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1     Úvod  

     V rámci ukončení bakalářského studia na oboru Informační a znalostní management 

zajímá autora této práce personalistika a proto zvolil toto téma. Průmyslová revoluce 

byla překonána, informační společnost se dále vyvíjí a postupně se proměňuje ve 

společnost znalostní. Jaké charakteristické rysy má informační a jaké znalostní 

společnost? Jaká je situace v současné době a jaké změny lze očekávat v budoucnu? 

     V současné době se rozdíl mezi skutečnými vědomostmi absolventů škol a 

poţadavky personalistů podniků z praxe stále zvyšuje. Poţadovaná kvalifikace má 

obsahově vzrůstající tendenci, zatímco rozsah praktických zkušeností ve škole klesá. 

Čím se liší obsah výuky na školách od poţadavků personalistů z praxe? Lze této 

disproporci zabránit? Jaké jsou moţnosti případné spolupráce obou stran? 

     Problematika personalistiky je věcí neustále řešenou. Odborníci se přou o to, který 

styl vedení nebo jaké metody pro motivaci pracovníků jsou nejvhodnější. Zároveň se 

personalistům stále více rozšiřují jejich kompetence a tak jejich vliv na řízení podniku 

stále roste. Je tedy ţádoucí zpracovat profil moderního a kvalitního personalisty. Jaký je 

předpokládaný vývoj personalistiky ve společnosti znalostní?  

  

   Cílem této práce je zpracovat a odpovědět na tyto otázky prostřednictvím   

a) zpracování literární rešerše na dané téma z monografických publikací vyšlých v 

rozmezí let 2005 - 2010 a jejím doplněním aktuálními poznatky z periodik roku 2011, 

b) porovnání poţadavků praxe s vědomostmi absolventů studia 

c) charakteristiky předpokládaných změn úlohy personalistiky ve znalostní společnosti. 

 

    V práci jsou jako základní informační zdroj pouţity monografie Informační a 

znalostní management v praxi 
21 

a Informační zdroje v odborné literatuře 
22

.  

 

     V první kapitole je pozornost cílena k definování pojmů informační, respektive 

znalostní společnost, informační proces, principy fungování znalostní společnosti, 

pouţívané techniky, přínosy a definování učící se společnosti. 
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     Druhá kapitola je věnována charakteristice personalistiky ve znalostní společnosti, 

jejím typickým rysům, obsahu základních personálních činností, metody výběru 

pracovníků, strukturovaným ţivotopisům v České republice i Evropské unii. Další část 

kapitoly je věnována poţadavkům organizací na absolventy, kvalitě absolventů i výuky 

na EkF VŠB-TUO a moţnostech vzájemné spolupráce. 

 

     Třetí kapitola se zabývá předpokládaným vývojem personalistiky ve znalostní 

společnosti, aktuálními poznatky například z oblasti odměňování manaţerů, novému 

zaměření personálních útvarů a profilu moderního a efektivního personalisty. 
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2     Charakteristika informační a znalostní společnosti 

2.1     Informační společnost 

     V současné době se nacházíme ve společnosti informační, jejíţ další vývojové fáze 

se dnes označují jako společnost znalostní, společnost celoţivotního učení apod. 

Zatímco průmyslovou společnost charakterizovaly stroje, nové technologie, zavedení 

páry do průmyslového vyuţití, infrastruktura dopravy a energetických sítí, základními 

prvky in-formační společnosti je existence globálních informací a výrazné ovlivňování 

hrubého domácího produktu (HDP) právě výměnou, vyhodnocováním a především 

praktickým vyuţíváním informací. Průmyslovou revoluci střídá revoluce informační, 

v níţ mají in-formace podobnou úlohu, jakou měla v předchozí průmyslové etapě 

energie. Energie je při tom základním pojmem v oblasti přírodovědy, fyziky a 

technických oborů, vztahujících se k materiálnímu světu. V oblasti informatizace tomu 

odpovídá koncentrování pozornosti na informační resp. komunikační technologie a to 

bez ohledu na přenášený obsah. Informace se naproti tomu vztahují k člověku a 

lidskému bytí. To samozřejmě vede ke změnám a posunům ve významu a váze 

jednotlivých pohledů a profesionálních přístupů k informaci v současnosti a především 

v budoucnosti.  

 

     E. Garfield charakterizuje informační společnost jako „systém, pro nějž je typický 

fakt, že rychlé a spolehlivé uspokojování potřebnými informacemi je normální stav“. 

Nosnou myšlenkou informační společnosti je tedy zajistit univerzální přístup lidí k in-

formacím. Skutečným měřítkem úrovně informační společnosti nebude ani počet osob-

ních počítačů a mobilních telefonů, ani délka optických kabelů, ale zejména rozsah, 

kvalita, uţitečnost a především dostupnost informací a informačních sluţeb. Cílem se 

stane efektivní vyuţití informací pro dosaţení maximálního zisku. Nezanedbatelnou roli 

bude hrát osvojování si nových znalostí jako výsledek analyticko-syntetického vyhod-

nocování informací a díky praktickém vyuţívání vědomostí také osvojování si nových 

zkušeností. Je tedy zřejmé, ţe další fázi vývoje informační společnosti můţeme charak-

tererizovat jako společnost celoţivotního učení. V tomto druhu společnosti jiţ nebude 

základním ekonomickým zdrojem ani kapitál, ani přírodní zdroje, dokonce ani práce. 

Budou a zůstanou jím především znalosti. Zde tak nastává změna úlohy základních eko-

nomických faktorů ve prospěch prioritního postavení znalostí. Peter Drucker tvrdí, ţe: 
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„Hodnota je nyní tvořena produktivitou a inovacemi, tedy aplikací pracovních 

znalostí“. Konečným cílem nové společnosti je všeobecné zlepšení kvality ţivota, 

zvýšení efektivnosti společenských i hospodářských organizací a posílení vzájemné 

soudrţnosti lidí i celých národů. 

 

     Máme-li stručně shrnout stávající poznatky o informační společnosti, pak ji můţeme 

definovat jako „společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekono-

mického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití“
11

. Informace se 

tak stávají čtvrtým a v současné době hlavním faktorem rozvoje společnosti. Z charak-

teristických rysů informační společnosti lze zdůraznit především tyto: 

 

 vzniká kvalitativní přeměnou výchozí industriální společnosti, 

 informace jsou nositelem inovačních změn a výchozím strategickým zdrojem roz-

voje, probíhá informační exploze 

 probíhá intenzivní informatizace společnosti, rozvoj komunikačních technologií a 

zdůrazňování informace a znalosti jako aktivní sloţky procesu, 

 vyţaduje se práce s informacemi a s tím související změny v myšlení a jednání lidí, 

 objem znalostí se znásobuje kaţdých 3 – 5 let, 

 zostřuje se konkurenceschopnost ve všech segmentech společnosti, 

 nejvýznamnější oblastí se stává management společenských znalostních zdrojů, pře-

devším v oblasti vzdělávání a péče o zdraví, 

 rozhodujícím faktorem se stává produktivita znalostí a znalostních pracovníků, tj. 

specialistů majících značné znalosti a schopných je prakticky vyuţívat, 

 rozvoj informační ekonomiky, 

 zvyšuje se závislost na elektronizaci ţivota, vyvstává poţadavek dodrţování etic-

kého chování při vstupu do virtuálního prostředí, 

 výrazně se mění pracovní prostředí a pracovní podmínky, rozvíjí se podíl pracovní 

činnosti v domácím prostředí, 

 dominuje uchovávání informací v elektronické podobě a elektronická komunikace, 

 staré heslo „učit se, učit se, učit se“, je nahrazeno poţadavkem učit se učit se, kdy 

proces učení se a jeho zvládnutí je důleţitější neţ samotná náplň tohoto procesu. 
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     Teoretickým základem informační společnosti i informatizace společnosti průmyslo-

vé je informační věda, jako ekvivalent ve světě zavedených pojmů „Information Scien-

ce“, „Informationswissenschaft“ apod. Encyklopedické definice těchto pojmů se zpra-

vidla snaţí o co nejširší pojetí a více méně se shodují na formulaci, ţe „informační věda 

studuje cesty nebo vlastnosti, kterými organizmy zpracovávají informace“. Na základě 

současného stavu můţeme tedy informační vědu charakterizovat jako teoreticko-prak-

tický interdisciplinární vědní obor, zaměřený na výzkum a zabezpečení informačně-ko-

munikačních procesů ve společnosti – tedy na informační proces.  

 

     Mezi základní pojmy klasického informačního procesu patří data, informace a zna-

losti.  Vzájemný vztah mezi daty, informacemi a znalostmi je znázorněn na obr. 1. Uve-

dené schéma představuje vyšší stupeň operací mezi daty, informacemi i znalostmi a 

umoţňuje předpovídat jevy, či data na základě vlastních i převzatých informací a 

znalostí. Důleţitou, aţ rozhodující roli zde sehrává analytické hodnocení dat i kritické 

analyticko-syntetické hodnocení informací při vzniku znalostí. Jednotlivé znalosti se ve 

svém souhrnu stávají součástí informačního pole (infosféry). Za paralelní informační 

proces lze povaţovat proces vzdělávací, probíhající v rodině a ve školském vzdělávacím 

systému. Jedná se o proces předávání informací, znalostí a zkušeností následujícím 

generacím ve formě vědomostí. Na rozhodovacím procesu se pak podílí jak znalosti 

získané z informačního procesu, tak zkušenosti vzniklé praktickým vyuţíváním věd-

omostí a konečně i mimosmyslové vnímání (např. intuice). Konečnou fází je pak rea- 

lizace přijatého rozhodnutí, jehoţ výsledek se formou zpětné vazby podílí na obsahu 

infosféry. Cílem obou procesů je zisk v nejobecnější podobě. Zpětnou vazbu mezi 

znalostmi a zkušenostmi zahrnutými v infosféře představuje v informačním procesu 

prognóza, zatímco ve vzdělávacím procesu průběţné vzdělávání. Při realizaci a 

optimalizaci informačního procesu se setkáme ještě s další vývojovou posloupností, 

spojenou s řídícími procesy. Jedná se o řízení informačních zdrojů, řízení informací a 

řízení znalostí – tedy informační management a znalostní management.  

 

     Informační proces představuje posloupnost činností, jeţ vyuţíváme při práci s in-

formacemi. Informačním imperativem současného informačního procesu je nalézt 

přesné, relevantní a aktuální informace a ty přepracovat do zpravodajství. Za základní 

fáze klasického informačního procesu se obvykle povaţuje z hlediska informační vědy 

posloupnost data – informace -  znalosti. Z hlediska práce s informacemi (knihovnické 
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hledisko) posloupnost činností získávání - zpracování – ukládání – vyhledávání - 

distribuce – vyhodnocování – finalizace informací. V případě jiţ uloţených informací se 

posloupnost činností v informačním procesu mění na: identifikace problému – vyhledá-

vání - získávání –  distribuce - vyhodnocování - finalizace informací. Z hlediska 

informačního a znalostního managementu se informační proces mění na fáze: 

identifikace problému -  vyhledávání – získávání hledisko) posloupnost činností: 

získávání - zpracování – ukládání – vyhledávání – kritické vyhodnocení informací – 

rozhodnutí – realizace rozhodnutí – zisk. 

 

     V současné informační společnosti se informace povaţují za podstatu podnikání jak 

organizace, tak uţší skupiny lidí i jednotlivce. Zejména se jedná o informace kdo, kde, 

co a jak umí a ví a jak by se to dalo co nejlépe a nejrychleji vyuţít ku prospěchu organi-

zace. Jedna ze základních podmínek pro udrţení prosperity je poskytování správných 

informací ve správný čas na správném místě, správným lidem v poţadované 

formě. Jedná se tedy o zajištění optimálního toku informací v organizaci tak, aby 

kaţdý, kdo informace pro svou činnost potřebuje, je dostal a to s minimálním 

mnoţstvím irelevantních i redundantních informací (informační management). 

Vzrůstá úloha nejen počítačové, ale skutečné inţenýrské práce s informacemi, vzrůstá 

úloha intuice i odhadu, úloha situační analýzy procesů (řídících, komunikačních apod.) 

a jejich provázanosti, tvorba časových posloupností dat i informací, prognostické 

činnosti i simulování procesů. Počítačům je v tomto procesu přisouzena role 

významného pomocníka, urychlujícího vyhledávání informací v nejrůznějších 

informačních zdrojích (databázích), urychlujícího provádění analýz i simulací a 

v konečném důsledku urychlujícího i přijetí příslušné-ho rozhodnutí. Vzniká tak nová 

disciplína - informační inţenýrství, která plně vyuţívá veškeré jiţ zmíněné postupy, 

tedy řídící procesy, komunikaci, vazby na další procesy, analýzy, simulaci, prognostiku 

atp. Informační inţenýrství je tak základem tvorby informační strategie organizace, tedy 

účelného propojení infosféry s interním informačním systémem organizace, s informač-

ní strategií a vedoucí aţ k praktické realizaci podnikatelské strategie.     

 

     Souhrnně je uvedená činnost obvykle označována jako řízení informací nebo 

přesněji jako lidsky orientované řízení informací, zdůrazňující úlohu člověka a jeho  

 

 



 12 
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Obr. 1 :  Souvislosti mezi základními pojmy informačního procesu podle Vymětala 
22 

 

experimenty, 

měření, 

pozorování 

        DATA 

INFORMACE 
řízení informačních 

zdrojů VĚDOMOSTI 

 

rodina 

škola 

řízení informací 

 

P 

R 

O 

G 

N 

Ó 

Z 

A 

 

I

N

F

O

S

F

É

R

A 

  

 

       

V 

Z

D

Ě

L

Á

V

Á

N

Í 

V   

 

Č

A

S

E 

I

N

F

O

S

F

É

R

A 

ZNALOSTI 

(POZNATKY) 

ZKUŠENOSTI 

řízení znalostí 

 učící se organizace 

 
mimosmyslové 

vnímání - intuice 

analýza 

analýza 

syntéza 

výchova 

výuka 

pouţití 

v praxi 

rozhodování 

realizace rozhodnutí  
             zisk 



 13 

 

centrální řízení toku informací v celé organizaci, úlohy v tomto procesu. Mezi základní 

poţadavky, které musí být v procesu řízení informací akceptovány, patří především: 

 akceptování toho, ţe informace probíhají v mnoha směrech a nabývají mnoha výz-

namů, 

 je nutno zachovat bohatost, sloţitost a jistou neuspořádanost informací, 

 skutečnost, ţe lidé většinou nechtějí informace sdílet, 

 změna informačního systému nezmění informační kulturu firmy, pouze posílí 

chování, které jiţ existuje, 

 soustředění se na široce koncipované typy informací, 

 důraz na sdílení a uţívání informací, 

 předpoklad časové pomíjivosti konkrétního řešení, 

 předpoklad mnohonásobného významu termínů, 

 kontinuita procesu, pokračujícího do té doby, neţ je ţádoucí jednání osvojeno v celé 

firmě a trvale vyuţíváno, 

 předpoklad vzniku dílčích specifických struktur, 

 jednotlivec si sám můţe navrhnout své informační prostředí, za podmínky 

kompatibility s firemním informačním systémem, 

 soulad s podnikovou politikou se dosáhne aţ v průběhu času a to prostřednictvím 

ovlivňování jednotlivců i profesních skupin.  

 optimální vyuţívání marketingových prvků 4P a 4C v celém procesu řízení informa-

cí:  4P –  Product, Price, Place, Promotion – produkt, cena, místo, propagace, poslé-

ze doplněné o další 2P a to Politics a Public opinion – politiku a veřejné mínění ; 4C 

– Customer benefits, Customer total costs, Convenience, Communication – pros-

pěch, celkové náklady, uţivatelské pohodlí, komunikace. 

 

Jako důsledky postupné realizace řízení informací lze očekávat: 

 informační a znalostní potřeby organizací a manaţerů se budou rychle měnit, 

 úspěšná podnikatelská strategie bude vyţadovat především informace o událostech a 

podmínkách mimo organizaci (tzv. externí firemní informace), 

 klíčovým problémem se stává vývoj a optimalizace vhodných metod pro 

shromaţďování a analyzování především externích informací, 
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 dojde ke změně pojmu organizace a organizování; organizaci bude nutno 

přizpůsobovat jejím specifickým podmínkám, specifickým úkolům, době, místu a 

kvalitě spolupracovníků, i neustále se měnícímu konkurenčnímu prostředí, 

 poroste podíl spolupracovníků, které nebude moţné řídit tradičními postupy (práce 

doma, specialisté atd.). 

2.2     Znalostní společnost 

     V následující vývojové fázi společnosti, která se dnes obvykle nazývá společností 

znalostní, dochází k posunu od tradiční hegemonie producentů k trvalé nadvládě záka-

zníka a spotřebitele. Sociologové dokonce hovoří o společnosti taţené znalostmi. Nej-

důleţitější formou kapitálu organizace se v tomto prostředí stávají znalosti. Ostatní 

formy kapitálu – peníze, půda, technologie – jsou na něm kriticky závislé a budou stále 

více znalostnímu kapitálu podřízeny. V organizaci znalostní společnosti je znalost orga-

nizace její klíčová schopnost (kompetence) produkovat (vyrábět, poskytovat sluţby 

apod.) a tuto znalost je třeba nejen vytvořit, ale neustále obnovovat, zlepšovat a řídit. 

Termínem znalostní organizace v nejširších souvislostech rozumíme organizaci zalo-

ţenou na znalostech, operující v podmínkách znalostní společnosti a vyuţívající všech 

pozitivních vývojových trendů prověřených časem a v řídící praxi jiţ implementova-

ných některými organizacemi světové významnosti. V moderní organizaci se také po-

souvá tradiční řízení od rigidních pravidel, přikazování a přímé kontroly k vysvětlování 

a obhajobě hlavních podnikatelských myšlenek.  

 

     Podporuje se tak autonomie, decentralizace, samořízení, samokontrola a etika v ma-

naţerské práci. Moderní organizace je tak charakterizována pojmy znalostně zaloţená, 

zákaznicky orientovaná, agilní a bezztrátová.  

 

     Podle Trunečka 
19

 je moţno specifikovat šest principů fungování znalostní organiza-

ce zaměřených na strategii, zákazníka, procesy, znalostní týmy a hodnoty. Uvedené 

principy byly odvozeny z charakteristik a poţadavků na fungování organizace, mezi něţ 

patří: 

 

 strategie a výkonnost organizace, která musí být určována a následně měřena 

nejen finančními charakteristikami (účetní model), ale i nefinančními měřítky růstu 
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jako je učení, zákaznický imperativ, průběh interních podnikových procesů (např. 

systém Balanced Scorecard) 

 zákaznický imperativ, který musí respektovat přání zákazníka a od toho odvíjet 

všechnu svou činnost (tzv. organizace řízená zákazníkem), dosavadní úloha 

marketingu přejde k formování trhů a vztahů k zákazníkům, 

 procesní orientace, nahrazující funkční organizaci (procesní management), tradiční 

organizace zaměřená na funkce a pracovní místa se zaměří na způsobilosti a 

kompetence pracovníka a jeho maximální vyuţití,  

 týmová práce, úzce navazující na procesně řízenou organizaci (týmově 

organizovaná pro-cesní a řídící struktura organizace, koučování, tvůrčí vedení),  

 tvořivé uplatnění znalostí a inteligence a jejich průběţný rozvoj jako podmínka, na 

níţ je závislý růst organizace; právě vzájemnou kombinací těchto vlastností vzniká 

synergický efekt tvořící ve svém souhrnu konkurenční výhodu organizace; 

koučování, tvůrčí vedení,  

 akční hodnoty organizace, které musí podporovat podnikatelskou strategii 

organizace, jejíţ nositeli jsou nejen správní orgány organizace a její management, 

ale které musí pros-tupovat celou organizací (kultura organizace, firemní hodnoty 

s vazbou na strategii, identita a image organizace apod.). 

 

     Vlivem zrychlující se globalizace, vstupem do EU, vlivem informačních a 

komunikačních technologií na konkurenční prostředí a dramatickými změnami pravidel 

na světových finančních a pracovních trzích budou muset organizace přejít na nový 

způsob fungování, charakterizovaný těmito nejčastějšími přístupy, jak  uvádí Dobeš 
6
 : 

 

 přechodem od reaktivního chování ke strategickému přístupu charakterizovanému 

akcí a středně – aţ dlouhodobou strategií (přechod od akce k reakci), 

 přechodem od kvantitativních ke kvalitativním ukazatelům – náhrada finančních 

ukazatelů ukazateli novými s vyšší vypovídací hodnotou odráţející vývoj 

v podnikání, 

 přechodem od velkého mnoţství činností k měřitelné produktivitě, 

charakterizovaným redukcí podnikových cílů na ty nejdynamičtější a skokovým 

růstem produktivity procesů, 
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 přechodem od permanentního vysokého výkonu k systematickému hypervýkonu, 

jehoţ součástí je týmová práce, rotace manaţerů, střídání extrémního zatíţení 

s obdobím odpočinku, atp., 

 

     Znalostní management je třetí vývojovou fází informačního procesu, jeţ navazuje 

na řízení informací. Jedná se o systematické získávání, analýzu, syntézu a sdílení zna-

lostí, názorů na podstatu problémů i zkušeností, které ve svém souhrnu umoţňují sníţit 

riziko při rozhodování. V širším pojetí lze řízení znalostí definovat jako proces podpo-

rující a umoţňující integrovaný přístup a vyuţití všech informačních aktivit a zdrojů při 

určování, sdílení a řízení všech fází informačního procesu – to vše za současného vyu-

ţívání vědomostí i zkušeností ze vzdělávacího procesu a za vyuţívání mimosmyslového 

vnímání (intuice, kvalifikovaný odhad apod.).  

 

 Z hlediska podnikatelských aktivit organizace, její strategie a perspektivy ve 

variabilním konkurenčním prostředí globalizované společnosti je základním 

faktorem skutečnost, ţe budování úspěšné, vysoce výkonné organizace bude 

zaloţeno na schopnosti sdílet a vyuţívat znalostí spolupracovníků i externího 

prostředí efektivněji a rychleji neţ konkurence. Znalosti však zatím vlastní pouze 

člověk. Řízení znalostí tedy bude spočívat především v optimalizaci řízení lidí, kteří 

znalosti vlastní. Jestliţe v prvních dvou fázích informačního procesu sehrávaly 

dominantní roli informační a komunikační technologie, pak v nastávající fázi řízení 

znalostí tuto úlohu převezmou takové obory, jako jsou personalistika, psychologie, 

sociologie, komunikace apod. Přechod do fáze znalostní společnosti staví do pop-

ředí znalostního pracovníka – specialistu, jako nový typ osobnosti v organizaci 

vedle vůdce a manaţera. V organizaci se musí vytvořit takové podmínky, aby tento 

specialista mohl a chtěl maximálně vyuţít svých znalostí a schopností ve prospěch 

„své“ organizace rozhodováním na základě souvislostí (znalostí), nikoliv pouhých 

informací, 

 přechodem od zvládání chaosu k jeho řízení, kdy chaos je povaţován za předvídatel-

nou součást změny, 

 přechodem od permanentního zlepšování ke skokovému vývoji – vyuţitím tvůrčích 

přístupů.  
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     Pro znalostní organizaci ve znalostní společnosti jsou charakteristické změny 

některých principů managementu souhrnně uvedených v tabulce 1. Pro řízení znalostí se 

jiţ dnes pouţívá celá řada technik, zejména: 

 oblast tvorby a hledání znalostí 

o data mining, web mining, text mining apod. 

o monitorování externího prostředí organizace,  

o odvozování znalostí 

o obsahová analýza, 

o oblast sdílení znalostí a učení se 

 týmová spolupráce, učení se, učící se sítě, neformální skupiny, Communities of 

practice, 

 sdílení best practise, 

 strukturovaný dialog, 

 burzy znalostí, 

 spolupráce týmů z různých funkčních oblastí, 

 oblast organizace a managementu znalostí 

 mapování znalostí, 

 znalostní audit a inventura znalostí,  

 management informačních a znalostních zdrojů,  

 klasifikace znalostí, 

 vyuţívání informačních systémů, informačních a komunikačních technologií, 

internetu, intranetu, apod. 
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Tabulka 1: Změny některých principů managementu
 17

 

INFORMAČNÍ  SPOLEČNOST ZNALOSTNÍ SPOLEČNOST 

Úspěch závisí na 4P 
4P je samozřejmost, úspěch závisí na rychlosti akcí a 

reakcí 

Sekvenční procesy (zavádění nových 

výrobků, zakázky) 
Simultánní procesy 

Výroba odpovídající normě Výrobek s hodnotou vnímanou zákazníkem 

Dostupnost zboţí Perfektní dodávka (včasnost, úplnost, bezchybnost) 

Hromadná velkosériová výroba Výroba přímo podle poţadavků zákazníka 

Zaměření na velké segmenty zákazníků 
Databázový marketing (přesně specifikované malé 

segmenty zákazníků) 

Stabilní trhy Měnící se trhy netrpělivých zákazníků 

Soupeření mezi dodavateli a odběrateli Spolupráce s řetězci (sítěmi) dodavatelů 

Automatizace výrobních procesů Pruţné výrobní systémy a procesy 

Velké mnoţství malých dodavatelů 
Sniţování počtu dodavatelů vytvářením řetězců nebo sítí 

dodavatelů 

Hledání stále nových zákazníků Snaha udrţet si dosavadní zákazníky 

Bariéry mezi podniky a útvary 
Bezešvé řetězce partnerských vztahů, sdílené informace a 

znalosti (virtuální organizace), sdílené strategické cíle 

Oddělený marketing a logistika Integrace marketingu a logistiky 

Lokální řízení procesů Celosvětová logistika 

Utajování kalkulací a nákladů Otevřené účetnictví 

Střediskové účetnictví Kalkulace podle aktivit 

Účetnictví zaměřené na výrobky  Standardizace a přesto na míru 

Široký rozsah výroby Zásoby nahrazeny informacemi 

Zisk 

Rostoucí význam výkonnosti (spokojenost zákazníků, 

pruţnost výroby, angaţovanost pracovníků, úroveň 

vnitrofiremních sluţeb a firemní kultury, efekty učení) 

Tradiční řízení pomocí „klasických“ útvarů Řízení procesů interdisciplinárními týmy 

Organizační útvary jsou prováděcími 

útvary 
Organizační útvary se mění ve „školy“ a stráţce norem 

Administrativně direktivní řízení Řízení pomocí kultury, motivace a kvalifikace 

Hlavním úkolem top managementu je 

řízení aktivit podřízených 

Hlavním úkolem top managementu je vytvářet IQ a EQ 

organizace a pečovat o spokojenost spolupracovníků 

CEO je vůdce CEO je „učitel“ a iniciátor změn 

Vztahy se zákazníky zajišťuje jiný útvar Se zákazníky jsou v kontaktu všechny útvary 

Výrobkové týmy Týmy zabezpečující skupiny zákazníků 

Posezónní slevy Permanentní progresivní slevy podle skutečného prodeje 

Informační technologie jsou záleţitostí 

specialistů 

Informační technologie jsou záleţitostí všech spolu-

pracovníků 

Vyuţití informačním technologií k au-

tomatizaci administrativních prací 

Vyuţití informačních technologií ke změně podni-

katelského chování a redefinici procesů 

Nízká úroveň strategického řízení 
Realizace strategických cílů důsledným řízením stra-

tegických operací 

Nezvládnutí celosvětového řízení 
Centrální řízení procesů v celosvětovém měřítku při 

místním provádění výroby 

 

     Přínosy, které můţe zavedení řízení na základě znalostí pro organizaci znamenat, 

charakterizuje Mládková 
12 

takto: 

 

 vzrůstá inovativní kapacita, která lépe vyuţívá spolupracovníky i znalosti, získává 

nové dovednosti, snáze se v organizaci vytváří nové produkty i sluţby a zvyšuje se 

jejich kvalita,  
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 roste akceschopnost, projevující se především růstem flexibility, rychlosti 

správného rozhodování, sniţováním geografických bariér, zvyšováním sdílených 

taktních znalostí a zlepšením organizačního učení, 

 zlepšuje se orientace na zákazníka, čímţ si organizace snáze zákazníka udrţí i 

nové zákazníky lépe získává, organizace rychleji reaguje na změněné poţadavky na 

produkt a jeho kvalitu, 

 zlepšují se dodavatelské sítě, roste efektivita dodavatelských řetězců, integrace 

logistiky, upevňují se dodavatelsko-odběratelské vztahy, dosavadní trhy jsou snáze 

udrţitelné,  

 vzrůstá interní kvalita – procesní inovativnost a efektivita i morálka. 

 

     Řadu případových studií se zavádění řízením na základě znalostí v některých výz-

namných organizacích světové třídy, uvádí ve své knize Truneček 
19

. Také Mládková 
12

 

se ve své knize podrobněji zabývá některými praktickými problémy řízení znalostí v or-

ganizaci a praktickými postupy, které práci se znalostmi zefektivňují. 

2.3     Učící se společnost 

     Nedílnou součástí znalostního managementu, je proces „učící se organizace“ (viz 

obr. 1). Je zcela přirozené, ţe po implementaci informačního a znalostního 

managementu, kdy byl doceněn význam informací a znalostí a zavedeno jejich řízení i 

optimální vyuţívání, následuje fáze trvalého vyhledávání relevantních informací, 

vyhledávání a tvorba nových znalostí. Jde o fázi průběţného a trvalého učení se jak 

jednotlivce, skupin jednotlivců (týmů), tak celé organizace i společnosti.  

 

     Podle názoru Poniščákjové 
14

 a řady odborníků bude jedním ze zásadních znaků 

nové společnosti znalostí také to, ţe lidé v nejrůznějších oborech budou nuceni trvale 

přijímat nové poznatky a vzdělávat se. Jinak nebudou schopni se vyrovnávat s rychlými 

změnami prostředí kolem nich. Stejně tak budou muset mnohem častěji měnit svá 

zaměstnání a dokonce i povolání. Předpokládá se totiţ, ţe mnohé tradiční obory 

v některých geografických oblastech zaniknou a budou nahrazeny obory úplně novými, 

zaloţenými na nových, zcela od-lišných principech. Bez dalšího vzdělávání se lidé 

stanou pro společnost „nepouţitelný-mi“ a jen obtíţně zaměstnatelnými. 
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     Pojem učící se organizace je spojován s P. M. Sengem, ředitelem programu systémo-

vého myšlení a organizačního učení na Massachusettském technologickém institutu 

v Bostonu. Učící se organizace je charakterizována jako taková organizace, která syste-

maticky shromaţďuje zkušenosti a poznatky získané vlastní činností i z činnosti konku-

rence a cílevědomě je vyuţívá ke svému rozvoji a poučení. 

 

     V roce 1990 vydal Senge poprvé knihu The Fifth Discipline 
16

, která se stala danou 

oblast základním dílem. Senge v ní kategorizuje rozvoj učící se organizace do pěti 

disciplin: 

 Osobní mistrovství zahrnující ovládání sebe, lidí a věcí na co nejvyšší úrovni. Vy-

ţaduje neustálou optimalizaci a prohlubování individuální osobní vize, vzdělanosti, 

cílevědomosti, vlastní energie, trpělivosti, pracovní zainteresovanosti, akceschop-

nosti a způsobů eliminace únavy. Jedná se o kontinuální proces učení se a přemýšle-

ní, způsob práce a postoj k světu. 

 Mentální modely – způsoby myšlení odráţející naše chápaní světa a jeho vazeb v 

„ustálené“ formě. Při objevení se něčeho nového se novotu snaţíme obvykle zařadit 

do „ustálené“ formy nebo ji odmítnout. Tento postup však omezuje flexibilitu myš-

lení. Proto je ţádoucí zvládnout takové modely chápání světa, které nám umoţní 

tvůrčím způsobem myslet a účelně jednat, a to bez omezení hranicemi „ustálené“ 

formy. Učení v organizaci je proces, v němţ top management mění mentální model 

organizace – základem změny je zde flexibilita a permanentní změna jako nutná 

podmínka rozvoje. 

 Sdílená vize předpokládající, ţe cíle, vize, hodnoty a podnikatelská strategie organi-

zace jsou sdíleny všemi spolupracovníky, aniţ by jim to bylo mocensky diktováno. 

Spolupracovníci se sami motivují k učení, aby dle svých moţností a schopností přis-

pěli k dosaţení vize organizace (i ke zvýšení své osobní kvalifikace). 

 Týmové učení předpokládající, ţe učení se v organizaci má smysl pouze tehdy, ne-

ní-li učením jednotlivce, ale celé organizace. Učení je tedy společným zájmem 

všech spolupracovníků. Základem učících se organizací nejsou špičkoví jednotlivci, 

ale učící se týmy. 

 Systémové myšlení umoţňující, aby se předchozí čtyři discipliny rozvíjely v orga-

nizaci provázaně a vytvářely tak odpovídající synergický efekt. V Sengově pojetí 

znamená systémové myšlení nový obrat mysli – metanoiu (nadrozum) ve směru no-
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vého utváření sebe sama. Učení nemůţe končit pouze vyšším poznáním, ale musí 

v sobě zahrnout odvahu ke změnám a novou tvořivost, novou praxi. Má iniciovat 

kritické postoje, nespokojovat se s rutinou a vytvářet odhodlanost měnit sebe sama, 

svou práci, přístup k ní i prostředí. Vychází z toho, ţe v lidech jsou velké nevyuţí-

vané schopnosti a skryté síly, jejichţ vyuţití je hlavním posláním učící se organiza-

ce. 

 

     O něco později vydal Senge se svými spolupracovníky druhou publikaci pod názvem 

The Fifth Discipline, Fieldbook 
15

, obsahující rozvinutější a obsaţnější princip pěti dis-

ciplín dokumentovaný na řadě praktických příkladů. Základními kritérii posuzování 

učící se organizace jsou podle Sengeho otázky: 

 Prověřujete si neustále svou zkušenost? 

 Tvoříte nové znalosti? 

 Je nové poznání sdíleno všemi? 

 Je učení relevantní, směřuje ke zlepšení podstatných schopností organizace? 

 

     Zdůrazňuje se, ţe nejvšeobecnější formou učení se je skupinová, resp. týmová for-

ma, a ţe se učení musí stát „způsobem ţivota“ organizace, její filozofií. Jedině tak můţe 

mít učení konečný ţádoucí efekt, spojený se zdroji nejnovějšího poznání a snahou po 

„excelenci“ – tedy být lepší, dostat se mezi nejlepší a na této úrovni se udrţet. 

 

     Z uvedených základních publikací a praktických zkušeností řady velkých světových 

nadnárodních organizací vyplývá, ţe cesta ke změně organizace na dynamickou učící se 

organizaci má k dispozici kvalifikované a flexibilní pracovníky, jejichţ potenciál je 

však vyuţíván nedostatečně nebo minimálně. Přitom rozvoj schopností pracovníků je 

nutno zaměřit na učení se z vlastní práce, práce spolupracovníků i z práce konkurence. 

Schopnost učit se a vyuţívat nové znalosti rychleji neţ konkurence můţe být jednou 

z mála dlouhodobě udrţitelných konkurenčních výhod. Ukazuje se, ţe průběţná profes-

ní výchova a vzdělávání jej jiţ v současné době jednoznačnou nutností. Hlavním problé- 

mem se stává schopnost naučit se učit a získat pozitivní postoj k vzdělávání jako k celo-

ţivotní potřebě, ať jiţ se jedná o jednotlivce, organizaci či celou společnost. 

 

 



 22 

 

Tabulka 2: Současné a požadované pojetí vzdělávání 
21

  
 

            SOUČASNÉ POJETÍ             POŢADOVANÉ POJETÍ 

deskripce a instrukce tvořivost 

opoţděná reakce obsahu vzdělávání na 

vývojové trendy v praxi 

flexibilita obsahu vzdělávání vzhledem 

k poţadavkům praxe 

pedagog jako neomylná autorita individuální přístup ke studentovi 

orientace na průměrného většinového 

studenta 

individuální přístup ke studentovi 

podněcování soutěţivosti týmová práce 

důraz na obsah předmětů učiva důraz na všestranný rozvoj znalostního 

potenciálu studenta a jeho systémový 

přístup 

oborově vědní determinovanost obsahu 

vyučovaných předmětů 

systémová integrace poznatků a 

vědomostí 

vazba studenta na vzdělávací proces je 

obsahově, časově a místně jednoznačně 

determinována 

vazba studenta na vzdělávací proces je 

flexibilní z hlediska obsahu, času i místa 

vzdělávání 

preference prezenčních metod preference účinného vyuţití interaktivních 

multimediálních vzdělávacích technologií 

poţadavek reprodukce znalostí  - 

vědomostí  

poţadavek produkce znalostí 

 

 

     Učící se organizace je podle Bartošíka 
3 

v současných inovačních manaţerských 

koncepcích charakterizována jako organismus schopný kontinuálního vzdělávání. Tato 

organizace si dává za cíl podporovat veškeré procesy učení celého podniku a všech 

spolupracovníků, čímţ zásadně mění a rozšiřuje znalostní, zkušenostní a vědomostní 

základnu. Kvalita této základny – intelektuálního kapitálu organizace – se stává rozho-

dujícím faktorem úspěšného zvládnutí vlastní budoucnosti, dané podnikatelskou stra-

tegií. Učící se organizace generuje výraznou schopnost přizpůsobit se změnám i schop-

nost tvorby změn samotných. Díky systematicky rozšiřovanému intelektuálnímu 

kapitálu takováto organizace zvládá lépe krizové situace a umí krizím včas předcházet. 
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Je však nutno zdůraznit, ţe prvním krokem k realizaci principů učící se organizace je 

obvykle ucelená implementace managementu znalostí a znalostního managementu. 

 

3     Charakteristika personalistiky v informační společnosti 

3.1     Obsah základních činností personálního úseku v současné      

          organizaci 

     Hlavním úkolem řízení kaţdé firmy je, aby plnila své cíle, byla výkonná, konkuren-

ceschopná a úspěšná na trhu, dosahovala ţádoucího zisku a aby se její výkon a postave-

ní na trhu neustále zlepšovaly. Tomuto úkolu samozřejmě slouţí i personální práce tím, 

ţe: 

 Hledá nejvhodnější spojení člověka s pracovními úkoly a neustále toto spojení 

vylaďuje. Nejde přitom pouze o to, nalézt pro určitou práci vhodného člověka, 

s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a dalšími osobními vlastnostmi, 

ale také nalézt pro konkrétního člověka takové pracovní úkoly, které by jeho pra-

covní schopnosti optimálně vyuţívaly, přinášely mu uspokojení z vykonávané práce 

a pozitivně ovlivňovaly jeho výkon. Součástí tohoto úkolu personální práce je i sou-

stavná snaha o přizpůsobování pracovních schopností člověka měnícím se poţadav-

kům práce (pracovních míst, rolí) ve firmě, a to vţdy s určitým předstihem, ale záro-

veň i soustavná snaha o přizpůsobování (pokud je to moţné) obsahu práce a struktu-

ry pracovních úkolů schopnostem, talentu, osobnosti, odbornému zájmu, zdravotní-

mu stavu aj. jednotlivých pracovníků. Zejména malá, ale i střední firma si přitom 

obvykle nemůţe dovolit přílišnou specializaci, a musí tedy klást důraz na širší od-

borný profil pracovníků a na jejich vzájemnou zastupitelnost. V usilování o více-

oborovost pracovníků, která se stává poţadavkem doby, tak musí být malé a střední 

firmy jen o kousek před ostatními. 

 Usiluje o optimální vyuţívání pracovníků. Především jde o optimální vyuţívání 

fondu pracovní doby a pracovních schopností (kvalifikace) pracovníků. Malá či 

střední firma nedisponuje takovými prostředky a rezervami, aby si mohla dovolit za-

nedbávat optimální vyuţívání schopností svých pracovníků a jejich pracovní doby. 

 Formuje pracovní skupiny (týmy), usiluje o efektivní způsob vedení lidí a zdra-

vé mezilidské vztahy. Pracovní skupiny by měly být vytvářeny nejen s ohledem na 

odbornost jednotlivých pracovníků, ale i s ohledem na jejich osobnost a charaktero-

vé vlastnosti. Vztahy v pracovní skupině totiţ ovlivňují výkon skupiny i jejich čle-
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nů, v neposlední řadě pak i stabilitu skupiny. V této souvislosti hrají mimořádnou 

roli vztahy mezi podřízeným a nadřízenými a způsob vedení lidí. Ostatně, určitou 

orientaci v těchto souvislostech poskytuje i neustále se sniţující pouţívání pojmu 

„řízení lidí“ a jeho nahrazování pojmem „vedení lidí“. Někdy existují pochybnosti o 

tom, zda má menší firma podmínky pro uplatňování týmové práce. Argumentuje se 

tím, ţe je dosti obtíţné vytvářet smysluplné týmy v tak malých souborech pracov-

níků. Zapomíná se na to, ţe právě menší firma můţe pracovat jako tým a uplatňovat 

tak zásady týmové práce. Kromě toho, menší firma má obvykle dobré podmínky pro 

vytváření příleţitostných týmů pro splnění nějakého úkolu nebo projektu. Efektivní 

způsob vedení lidí a vytváření zdravých mezilidských vztahů je pak mimořádně 

významným předpokladem dosaţení a udrţení soudrţnosti lidí, jejich spokojenosti a 

loajality k firmě, a tedy i jejího přeţití. 

 Zajišťuje personální a sociální rozvoj pracovníků.  V personální práci musíme 

mít soustavně na paměti, ţe člověk je nejen pracovní silou, ale ţe má své vlastní 

potřeby, zájmy, ţivotní a pracovní cíle, které je třeba respektovat. Je to ostatně i 

v zájmu zaměstnavatele, protoţe péče o personální a sociální rozvoj pracovníků se 

odráţí v jejich výkonu a jejich vztahu k zaměstnavateli. V první řadě jde o péči a 

rozvoj pracovních schopností (kvalifikace) pracovníků, péči o jejich pracovní ka-

riéru a jejich pracovní i ţivotní podmínky. Prostřednictvím této péče se zvyšuje 

vnitřní uspokojení pracovníků z vykonávané práce, dochází ke sbliţování jejich in-

dividuálních zájmů a cílů se zájmy a cíli firmy a upevňuje se pozitivní vztah pra-

covníka k firmě. Bez náleţité péče o předchozí tři úkoly personální práce menší fir-

ma nemůţe konkurovat větším podnikům šíří nabídky příleţitostí k personálnímu a 

sociálnímu rozvoji pracovníků, ale zase můţe vytvářet tyto příleţitosti více „na mí-

ru“ jednotlivým pracovníkům. Má také poněkud omezené moţnosti nabídky tzv. 

manaţerské kariéry (vertikální postup v hierarchii řízení z niţší funkce na vyšší), ale 

ty se stále častěji s přechodem na ploché organizační struktury s malým počtem 

úrovní řízení zuţují i ve velkých organizacích. Menší firma však mívá docela dobré 

podmínky pro tzv. odbornou kariéru pracovníků, tedy postup v hierarchii odbornos-

ti. Souvisí to s jiţ zmíněnou tendencí poţadovat od pracovníků širší odborný profil a 

vzájemnou zastupitelnost, ale zároveň jim poskytovat širší odborné uplatnění a 

umoţňovat jim nové záţitky a s tím i osvojování si nových zkušeností, znalostí a do-

vedností, rozvíjení palety schopností. 
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 Dbá na dodrţování všech zákonů týkajících se oblasti práce, zaměstnávání lidí 

a lidských práv.  Dodrţování zákonů a pravidel slušnosti by mělo být v centru po-

zornosti personální práce vţdy, v menších firmách je to však naprostá nezbytnost. 

Právě ty mohou být v případě ztráty dobré pověsti (odhlédneme-li od moţných ma-

teriálních dopadů v případě nedodrţování zákonů) ohroţeny výrazněji neţ velké 

podniky, protoţe jsou daleko více závislé na kaţdém jednotlivém pracovníkovi. 

Kromě toho, na trhu práce mohou mnohdy konkurovat velkým podnikům především 

svojí dobrou zaměstnavatelskou pověstí, protoţe nemohou nabízet takové zaměstna-

necké výhody, jaké si mohou dovolit velké podniky. Lidé si uvědomují, ţe menší 

firmy jsou v trţních podmínkách více ohroţeny neţ velké, a ţe tedy pravděpodob-

nost trvalejšího zaměstnání v nich bývá menší. Dobrá pověst vytvářená důsledným 

dodrţováním zákonů a budováním zdravých pracovních vztahů ve firmě zvyšuje 

spokojenosti i výkon pracovníků, sniţuje fluktuaci a výrazně zvyšuje atraktivitu fir-

my a usnadňuje tak získávání nových a stabilizaci dosavadních pracovníků. Ani 

menší firmy nesmějí zapomínat na to, ţe jsme se stali členy Evropské unie a ţe u 

nás platí evropská legislativa. A tu evropské instituce prosazují daleko důsledněji, 

neţ je tomu prozatím v případě prosazování českých zákonů. Řešení zaměstnanec-

kých záleţitostí, které se dostanou aţ k evropským institucím, tak můţe mít pro 

menší firmy přímo katastrofální důsledky.  

 Další personální informace zahrnují nejčastěji informace a poznatky o 

zaměstnancích firmy, osobních datech, kvalifikaci a kvalifikačním rozvoji, současné 

organizaci firmy a jejím nejbliţším rozvoji, organizační struktuře a řízení, 

perspektivní personální politice, sociální politice, mzdové politice, sponzorské 

politice a v neposlední řadě také  public relations firmy. 

3.1.1     Personální činnosti 

     K zajištění úkolů personální práce je třeba provádět řadu činností. Následující přeh-

led  Koubka 
9
 poskytuje představu, o jaké činnosti se jedná. Pořadí jednotlivých 

činností má přitom určitou logiku: 

 Vytváření a analýza pracovních míst, tj. definování, vytváření pracovních úkolů a 

s nimi spojených pravomocí a odpovědností a spojování těchto úkolů, pravomocí  

a odpovědností do pracovních míst pro jednotlivé pracovníky, dále pak zkoumání 

povahy práce do pracovních míst pro jednotlivé pracovníky, zkoumání povahy 

práce, pracovních úkolů a pracovních podmínek na jednotlivých pracovních místech 
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a z to-ho vycházející zpracovávání popisů pracovních míst, specifikací pracovních 

míst (poţadavků pracovních míst na schopnosti a vlastnosti pracovníků) a 

aktualizace těchto materiálů. Je však třeba poznamenat, ţe v poslední době se 

zejména v menších firmách upouští od poněkud nepruţných systémů přesně 

vymezených pracovních míst a přechází se k systémům flexibilnějších pracovních 

rolí. 

 Personální plánování, tj. odhadování a plánování potřeby pracovníků ve firmě a je-

jího pokrytí (plánování personálních činností) a plánování personálního rozvoje pra-

covníků. 

 Získávání, výběr a následné přijímání pracovníků, tj. činnosti, které mají zajistit, 

aby volná místa ve firmě přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečů o 

práci, a aby z těchto uchazečů byli vybráni a přijati jedinci s nejlepšími předpoklady 

pro vykonávání práce na obsazovaných pracovních místech (v rolích). 

 Hodnocení pracovníků (hodnocení pracovního výkonu pracovníků), tj. činnosti 

mající zajistit, jak pracovník vykonává svou práci, jaké má pro ni předpoklady, jaký 

je jeho rozvojový potenciál, projednat s ním hodnocení, ocenit jeho úsilí a rozhod-

nout o opatřeních vyplývajících z hodnocení. 

 Rozmisťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, tj. 

zařazování pracovníků na konkrétní pracovní místa či do konkrétních rolí, jejich po-

vyšování, převádění na jinou práci, přeřazování na niţší funkci, penzionování a pro-

pouštění. 

 Odměňování a další hmotné i nehmotné nástroje ovlivňování pracovního výkonu a 

motivování pracovníků, včetně organizace a poskytování zaměstnaneckých výhod. 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků, tedy identifikace potřeb vzdělávání, plánování 

vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání v účinnosti vzdělávacích programů, 

popřípadě vlastní organizace procesu vzdělávání. 

 Pracovní vztahy, především organizace jednání mezi vedením firmy a představiteli 

pracovníků (např. odbory), pořizování a uchovávání zápisů z jednání, zpracovávání 

informací o tarifních jednáních, dohodách, zákonných ustanoveních, zlepšování 

vztahů mezi firmou a pracovníky i mezi pracovníky navzájem, vytváření stylu vede-
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ní lidí, sledování agendy stíţností, disciplinárního jednání, řešení konfliktů, otázky 

komunikace apod. 

 Péče o pracovníky, tj. činnosti zaměřené na pracovní prostředí, bezpečnost a ochra-

nu zdraví při práci, otázky pracovní doby a pracovního reţimu, záleţitosti sociálních 

sluţeb pro pracovníky i jejich rodinné příslušníky, např. stravování, sociálně-hygie-

nických podmínek práce, aktivit volného času, starobních důchodů, kulturních a 

sportovních aktivit, ţivotních podmínek pracovníků atd. 

 Personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracovávání a analýza 

informací týkajících se pracovníků, práce, mezd a sociálních záleţitostí, popřípadě i 

personálních činností ve firmě, dále poskytování odpovídajících informací přísluš-

ným příjemcům [vedoucím i řadovým pracovníkům, popř. orgánům mimo firmu 

(úřadům práce, orgánům státní statistiky, orgánům státní správy apod.)], vedení, 

uchovávání a aktualizace všech potřebných osobních materiálů pracovníků, organi-

zování a analýza zvláštních šetření mezi pracovníky, získávání a uchovávání infor-

mací o trhu práce a situaci na něm i o dalších vnějších faktorech ovlivňujících for-

mování a fungování pracovní síly firmy apod. 

     Dědina a Odcházel 
5 

rozlišuje pojmy personální management a management 

lidských zdrojů. Pro definování pojmu personální management je třeba nejprve určit, co 

znamená pojem zaměstnanecký cyklus. Je to vlastně sekvence jednotlivých etap, 

kterými procházejí zaměstnanci na kaţdé pracovní pozici. Fáze zaměstnaneckého cyklu 

zahrnují nábor, výběr, uvedení, vzdělávání, osobní ohodnocení, odměňování, disciplína, 

plánování kariéry, povyšování, ukončení, znovu nábor, atd. Personální management pak 

lze chápat jako specializovanou manaţerskou funkci, která řídí a implementuje politiku 

a procedury, jeţ ovlivňují jednotlivé fáze právě definovaného zaměstnaneckého cyklu.  

 

     Z definice personálního managementu vyplývá, ţe pomíjí například komunikaci se 

zaměstnanci, kolektivní vyjednávání, organizaci změny, bezpečnost, ochranu zdraví a 

sociální sluţby. Je pochopitelné, ţe management lidských zdrojů tyto otázky bere v 

úvahu. 
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     Armstrong 
2
 definuje řízení lidských zdrojů jako strategický a logicky promyšlený 

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

jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosaţení jejích cílů. 
 

 

     Podle Koubka 
10

 se řízení lidských zdrojů charakterizuje a od personálního řízení 

odlišuje následujícími znaky: 

 Strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem (tedy 

zaměření na dlouhodobou perspektivu a zvaţování dlouhodobých důsledků všech 

rozhodnutí v oblasti personální práce) 

 Orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace 

(především zájem o populační vývoj, vnější ekonomické podmínky, trh práce, 

hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj a ţivotní způsob, osídlení a ţivotní 

prostředí, legislativu apod.) 

 Personální práce přestává být záleţitostí odborných personalistů a stává se součástí 

kaţdodenní práce všech vedoucích pracovníků (stále více výkonné personální práce, 

ale i stále více pravomocí v této práci přechází na vedoucí pracovníky všech úrovní, 

kteří přece jen mají k jednotlivcům blíţe neţ personální útvar, personální útvar pak 

stále více plní koncepční, metodologickou, poradenskou, organizační a kontrolní 

roli) 

 

     Klíčovou osobou pro vykonávání personálních činností se stává personalista. Podle 

Koubka 
10

 musí mít personalista v první řadě nejen důkladné teoretické znalosti i 

praktické dovednosti v oblasti personální práce, ale musí se vyznat i v ostatních 

problémech organizace. Musí být schopen promítat důsledky a souvislosti těchto 

problémů do oblasti řízení lidských zdrojů, musí se orientovat ve vnějších faktorech 

ovlivňujících formování a fungování pracovní síly organizace (populační vývoj, trh 

práce, sociální vývoj, legislativa apod.), musí mít dosti rozsáhlé znalosti v oblasti 

techniky a technologie pouţívané v organizaci i o jejích nejnovějších trendech, musí být 

trochu právník a trochu psycholog. Musí ovládat umění jednat s lidmi, neustále se učit a 

rozvíjet své organizační schopnosti. 

 

     Personalista uţ dávno přestal být administrativním pracovníkem a stal se 

pracovníkem tvůrčím, opravdovým manaţerem, pro něhoţ je kaţdodenní kontakt s 

pracovníky a jejich pracovními i osobními problémy samozřejmostí.
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    Jako metody výběru pracovníků uvádí Armstrong 
2
:  

 Pohovor – nejběţnější metodou je pohovor individuální. Jde vlastně o diskuzi mezi 

čtyřma očima, která poskytuje nejlepší příleţitost k navázání úzkého kontaktu a 

vztahu mezi pracovníkem vedoucím pohovor a uchazečem. Skupinu dvou nebo více 

lidí, kteří se shromáţdili, aby provedli pohovor s jedním uchazečem, lze označit za 

pohovorový panel. Panel tvoří nejčastěji personalista a linioví manaţeři. 

Oficiálnějším a obvykle větším pohovorovým panelem je výběrová komise (existuje 

více stran, které mají zájem na rozhodování o výběru). Její výhodou je umoţnění 

různým lidem se podívat na uchazeče a porovnat si navzájem své poznatky. 

Nevýhody spočívají v tom, ţe členové komise mají sklon pokládat neplánované a 

náhodné otázky, ţe předsudky či stanoviska dominujících členů komise mohou 

převáţit nad názory ostatních členů a ţe uchazeči nejsou schopni si zjednat 

spravedlnost, protoţe je jim zřídkakdy dovoleno rozvinout své myšlenky a 

argumentovat pro sebe.  

 Assesment centre – tato metoda nabízí komplexnější přístup k výběru pracovníků 

neţ pohovor. Několik uchazečů je hodnoceno najednou, aby byla umoţněna 

interakce mezi nimi a aby klima mezi při plnění úkolů bylo otevřenější a 

participativnější. Assesment centre poskytují dobrou příleţitost pro posouzení toho, 

do jaké míry vyhovují uchazeči kultuře organizace. Umoţňují to nejen chování 

pozorování jejich chování v různých, ale typických, ale i řada testů a 

strukturovaných pohovorů, které jsou součástí této metody. Dobře vedené assesment 

centre můţe vést k lepší předpovědi budoucího pracovního výkonu a budoucího 

pokroku pracovníka. 

 Testy pracovní způsobilosti – smyslem těchto testů je zjistit, co uchazeč zná, jaké 

má dovednosti a jaké pouţívá schopnosti. Tyto testy jsou tak přesně, jak je to jen 

moţné, zaměřeny na obsahovou stránku specifikace pracovního místa týkající se 

znalostí, dovedností a schopností.  

Jednou ze základních pomůcek personalistické činnosti jsou zpracované i 

normalizované formuláře jako strukturovaný ţivotopis, evropský formulář ţivotopisu a 

formulář na výběrové řízení – viz obr. 2 a 3 a tabulka 3. 
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Ţ I V O T O P I S 

Osobní údaje:  Jméno a příjmení: RNDr. Ing. Jaroslav Novák 

                          Datum a místo narození: 1960-01-06, Šternberk 

                          Adresa: Mírová 77, 571 01 Valašské Meziříčí 

                          Kontakty: + 420 571 893 221; novak.jar@seznam.cz 

 

Vzdělání:            1999 – Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, 

                                      státní závěrečná zkouška učitelského studia TEA a OBK: 

                           1984 – Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství,  

                                       fyzika a základy techniky – RNDr. 

                           1979 – Gymnázium Šternberk – maturita s vyznamenáním 

                           2000 – angličtina – státní zkouška 

                           1998 – zpracování textů na PC- státní zkouška 

                           1985 – řidičský průkaz na osobní automobil 

 

Zaměstnání:       1996-dosud – OA a VOŠ Valašské Meziříčí 

                           1989-1996 – Gymnázium Šternberk – střed. Učitel 

                           1984-1989 – PřF UP Olomouc, odborný asistent 

 

Znalosti:            angličtina – státní zkouška – výborně 

                           ruština – aktivně, zkouška v rámci studia na PřF UP 

                           němčina – pasivně 

                           práce na PC – MS Windows, MS Office, internet, PowerPoint,  

                               Front Page, vyhledávání v databázích, e-learning 

 

Zájmy:             turistika, tenis, vzdělávání, přírodovědné obory, e-learning 

 

Reference:       Ing. Jaroslav Halašta, ředitel OA a VOŠ, Valašské Meziříčí 

                         kontakt: +420 571 686 211; halasta.jar@tiscali.cz 

                         prof. Ing. Jaroslav Týce, CSc., VŠE v Praze 

                         kontakt:+420 258 357 159; tycejar@vse.cz 

                                                                         

 Valašské Meziříčí 15. června 2007 

 

  (vlastnoruční podpis) 

Obr. 2 :   Příklad strukturovaného životopisu 23 

mailto:novak.jar@seznam.cz
mailto:halasta.jar@tiscali.cz
mailto:tycejar@vse.cz
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E V R O P S K Ý  F O R M U L Á Ř  
Ž I V O T O P I S U  

 

 

 
 

OSOBNÍ INFORMACE 
 

Jméno  [ PŘÍJMENÍ, křestní jméno] 

Adresa  [ ulice, číslo domu, PSČ, město, země ] 

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Národnost   
 

Datum narození  [ den, měsíc, rok ] 

 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
  

• Období (od – do)   [ Uveďte samostatnou položku pro každou dosaženou pozici 

 počínaje nejaktuálnější ] 

• Jméno a adresa 
zaměstnavatele 

  

• Oblast podnikání nebo název 
odvětví 

  

• Dosažená pozice   

• Hlavní pracovní náplň 
a odpovědnost 

  

 
 

VZDĚLÁNÍ A KURZY 
 

• Období (od – do)  [ Uveďte samostatnou položku pro každý absolvovaný kurz 

 počínaje nejaktuálnějším.] 

• Název a typ organizace 
poskytující vzdělání či kurzy 

  

• Hlavní předměty/praktické 
dovednosti 

  

• Získaný titul   

• Úroveň v národní klasifikaci 
(pokud možno uvést) 

  

 

OSOBNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
získané během života či práce, ale ne 

nezbytně zakončené oficiálními certifikáty 
či diplomy 
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MATEŘSKÝ JAZYK  [ Uveďte mateřský jazyk. ] 

OSTATNÍ JAZYKY 
 

  [ Uveďte jazyk. ] 

• Čtení  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Psaní  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

• Mluvený projev  [ Určete úroveň: výborně, dobře, základy. ] 

 

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI 
A DOVEDNOSTI 

Soužití a spolupráce s lidmi; 
v multikulturním prostředí; na pozicích, 
kde je komunikace důležitou součástí; 
a v situacích, kde je nezbytná týmová 

spolupráce (např. kultura a sport), 
doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI 
A DOVEDNOSTI  

Koordinace a řízení lidí, projektů, 
rozpočtů; v práci, dobrovolné 

činnosti (např. kultura a sport), 
doma apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI 
A DOVEDNOSTI 

Výpočetní technika, speciální 
přístroje, nástroje apod. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

UMĚLECKÉ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Hudba, literatura, výtvarné umění, 

atd. 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

OSTATNÍ SCHOPNOSTI 

A DOVEDNOSTI 
Jiné, výše neuvedené schopnosti 

a dovednosti 

 [ Popište tyto dovednosti a určete, kde byly získány. ] 

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ(Y)   

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  [ Zde uveďte všechny další relevantní informace, např. kontaktní  

osoby, reference apod. ] 

 
 

PŘÍLOHY  [ Přílohy mohou být přiloženy, pokud doplňují uvedené informace. ] 

 

 

Obr. 3 :  Vzor české mutace evropského životopisu 23 
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Tab. 3: Příklad vzorového formuláře pro charakteristiku účastníka výběrového řízení 
23 

Poţadovaná charakteristika uchazeče 
Parametry 

Nezbytné Poţadované 

A. Osobní charakteristika 

1. Fyzické předpoklady 

  Zvláštní poţadavky na zrak, sluch, sílu výdrţ, moţnost zaměstnat tělesně postiţené, zdravotní stav, 

nemocnost, vzhled atp. Poţadavky: 

2. Osobnost 

  Dispozice a schopnost pracovat samostatně nebo v týmu, schopnost vyrovnat se s pracovními 

zatíţením a nápory, iniciativnost, řídící schopnosti, fluktuace v posledních 10 letech atp. Poţadavky: 

3. Komunikační schopnosti 

  
Dobrý psaný a ústní projev, plynulé vyjadřován, schopnost pracovat s informačními i komunikačními 

technologiemi, komunikativnost, týmová spolupráce atp. Poţadavky: 

4. Věková hranice 

  
Poţadavek: 

B. Odbornost  

1. Vzdělání 

  
Školy, zkoušky, studované předměty, specializované zkoušky. Poţadavky: 

2. Profesionální kvalifikace 

  
Technická, odchodní, ekonomická a další kvalifikace, řidičský průkaz, znalosti, zkušenosti, vědomosti, 

profesní kompetence, schopnosti, práce s PC, schopnost učit se, tvůrčí řešení problémů atp. 

Poţadavky: 

3. Speciální návyky 

  Speciální vzdělávací kurzy, právní kurzy, prezentační kurzy, účetní kurzy, průběţné specializované 

vzdělávání apod. Poţadavky: 

C. Dosavadní pracovní zkušenosti  

1. Typ předchozích zaměstnání a velikosti firem   

Poţadavky: 

2. Doba ve funkci, řídící úroveň funkce   

Poţadavky: 

3. Specifické znalosti a odbornost 
  

Poţadavky: 

D. Speciální schopnosti 

Jazykové znalosti, manuální zručnost, vyjadřovací schopnosti, práce s čísly, tvořivost, schopnost řešit 

problém, schopnost čelit problémům, flexibilita apod. Poţadavky: 

 

 

 

 

 

 

Bydliště v určité oblasti, ochota cestovat, schopnost zůstat mimo domov po určitou dobu, práce o 

víkendech, vlastnictví automobilu. Podmínky: 
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3.1.2    Odměňování manaţerů v současnosti 

     Petr Kain 
8
 v Hospodářských novinách ze dne 3. května 2011 píše: „S tím, jak po 

krizi rostou zisky firem, se zvyšují i příjmy jejich manažerů. Tento trend ilustrují i 

výroční zprávy několika významných českých firem z různých oborů. Hospodářské 

noviny ve výročních zprávách porovnávaly zhruba 160 vrcholových manažerů 

významných společností. Ti si loni vydělali přibližně 1.3 miliardy korun, v průměru tedy 

více než 8 miliónů korun na osobu. V předchozím roce 2009 si obdobný počet manažerů 

vydělal v těchto firmách téměř o 200 miliónů korun méně. ... Podle výročních zpráv se 

výdělky manažerů zvýšily celkem v šesti sledovaných firmách z osmi. Výjimkou nebyla 

ani energetická společnost ČEZ, která mezi své manažery rozdělila vůbec největší 

částku - 429 miliónů korun. Manažeři ČEZ si poměrně často přilepšují ke svému 

základnímu platu i tím, že využívají štědrého opčního programu odměn.  

  

     Zatímco v roce 2009 přišlo množství manažerů (podle některých odhadů až čtvrtina) 

o práci, loni se situace víceméně stabilizovala. Firmy sice tolik nepropouštěly, zároveň 

však ani příliš nenabírají nové tváře. Výběrová řízení na vysoké manažerské posty tak 

nyní trvají podle odborníků z personálních agentur výrazně déle než před krizí. „Dříve 

manažeři sehnali práci za tři až čtyři měsíce, nyní jim to trvá dvakrát déle“, říká David 

Petrů, ředitel personální firmy HILL International. Firmy jsou jednak více náročné, jed-

nak je na trhu i menší počet volných pracovních míst. Ovšem i personalisté potvrzují, že 

loni se platy v manažerské sféře stabilizovaly a rostly. Mohly za to především ekonomic-

ké oživení a s tím související lepší hospodářské výsledky firem. Čistý zisk vybraných vel-

kých společností vzrostl loni o 14 procent, v návaznosti na to vzrůstal i celkový výdělek 

manažerů – zhruba o 17 procent.  

 

     Jaká je situace v Americe píše pro Hospodářské noviny ze dne 3. května 2011 

Roman Šitner 
18

: „Oproti předloňsku si šéfové největších amerických firem polepšili 

v průměru o dvanáct procent a přiblížili se tak rekordním příjmům roku 2007. Magazín 

Forbes spočítal, že si ředitelé 500 největších amerických firem přišli celkem na 4,5 

miliardy dolarů. To je, jak si všímá britský Daily Mail, více, než kolik si za stejný rok 

vydělalo více než sto tisíc řadových zaměstnanců těchto firem. Vždyť průměrný šéf velké 

americké společnosti si vydělá 28krát více než americký prezident a 700krát více než 

dělník se základní mzdou. Stále platí, že americké firmy platí své manažery lépe než ty 

evropské. Například žádný z nejlépe vydělávajících evropských manažerů by se svými 
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bonusy ne-dostal ani do první dvacítky nejlépe placených amerických šéfů. A rozdíly 

jsou to propastné. Zatímco se průměr u pětistovky nejlépe placených šéfů amerických 

firem pohybuje kolem 170 miliónů korun ročně, tuto částku oficiálně přesahuje jen šest 

evropských manažerů. Jsou to šéfové kolosů Volkswagen, Siemens, Daimler, RWE a 

Linde.“ 

 

     „Většina amerických manažerů pracuje v byznysu se zábavou, další jsou pak hlavně 

v oboru informačních technologií. Průmyslové firmy hrají okrajovou roli. V Evropě je 

to přesně naopak. Nejlépe své zaměstnance platí podniky, které něco vyrábějí. Ať už 

jsou to automobily, turbíny, luxusní francouzské kabelky, jogurty nebo drogistické zboží. 

Manažeři velkých světových firem také zůstávají svým podnikům poměrně věrní. Prů-

měrný šéf totiž ve „své“ firmě stráví podle statistik devatenáct let a posledních sedm let 

stojí v jejím čele.“, doplňuje Šitner.
 

 

3.1.3    Souhrnné poznatky v konkrétních příkladech 

     Personální práce dokáţe zvýšit zisk. A některé firmy to uţ pochopily. Podle 

Hospodářských novin 
25 

personalisté uţ dávno nezajišťují ve firmě jen administrativní 

zázemí. Alespoň ti moderní jsou uţ součástí top managementu a mají zásadní podíl na 

prosperitě firmy.  

 

     Na budoucí konkurenceschopnost myslí například ve firmě Linet, která vyrábí a 

vyváţí do světa zdravotní a pečovatelská lůţka. Jejich projekt, který výrazně pomáhá 

společnosti udrţet potřebný počet kvalifikovaných lidí, se nazývá "S program". 

Odborníci ho letos ocenili prvním místem v soutěţi HREA 2010, která oceňuje 

nejlepší projekty v oblasti personalistiky. Autoři programu přihlédli například k tomu, 

jak těţké je shánět mladé pracovníky na technické pozice. "Založili jsme tréninkové 

centrum a podpořili jsme komunikaci s celým regionem Kladno, a to nejen se žáky 

základních škol," vysvětluje Vladimíra Michnová, HR manaţerka společnosti Linet. 

"Tréninkové centrum je vy-baveno speciálními montážními linkami pro výcvik manuální 

zručnosti. Některá zařízení pak fungují jako dokonalé simulace strojírenských zařízení," 

doplňuje Michnová. "Jednoznačný přínos vidíme v tom, že si budoucího a loajálního 

zaměstnance můžeme nejen vybrat, ale i vychovat," říká personalistka. Linetu se přitom 

na projekt podařilo získat i grant z evropských strukturálních fondů. Ke konci roku 
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2010 se tak v tréninkovém centru proškolilo 654 osob, z toho 593 ţáků a 61 učitelů. 

Studenti během odborného výcviku pod kvalifikovaným dohledem získávají zkušenost s 

novými technologiemi a postupně procházejí výrobními pracovišti, zkušebnami, 

vývojem a výzkumem. Výcvik připomíná práci "naostro". Ţáci jsou motivováni stejně 

jako zaměstnanci, dostávají finanční odměnu i stejné benefity.  

 

     Podle Michnové je budování pracovních návyků a odpovědnosti stejně důleţité jako 

znalosti. Pokud některý ţák chodí za školu a zaostává ve školní přípravě, odrazí se to v 

jeho finanční odměně. Kaţdé tři měsíce se také analyzují potřeby ţáků. Takţe program 

je šitý na míru kaţdému studentovi. Ti mají moţnost rotovat na jednotlivých pracovišť-

tích, aby zjistili, co jim vyhovuje. "Výběr pracoviště a možnost jeho změny je jednou z 

nejpozitivněji hodnocených věcí," říká Michnová. Moţná i to je příčinou toho, ţe ze stu-

dentů, kteří se účastnili odborného výcviku ve společnosti Linet, jich během 2,5 let jeho 

trvání 48 % do této firmy také skutečně nastoupilo. Další porotci oceněnou výhodou 

programu bylo, ţe centrum vyuţívají nejen mladí na startu kariéry, ale mohou se zde 

rekvalifikovat i stávající zaměstnanci.  

 

     Druhá příčka mezi vítěznými projekty v soutěţi HREA 2010 připadla hutnické spo-

lečnosti ArcelorMittal Ostrava za projekt "Steel akademie". Ta se věnuje vzdělávání 

odborníků v oboru hutnictví. „Akademie měla pomoci zaměstnancům generovat nové 

nápady a dát jim také nové impulsy," vysvětluje Veronika Muroňová, vedoucí vzdělává-

ní ArcelorMittal Ostrava. „Ve firmě pracuje 9000 lidí a fluktuace je jen 0,8 %, což je 

sen každého personalisty. Odvrácenou stranou je to, že průměrná délka služby je 22 let. 

Když nepřicházejí noví zaměstnanci, vede to ke stagnaci,“ říká. „Například obor koksař 

v podstatě vymírá, neboť se v Česku nevyučuje. Do roku 2015 přijdeme o 50 koksařů,“ 

vysvětluje Muroňová. "Injekce" do odborných témat přinese firmě podle odborných od-

hadů zisk 15 aţ 20 milionů, přičemţ náklady na projekt představují 300 tisíc.  

 

     Nejzajímavější je, ţe projekt vznikl z podnětu samotných zaměstnanců. Zapojilo se 

do něj sedm závodů ArcelorMittal Ostrava a vzniklo z něj osm akademií. Témata 

navrhovaly týmy sloţené z odborníků na jednotlivé specializace. Firma přitom 

potřebovala silného spojence, proto navázala spolupráci s VŠB-TUO. Na semináře, 

které spolupořádají, se dnes mohou přihlásit všichni zaměstnanci díky jednoduché 

aplikaci na intranetu. Vzdělávání je navrţeno do 2 aţ 3 hodiny trvajících bloků a v 
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letech 2010 a 2011 se uskuteční 50 workshopů na různá odborná témata. Očekává se 

účast více neţ 900 zaměstnanců.  

 

     Třetí místo v soutěţi obsadil projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 

s názvem "Pumy & Sovy", který zacílil na rozvoj manaţerských talentů a klíčových 

zaměstnanců. VZP prochází řadou změn, z nichţ hlavní je centralizace procesů. 

„Veřejností je VZP často vnímaná jako byrokratická instituce, ale naším cílem je 

představit ji spíše jako vysoce organizovanou instituci,“ říká Irena Kopřivová, vedoucí 

realizačního týmu projektu talentovaných zaměstnanců. VZP uskutečňuje řadu projektů 

a hledá uvnitř firmy schopné lidi, kteří by je mohli řídit. Co ale vyjadřují „pumy“ a 

„sovy“ v názvu oceněného projektu? Puma charakterizuje vlastnosti potřebné pro 

manaţera - dynamiku, schopnost reagovat na změny, ambicióznost... Sovami byli 

označeni pracovníci, kteří mají excelentní znalost oboru, a jejich odchod by byl pro 

firmu ztrátou. VZP se právě tyto lidi snaţí angaţovat jako mentory a konzultanty. 

Příkladem formuláře pro nově přijímaného uchazeče o zaměstnání je tabulka 3. V praxi 

to vypadá tak, ţe zaměstnanci mohou nominovat do jednotlivých kategorií svoje kolegy, 

jejichţ pracovní poměr na dobu neurčitou ve VZP je delší neţ rok. Do projektu ovšem 

nespadají vedoucí pracovníci. „Podchycené klíčové zaměstnance zapojíme jako lektory 

do interního vzdělávání, aby předávali zkušenosti ve firmě,“ vysvětluje jednoduchý 

princip Klára Šmejkalová z VZP.  

 

3.2     Poţadavky praxe na vzdělávací systém a jeho absolventy 

     Kromě základních koncepčních záměrů na rozvoj vzdělávacího systému dětí a mlá-

deţe vypracovaných EU, Evropskou komisí, Ministerstvem školství, mládeţe a tělový-

chovy i některými zájmovými sdruţeními, existuje ještě řada námětů a připomínek pra-

covníků především z průmyslové praxe. Právě průmyslový sektor je jedním z význam-

ných zaměstnavatelů absolventů vysokých a středních škol, zejména technického zamě-

ření. Jeho vedoucí pracovníci na téměř všech stupních řízení jsou absolventy vzděláva-

cího systému a mají cenné zkušenosti s reformou, restrukturalizací a racionalizací prů-

myslového sektoru. 

 

      Připomínky, náměty a doporučení pracovníků z praxe k výchovně vzdělávacímu 

procesu lze většinou soustředit do tří základních oblastí, kterými jsou kvalita absolven-
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tů, vzdělávací systém a manaţerské řízení sektoru školství. Vzhledem k zaměření této 

práce se budeme zabývat pouze kvalitou absolventů vysokých škol. 

 

3.2.1     Kvalita absolventů 

     Hlavní oblastí poţadavků praxe na vzdělávací systém je problematika kvality absol-

ventů a jejich uplatnění v praxi. Pozornost se soustřeďuje především na definování mo-

derně vzdělaného vysokoškoláka (resp. středoškoláka), který bude schopen vyhovět po-

ţadavkům globalizujícího se světa i vývoji informační, resp. znalostní společnosti. Na-

příklad z výsledků jednání Mezinárodní konference o inţenýrském vzdělávání ICCE’99 

konané v Ostravě a v Praze vyplývá, ţe v případě moderního inţenýra musí jít o člově-

ka vzdělaného univerzálně a nikoliv úzce specializovaného. Musí mít solidní inţenýrský 

základ ve své odbornosti, velmi dobré znalosti informačních technologií, musí bezpečně 

ovládat především angličtinu. Dále jsou vyţadovány vědomosti ekonomické a právní – 

tedy základy marketingu, managementu, průmyslového a pracovního práva, finančnict-

ví, účetnictví apod. Teprve na základě těchto vědomostí se má budovat specializovaná 

nástavba (v magisterském, resp. doktorském studiu, v praxi). 

 

     Je zcela logické, ţe většina poţadavků na změnu a zvýšení kvality nového vysoko-

školáka pochází z průmyslové sféry. V ní jiţ totiţ proběhla a nadále probíhá řada změn 

z hlediska restrukturalizace, transformace, racionalizace, reengeneeringu, konkurence-

schopnosti a operativní adaptace na nové trţní prostředí. Toto prostředí podléhá také hu-

manizujícím vlivům ve formě standardizace vztahů k zaměstnancům, zákazníkům, ţi-

votnímu prostředí, kultuře v organizaci i zvyšujícímu se očekávání ve smyslu vyšších 

kulturních a civilizačních standardů. Právě v průmyslové sféře je nejtíţivěji pociťována 

skutečnost, ţe současným absolventům chybí řada vědomostí a dovedností bránící jejich 

optimální vyuţitelnosti v současné i budoucí fázi vývoje společnosti. Vysoké školy 

připravují své absolventy spíše na působení v akademické sféře (věda a výzkum) neţ na 

působení v průmyslové praxi. 

 

     Pavlas 
13 

specifikuje tuto disproporci porovnáváním základních činností v obou 

sférách. V akademické sféře se absolvent uplatňuje především jako badatel, v průmyslu 

jako diagnostik, resp. detektiv, hledající příčiny a nápravu jevu, poruch a anomálií. 

Akademická sféra se zaměřuje na publikování výsledků, coţ je základním kritériem 

úspěšnosti akademického, výzkumného i vědeckého pracovníka. Průmyslová sféra své 
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výsledky nepublikuje, protoţe by tím výrazně ohrozila svou konkurenceschopnost. 

Pokud tato sféra přeci jen něco k publikování uvolní, pak se jedná o poznatky okrajové 

nebo podléhající patentově právní ochraně po udělení této ochrany. Akademická sféra 

se výrazně zaměřuje na vědu a výzkum, který nerealizuje, zatímco průmyslová sféra je 

za-měřena výhradně na realizaci a z ní plynoucí zisk. Akademická oblast se zaměřuje na 

proces, průmyslová na produkt – výsledek. V akademické sféře pracuje kaţdý 

jednotlivec nebo tým „na sebe“, zatímco v průmyslové sféře pracují všichni „na firmu“. 

Týmem jsou v průmyslu všichni spolupracovníci celé organizace. 

 

     Ze strany zaměstnavatelů a budoucích spolupracovníků se v posledních letech důraz-

ňují v širším měřítku následující kvalifikační poţadavky na absolventa vysoké školy: 

 

Profesní kvalifikace: 

 osvojení si odborného základu na svém oboru a širších multidisciplinárních vědo-

mostí, interdisciplinární myšlení, preference širších vědomostí před úzkou speciali-

zací, 

 tvůrčí řešení problémů, schopnost pracovat samostatně, schopnost soustředit se na 

výsledek řešení,  

 schopnost vyhledávat, třídit, hodnotit, zpracovávat a tvůrčím způsobem vyuţívat re-

levantní informace, 

 schopnost kritického analyticky-syntetického myšlení, tvorba variantních závěrů se 

zdůrazněním a posouzením jejich výhod, nevýhod a rizik, 

 matematicko-kombinační schopnosti nezbytné pro přesné uvaţování, logické myšle-

ní, schopnost předvídání, pouţívání základních matematických a statistických 

metod, 

 základní vědomosti z oblasti ekonomie, finančnictví, účetnictví, práva, legislativy, 

managementu, sociologie, personalistiky, mezinárodního dění a vztahů, globalizač-

ních trendů, ochrany ţivotního prostředí a podobně, 

 rámcový přehled o organizaci, fungování, legislativě a moţnostech kooperace 

v rámci EU; 

 ochota a schopnost se samostatně učit (poţadavek často převládá nad poţadavkem 

profesních dovedností), 

 smysl pro kreativitu a hospodárnost. 
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Instrumentální kvalifikace: 

 instrumentální dovednosti v daném vědním nebo technickém oboru, 

 metodologická gramotnost, 

 počítačová gramotnost 

 plynulá komunikace v češtině a v angličtině – bez stylistických a gramatických 

chyb, 

 vlastnictví řidičského průkazu. 

Socio-kulturní kvalifikace: 

 komunikační gramotnost verbální i neverbální, písemná i ústní, individuální i týmo-

vá, 

 prezentační schopnosti a dovednosti – schopnost diskutovat, argumentovat a pole-

mizovat, flexibilita, zdravé sebevědomí, tolerantnost, uznávání a prosazování morál-

ních a etických hodnot, kreativita, iniciativnost (tzv. soft skills – měkké dovednosti, 

socio-kulturní kompetence), 

 schopnost práce v týmu a kreativní spolupráce ve věkových, sociálně a etnicky hete-

rogenních týmech, 

 mít cíl (variantní cíle) a dosahovat profesního i kariérního růstu, 

 vysoký stupeň vnitřní motivace podávat vysoký výkon a účelný perfekcionalismus, 

 vysoká adaptibilita a připravenost k mobilitě v rámci organizace i k bezproblémové-

mu opuštění organizace, pokud se objeví příleţitost uplatnění na trhu práce. 

Manaţerská (vůdcovská) kvalifikace: 

 schopnost motivovat, rozhodovat, přesvědčovat, vyjednávat, nalézat kompromisní 

řešení, 

 vyuţívání iniciativy, asertivity, vytrvalosti a samostatnosti, 

 schopnost podstoupit riziko a přebírat zodpovědnost, 

 schopnost plánovat, organizovat, koordinovat, realizovat změny, schopnost vedení 

porad, zasedání, jednání s partnery, tvorba závěrů, znalost taktizování, umění nas-

louchat, znalost manipulace, 

 schopnost vyuţívat managementu času a principů odměňování, řešit a zvládat stre-

sové situace. 

     Poţadavky zaměstnavatelů do značné míry korelují s poţadavky na informačního a 

znalostního specialistu i manaţera. Z hlediska transformace vzdělávacího systému jsou 

tyto poţadavky a poznatky významné zejména proto, ţe jednak vyjadřují současný po-
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ţadovaný kvalifikovaný profil absolventa vysoké školy (resp. částečně i střední odborné 

školy) a nepřímo i to, čím současné pracovníky, specialisty a manaţery škola, v době je-

jich absolutoria, nevybavila. Uvedené poţadavky praxe na absolventa vysoké školy jsou 

ze současného pohledu platné pro všechny tři stupně vysokoškolského studia – bakalář-

ský, magisterský (inţenýrský) a doktorský. Kaţdý absolvent vysoké školy je i bude 

v praxi velmi často, ne-li denně, potřebovat a jednotlivé stupně studia by se měly lišit 

především úrovní hloubkou a teoretickým základem příslušné specializace. Je všeobec-

ně známou skutečností, ţe čeští absolventi patří objemem svých vědomostí na přední 

místo v Evropě, ale pokud jde o schopnost vyuţití těchto vědomostí, řadí se na místo 

zcela opačné. Personální ředitel firmy Philips A.LA. van der Bruggen (2000) 

charakterizoval naše vysokoškolské absolventy takto: „Měl jsem možnost seznámit se 

s řadou vašich mladých odborníků a porovnat jejich klady a nedostatky, které pramení 

ze školského systému odtrženého od praxe. Mají mnoho vědomostí, ale neumějí je 

aplikovat do každodenní činnosti. Jsou pracovití, ale individualisté. Nikdo je nenaučil 

práci v týmu. Pro mnohé z nich je velkou bariérou i znalost jazyků. … V Nizozemsku 

nikdo neřekne můj podřízený, ale kolega. I z toho pramení schopnost kolektivní práce, 

kterou zde postrádám.“ 

 

     Nelze samozřejmě vyloučit ani určitý stupeň „nadstandardnosti“ poţadavků pracov-

níků z praxe. Ti by si představovali „ideálního absolventa“ ve věku do 30 let, absol-

venta dvou vysokých škol, z toho jedné zahraniční, s výbornou znalostí nejméně dvou 

cizích jazyků, z nichţ jedním je angličtina a desetiletou praxí. Tato „nadstandardnost“ je 

zcela na místě, protoţe poţadavky na absolventy jsou od současných zaměstnavatelů, 

zatímco absolventi jsou určeni pro produktivní činnost v budoucích čtyřiceti letech. Na 

druhé straně nelze očekávat, ţe absolventi školy budou okamţitě po jejím ukončení 

schopni podávat nadprůměrné výkony, aniţ by si získané vědomosti dostatečně ověřili 

v praxi. 

 

     Z celosvětového hlediska jsou absolventi vystaveni přibliţně stejným poţadavkům, 

koncentrovaným do takzvaného zaměstnavatelského kodexu zahrnujícího: 

 profesionální loajalitu k organizaci (dnes jiţ na ústupu), 

 vysoký stupeň motivace podávat výkon, řešit perfektně úkoly a problémy, dosaho-

vat kariérní a profesní růst, 

 vysokou profesní zdatnost, umoţňující samostatnost a další profesní rozvoj, 
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 schopnost univerzálně vyuţívat kapacitu intelektu pro zvládání různých nároků pra-

covní pozice (technických, ekonomických, lidských i koncepčních poţadavků na ře-

šení problémů a inovací), 

 schopnost učit se, a to především samostatně, 

 schopnost týmové a kreativní spolupráce, 

 vysokou adaptabilitu a připravenost k mobilitě interní, ale také mezinárodní. 

 

     Ekonomický novinář Roman Chlupatý 
7
 v Hospodářských novinách ze dne 3. května 

2011 píše, ţe: „Technologické tituly jsou v kurzu. Většina společností, které 

v posledních několika dnech ohlásily výsledky hospodaření za první čtvrtletí, totiž 

výrazně překonala očekávání trhu. Mezi ně patří například Apple nebo Intel. Mnoho 

firem navíc letos plánuje, že nabídne své akcie investorům pomocí burzy. A právě 

možnost koupit podíl ve Facebooku nebo Skypu by měla zájem investorů o tento sektor 

dále povzbudit. Stejně jako signály, že díky ozdravení globální ekonomiky mnohé 

technologické společnosti věří v lepší zítřky a začínají investovat. V rozhovoru pro 

Hospodářské noviny to potvrdil Stan Tamkivi, výkonný ředitel společnosti Skype, který 

tvrdí, ţe: „My už v tuto chvíli výrazně nabíráme. A to po celém světě. Je to o 

dostupnosti talentů. Pokud se zaměříte na středo- a východoevropské trhy, na Českou 

republiku a Estonsko, anebo obecněji na region severní a východní Evropy, najdete 

bezesporu hodně technických talentů, hodně talentovaných inženýrů. Zároveň ale musíte 

brát v potaz, že jsou tyto země relativně malé. Což znamená, že musíte být na několika 

místech, musíte pracovat v několika jazycích a tak dále. To za prvé. Za druhé, musíte 

brát v potaz, že díky tomu, kam jsme se dostali, díky tomu, jak jsme známí, máme 

řekněme ten luxus, že si můžeme vybírat i v té nejbohatší pokladnici talentů v Americe, 

v Silicon Valley. A tam lidé mají jisté zkušenosti, které v Evropě nemáme.“  

 

3.3     Porovnání obsahu vysokoškolského studia s poţadavky praxe  

     Častou oblastí připomínek z podnikatelské praxe je samotný vzdělávací systém. 

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, schválená vládou, uvádí, ţe nadprůměrných a 

špičkových talentů jsou v závislosti na zvoleném kritériu k dispozici dvě aţ tři procenta 

populace. Z 5,3 miliónu ekonomicky aktivních občanů je tedy česká populace schopna 

nabídnout pracovnímu trhu cca 100-150 tisíc špičkových talentů a zhruba milión 

talentovaných jedinců. Vzdělávací systém a personální politika musí umět tyto talenty 
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objevovat a dále rozvíjet. Také pracovníci z praxe i řada pedagogů povaţují stávající 

stav jiţ za zcela nevyhovující a mají k němu řadu připomínek, návrhů a poznámek, 

týkajících se především obsahu vysokoškolského studia, organizace studia a řízení 

vzdělávacího procesu. 

 

     Základním cílem vzdělávacího procesu je z podnikatelského pohledu úspěšné uplat-

nění absolventů v současné i budoucí praxi. Proto značné mnoţství připomínek směřuje 

k obsahu vysokoškolského studia. Jedná se především o tyto připomínky a poţadavky:  

 V současném vzdělávacím systému je kladen stále důraz na úzce specializované od-

borné vědomosti, čímţ se výrazně omezuje pouţitelnost absolventa v praxi. Někdy 

se dokonce hovoří o „odborné přetíţenosti absolventů“ a o „fenoménu průměr-

nosti“, kdy zastaralé a průměrné předměty přednáší průměrným studentům průměr-

ní pedagogové. Toto je nezbytné změnit na širší odborné vzdělávání s důrazem na 

souvislosti. Je nutno připravovat generalisty a nikoliv úzké specialisty. Za specialis-

tu (generalistu) se dnes povaţuje ten, kdo o něčem ví téměř všechno a o všem něco! 

Do širšího kontextu odborného vzdělávání patří dnes znalost základů, významu a 

pouţitelnosti managementu, ekonomiky, marketingu, finančnictví, bezpečnosti 

práce, fyziologie a psychologie, legislativy (např. zákoník práce, obchodní zákoník, 

občanský zákoník), sociologie, personálního managementu, matematických metod, 

statistiky, ekologie, atd. V tomto smyslu se někdy hovoří o „nadborové kvalifika-

ci“. 

 Značný počet absolventů bude časem zastávat vedoucí a manaţerské funkce na 

nejrůznějších stupních řízení, přičemţ ve studijních plánech se klade velmi malý 

důraz na aktivity, vědomosti, informace i znalosti spojené s řízením týmu i organi-

zace. Jedná se zejména o témata, jako jsou všeobecná orientace v politice, ekonomii 

a kultuře, širší znalosti organizace, fungování a vyuţívání členství v EU, rozšířené 

chápání pojmu gramotnost, ekologické myšlení, sociální dovednosti (schopnost jed-

nat s lidmi, řešit konflikty, diferenciace v odměňování, motivace spolupracovníků 

apod.), smysl pro etiku a etiketu, vyjednávání, koučování, hodnocení jednotlivců i 

týmů, posuzování způsobilosti spolupracovníků vykonávat určité funkce, výběr po-

radců a poradenských firem, delegování pravomocí umění dobře a přesně se vyjad-

řovat, zpracovávání písemností, organizování času, rozvoj kariéry (vlastní i spolu-

pracovníků), komunikaci s veřejností, aplikaci prognostických i matematických me-



 44 

 

tod (např. analýza rizik, trendů, cyklů, teorie rozhodování, expertní systémy apod.), 

kritickou interpretaci výsledků, soft skills apod. 

 Studium je nutno transformovat tak, aby se studenti naučili samostatně vyhledávat 

informace, kriticky je třídit a tvořit z nich znalosti a odpovídající závěry, při vyuţí-

vání moderních informačních a komunikačních technologií. Je třeba dosáhnout 

flexibilního stavu, kdy je průběţně optimalizován objem vědomostí, které je nutné si 

uchovat v paměti, a toho, o čem musí mít absolvent obecnější povědomost, musí si 

to umět najít v informačních zdrojích a pouţít. Rutinní učení musí být trvale 

doplňováno tréninkem analytického, syntetického a kritického myšlení – tedy 

uměním samostatně se učit.  

 Reformovat je třeba i princip ověřování vědomostí a znalostí. V současné době 

většina zkoušek vypovídá spíše o tom, ţe jak student vyhověl poţadavkům pedago-

ga, neţ o skutečných vědomostech a znalostech a zvládnutí jejich pouţívání. Krité-

rium kvality absolventa je ţádoucí změnit z úspěšnosti sloţených zkoušek na úspěš-

nost vyuţívání znalostí. Po studentech je třeba vyţadovat produkci a nikoliv repro-

dukci. Uvádí se, ţe s podmínkami praxe se úspěšně vyrovnává asi 60 % absolventů. 

Zatím nevyhodnoceným jevem je skutečnost, ţe absolventi s lepšími studijními výs-

ledky bývají v praxi hodnoceni hůře neţ absolventi s výsledky průměrnými nebo 

dokonce podprůměrnými. 

 Při výuce je třeba podstatně zvýšit důraz na kvalitativní myšlení, komplexní výs-

tupy, realizaci a kreativitu, trénink provázaných problémů a řízení, myšlení v sou-

vislostech, rozproudění myšlenkových pochodů a diskusí. Dělení řady tradičních 

předmětů přestává mít dnes jiţ z hlediska jejich vývoje smysl. Je zapotřebí učení se 

po logických celcích s důrazem na širší souvislosti.  Nic se nemá povaţovat za 

pravdu, ani nepravdu, ani za dogma. Je třeba hovořit, diskutovat, nabízet a 

obhajovat své názory. Pedagog musí být partner a průvodce danou problematikou. 

  Angličtina je dosud chápána jak cizí jazyk, nikoliv jako technická vybavenost. Je 

vědeckým a technickým esperantem a podmínkou úspěchu v profesním ţivotě. Pro-

to je nutno zvyšovat počet přednášek, zkoušek a diskusí v angličtině, studovat od-

borné texty v originále, psát a publikovat anglicky atp.  

 Účelné by bylo odstranění „strašáka“ matematiky především v prvních semest-

rech technických vysokých škol, kdy značné mnoţství studentů na zkouškách z ma-

tematiky ztroskotá. Zrušení matematiky, jako povinného maturitního předmětu, jak 
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je uváděno ve školském zákoně (zákony č. 561, 562 a 563/2004 Sb.), situaci neřeší. 

Způsobí pouze degradaci tohoto předmětu na předmět druhé kategorie, zhorší 

procvičování matematického logického myšlení středoškoláků, a tak sníţí kvalitu 

absolventů pro jejich pouţitelnost v informační a znalostní společnosti. 

 Alarmující je pokles znalosti češtiny, a to jak na úrovní písemného, tak ústního 

projevu.  

 Příprava absolventů středních škol na vysokoškolský systém studia je nedosta-

tečná. Týká se to především mnoţství a struktury vědomostí, umění učit se, učit se 

kreativně a v souvislostech, naučit se základům kritického a logického myšlení, od-

vahy mít, prezentovat a obhájit svůj názor, vybavenosti informacemi o odlišnostech 

systému středo- a vysokoškolského studia, principech a záludnostech vysokoškols-

kého studia i účelného vyuţívání samostatnosti, sebekázně a jisté uvolněnosti studia 

na vysoké škole. 

 

     Na organizaci vysokoškolského studia jsou zaměřeny další připomínky z praxe, je-

jichţ obsah se jiţ vymyká zaměření této bakalářské práce a které jsou podrobněji  disku-

továny v publikaci 
21

. Vzdělávací systém a proces je nutné také urychleně připravit na 

vzdělávání dospělých v rámci celoţivotního vzdělávání. V současné době největší pře-

káţkou vzdělávacích programů nebývají jejich účastníci, ale pedagogové. Ti zjišťují, ţe 

učit zkušené a úspěšné specialisty a manaţery je velice odlišné a samozřejmě mnohem 

náročnější, neţ připravovat dvacetiletou mládeţ.  

 

3.4     Součinnost praxe se vzdělávacím systémem 

     Z předchozích kapitol vyplývá, ţe poţadavky praxe na vzdělávací systém a jeho ab-

solventy jsou výrazně odlišné od současné reality na českých vysokých školách a čás-

tečně i školách středních. Bylo konstatováno, ţe současný vzdělávací systém je riziko-

vým faktorem vývoje společnosti, ţe stávající vysokoškolský systém nepřipravuje stu-

denty tak, jak to vyţaduje současný trh práce i konkurenční prostředí a jak to bude 

vyţadovat další rozvoj společnosti. Protoţe průmyslová a podniková sféra jsou stále 

jedním z hlavních zaměstnavatelů vysokoškolských absolventů, je v jejich zájmu, aby 

tito absolventi byli na vstup do praxe připraveni co nejlépe a byli v co nejkratší době 

plně vyuţitelní. I v této oblasti se tedy musí podnikatelské organizace transformovat ze 

subjektů pasivně akceptujících školský systém na subjekty tento systém přímo aktivně 



 46 

 

ovlivňující. Součinností průmyslové firmy a vzdělávacího systému je další z gescí, 

spadající do činnosti personálního odboru – personalistiky. 

     V České republice je spolupráce s tuzemskými průmyslovými a finančními 

organizacemi aţ na výjimky poměrně malá. Jaké jsou preferované moţnosti 

spolupráce? Jedná se především o: 

 vyuţívání výzkumné a vědecké kapacity škol ve formě vyhledávacího a aplikované-

ho výzkumu, řešení a spolupráce na významných úkolech, 

 participace na zřizování a vyuţívání technologických parků, center a spin-off spo-

lečností; 

 vzájemné vyuţívání přístrojového a laboratorního vybavení, 

 ustanovování společných řešitelských a poradenských týmů pro řešení problémů 

průmyslu i škol; pravidelné konzultace mezi školou a firmou, 

 zaměstnávání studentů během studia ve formě práce na zkrácený úvazek, stáţí, 

odborné praxe, exkurzí apod. a vyhledávání špičkových studentů jako potenciálních 

zaměstnanců, 

 zadávání témat absolventských prací, seminárních prací, prací studentské odborné 

činnosti a studentské vědecké odborné činnosti, 

 zapojení se do sponzoringu soutěţí o nejlepší absolventské práce, soutěţí studentské 

odborné činnosti a studentské vědecké odborné činnosti finančními dotacemi, 

 koordinace společného vysílání firemních specialistů a vysokoškolských pedagogů 

na zahraniční odborná setkání a vzájemná informovanost o jejich obsahu,  

 vzájemný informační servis o rozvoji příslušného podnikatelského oboru v širších 

souvislostech, 

 zapojení firemních specialistů do činnosti vědeckých rad, státních zkušebních ko-

misí, jako garantů praktických předmětů, členů oborových rad, jejich spoluúčast při 

formulování studijních plánů, obsahu předmětů apod., 
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 vzájemné zapojení akademického sboru školy a technického aktivu firmy jako re-

cenzentů, lektorů, oponentů a konzultantů, 

 zvyšování znalostí vzájemnou přednáškovou činností v rámci celoţivotního vzdělá-

vání, 

 vyuţívání firemních specialistů pro externí přednášky a umoţnění jejich habilitace, 

 vypisování stipendií a studijních nadací, 

 prezentace firem ve škole, vyhledávání potenciálních spoluzaměstnanců, nabízení 

míst formou konkursů, účast na veletrzích pracovních příleţitostí, 

 účelový finanční sponzoring vysokých škol a jejich fakult, 

 vzájemná péče o zpětnou vazbu absolventů – spolupracovníků s mateřskou vysokou 

školou. 

     Uvedené moţnosti spolupráce průmyslové a podnikatelské praxe mohou slouţit pou-

ze jako příklady nejčastěji vyuţívaných forem součinnosti. Je samozřejmé, ţe uvedené 

příklady jsou obecného rázu a kaţdá organizace, kaţdá vysoká škola, kaţdý obor si jistě 

naleznou své vlastní specifické formy spolupráce. Ve všech případech by však 

základem kaţdé takové spolupráce organizace a školy měla být snaha o eliminaci stavu, 

kdy vzdělávací proces je rizikovým faktorem rozvoje společnosti, a dosaţení stavu, kdy 

vzdělávací proces bude připravovat absolventy minimálně na úrovni současných 

poţadavků praxe a zaměstnavatelů. Tak se spolupráce se školami stane nedílnou 

součástí pracovních povinností a nikoliv obtěţující, podceňovanou a neţádoucí činností, 

jak tomu ještě v některých organizacích bývá. 

 

3.4.1     Porovnání obsahu bakalářského studia EkF VŠB-TUO s poţadavky 

organizací 

     V návaznosti na předchozí kapitoly konkretizujme a srovnejme teorii se skutečností, 

z pohledu absolventa Ekonomické fakulty VŠB-TUO, oboru Informační a znalostní 

management. Základním subjektivním kriteriem je dostatečná příprava studentů pro 

praxi podle předmětů v jednotlivých ročnících. 
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1. ročník 

     Zde v mnoha případech můţe docházet i k vůbec prvním setkáním s daným oborem, 

náplní předmětů by tedy mělo být jakési seznámení s oborem, základními pojmy a uve-

dení do současné problematiky. Stěţejními předměty jsou především makro- a 

mikroekonomie, Evropská unie a informatika. Tyto předměty jsou vyučovány kvalit-

ními pedagogy, jejich náplň je vyváţená. Totéţ by mohlo platit i o předmětu informace 

a internet, který uţ je poněkud více vyprofilován danému oboru studia.  

 

     Určitá nevyváţenost platí u podnikové ekonomiky, která díky svému obsahu doslova „volá“ 

po vyučujícím z praxe s mnohaletými zkušenosti, které by právě v tomto před-mětu mohly být 

vyuţívány a pro studenty by byli stravitelnějšími a inspirativnějšími do budoucího studia a 

praxe, neboť uţ zde by si mohli vytvořit představu o svém dalším moţném budoucím 

povolání a jeho výhodách či úskalích. Skutečnost v podobě biflování definic tuto 

představu neumoţňuje. 

     Finance slouţí k představení základních propočtů, které jsou v kaţdé firmě jako 

např. rozvaha, cash-flow nebo účet zisků a ztrát a jejich teoretickému porozumění. 

V tomto případě by snad jen určité rozdělení na menší vyučovací úseky pochopení 

obsahu předmětu více prospělo.  

     Matematika a statistika slouţí na většině škol jako „síto na studenty“ a nejinak je 

tomu i v tomto případě. Vyuţití látek těchto předmětů je v dalším ţivotě spíše 

spekulativní a dochází k velkému odchodu jinak mnohdy nadaných studentů, kteří by 

se, nebýt mate-matiky, mohli v budoucnu velmi dobře uplatnit. Na druhou stranu  

skutečností zůstává, ţe tyto předměty jsou poněkud abstraktního rázu a jejich cílem není 

samotné počítání, nýbrţ rozvíjení logického a komplexního myšlení. 

 

     Odborná praxe je nedostatečně ošetřena, je v malém rozsahu a ţádoucí zůstává 

spolu-práce podniků se školou. Existují případy, kdy se studenti na praxi vůbec 

nedostaví, pouze si nechají sepsat smlouvu o jejím provedení a její absenci lze 

zaznamenat v budoucnu. V mnoha městech je také problémem vůbec nějakou praxi 

nemají dostatek znalostí nebo kompetencí pro tuto činnost. Školy by měly 

spolupracovat s podniky, které praxi studentům zajistí v odpovídajícím rozsahu, o jejíţ 

délce lze diskutovat, rozhodně by však měla být delší neţ deset dní a studenti by se měli 

dostatečně etablovat v organizaci, dostat přiměřenou práci a mít také určitou 
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Tabulka č. 4: Seznam předmětů vyučovaných na Ekonomické fakultě Vysoké školy 

Báňské – Technické univerzity Ostrava v bakalářském studiu oboru Informační a 

znalostní management 
24 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Informace a internet 

 

Operační výzkum A Informační průmysl 

Informatika A Informační zdroje 

v informační společnosti 

Publikování na internetu 

Podniková ekonomika A Datové struktury a základy 

algoritmizace 

Dokumentografické 

systémy 

Matematika A Komunikační techniky a 

komunikační technologie 

Bakalářský seminář A 

Evropská unie Počítačové sítě Zpracování ţurnalistické 

informace 
Makroekonomie A Právo Subjekty podnikání 

Tělesná výchova A 

 

Účetnictví E-marketing 

 Tělesná výchova B Informační a znalostní 

management 

Strategie vyhledávání 

informací a jejich 

zpracování 

Odborná praxe Odborná anglická 

konverzace 

Ochrana a bezpečnost dat a 

informací 

Finance Grafické metody práce s 

informacemi 

Bakalářská práce 

Statistika A Odborná praxe B Bakalářský seminář B 

Matematika B Databáze v prostředí 

Windows 

Územní a správní 

informační systémy 

Management A Studijní rozborová a 

rešeršní činnost 

Sociální potenciál 

organizace 
Mikroekonomie A Knihovnictví a bibliografie Odborná anglická 

konverzace B 
Jazyk anglický Sociální komunikace  

Informatika B Marketing  

 Jazyk španělský  

 

sehnat a to i v případě, ţe je neplacená. Podniky studenty nechtějí, protoţe jsou pro ně 

na obtíţ, bývají s nimi problémy a skutečně důleţitou práci pro podnik nezastanou, resp. 

odpovědnost, aby jim na výsledku jejich práce záleţelo. Studenti by se tak lépe 

připravili na budoucí praxi, mohli by poznatky a zkušenosti získané z praxe vyuţít ve 

svých bakalářských a diplomových pracích i v budoucím zaměstnání a podniky by si 

touto spolupráci pomáhaly utvářet studenty „na míru“ pro jejich vlastní potřeby. 
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     Kapitolou samou pro sebe je výuka cizích jazyků. Angličtina se stala v dnešní 

společnosti univerzálním jazykem, kterým se lidé domluví všude na světě, proto by 

měla být základem výuky uţ od mateřských škol. Nedostatek kvalitních pedagogů však 

naprosto znemoţňuje studentům komunikaci v cizím jazyce, jestliţe se jej vyučují 

pouze ve škole. Mnoho angličtinářů se tomuto jazyku věnovalo jen pár let po Sametové 

revoluci, kdy se angličtina začínala pomalu prosazovat na úkor ruštiny, kterou tito 

učitelé po dlouhá léta zvládali. Dnešním trendem ve výuce cizího jazyka je neustále 

procvičovat gramatiku a slovíčka a vyplňovat cvičení spočívající ve vepsání jednoho 

slova ve správném tvaru. Přitom praxe je naprosto o něčem jiném, v první řadě musí 

student umět anglicky mluvit! Konverzace je na prvním místě. Autor navštívil Spojené 

království Velké Británie a Severního Irska jiţ pětkrát a měl tak moţnost se dostatečně 

přesvědčit o tom, jak je umění konverzace důleţité a ţe nezáleţí na tom, je-li sloveso ve 

správném čase, nýbrţ na schopnosti umět se vyjádřit. Není třeba skládat dlouhá souvětí, 

stačí krátké, srozumitelné a jednoznačné věty, několik základních frází a dostatečná 

slovní zásoba a ne-ní problém se domluvit kdekoliv na světě. V neanglicky mluvících 

zemích toto chápou a s mírnou nadsázkou lze konstatovat, ţe ať v těchto zemích potkáte 

kohokoliv, anglicky se domluvíte. V České republice se však setkáváme s trendem 

opačným a jsme tak svědky situací, kdy vysokoškolsky vzdělaný student, po 14 letech 

výuky angličtiny ve škole není schopen vyjádřit ani základní informace o své osobě a 

původu. Toto je třeba neprodleně změnit! Mnoho kvalitních angličtinářů vyučuje na 

soukromých nebo jazykových školách, tudíţ nejen vysoké, ale i základní a střední školy 

by tak měly do těchto pedagogů inventovat a získat je na svou stranu.  

     Nejen duševnem ţiv je člověk a proto by měla tělesná výchova zůstat zachována a to 

i v dalších letech studia, prospívá to celému lidskému organismu včetně psychiky, 

kterou endorfiny uvolňované při sportu ovlivňují příznivým směrem. 

 

     Management byl, díky zajímavému obsahu a bohatým zkušenostem pana Ing. Ha-

lašty jedním z nejpoučnějších a nejzajímavějších předmětů na škole vůbec. Jestliţe 

bychom měli stanovit standard, ke kterému by se měly ostatní předměty přibliţovat, byl 

by to právě management, ke kterému je jedinou výtkou jeho malá časová dotace 

v osnovách. Mohl by nabídnout mnohem více. 
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2. ročník 

     Účetnictví a právo patří mezi základní znalosti kaţdého, kdo kdy absolvoval školu 

s ekonomickým zaměřením a jejich budoucí vyuţití je nesporné. Účtovat se bude stále a 

s právem se člověk setká i mimo zaměstnání, měl by tedy mít alespoň základní předsta-

vu o jeho principech. Bohuţel v obou případech platí, ţe se jedná o obory s nestálým 

obsahem, který se mění téměř kaţdý rok. 

 

     Komunikační techniky a komunikační technologie v sobě nesou prvky psychologie a 

ta je důleţitá pro duševní rozvoj, ať uţ člověk pracuje v jakémkoliv odvětví. Informační 

zdroje v informační společnosti jsou základním pilířem studovaného oboru, tudíţ je je-

jich zařazení do osnov nezpochybnitelné. Oba předměty se díky podobným rysům s vý-

ukou managementu mohou řadit k nejuţitečnějším. 

     Operační výzkum se řadí k typům předmětů jako je matematika a má podobné 

charakterové rysy. 

     Knihovnictví a bibliografie a Studijní rozborová a rešeršní činnost určitým způsobem 

navazují na předmět Informace a internet, ale začíná se zde objevovat nedostatek v po-

době mírného „vyčerpání“ tématu, probíraná látka se začíná stále více opakovat a asi je-

dinou pointou zůstává skutečnost, ţe existuje více vyhledávacích nástrojů, neţ jen ten 

od společnosti Google, vyhledávání informací je stále na stejném nebo lehce odlišném 

principu. Má ale toto, v době stále se zvyšujícího vlivu Googlu na internetu i mimo něj 

své opodstatnění? Odpověď se nejspíše dozvíme v následujících letech. 

     Datové struktury a základy algoritmizace a Databázové systémy v prostředí 

Windows na sebe navazují. Přestoţe bude moţná program Microsoft Access časem 

překonán uţivatelsky intuitivnějším programem, programovací jazyk SQL 

pravděpodobně jen tak nevymizí. Důleţitost databází v budoucnu díky stále se 

rozvíjející informační, resp. znalostní společnosti rozhodně poroste, zde tedy získané 

znalosti a dovednosti lze vyuţít a to i ve velkém měřítku. 

    Španělský jazyk trpí podobnými neduhy jako jazyk anglický, avšak není tolik 

výrazný v porovnání s angličtinou a pedagogy má o třídu schopnější. Odborná anglická 

konverzace se ve svém obsahu ničím se neliší od „obyčejného“ anglického jazyka, tudíţ 

s ním sdílí i stejné problémy, jeţ jsou rozepsány výše. 

     Počítačové sítě jsou vzhledem ke studovanému oboru spíše nevyuţitelné. Sociální 

komunikace ve spojení s pedagogem z praxe prospěšná bude, psychologie patří mezi 

obory s praktickým vyuţitím v kaţdém aspektu ţivota. Marketing potřebuje vyučujícího 
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z praxe. Biflováním pojmů se vytrácí podstata předmětu. Grafické metody a práce s in-

formacemi jsou předmětem s výsledky, kdy po jejich absolvování student skutečně do-

káţe pracovat s grafickými programy, coţ v budoucnu můţe pomoci. 

 

3. ročník 

     Informační průmysl, Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování a 

Dokumentografické systémy svým obsahem navazují na předměty typu Studijní 

rozborová a rešeršní činnost, nabízí však jen pramálo nových informací a spíše opakují 

jiţ řečené. 

 

     Publikování na internetu a E-marketing jsou nejlépe vyuţitelnými předměty třetího 

ročníku, neboť dovednosti v nich získané lze v praxi ihned vyuţít, a to ve všech oborech 

činnosti, které souvisí s internetem. Mají jasná pravidla a výsledky jsou ihned viditelné. 

 

     Zpracování ţurnalistické informace je rovněţ předmětem, kde se ke studentům 

dostanou uţitečné informace a zkušenosti a to zejména díky vyučujícímu z praxe. 

Odborná anglická konverzace se opět ničím neliší od svých předchůdců. 

 

     Subjekty podnikání a Sociální potenciál organizace jsou jen jakýmsi derivátem 

předmětů Práva, resp. Podnikové ekonomiky a opakují jiţ dávno známá fakta, mnohdy 

ještě ze středních škol. Bakalářský seminář přispívá k úspěšnému sepsání bakalářské 

práce a jejímu obhájení, coţ jej činí nepostradatelným. Územní a správní informační 

systémy a Ochrana a bezpečnost dat a informací nic zásadně vyuţitelného nepřináší, 

proto by bylo moţno na jejich úkor přidat více odborné praxe. 

     Závěrem můţeme konstatovat, ţe náplň a následná vyuţitelnost předmětů, přednáše-

ných na Ekonomické fakultě VŠB-TUO umoţňuje dostatečný prostor pro mnoţnosti 

zvýšení jejich návaznosti na praktické pouţití. Jedná se především o získání 

kvalifikovanějších pedagogů zejména z praxe, přes zlepšení úrovně výuky jazyků, 

rozsahu a zaměření odborných předmětů, aţ po navýšení a zkvalitnění odborné praxe a 

spolupráce s podniky.   
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4     Předpokládané zaměření personalistiky ve znalostní spo-

lečnosti 

   Z důvodů uvedených v kapitole 3.2 je nutné brát připomínky pracovníků 

z průmyslové praxe velmi váţně, má-li školský vzdělávací systém být 

restrukturalizován tak, aby vyhovoval současným a především budoucím potřebám 

praxe. Z předchozích kapitol je zřejmé, ţe ve znalostní společnosti dochází k posunu od 

tradiční nadvlády producentů k trvalé nadvládě zákazníků, resp. spotřebitelů. 

V podnikatelské sféře je tento posun jiţ výrazně akceptován a je jednou z podmínek 

konkurenceschopnosti, manaţerského říze-ní, marketingu, atp. Není nejmenšího 

důvodu, proč by tento prověřený vývojový směr neměl realizován, byť v modifikované 

podobě, i v terciální sféře – tedy ve školství, zdravotnictví, kultuře, státní správě apod. 

 

     Lze předpokládat, ţe názory a připomínky z praxe budou povaţovány za diskutabil-

ní, konfrontační, nerealizovatelné, budou odmítány s odůvodněním, ţe ve vzdělávacím 

systému školství nelze aplikovat zkušenosti z průmyslu atp. V této souvislosti je vhodné 

připomenout vlastnosti poţadované právě po specialistech znalostní společnosti: 

 

 akceptování skutečnosti, ţe jediná jistota je nejistota, to znamená vše posuzovat 

kriticky, zdravě pochybovat o „objektivních příčinách“, „nereálných cílech“ apod. 

 schopnost nebát se podstoupit riziko, zkoušet nové moţnosti, nebát se investovat do 

budoucnosti a mít odvahu ke změnám - co si nedovedeme ani představit, právě o to 

se musíme pokusit! 

4.1     Nové zaměření personálních útvarů 

    Nový způsob fungování organizací si vyţádá zcela nové zaměření personálních 

útvarů. To proto, ţe kapitál ve znalostní společnosti bude proudit především do těch ze-

mí a organizací, které budou umět veškeré zdroje inteligentně a efektivně vyuţívat a 

přidávat k nim hodnotu. Klíčovým faktorem se stanou spolupracovníci - lidské zdroje. 

Dosavadní jistota zaměstnání za věrnost a poslušnost se změní na zaměstnanost pracov-

níka za individuální odpovědnost, špičkový výkon a trvalé učení se. Pracovníci se stále 

více budou ztotoţňovat se svou profesí neţ se svým momentálním zaměstnavatelem, 

poklesne význam loajality k organizaci. 
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     Zřejmě dojde ke stavu, kdy špičkoví pracovníci budou sami sobě zaměstnavatelem, 

budou sobě zodpovídat za svou profesní kariéru, za zvyšování a rozšiřování své kvali-

fikace a za vyhledávání organizace, ve které najdou dočasně své optimální, resp. maxi-

mální uplatnění. Tradiční pojetí personalistiky se změní v nové znalostní pojetí takto:  

 

Tradiční pojetí: omezení, poslušnost, kontrola, smlouva  

Znalostní pojetí: náročnost, podpora, důvěra, sebekázeň 

 

     Také povaha práce manaţerů se postupně mění a bude charakterizována společ-

nými znaky přechodu od: 

 

 pozice vedoucího pracovníka na pozici vůdce, kouče, ředitele, mentora, 

 autoritativního vedení k participativnímu – za vyuţití prvků motivace, 

 zaměření na jistotu zvládnutí rizika – na vyuţití správného odhadu rizika, 

 práce v hierarchii k práci v týmu – vyuţitím kreativních synergií, projektového říze-

ní a organizačně ploché struktury, 

 očekávání loajality k zaujetí pro věc – zaujetí pro projekt, cíl, poslání nahrazuje loa-

jalitu, 

 vytváření závislosti k podpoře nezávislosti – vyšší informovaností spolupracovníků,  

 analytického myšlení k intuici – za vyuţití souvislostí, odhadů, tvůrčího myšlení, 

 delegování komunikace k přímé komunikaci – odstraňováním hierarchických bariér, 

 zaměření na příleţitosti k zaměření na priority – hlavní otázkou není, co dělat, ale co 

nedělat, posun od dělání věcí správně k dělání správných věcí,  

 statusu odvozeného od pozice ke statusu odvozeného od výsledků – budoucnost 

určují osobní úspěchy a individuální intelektuální kapitál, nikoliv momentální hie-

rarchické postavení v organizaci. 

4.2     Profil a efektivnost moderního personalisty 

     Jelikoţ se mění význam řízení lidských zdrojů i hierarchie řízení organizací, měla by 

s tím jít ruku v ruce změna profilu personalisty. Často se dnes ozývá, ţe organizace pot-

řebují skutečné personální manaţery. Personalista jiţ nemůţe být pouze administrativ-

ním pracovníkem, ale měl by být pracovníkem tvůrčím, schopným pruţně reagovat na 

kaţdodenní problémy. Zamýšlíme-li se nad tím, jaký profil by měl dnes mít „vzorový 
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personalista“ (jaké by měl mít vzdělání, jakou praxi), není moţno najít jednoduchou od-

pověď. Velmi výstiţně profil personalisty charakterizoval Koubek 
10

: „Setkal jsem se s 

jedním takovým člověkem, bylo to v Rakousku v roce 1990. Vystudoval ekonomii za-

měřenou na podnikovou problematiku ve Vídni, studoval psychologii v Hannoveru, měl 

licenciát z práv a absolvoval Massachusetts Institute of Technology. Byl to zároveň pod-

nikový ekonom, právník, psycholog a rozuměl technické stránce věci. To byl svou příp-

ravou ideální personalista. Personalistika je už nyní a v budoucnu bude stále více obo-

rem, který nedělají jen personalisté, ale i linioví manažeři, kteří dostávají větší a větší 

pravomoci. A ukazuje se, že tady je třeba používat jazyk, který není elitářský a plný an-

glismů, ale který je srozumitelný mistrům, vedoucím pracovníkům apod. Kromě toho je 

personální práce stále více záležitostí participace všech členů organizace a měli by si 

všichni navzájem rozumět.“ 
 

 

     To znamená, ţe moderní personalista musí mít nejen důkladné teoretické znalosti a 

praktické dovednosti v oblasti personální práce, ale měl by mít erudici i v oblasti orga-

nizačního řízení, které by uměl provázat do oblasti řízení lidských zdrojů. Měl by mít 

orientaci i v oblasti vnějších faktorů, a to zejména v populačním vývoji, legislativě, so-

ciálním vývoji, informacích o trhu práce apod. Měl by mít znalostí i o technické strán-

ce organizace a rovněţ by měl ovládat umění jednat s lidmi. Samozřejmostí by měla být 

schopnost učit se a rozvíjet své organizační schopnosti. Měl by být především zaujatý 

svou prací a flexibilní pro ţivotní situace. Neměla by mu chybět důslednost v prosazo-

vání moderního řízení lidských zdrojů a schopnosti realizovat změny. Formulací z 

učebnic, jak lze definovat správného personalistu, existuje celá řada, ale Broţ 
4 

na 

základě praxe ze ţivota říká, „že skutečným a firmě platným personalistou na svém 

místě je pouze takový muž nebo žena, kteří dbají o to, aby firmu nikdy nepostihla 

největší možná pohroma – tedy takový stav, kdy nejlepší pracovníci odcházejí a pouze 

průměrní zůstávají.“ 

 

     Někteří personalisté se však obtíţně přizpůsobují novým rolím. Důvodů můţe být 

mnoho: nedostatečná kvalifikace, nedostatečná motivace, malá podpora vedení, neo-

chota ke změnám, přílišná administrativní zátěţ, na kterou je kladen důraz apod. 

 

     Efektivní personalisté podle Armstronga 
1 
: 

 jednají strategicky, 
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 snaţí se, aby jejich inovace a sluţby byly v souladu s potřebami podniku, přičemţ 

berou v úvahu potřeby zaměstnanců, 

 rozumějí kultuře firmy a jsou schopni ji podporovat a usnadňovat změnu, vyvolávat 

ji, kdyţ je nezbytná, 

 jsou si vědomi potřeb organizace i jednotlivců, rozumějí fungování firmy a fakto-

rům, které ovlivňují motivaci a angaţovanost lidí, jsou schopni provádět analýzy a 

diagnostikovat poţadavky úřadu týkající se lidí a navrhnout vhodné kroky, 

 rozumějí personálním systémům a metodám;  

 jsou vedeni hodnotami – mají dobře vytvořenou soustavu široce humanistických 

hodnot a etických norem týkajících se řízení lidí a způsobů vykonávání své práce, 

 musejí se projevovat jako schopní administrátoři i jako lidé, jejichţ úlohou je 

usnadňovat a umoţňovat práci jiných, 

 angaţují se – jdou s organizací a s lidmi, jeţ ji vedou; chtějí-li, aby se něco udělalo, 

vědí, ţe manaţeři musejí jak problém, tak jeho řešení přijmout za vlastní, 

 umějí vytvářet sítě – vytvářejí aliance a umějí rozpoznat „šampiony změny“, tj. lidi, 

kteří jsou pro změnu zapáleni, umějí ji úspěšně realizovat a svůj zápal pro změnu 

přenášejí na ostatní, 

 pečlivě zvaţují své nápady, 

  jsou si vědomi toho, ţe „nic netáhne tak, jako úspěch“;  

 postupné provádění změny na základě úspěšných postupných kroků můţe být efek-

tivnější neţ metoda „velkého třesku“, 

 jsou přesvědčiví – podávají návrhy a doporučení, které jsou přesvědčivé, 

 jsou realističtí – to znamená, ţe myšlenky na zlepšení nebo inovace pečlivě zkouma-

jí na pozadí analýzy rysů a skutečných potřeb organizace, 

 náměty podávají managementu na základě praktických a všude, kde je to moţné i 

měřitelných přínosů, 

 poskytují nenápadnou pomoc, usměrňování a podporu při zavádění nových procesů 

a systémů – nikoliv z pozice rádoby odborníka, který ví vše, ale spíše z pohledu ko-

legy, který můţe poskytnout praktickou pomoc. 

 

     Vedoucí personálních útvarů musejí být schopni dělat všechno, co bylo zmíněno 

výše. Kromě toho je však podle Armstronga 
1 
třeba, aby: 

 byli pevným článkem týmu vrcholového managementu, 
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 byli zapojeni do plánování v organizaci a integrace plánů lidských zdrojů s plány 

firmy, 

 byli v takovém postavení, aby mohli uplatňovat vliv na způsob, jakým je podnik 

organizován, řízen a obsazován pracovníky, 

 byli povaţováni za spíše významného partnera, který rozumí organizaci, je důvěry-

hodný a spolehlivý, neţ jen za odborníka na personální práci, 

 byli výrazně zapojeni do obsazování nejvyšších a středních funkcí, a tím mohli up-

latňovat výrazný vliv na zlepšování efektivnosti podniku, a tudíţ i na jeho výsledky, 

 byli zapojeni do řízení změn a utváření podnikové kultury a hodnot, 

 uvědomovali si potřebu rozvíjet vizi personální práce, byli schopni definovat její 

poslání, řídit a vést výkonné personalisty (aniţ by se dali vtáhnout do řešení kaţdo-

denních personálních záleţitostí) a udrţovat podporu, kterou personální útvar pos-

kytuje liniovým manaţerům, na potřebné úrovni, 

 byli těmi, kteří v podstatě umoţňují jiným jejich činnost, avšak jsou tak dobře umís-

těni, ţe mohou významně přispívat ke konečným výsledkům. 

 

     Z výše uvedeného (publikovaného jiţ v roce 1999!) vyplývá pro personalisty v or-

ganizacích nezbytnost trvalého odborného rozvoje. Profesionálové v personalistice by 

měli umět po celou svou kariéru systematicky plánovat svůj odborný rozvoj. To zname-

ná, měli by dokázat udrţovat si své odborné schopnosti rozšiřováním svých znalostí a 

dovedností, učením se ze zkušeností a udrţováním se na úrovni nových personálních 

postupů a sociálních, politických a ekonomických faktorů, které ovlivňují jejich práci. 

 

4.3    Příklad úspěšného personalisty 

     Rozvoji kvalifikace personalistů a porovnáváním jejich kvality se zabývá řada sou-

těţí. Jednou z nich je v ČR soutěţ o cenu HR Manager, jejíţ výsledky se objevily 

v Hospodářských novinách 
26

. Na tuto cenu nominují firmy výrazné osobnosti, které 

významným způsobem přispěly k rozvoji společnosti a plnění jejích obchodních cílů. 

Jsou to osobnosti, které odváţně a kreativně prosazují moderní trendy v personalistice, 

čímţ přispívají k rozvoji firmy. HR Managerem roku 2010 se stal Libor Sehnal, 

personální ředitel AGC Flat Glass Czech v Teplicích. Na otázku: „Co musí znát a umět 

personalista, aby byl opravdu člověkem na svém místě? Potřebuje po-mocníky?“, 

odpověděl následovně: „Je toho poměrně hodně. Na prvním místě to jsou odborné 
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znalosti, které jsou nezastupitelné. Vzhledem k vývoji legislativy se dá říci, že jde o 

kontinuální proces sebevzdělávání. Druhým nezastupitelným faktem je znalost spo-

lečnosti, ve které člověk pracuje. Pro to být dobrým personalistou nestačí jen povrchní 

znalost prostředí, případně výrobku, který firma vyrábí. Dobrý personalista by měl vě-

dět podstatně více - od stanovení odpovědností jednotlivých pracovních míst, přes obec-

né povědomí používaných systémů a výrobních technologií až po znalost detailních výs-

ledků, kterých společnost dosahuje. Pouze takováto znalost vám umožní nastavení 

správného systému vzdělávání, preventivní lékařské péče, spravedlivého odměňování a 

další. Podstatou personální práce je to, že výstupem naší práce je jistá forma servisu - 

servisu dodávaného našim zákazníkům, kterými jsou lidé pracující ve společnosti v 

různých pozicích. Servisu, v rámci kterého poskytujeme na klíč řešení potřeby všech 

odborných útvarů firmy. Dobrý personalista musí mít i další nezbytné znalosti a 

dovednosti - velmi dobrou komunikaci, empatii, musí být schopen respektovat názory 

druhých, důležitá je otevřenost a vstřícnost. Osobní odvaha - řada věcí je obtížně 

implementovatelných a je třeba o nich přesvědčit okolí. Je to hodně i o času - nejde o 

práci, u které lze stanovit přesnou pracovní dobu, pracujeme s lidmi, řešíme problémy 

lidí a nelze stanovit čas, který těmto problémům můžeme věnovat. Dalším termínem je 

tvořivost - celá řada věcí, které jsou součástí každodenní práce, zasahuje i do jiných 

oblastí mimo vlastní personalistiku. Dělat takovouto práci sám je nemožné. Dobrý 

personalista k tomu potřebuje tým vlastních lidí, kterým se nebojí delegovat některé 

kompetence, místy i ty zásadní. Rovněž k tomu potřebuje své kolegy z managementu 

společnosti. Ty musí přesvědčit o tom, že práce s lidskými zdroji není pouze a jen 

záležitost personalistů, ale všech řídicích zaměstnanců a musí být schopen je v jejich 

aktivitách podpořit. Pokud je personalista pouze odborníkem, který takovouto podporu 

ze strany managementu nemá, může mít firma dobré personální systémy, ale z hlediska 

spokojenosti zaměstnanců nebude příliš úspěšná. Pokud je personální politika a její 

implementace součástí běžné práce managementu a řídicích pracovníků, je to rázem 

patrné na kultuře firmy i na měřitelných parametrech, jako je nemocnost či fluktuace.“ 

4.4    Problémy a výzvy konkurence ve znalostní společnosti  

Problém první: Globalizace 

     Globalizace dominuje konkurenčnímu horizontu. Tento pojem není nový, ale inten-

zita problémů a výzev s ním souvisejících nová je. Globalizace znamená nové trhy, no-

vé produkty, nový způsob myšlení, nové schopnosti a nové pohledy na podnikání. V bu-
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doucnu budou muset personální útvary vytvořit modely a procesy potřebné pro dosaţení 

globální chytrosti, pohyblivosti, efektivnosti a konkurenceschopnosti. Jak říká Joe Mira-

glia, bývalý viceprezident firmy Motorola: „Co to skutečně znamená, když 75 % našeho 

zisku se uskutečňuje mimo Spojené státy a 60 000 našich lidí je mimo Spojené státy?“ 

 

Problém druhý: Hodnotový řetězec pro konkurenceschopnost podniku a sluţby 

útvaru lidských zdrojů 

 

     Logickým tématem pro budoucí konkurenceschopnost je vybudování a řízení 

organizací, které budou více vnímat zákazníka. Schopnost reagovat na zákazníka, 

vnímat jej, zahrnuje inovace, rychlejší rozhodování, vedoucí postavení v odvětví 

z hlediska cen nebo hodnoty a efektivní spojení a vazby s dodavateli a prodejci za 

účelem vybudování hodnotového řetězce pro zákazníky. 

 

     Větší orientace postupů v oblasti lidských zdrojů na tento hodnotový řetězec (do-

davatele a zákazníky) a menší orientace na aktivity uvnitř firmy má dalekosáhlé důs-

ledky. Personalisté a teoretici léta zdůrazňovali budování personálních postupů uvnitř 

firmy. Posun k orientaci na zákazníka mění směr pozornosti od firmy na hodnotový 

řetězec, v němţ je firma usazena. Personální postupy existující uvnitř firmy by tudíţ 

měly být uplatňovány i na dodavatele a zákazníky mimo firmu. Vzdělávání a výcvik 

z hlediska hodnotového řetězce zapojuje či doslova zaplétá dodavatele, pracovníky a 

zákazníky do týmů hodnotových řetězců. Programy odměňování z hlediska těchto hod-

notových řetězců se zaměřují na vyuţívání dodavatelů a zákazníků jako hodnotitelů a 

distributorů ekonomické hodnoty uvnitř firmy. Posun orientace od firmy k hodnotové-

mu řetězci vede k tomu, ţe všechny aktivity v oblasti lidských zdrojů jsou přísně přede-

finovány podle kritérií zákazníka. 

 

     Vztahy mimo firmu jdou ještě za její hodnotový řetězec, a sice do hodnotové sítě. 

Komplex vzájemných vztahů mezi firmami formuje hodnotovou síť. Například vedoucí 

pracovníci Motoroly zjistili, ţe v jednom ze svých vztahů s Intelem byla Motorola do-

davatelem, v jiném byla konkurentem a ve třetím byla zákazníkem. Jaké jsou důsledky 

těchto sloţitých sítí ve vztazích organizaci v oblasti lidských zdrojů? Jaké záleţitosti 

vyţadují spolupráci a jaké konkurování? Jaké typy podřízenosti a nadřízenosti mají v 

oblasti kariéry, vzdělávání, odměňování a dalších personálních postupů? 
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Problém třetí: Stálé změny 

 

     I kdyţ se to nazývá různě – mimo jiné transformace, reengineering, změna kultury, 

znovunalezení, adaptace, flexibilita, rychlé učení a pohyblivost – problém konkurence-

schopnosti je tentýţ: manaţeři, pracovníci a organizace se musejí naučit měnit se rych-

leji a snadněji. Personalisté musejí svým organizacím ve změně pomáhat. Musejí defi-

novat organizační model změny, seznámit s tímto modelem celou organizaci, a být ja-

kýmisi patrony průběţného uplatňování modelu. Protoţe se délka cyklu zkracuje a tem-

po změn zvyšuje, musejí se personalisté zabývat mnoha souvisejícími otázkami, včetně 

následujících: 

 

 Jak se odnaučíme to, co jsme se naučili? 

 Jak uznávat a respektovat minulost a adaptovat ji pro budoucnost? 

 Jak povzbuzovat podstupování rizika nezbytného pro změnu, aniţ bychom uváděli 

firmu do nebezpečí? 

 Jak určit, které postupy v oblasti lidských zdrojů změnit pro transformaci a které 

v zájmu kontinuity ponechat nezměněné? 

 Jak zaangaţovat srdce a mysl kaţdého člověka v organizaci pro změnu? 

 Jak se změnit a učit rychleji? 

 

     Pro odpovědi na tyto otázky opět neexistuje ţádný jednoduchý návod, ale manaţeři a 

personalisté se jimi musejí zabývat. 

 

     Druhý problém se změnou představuje určitý osobní paradox. Většina vrcholových 

manaţerů můţe vést zapálené řeči o potřebě změny a o strašlivých důsledcích toho, 

kdyţ ke změně nedojde nebo kdyţ nebude úspěšná. Ale aţ příliš často se tito vrcholoví 

manaţeři sami nemění. Nejsou ochotni dělat to, co hlásají. Protoţe pracovníci více 

vnímají to, co manaţeři dělají, neţ to, co říkají, vede tento nesoulad k selhání mnoha 

snah o změnu jak na osobní úrovni, tak na úrovni organizace. Personalisté mají 

jedinečnou povinnost vyzývat mocné a úspěšné manaţery, aby jednali ve smyslu svých 

slov. Musejí se naučit, jak na něčem trvat, aniţ by byli drzí, něco poţadovat, aniţ by 

byli nezdvořilí, a jak se nedat odbýt, aniţ by byli ctiţádostiví – to všechno bude pro 

personalisty součástí výzvy související se změnou. Manaţeři a personalisté, kteří 
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dokáţou vytvořit organizace reagující na předvídatelné i nepředvídatelné změny rychleji 

neţ jejich konkurenti, budou pravděpodobně úspěšnější. 

 

Problém čtvrtý: Získávání, udrţování a měření/posuzování schopností a 

intelektuálního kapitálu 

 

     V tomto neustále se měnícím, globálním a na technologie náročném podnikovém a 

podnikatelském prostředí se stává získávání a udrţení si talentů konkurenčním bojištěm. 

Stejně jako sportovní kluby agresivně usilují o nejlepší sportovce, tak i podnikatelské 

organizace si jiţ agresivně konkurují v boji o nejlepší talenty. Dovednosti vyţadované 

od bystrých, globálních, po světě putujících manaţerů se stávají stále palčivějším prob-

lémem. Jen málo lidí se kvalifikuje. Úspěšné firmy budou těmi nejvýznamnějšími adep-

ty na získávání, rozvíjení a udrţení si jedinců s dovednostmi, potenciálem, perspektivou 

a zkušenostmi přiměřenými pro fungování globálních podniků. Nejúspěšnější firmy v 

tomto boji budou mít intelektuální kapitál, potřebný k vytváření a distribuování výrobků 

a sluţeb pro globální podnikání. 

 

     Zabezpečování intelektuálního kapitálu znamená zvyšovat úroveň leadershipu, úro-

veň vedení. Leadership bude v budoucnosti spíše týmový a sdílený neţ vykonávaný jed-

notlivou osobou. Stane se spíše průběţným procesem raţení cesty a podstupování rizika 

neţ řadou příkazů a libovůle odvozených od formálního, oficiálního řešení problémů. 

Aby se vyrovnali s těmito trendy, budou muset být mnozí podnikoví lídři budoucnosti 

tzv. GloPats (mít globální šmrnc), být manaţery, kteří se budou cítit jako ryba ve vodě 

v mnoha globálních souvislostech, kteří budou při vyţadování globální hromadné výro-

by s lokální odpovědností oceňovat různé kultury a působit na ně i v nich. Doplňování 

týmu lídrů novými talenty bude vyţadovat nové modely leadershipu. Lídři mající do-

vednosti pro budoucnost asi nebudou na svých místech v současnosti, ale mohou být 

zformování nebo objeveni. 

 

     Zabezpečování intelektuálního kapitálu rovněţ znamená naučit se v rámci celého 

podniku rychleji předávat myšlenky a informace. Některé z velkých firem poskytujících 

odborné sluţby experimentující se sítěmi znalostí, které vyuţívají moderní technologie 

(např. internet a elektronické bulletiny) k tomu, aby umoţnily jednotlivým konzultan-

tům rychle získávat a předávat myšlenky a informace. Při zkoumání učících se organi-
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zací bylo zjištěno, ţe k učení dochází tam, kde se myšlenky generují (např. objev nové-

ho přístupu k práci) a stávají obecným majetkem tím, ţe v organizaci dochází k jejich 

volnému šíření. Zabezpečování intelektuálního kapitálu znamená, ţe musejí být gene-

rovány a generalizovány nové myšlenky a nápady. Manaţeři a personalisté musejí vyt-

vořit politiku a postupy, které budou takové učení povzbuzovat. 

 

     Zabezpečování intelektuálního kapitálu znamená přejít od učení k rychlému učení. 

Organizace schopná rychlého učení rychle rozšiřuje myšlenky a inovace přes nejrůzněj-

ší hranice pomocí zlepšeného procesu informačních toků. Výzkum, který uskutečnil 

Dave Ulrich s Calem Wickem 
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, odhalil, ţe rychlé učení nastává, kdyţ manaţeři mění 

příleţitosti na vize, transformují vize na akce a spojují akce se zákazníky. Efektivní 

řízení těchto procesů vytváří organizaci, v níţ se střední ţivotnost intelektuálního ka-

pitálu neustále zkracuje. (Střední životnost z hlediska znalostí je doba, po jejímţ uplynu-

tí přestane být v oběhu 50 % toho, co je dnes známo.) Vytváření organizací, v nichţ je 

intelektuální kapitál neustále aktualizován, bude významnou stránkou personální práce 

v budoucnosti. 

 

     Úkol zabezpečovat intelektuální kapitál mění ve firmě procesy měření a posuzování. 

Tradiční měřítka, tradiční ukazatele úspěšnosti, zaměřené na ekonomický kapitál (např. 

ziskovost nebo finanční výkon), musejí být nyní doplněny měřítky, ukazateli intelekt-

tuálního kapitálu. Hledání, nalézání a pouţívání takových ukazatelů bude jednou z prvo-

řadých výzev, jimţ budou personalisté v budoucnosti čelit.
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5     Návrh dalšího postupu práce 

     Vzhledem k obsáhlosti a komplexnosti zpracovávaného tématu nebylo moţno zmínit 

všechny důleţité oblasti a detailně konkretizovat navrţené postupy. A vzhledem k tomu, 

ţe téměř kaţdé téma se dá vţdy zpracovat obsáhleji, tak v případě, kdy by bylo 

k dispozici více času, bylo by moţno danou problematiku dále zpracovat v navazujících 

diplomových pracích zaměřených na tato témata: 

 Komunikace personalisty ve znalostní společnosti 

 Komunikace personalisty s  přijímaným zaměstnancem s praxí 

 Komunikace personalisty s novým absolventem vysokoškolského studia  

 Předběţná charakteristika personalisty ve znalostní společnosti 

 Efektivní komunikace v práci personalisty 

 Plánování struktury spoluzaměstnanců v organizaci 

 Vyuţití důchodců ve znalostní společnosti 

 Konkrétní návrhy spolupráce škol s organizacemi 
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6     Závěry 

Cílem této práce je zpracovat a odpovědět na otázky v úvodu práce prostřednictvím   

a) zpracování literární rešerše na dané téma z monografických publikací vyšlých v 

rozmezí let 2005 - 2010 a jejím doplněním aktuálními poznatky z periodik roku 2011, 

b) porovnání poţadavků praxe s vědomostmi absolventů studia 

c) charakteristiky předpokládaných změn úlohy personalistiky ve znalostní společnosti. 

 

     V průběhu řešení bylo zjištěno, ţe úloha personalisty se v informační společnosti 

zvyšuje, personalista má stále větší vliv nad společností a je třeba se podle toho zařídit. 

Personalistika v informační společnosti hledá nejvhodnější spojení člověka 

s pracovními úkoly, snaţí se rozvíjet své zaměstnance a dbá na dodrţování zákonů. 

Výhodou je větší vliv a samostatnost personálního pracovníka, nevýhodou jsou vyšší 

nároky na jeho kvalifikaci a z pohledu podniku také menší míra loajality. 

 

     Současný vzdělávací systém připravuje studenty na základě minulosti na současnost 

a tyto hodnoty budou pouţity v budoucnosti. Ze zkušenosti autora na studiu na 

Ekonomické fakultě VŠB-TUO vyplývá, ţe náplň a následná vyuţitelnost předmětů, 

přednášených na Ekonomické fakultě VŠB-TUO umoţňuje dostatečný prostor pro 

mnoţnosti zvýšení jejich návaznosti na praktické pouţití. Jedná se především o získání 

kvalifikovanějších pedagogů zejména z praxe, přes zlepšení úrovně výuky jazyků, 

rozsahu a zaměření odborných předmětů, aţ po navýšení a zkvalitnění odborné praxe a 

spolupráce s podniky. 

 

     Na základě získaných informací lze předpokládat, ţe role personalistiky ve znalostní 

společnosti dále poroste a z personalisty, jakoţto administrativního pracovníka se bude 

stále ve větší míře stávat pracovník tvůrčí. Klíčovým faktorem se stanou 

spolupracovníci - lidské zdroje – optimální ekonomické vyuţívání jejich znalostí a 

zkušeností. Dosavadní jistota zaměstnání za věrnost a loajalitu se změní na 

zaměstnanost pracovníka za individuální odpovědnost, špičkový výkon a trvalé učení.  
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