  č. 4 Doba trvání pracovního poměru 

trvání pracovního poměru

69

49

48

3 7

do 5 let

do 10 let

do 15 let

do 20 let

nad 20 let

 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2005 

 

V roce 2005 došlo ke změně v organizačním řádu z důvodu vytvoření oddělení OZVV. Ústav 

dosáhl kladného hospodářského výsledku a ten byl rozdělen na základě schválení zřizovatele 

do rezervního fondu, fondu reprodukce majetku a do fondu odměn. Průměrný plat 

zaměstnanců ústavu činil 13.962,-Kč. 
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3.7.2.  Personální politika v roce 2006 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 171 osob, z toho 149 ţen a 13 osob s kratší 

pracovní dobou. Ve smyslu zákona 435/2004 Sb., v platném znění, ústav zaměstnával 10 osob 

ZPS a TZP a splnil tak 4 % povinný podíl zaměstnávání těchto osob. 

V roce 2006 uzavřel ústav pracovní poměr s 27-mi novými zaměstnanci, z toho bylo 12 na 

úseku sociálně zdravotní péče, 2 na zdravotním oddělení, 7 na úseku stravování, 3 pracovníci 

na technickému úseku, 1 lékař psychiatr, 1 logoped a 1 sociální pracovník. Pracovní poměr 

ukončilo 25 zaměstnanců, z toho 1 zaměstnankyně opustila ústav na základě vlastní výpovědi, 

2 odešly do starobního důchodu, 7 zaměstnanců rozvázalo pracovní poměr dohodou a 12  

pracovních poměrů skončilo ukončením sjednané zkušební doby, 2 pracovní poměry byly 

zrušeny ve zkušební době a 1 dostal výpověď z organizačních důvodů. Kromě toho 5 

zaměstnankyň odešlo na mateřskou dovolenou. 

Během roku 2006 byly organizovány semináře pro všechny kategorie zaměstnanců ústavu: 

 pro zaměstnance zdravotního oddělení byly konány semináře  přímo v prostorách 

ústavu, na kterých se podíleli lékaři, vedoucí zaměstnanci ÚSP a samotní zdravotničtí 

pracovníci. Kromě toho se zúčastnili seminářů v Ostravě organizované Ústavem 

ošetřovatelství  a managementu ve zdravotnictví  Zdravotně sociální fakulty Ostravské 

university, odborné konference organizované Českou asociací sester a další. 

 pro zaměstnance rehabilitačního oddělení to byly semináře na téma ošetřovatelská a 

rehabilitační péče o tetraplegika, Vojtova metoda, komplexní rehabilitace u pacientů s 

míšní lézi atd. 

 pro pracovníky sociální péče v přímé obslužné i výchovné péče byly organizovány 

semináře v prostorách ústavu organizované vedoucí oddělení sociální péče 

 pro zaměstnance ekonomického úseku to byly semináře na téma nový zákon o 

nemocenském pojištění, o úrazovém pojištění, cestovní náhrady, změny v zákoně o 

účetnictví, inventarizace majetku, nakládání s odpady, spisová a archivní sluţba 

 pro zaměstnance stravovacího provozu novinky v oblasti stravování, nové předpisy  

EU, hygiena potravin a pokrmů, dietní výţiva 2006. 
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Graf č. 5 Členění zaměstnanců dle profese 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy  r. 2006 

 

 

 

 

Graf č. 6 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2006 
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Graf č. 7 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2006 

 

 

 

Graf č. 8 Doba trvání pracovního poměru zaměstnanců  
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2006 

 

V roce 2006 se průměrný hrubý příjem zaměstnanců zvýšil na 15.036 Kč. 
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3.7.3. Personální politika v roce 2007 

Skutečný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2007 činil 169 osob, z toho 146 ţen a 10 

zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Celkem nastoupilo do pracovního poměru 25 nových 

zaměstnanců a 20 jich rozvázalo pracovní poměr. Ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 

v platném znění, ústav zaměstnával 9 osob TZP a ZPS, a splnil tak povinný 4 % podíl 

zaměstnávání těchto osob. 

V roce 2007 uzavřel pracovní poměr s 25-ti zaměstnanci, z toho 11 na úseku sociálně 

zdravotní péče a se 3-mi na zdravotním oddělení, se 6-ti na úseku stravování, se 2-mi na 

technickém úseku, s 1 nutričním terapeutem, s 1 sociálním pracovníkem a s 1 finanční účetní. 

Pracovní poměr ukončilo 20 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnankyně opustily ústav na základě 

vlastní ţádosti z toho jedna ve zkušební lhůtě, 3 zaměstnanci odešli do starobního důchodu, 

13 pracovních poměru skončilo uplynutím sjednané doby. Na mateřskou dovolenou odešlo 7 

zaměstnankyň. 

Jedním z dominantních personálních úkolů v roce 2007 bylo provedení platové přestavby ve 

smyslu zákona č.262/2006 Sb. zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě s platností od 1.1. 2007. Součásti této 

přestavby byla realizace nových platových tabulek a přepočítání započtené praxe 

zaměstnanců dle nových zásad. 

Dalším personálním úkolem bylo uvést do souladu poţadavky nového zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních sluţbách. Vydáním tohoto zákona došlo k upřesnění okruhů činností v sociálních 

sluţbách, charakteru a sloţitosti práce a poţadavku na odbornou způsobilost zaměstnanců. 

Z těchto důvodů došlo ke změně organizační struktury ústavu. Pracovníci v sociálních 

sluţbách byli přeřazeni do jiné platové třídy. Došlo i na úpravu příslušných příplatků tak, aby 

nedošlo touto změnou ke sníţení platů. 

Změnou zákona došlo rovněţ ke zpřísnění poţadavků na odbornou způsobilost nových 

zaměstnanců v sociálních sluţbách, coţ se projevilo zvýšenou náročností při hledání nových 

pracovních sil. Ústav byl nucen oslovit i úřad práce s nabídkou těchto pracovních míst. 

Vzdělávání zaměstnanců: 

 seminář Problematika spinálních pacientů po stránce léčebné a sociální 

 kurz Celostní pojetí muzikoterapie v Diagnostickém ústavu v Tloskově 

 kvalifikační kurz pro pracovníky výchovné činnosti rehabilitace 

 Gerontologické dny pořádané v Ostravě 

 mezinárodní veletrh rehabilitace a zdraví HOSPIMEDICA v Brně 
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 Mezilidské vztahy, Dermatologie. Pořádala Asociace sester v Domě kultury v Ostravě 

 kurz Resuscitace pro zdravotní sestry pořádaný Českou radou resuscitace v Ostravě 

 kvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče  se zaměřením na obsluţnou péče 

 nový zákoník práce 

 FKSP 

 odměňování podle nového zákoníku práce 

 zdravotní péče o zaměstnance 

 zdaňování mezd a platů v roce 2007 

 nový zákoník práce a mzdy 

 účetnictví a daně 

 technické zhodnocení majetku, zatřiďování majetku 

 odpady a obaly 

 program OFFICE 2007 

 nutriční péče 

 právní předpisy ve stravovacím provozu 

 nové trendy v péče o klienta 

 standardy v rámci sluţeb 

 

Graf č. 9 Rozdělení pracovníků podle pracovní profese 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2007 
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Graf č. 10 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2007 

 

 

Graf č. 11 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2007 
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Graf č. 12 Trvání pracovního poměru zaměstnanců   
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2007 

 

3.7.4.  Personální politika v roce 2008 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2008 činil 168 osob z toho 136 ţen a 13 

zaměstnanců s kratší pracovní dobou. V rámci tohoto roku došlo k těmto personálním 

změnám: nastoupilo 27 nových zaměstnanců, 22 ukončilo pracovní poměr. Na úseku sociálně 

zdravotní péči bylo nově přijato 19, ukončilo 14 zaměstnanců pracovní poměr, na mateřskou 

dovolenou nastoupilo 5 zaměstnankyň, na oddělení zdravotní byli přijati 4 noví zaměstnanci a 

3 ukončili pracovní poměr, 1 sestra odešla na mateřskou dovolenou, 2 sestry pracovaly 

v průběhu roku na krátké úvazky na výpomoc, 1 sestra nastoupila po rodičovské dovolené a 

následně ukončila pracovní poměr. Na stravovacím úseku byl přijat 1 zaměstnanec  

1 ukončil pracovní poměr, 1 odešel do starobního důchodů, 1 odchod na mateřskou 

dovolenou a  8 krátkodobých výpomocí během roku z důvodů dlouhodobých pracovních 

neschopností. Na oddělení rehabilitace se vrátila jedna zaměstnankyně po rodičovské 

dovolené, na technickém úseku odešel 1 zaměstnanec do starobního důchodu a 1 nově přijatý. 

Průměrný plat zaměstnanců ústavu činil 17.041 Kč, coţ byl nárůst oproti roku 2007 o 3,4%. 

Nárůstu ústav dosáhl pouţitím prostředků z fondu odměn. Za rok 2008 dosáhl ústav kladného 

hospodářského výsledku, který byl převeden na základě schválení zřizovatele do rezervního 

fondu a fondu odměn. 
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Vzdělávání zaměstnanců: 

 konference pro zdravotní sestry Bezpečnost pracovníka, pacienta a klienta 

 Novinky v péči o klienty v DD, DPS a ÚSP 

 seminář na téma Mrsa ve zdravotnictví pořádaném Krajskou hygienickou stanici 

v Ostravě 

 konference pro sestry na téma Drogy, Právo, Pochybení 

 kurz pro vedoucí oddělení Standardy kvality pro zdravotnické pracovníky 

 odborná konference pro vedoucí pracovníky s názvem Pracovní setkání vedoucích 

pracovníků Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postiţením 

 vzdělávací kurz pořádaný ÚSP pro pracovníky v sociálních sluţbách 

 tradiční Gerontologické dny v Ostravě 

 seminář na téma Komunikace ve vztahu zdravotní sestra- pacient 

 novela zákoníků práce 

 hodnocení zaměstnanců 

 jednotný princip odměňování 

 školení správců rizik 

 změny v nemocenském a zdravotním pojištění 

 problematika dodávek tepla a teplé vody 

 archivní a spisová sluţba 

 účetnictví a daně 

 výţiva seniorů a pacientů se sondou 

 hygienické poţadavky ve stravování 

 konference pro nutriční terapeuty 

 pro pracovníky v sociálních sluţbách byly dvakrát do měsíce organizovány semináře 

s tématikou zaměřenou na kvalitu práce v sociálních sluţbách. 

V rámci smlouvy mezi pedagogickou fakultou Ostravské univerzity došlo k návštěvě 

studentů, jenţ byla zaměřena na osobní asistenci a pohovory zaměřené na rozšíření volno 

časových aktivit. Na základě smluvního vztahu mezi fakultami Ostravské univerzity a Slezské 

univerzity v Opavě docházeli na odbornou praxi studenti bakalářského a magisterského studia 

sociální práce, sociální patologie a sociální pedagogiky. Odbornou praxi zde vykonávají také 

studenti  Vyšší odborné školy v Ostravě 
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Graf č. 13 Rozdělení pracovníků podle pracovní profese 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2008 

 

 

Graf č. 14 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2008 
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Graf č. 15 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2008 

 

 

Graf č. 16 Trvání pracovního poměru zaměstnanců   
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2008 
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3.7.5. Personální politika v roce 2009 

Skutečný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2009 činil 168 osob, z toho 143 ţen a 13 

zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Ústav dosáhl kladného hospodářského výsledku a byl 

převeden na základě schválení zřizovatele do fondu ústavu. V tomto roce probíhaly 

následující personální změny: 

Na úseku sociálně zdravotní péče nastoupilo 9 pracovníků v sociálních sluţbách, z toho 2 

odešli ve zkušební lhůtě. Po rodičovské dovolené nastoupila 1 zaměstnankyně a 3 rozvázaly 

pracovní poměr po rodičovské dovolené. Do důchodu odešly 2 zaměstnankyně a z jiných 

důvodů rozvázali 2 zaměstnanci pracovní poměr. Na mateřskou a rodičovskou dovolenou 

nastoupily 3 zaměstnankyně. Z důvodů dlouhodobých pracovních neschopností vypomáhaly 

krátkodobě bývalé zaměstnankyně-důchodkyně a jedna zaměstnankyně na  rodičovské 

dovolené. 

Na zdravotním oddělení se v roce 2009 nedařilo stabilizovat pracovní kolektiv z důvodu 

nedostatku zdravotních sester. Pohyb zaměstnanců na tomto oddělení byl velký. Nastoupilo 6 

nových zaměstnankyň a 5 ukončilo pracovní poměr. 

Na úseku stravování nastoupili 4 zaměstnanci, 3 odešli do starobního důchodu, 2 ukončili 

pracovní poměr. 

Na oddělení rehabilitace nastoupil 1 zaměstnanec a 2 ukončili pracovní poměr. Na 

technickém úseku pro dlouhodobé pracovní neschopnosti v oddělení prádelny  bylo potřeba 5 

krátkodobých výpomocí během roku. Pracovní pozice obsluhy kotelny ústav ke konci roku 

z důvodu automatizace provozu zrušil. Dvě zaměstnankyně z tohoto úseku po dohodě převedl 

na recepci, 1 nastoupila do prádelny a 1 ukončila pracovní poměr. Na ekonomickém úseku 

odešla sekretářka ředitele na mateřskou dovolenou a nastoupila nová zaměstnankyně. 

 

Vzdělávání zaměstnanců: 

 seminář pro rehabilitační pracovníky 

 kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách organizovaný ústavem 

 pro pracovníky v sociálních sluţbách semináře v prostorách ústavu organizované ve 

spolupráci s ústavními lékaři a vedoucími zaměstnanci 

 organizace a řízení ve zdravotnictví v NCO NZO v Brně 

 urologická problematika spinálních pacientů v prostorách rehabilitačního ústavu 

 standardy kvality v sociálních sluţbách 

 transformace sociálních sluţeb 
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 změny v zákoníku práce 

 zdaňování mezd a platů 

 změna mzdového softwaru 

 zařazování majetku 

 archivní sluţba 

 změny v účetnictví a účetní závěrka 

 ceny tepelné energie a jejich kalkulace 

 zavedení jednotného účetnictví státu 

 

Také v tomto roce docházeli na praxi studenti Ostravské university a Slezské univerzity 

v Opavě. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17 Členění pracovníků podle pracovní profese 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2009 
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Graf č. 18 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2009 

 

 

 

Graf č. 19 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2009 
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Graf č. 20 Trvání pracovního poměru zaměstnanců   
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2009 

 

3.7.6. Personální politika v roce 2010 

Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil 166 osob z toho bylo 145 ţen a 10 

zaměstnanců s kratší pracovní dobou. V roce 2010 probíhaly tyto personální změny: bylo 

přijato 16 nových zaměstnanců (z toho 5 v rámci krátkodobé výpomoci z důvodů pracovních 

neschopností). Jedna pracovnice se vrátila po rodičovské dovolené a 22 zaměstnanců ukončilo 

pracovní poměr (2 zaměstnankyně poţádaly o přiznání předčasného starobního důchodu, 10 

podalo výpověď nebo zaţádaly o rozvázání pracovního poměru dohodou, 4 zaměstnankyním 

nebyla prodlouţena pracovní smlouva, 5 ukončení v rámci krátkodobé výpomoci, po 

rodičovské dovolené nenastoupila jedna pracovnice, vedoucí úseku sociálně-zdravotní péče 

rozvázala pracovní poměr po čerpání rodičovské dovolené. Na oddělení rehabilitace 

nastoupila pracovnice po čerpání rodičovské dovolené. Stravovací úsek přijal 2 zaměstnance, 

2 nástupy po rodičovské dovolené, 2 zaměstnankyně odešly do starobního důchodu a s 2-mi 

zaměstnankyněmi nebyla prodlouţena pracovní smlouva a 1 poţádala o rozvázání pracovního 

poměru. Na oddělení sociálních sluţeb byla přijata nová zaměstnankyně a 1 odešla do 

starobního důchodu. Do starobního důchodu odešla ekonomická náměstkyně, na její místo 

postoupila vedoucí pracovnice OZVV a proto ekonomické oddělení přijalo novou pracovnici. 
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2 zaměstnankyně skladní a sekretářka ředitele poţádaly o rozvázání pracovního poměru 

dohodou a z rodičovské dovolené se vrátila pracovnice majetkové správy. Na technickém 

úseku ukončili pracovní poměr 3 zaměstnanci (2 odešli do starobního důchodu, 1 

zaměstnankyni nebyl prodlouţen pracovní poměr). 

Od 1.10. 2010 z důvodu racionalizace řízení rozhodl ředitel o změně organizační struktury. 

Tato je rozdělena na čtyři úseky, které řídí jmenování náměstci. Jedná se o náměstka 

ekonomického, náměstka pro sociální péči,  náměstka rehabilitačního a zdravotního oddělení 

a technického náměstka. Sloučením zdravotního a rehabilitačního oddělení pod jednoho 

náměstka, ústav zrušil jedno vedoucí místo.  Z důvodů chystaných změn od 1.1. 2011 bylo 

toto  omezení počtu zaměstnanců ústavu, jak sloučením funkcí, tak neprodlouţení stávajících 

pracovních poměrů na dobu určitou,  opatřením ke sníţení stavu zaměstnanců, které odpovídá 

přiděleným  mzdovým prostředkům ze strany zřizovatele na rok 2011. Vedení ústavu tak 

zabránilo případnému propouštění stávající zaměstnanců.  

Vzdělávání zaměstnanců: 

 novela zákona o veřejných zakázkách 

 zákon o střetu zájmu v aktualitách a praxi 

 zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 

 transformace sociálních sluţeb 

 zařazování zaměstnanců do platových tříd , nový katalog prací 

 zdaňování mezd a platů, roční zúčtování 

 školení nového mzdového programu 

 zákon o DPH 

 ochrana ovzduší 

 spisová sluţba ve veřejné správě 

 ochrana ovzduší 

 problematika ošetřovatelské péče – nové trendy 

 standardy v rámci stravovacích sluţeb 

 individuální plánování průběhu sociálních sluţeb 

 multi disciplinární geriatrický tým 

 periodické školení obsluh stavebních strojů 

 konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty 

 diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty 

 novela zákona o veřejných zakázkách 



 71  

Graf č. 21 Členění zaměstnanců podle pracovních profesí 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 

 

Graf č. 22 Členění zaměstnanců dle věku a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 
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Graf č. 23 Členění zaměstnanců dle vzdělání a pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 

 

Graf č. 24 Členění zaměstnanců podle doby trvání pracovního  poměru  
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 
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Graf č. 25 Průměrný plat u vybraných pracovních kategorií 

Vývoj platu v období  2005-2010
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Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 

 

 

Tab. č. 4 Porovnání dosaţených průměrných platů u vybraných pracovních kategorií 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

zdravotnický 20096 21409 22349 23499 24051 25405 

PSS 13221 13967 15431 16017 16311 16372 

Manuální 11860 12653 13994 14284 16005 17055 

THP 18955 21593 23961 24442 25284 26714 

Zdroj: vlastní zpracování dle výroční zprávy r. 2010 

 

 

Graf č. 26 Vývoj  hrubých průměrných platů za 2005-2010 
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Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv r. 2005 - 2010 
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Tabulka č. 5 Vývoj  hrubého průměrného platu za 2005-2010 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Plat 13962 15036 16486 17041 17910 18421 

Zdroj: vlastní zpracování dle výročních zpráv r. 2005 - 2010 

 

4. Návrh a doporučení 

V posledních letech prošla personalistika  a řízení lidských zdrojů velkými změnami, které 

vyvolává globalizace  světové ekonomiky. Mění se vnitřní klima firem. Pracovníci s relativně 

vysokou úrovní vzdělání vyţadují větší samostatnost. Personální management je, byl a vţdy 

bude součástí managementu firmy. Všechno, co se ve firmě děje, řídí, organizují a vykonávají 

lidé a jejich činnost, má-li být efektivní, musí  mít přesně stanovený cíl. 

V podniku třetího tisíciletí se stává předmětem zaslouţeného zájmu zaměstnanec jako zdroj 

konkurenční síly. 

Ve své práci jsem se snaţila popsat řízení lidských zdrojů a jeho úlohu, kterou plní v podniku. 

Pro splnění poţadavků tohoto cíle jsem definovala význam lidského faktoru v organizaci a 

chtěla jsem nastínit, jak je tento faktor pro organizaci důleţitý. Součástí práce je rovněţ 

definice motivace, která je velice důleţitá pro správné vedení lidí, vhodný výběr motivačních 

nástrojů, které vedou ke stabilizaci lidí v organizaci. Dále jsem nastínila rozvoj lidských 

zdrojů, který je potřebný k tomu, aby zaměstnanci byli schopni plnit poţadavky 

zaměstnavatele. Významným motivačním nástrojem je i péče o zaměstnance a s ní spojené 

zaměstnanecké výhody, které jsou rovněţ významným motivačním nástrojem kaţdé 

organizace. 

V praktické části mé práce jsem se snaţila popsat příspěvkovou organizaci ústav sociální péče 

z dostupných informací, které jsem měla k dispozici. Popsala jsem vývoj personální politiky 

organizace od roku 2005 aţ do roku 2010, která naznačuje vývoj  organizace. Uplatnila jsem i 

osobní zkušenosti a znalosti o této organizaci, u které pracuji bezmála 20 let. 

Na základě zjištěných personálních činností se domnívám , ţe organizace zohledňuje částečně 

trendy řízení lidských zdrojů. V rámci výběrového řízení zaměstnanců zastávajících vyšší 

pozici by stálo za to zváţit a uplatnit i jiné metody neţ jen pohovor. Vzhledem k tomu, ţe 

řídící pracovníci se z části podílejí na vykonávání personálních činností, mělo by dojít 

k ověření a případnému rozšíření znalostí problematiky v oblasti řízení lidských zdrojů. Bude 

určitě podnětné seznámit se s novými trendy a vývojem ŘLZ. 
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Co se týče plánování lidských zdrojů a strategie firmy, zde má organizace ještě rezervy. 

V této oblasti ŘLZ je potřeba se zaměřit výhledově na potřebu lidských zdrojů, která souvisí 

s podnikovou strategií v oblasti rozšiřování anebo modernizaci provozu, při které dojde buď 

k redukci pracovních sil, popřípadě poţadavku nových nástupů , aby v budoucnu nedocházelo 

k nadbytečnosti zaměstnanců, které je potřeba řešit formou odstupného, jak se dělo v případě 

modernizace plynové kotelny. Musím však říci, ţe se s tímto faktem ústav vyrovnal ve 

prospěch svých stávajících zaměstnanců a nedošlo tak k propouštění. 

Pokud mohu hodnotit vývoj a personální práci organizace musím se zmínit také o 

nedostatečné komunikaci vedení organizace se zaměstnanci a zájmu o práci, kterou pro ústav 

vykonávají. Lidé v práci neuspokojují jen své finanční potřeby. Odměnou jim proto nemusí 

být vţdy jen peníze. I kdyţ je finanční odměna  pro motivaci důleţitá, většina zaměstnanců 

však ocení i další kategorie svých potřeb a to získat uznání a být respektován, být na svou 

práci, své pracovní výsledky i svého zaměstnavatele hrdý a udrţovat přátelské vztahy 

s dalšími osobami. A to mi v posledních letech u organizace schází.  V organizaci se preferují 

určité pracovní kolektivy a to vede k nevraţivosti a ochlazování vztahů mezi zaměstnanci. Je 

potřeba se o práci svých zaměstnanců zajímat a informovat se, jaké mají problémy a co by 

chtěli změnit.   

Jinak musím říci, ţe organizace poskytuje spoustu moţností dalšího vzdělávání svým 

zaměstnancům, jak je uvedeno v praktické části práce. Těm, kteří si zvyšují svou kvalifikaci 

ve svém volném čase (celoţivotní vzdělávání, kombinované studium), vychází vstříc 

jednotliví vedoucí oddělení, respektive vedení organizace, úpravou pracovní doby.  

Důleţitým prvkem pro motivaci a stabilizaci zaměstnanců v ÚSP je to, ţe zaměstnavatel 

umoţňuje různé nástupy na směny u nepřetrţitého provozu, s ohledem na autobusové spoje 

do Rehabilitačního centra v Hrabyni. Plány směn jsou realizovány  (týká se odpolední a noční 

směny) na základě  příslušných autobusových spojů. Určitě se v organizaci  daří stabilizovat 

stavy zaměstnanců, i kdyţ v jednotlivých letech nám ukazují čísla odchodů a nových nástupů 

pravý opak.Větší pohyb zaměstnanců byl za posledních šest let způsoben tím, ţe 23 

zaměstnankyň nastoupilo  na mateřskou dovolenou a 15 zaměstnanců odešlo do starobního 

důchodu a tyto zaměstnance bylo potřeba nahradit novými. Dalším faktorem byl nárůst 

pracovní neschopnosti, který byl řešen krátkodobými pracovními poměry a to buď s bývalými 

zaměstnanci – důchodci a nebo pracovnicemi  čerpajícími  rodičovskou dovolenou.  Do roku  

2009 byli na krátkodobé pracovní poměry přijímání na úseku stravování v době školních 

prázdnin studenti na výpomoc. Větší pohyb  byl zaznamenám na zdravotním oddělení, kde se 

nedařilo stabilizovat stav zaměstnanců. Tento problém byl vyřešen novým plánováním směn, 
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který poţadovali stávající i nově přijatí  zaměstnanci. Za zmínku taky stojí to, ţe organizace 

zajistila šesti zaměstnankyním doplnit si základní vzdělání, jak to vyţaduje současný zákon u 

pracovníků v sociálních sluţbách, jinak by museli tito pracovníci ukončit pracovní poměr 

z důvodu neplnění příslušné kvalifikace. Tento postup organizace vyjadřuje, jak je pro ni 

důleţitá stabilizace dlouholetých zaměstnanců. 

Důleţitou roli v motivaci a stabilizaci zaměstnanců ÚSP hraje odměňování. To prošlo 

v období 2005-2010 řadou změn. Vţdy však na prvním místě byl zaměstnanec a jeho potřeby 

a bylo postupováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Ústav poskytuje svým zaměstnancům 

odměny u příleţitosti pracovních i ţivotních jubileí, jak uvádím v praktické části práce, 

přispívá na rekreaci, stravování a penzijní připojištění.  

 

5. Závěr 

Bakalářskou práci na téma „Řízení lidských zdrojů a jeho úloha v podniku“ jsem rozdělila na 

část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsem se zaměřila na jednotlivé oblasti 

řízení lidských zdrojů a snaţím se ukázat, jak by se mělo teoreticky postupovat. 

V praktické části práce popisuji vývoj personální práce v ústavu sociální péče. Zaměřuji se 

hlavně na to, jak se snaţí organizace motivovat, stabilizovat a odměňovat své zaměstnance. 
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7. Seznam zkratek 

DD                  domov důchodců 

DPH                daň z přidané hodnoty 

DPS                 domov s pečovatelskou sluţbou 

EEG                elektro ence falograf 

EU                   evropská unie 

FKSP               fond kulturních a sociálních potřeb 

KNV                krajský národní výbor 

KÚNZ             krajský ústav národního zdraví 

LIFO                last in first out (poslední přišel první odešel) 

MPSV              ministerstvo práce a sociálních věcí 

NCO NZO       národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

OZVV            oddělení zaměstnanecké a vnitřních věcí 

PSS                  pracovník v sociálních  sluţbách 

ŘLZ                řízení lidských zdrojů 

THP                technicko-hospodářský pracovních 

TZP                 těţce tělesně postiţení 

ÚSP                ústav sociální péče 

ZOO               základní odborová organizace 

ZPP                zdravotně preventivní péče  

ZPS                 zdravotní postiţení 
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