
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011                                                 Bc. Tomáš Chvastek  

 



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

Personální politika v malé organizaci 

Personnel Policy in a Small Organization 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                   Bc. Tomáš Chvastek 

Vedoucí diplomové práce:       PhDr. Zdeňka Kaňáková 

 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně všech příloh vypracoval samostatně. 

 

 

V Havířově 29.4.2011      ................................. 

 

Bc. Tomáš Chvastek 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji PhDr. Zdeňce Kaňákové za odborné vedení diplomové práce a za poskytnutí řady 

cenných rad a připomínek. 

 

 

  



2 

 

OBSAH 

1 Úvod ........................................................................................................................ 4 

2 Pojetí personální politiky v odborné literatuře ................................................... 5 

2.1 Základní pojmy – personální politika a řízení lidských zdrojů ................................... 5 

2.1.1 Vymezení malých středních podniků ................................................................... 5 

2.1.2 Definice malého podniku .................................................................................... 6 

2.1.3 Etika jako součást firemní kultury ...................................................................... 7 

2.1.4 Personální politika .............................................................................................. 7 

2.1.5 Řízení lidských zdrojů ....................................................................................... 10 

2.2 Strategie řízení lidských zdrojů ................................................................................. 12 

2.2.1 Strategické myšlení ve firmě ............................................................................. 12 

2.2.2 Strategické řízení lidských zdrojů ..................................................................... 13 

2.3 Personální audit ......................................................................................................... 13 

2.3.1 SWOT analýza ................................................................................................... 15 

2.3.2 Analýza PESTLE ............................................................................................... 16 

2.4 Personální řízení ........................................................................................................ 17 

2.4.1 Personální řízení ............................................................................................... 17 

2.4.2 Personální marketing ........................................................................................ 18 

2.5 Jednotlivé personální činnosti – personální plánování .............................................. 19 

2.5.1 Plánování lidských zdrojů ................................................................................. 20 

2.5.2 Oblasti personálního plánování ........................................................................ 22 

2.5.3 Vytváření a analýza pracovních míst ................................................................ 29 

2.5.4 Získávání vhodných zaměstnanců ..................................................................... 30 

2.5.5 Výběr zaměstnanců ........................................................................................... 31 

2.5.6 Přijímání a orientace zaměstnanců ................................................................... 31 

2.5.7 Řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců .......................................................... 32 

2.5.8 Odměňování ...................................................................................................... 34 

2.5.9 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ..................................................................... 39 

2.5.10 Získávaní talentů ............................................................................................... 41 

2.5.11 Zaměstnanecké vztahy ....................................................................................... 43 

2.5.12 Zdraví a bezpečnost .......................................................................................... 44 

3 Charakteristika vybrané organizace .................................................................. 45 

3.1 Základní charakteristika společnosti Zoltex s.r.o ...................................................... 45 

3.2 Sociálně-ekonomické složení zaměstnanců............................................................... 46 

3.3 Struktura firmy .......................................................................................................... 49 

3.3.1 Pracovní doba a režim zaměstnanců ................................................................ 49 

3.3.2 Struktura pracovního prostředí ......................................................................... 49 



3 

 

3.4 Fungování lidských zdrojů ........................................................................................ 50 

3.5 Analýza SWOT společnosti Zoltex s.r.o. .................................................................. 51 

3.5.1 Vyhodnocení SWOT analýzy ............................................................................. 52 

3.6 Analýza PESTLE....................................................................................................... 53 

3.6.1 Politické prostředí ............................................................................................. 53 

3.6.2 Ekonomické prostředí ....................................................................................... 54 

3.6.3 Sociální prostředí .............................................................................................. 54 

3.6.4 Technologické prostředí .................................................................................... 54 

3.6.5 Legislativní prostředí ........................................................................................ 55 

3.6.6 Ekologické prostředí ......................................................................................... 55 

4 Analýza současného stavu ................................................................................... 56 

4.1 Personální politika společnosti Zoltex s.r.o. .............................................................. 56 

4.2 Získávání, výběr a příjímání zaměstnanců ................................................................ 57 

4.2.1 Výběr zaměstnanců ........................................................................................... 57 

4.2.2 Přijímání zaměstnanců ...................................................................................... 58 

4.3 Pracovní hodnocení zaměstnanců a odměňování ...................................................... 59 

4.3.1 Odměňování zaměstnanců................................................................................. 60 

4.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ............................................................................. 62 

4.5 Zaměstnanecké vztahy ............................................................................................... 62 

4.6 Personální audit ......................................................................................................... 63 

4.6.1 První krok – Shromáždění informací ................................................................ 64 

4.6.2 Druhý krok  - Vyhodnocení ............................................................................... 69 

4.6.3 Třetí krok – Analýza .......................................................................................... 73 

4.6.4 Čtvrtý krok – Plán ............................................................................................. 74 

5 Návrhy a doporučení ........................................................................................... 74 

5.1 Vytvoření podnikové strategie .................................................................................. 75 

5.2 Nadefinování personální politiky pro společnost Zoltex s.r.o. .................................. 76 

5.3 Zavedení personálního informačního systému .......................................................... 77 

5.4 Zavedení Talent managementu do společnosti .......................................................... 78 

5.4.1 Rozvoj talentů .................................................................................................... 78 

5.4.2 Udržení talentů .................................................................................................. 78 

6 Závěr ..................................................................................................................... 79 

 Seznam pouţité literatury 

Seznam zkratek 

Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce 

Přílohy 

 



4 

 

 

 

 

1 Úvod 

 

Výkonnost a úspěšnost firem v současném náročném podnikatelském prostředí závisí 

na mnoha faktorech – na technickém vybavení, finančním zajištění, dostupnosti surovinových 

zdrojů a informací, konkurenčních přednostech i efektivním řízení. Úspěšný rozvoj firmy 

představuje vhodný personální a sociální systém, zaměřený ve prospěch zaměstnance 

s důrazem na rozvoj odborných vědomostí, schopností a znalostí. Firmy by si měly být 

vědomy, že pouze odborně připravený zaměstnanec představuje pro společnost přínos při 

plnění pracovních povinností, bohužel jedním z nejzávažnějších, mnohdy však neprávem 

opomíjených faktorů úspěšnosti firem jsou lidé – zaměstnanci, manažeři, personál. 

V současné řídící teorii jsou lidé stále méně pokládání za pouhou pracovní sílu a stále častěji 

se na ně pohlíží jako na svébytný a jedinečný zdroj podnikatelské úspěšnosti a přidávané 

hodnoty v procesu výroby i poskytování služeb.
1
 

V minulosti již tvůrci klasické teorie řízení definovali řadu atributů úspěšného řízení. 

Platily sice pro řízení organizací jako uzavřených systémů, ale většina z nich platí i při 

současném strategickém řízení organizací jako otevřených systémů. Tento přístup byl 

specifický tím, že tvůrci klasického řízení se zaměřovali na vytváření organizace jako celku, 

kde byly přesně vymezená pracovní místa v hierarchicky uspořádané struktuře při jasně 

definovaných vztazích nadřízenosti a podřízenosti. Klasičtí teoretici věnovali lidskému prvku 

v organizaci málo pozornosti. Na tento přístup navázalo vědecké řízení, které bylo specifické 

tím, jak detailním pozorováním a měřením pracovních činností chtěli dospět k vyhledání 

optimálního způsobu jejich provedení. V podstatě se jednalo o uzavřený systém organizace, 

kdy lidský prvek byl opomenut. Postupem času vznikaly otevřené systémy organizace, které 

jsou otevřené vůči svému okolí a pokud mají přežít, musí být se svým prostředím 

v rovnovážném stavu. Musí být citlivé na to co se v jejím okolí děje a snažit se také pochopit 

lidský faktor, dobře pracující lidé jsou neocenitelní a mohou co nejvíce napomoci k dosažení 

vytýčených cílů, a proto v každé organizaci, která může být konkurenceschopná, je důležité 

mít správně nastavenou personální politiku. Tato personální politika je základním pilířem 

veškeré práce se zaměstnanci. Jejím úkolem je zabezpečovat potřebné množství kvalifikované 

                                                 
1
 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., r. 

2005, str. 10  
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pracovní síly, a taktéž tuto pracovní sílu vyhledat, přijímat, rozmisťovat, vzdělávat, ohodnotit, 

odměnit a udržovat dobré pracovní vztahy mezi managementem a pracovní silou. Další 

nedílnou součástí každé personální politiky je i dodržování zákonů v oblasti práce, provádění 

průzkumu trhu, ale taktéž i vytváření podmínek. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil společnost, která chce zůstat v anonymitě, a 

proto jsem zvolil pro anonymní společnost fiktivní pracovní název Zoltex s.r.o. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současnou personální situaci ve společnosti 

Zoltex s.r.o., nadefinovat její hlavní problémy a vypracovat návrh na její zlepšení problémové 

situace v organizaci Zoltex s.r.o., k tomu mi poslouží personální strategie, ze které budu pak 

vycházet.  

Diplomovou práci jsem rozdělil na teoretickou část, ve které se budu věnovat 

vybraným aspektům personální práce a k tomu jsem využil odborných knih a časopisů, ale i 

interních dokumentů vybrané organizace. Tak abych dospěl k určitému návrhu personální 

strategie a byl vytvořen základ pro teoretickou část, bylo nutné se věnovat celé problematice 

personální politiky, začít od určitých pojmů až ke konkretizaci jednotlivých personálních 

činností a nástrojů personálního řízení. 

Praktická část se bude skládat z postupu, který je vyznačen v teoretické části, budou 

zde využity teoretické poznatky a za pomocí těchto poznatků a personální analýzy současného 

stavu organizace, budou navrženy možnosti zlepšení dané organizace. 

 

2 Pojetí personální politiky v odborné literatuře 

2.1 Základní pojmy – personální politika a řízení lidských zdrojů 

2.1.1 Vymezení malých středních podniků 

 

Hledisek pro vymezení malého a středního podniku je mnoho a jsou značně 

nejednotná. Nejobvyklejším a nejjednodušším je rozdělení firem podle počtu zaměstnanců. 

Orgány sociálního zabezpečení používají výraz „malá organizace“ – do 25 

zaměstnanců a „organizace“ – více jak 25 zaměstnanců. 

Asociace malých středních podniků a živnostníků při Svazu průmyslu a dopravy ČR 

přidává k počtu zaměstnanců další hledisko: právnické a fyzické osoby zaměstnávající 

maximálně 10 zaměstnanců nazývá mikrofirmou. Podnikatelské subjekty zapsané 

v obchodním rejstříku, které mají méně než 50 zaměstnanců, považuje za malé firmy. Střední 
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firmy jsou podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku, které mají méně jak 250 

zaměstnanců a roční obrat nižší než 40 milionů eur. 

K 1. lednu 2003 nabyl účinnost zákon č.47/2007 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání. Rozdělení podniku podle tohoto zákona bude důležité při podávání žádostí o 

zařazení do určitého programu na podporu podnikání. Podnikatel – žadatel musí být 

maximálně v kategorii středního podniku. 

Kategorizace podle tohoto zákona bere v úvahu ještě další hledisko, a to nezávislost: 

 Drobný podnikatel – poprvé se objevuje oficiálně tento výraz, 

zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, jeho aktiva nepřesahují 180 

milionů Kč nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období 

nepřesahuje 250 milionů Kč a je nezávislý, 

 Malý podnikatel – zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho aktiva 

nepřesahují 180 milionů Kč nebo čistý obrat za poslední uzavřené 

účetní období nepřesahuje 250 milionů Kč a je nezávislý, 

 Střední podnikatel - zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho 

aktiva nepřesahují 980 milionů Kč nebo čistý obrat za poslední 

uzavřené účetní období nepřesahuje 1 450 milionů Kč a je nezávislý,
2 

 

2.1.2  Definice malého podniku 

Soudobá ekonomická literatura konstatuje rychlý početní růst malých podniků ve světě 

i růst jejich významu v jednotlivých národních ekonomikách. Píše se o růstu jejich podílu na 

společenské pracovní síle i na hrubém národním produktu, o jejich úspěšnosti na trhu o jejich 

významu pro velké podniky i pro vytváření příznivých životních podmínek v regionech atd. 

Definice dle profesora J. Koubka: 

Malý podnik nemá personální útvar ani specializovaného personalistu a personální 

řízení v něm zajišťuje majitel či nejvyšší vedoucí zaměstnanec, který v případě potřeby 

deleguje určité pravomoci v této oblasti na další vedoucí zaměstnance. Administrativní 

stránku personální práce pak zpravidla zajišťuje v rámci širší škály svých povinností některý 

z administrativních zaměstnanců, popřípadě je rozdělená mezi více administrativních 

zaměstnanců.
3
 

                                                 
2
 MIKUŠOVÁ, M. Podnikání v praxi, praktický průvodce pro podnikatele, Arnet, a.s., r. 2004, str. 11 – 12  

3
 KOUBEK, J. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada publishing, 2003, str. 13  
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2.1.3 Etika jako součást firemní kultury 

Etika je nauka o tom, jak morálně rozhodovat, neboli teorie morálky, taktéž to 

znamená chování jednotlivce či skupiny. Obsahuje morální principy a přesvědčení o tom, co 

je dobré, správné, korektní, a co špatné, nemorální. 

Manažerská rozhodnutí, která prospívají jedněm a poškozují druhé, vyvolávají etické 

problémy a otázky. 

Pokud jsou manažeři konfrontování se situací, která od nich vyžaduje, aby zvolili 

jeden ze dvou směrů postupu, mnohdy se dostávají do situace etického dilematu. Nástrojem, 

který napomáhá řešit zmíněná etická dilemata manažerů, je manažerská etika.
4
  

Etiku chápeme jako spravedlnost postupů použitých při rozhodování v personální 

oblasti, tak i charakteristiku samotných rozhodnutí. Existuje mnoho účastníků 

zainteresovaných na pravidlech a postupech, podle kterých se upravuje výše platů, přijímání 

do zaměstnání, propouštění nebo povyšování, a samozřejmě i na důsledcích těchto postupů. 

Etiku rozhodování v této oblasti posuzují zaměstnanci, vedení podniku, vládní instituce i 

společnost. Etika může být posuzována z pohledu organizace nebo z pohledu zaměstnanců. 

Na úrovni organizace se může projevovat počtem zaměstnaných příslušníků menšin a 

poměrem mezi jejich počtem v organizaci a na trhu práce celkově, jakož i tím, zda ji lidé 

považují za dobré místo k práci. Z pohledu zaměstnanců je obvykle hodnocena na základě 

poznání postojů nebo míry stížností zaměstnanců.
5
 

 

2.1.4 Personální politika 

Personalistika znamená obor, jehož předmětem je personál organizací různého druhu 

a vytváření příznivých podmínek pro jeho uplatnění, využití a rozvoj ve prospěch dosažení 

provozních a rozvojových cílů organizace. Personalistika také znamená specifický díl 

administrativy každé organizace a specializovanou organizační technologii, zabývající se 

zaměstnanci a jejich záležitostmi s přednostním ohledem na zájmy organizace. Pojem 

personalistika je také souhrnným a obecným označením pro ty organizační funkce, agendy a 

činnosti, jež slouží personálnímu zajištění provozu a rozvoje organizace. Tyto personální 

činnosti zahrnují získávání, pracovní zařazování, zajišťování personální přípravy, 

                                                 
4
 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., r. 

2005, str. 245 
5
 MILKOVICH, Gegor T.; BOUDREAU, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada a.s., 1993, str. 53. 
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odměňování, využití a rozvoje personálu organizace jako pracovní síly a zdroje nezbytného 

pro dosažení organizačních cílů.
6
  

Obr 2.1 Model plánování lidských zdrojů: 

          Výroba  

Výzkum a projektování 

Finance 

Marketing 

Řízení lidských zdrojů 
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         Organizační struktura 

         Kultura a hodnoty 

       Zdroje    Rozvoj    Odměny  Zaměstnanecké vztahy 

 

 

 

 

  

 

 *D = S (stabilní) 

 

 

 

          

        

 

Zaměstnanecké vztahy 

Zdroje    Rozvoj    Odměny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. Přel. J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková. 1. vyd.,  

Computer Press, 2005, str.50 

                                                 
6
 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., r. 

2005, str. 10 
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Porovnání poptávky po lidských zdrojích a očekávané nabídky ukazuje, co 

potřebujeme vytříbit ve svých plánech lidských zdrojů, aby bylo dosaženo korporačních cílů. 

V podstatě se můžeme setkat se třemi situacemi: 

 nabídka = poptávka (ideální stav – vyrovnaný počet zaměstnanců i z hlediska 

budoucnosti) 

 nabídka > poptávka (přebytek zaměstnanců – potřeba eliminovat nadbytečnost) 

 nabídka < poptávka (nedostatek – společnost se zapojí do náboru či ostatních 

metod získávání nezbytných odborností) 7.1 

Ve vývoji personalistiky můžeme rozlišit tři rozhodující etapy: 

1. PERSONÁLNÍ PRÁCE 

2. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

3. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 

První etapa – PERSONÁLNÍ PRÁCE 

Počátky personální práce spadají zhruba do konce 19. století. Projevují se formou 

sociální péče o zaměstnance. Rodí se koncept paternalisticko-pečovatelského přístupu 

k zaměstnancům. Úsilí prvních sociálních zaměstnanců je zaměřeno na zlepšení nelidských 

pracovních podmínek, vydávání a dodržování pracovních předpisů o bezpečnosti práce, 

evidování stížnosti, výběry zaměstnanců, jejich odměňování a celková evidence zaměstnanců. 

Rozvíjí se personální administrativa. Důraz je rovněž kladen na racionalizaci práce, na niž 

upozornil F. Taylor. Personalistika je zaměřená dovnitř organizace. 

 

Druhá etapa – PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (40. aţ 70. léta) 

Zvýšil se význam personalistiky, která je považována za stejně důležitou, jako je 

například technické nebo ekonomické řízení. Na člověka se přestalo nahlížet jako pasivní 

bytost a pouhý doplněk k technickému systému. To posílilo humanistické tendence 

v organizaci. 

Ve 40. až 50. létech sílí vliv odborů a personalisté získávají novou sociální dovednost 

ve vyjednávání. Je kladen důraz na získávání a vyhledávání lidí, evidování a přípravu a 

výcvik zaměstnanců na taktické a operativní řízení. 

Počátkem 60. let se začíná objevovat v teorii řízení termín – organizační chování. 

Koncept zaměřený na organizaci a lidi. Vzniká požadavek vnímat organizaci jako celek. 

                                                 
7
 AMRSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, r. 2007, str. 27 

7.1
 FOOT, M.; HOOK, C. Personalistika. Přel. J. Bláha, A. Mateiciuc, Z. Kaňáková. 1. vyd.,  Computer Press, 

2005, str.47.,48. 
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Upozorňuje na stále aktuální problém koordinace a komunikace přes hranice organizačních 

útvarů a úrovní řídících hierarchie v organizaci. Roste potřeba procesního řízení. Jsou 

využívány poznatky behaviorálních věd a to zejména takových odborníků jako je Maslow, 

Argyris a Hetzberg, kteří kladli důraz na potřeby, učení a motivaci lidských zdrojů. 

Druhá polovina 20. století byla ve znamení humanizace společnosti. Vznikla a byl 

uznáván koncept aktivního tvořivého člověka, jenž nejen pozitivně přispívá k úspěchu 

organizace, ale dokáže i umně a obratně manipulovat s prostředím ve svůj prospěch. Nastal 

odklon od mechanistického pojetí organizace a zvýraznilo se pojetí vnímání organizace jako 

živého organismu. Jsou vyžadovány nové přístupy v personálním řízení s důrazem na tvorbu 

motivačních personálních nástrojů. Vzniká velké množství legislativy, rozvoj špičky 

s důrazem na tvorbu motivačních personálních nástrojů. Vzniká velké množství legislativy, 

rozvoj špičkové techniky a technologických procesů, jež výrazně přispívají k restrukturalizaci 

společnosti. Vzniká nový ekonomický fenomén – strukturální nezaměstnanost, roste význam 

sociálně psychologických faktorů, vzrostla hodnota volného času. Je kladen důraz na rozvoj 

vzdělávání managementu, koncepčně plánovací činnosti, používání nových manažerských 

technik. 

 

Třetí etapa – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (ŘLZ) 

 

2.1.5 Řízení lidských zdrojů 

Třetí etapa – ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (ŘLZ) 

Koncem 80. let přichází americký management s novým pojetím personálního řízení a 

to s ŘLZ. 

Člověk je v ŘLZ vnímán jako integrální bytost, jež má svá očekávání a potřeby. 

Autoři, píšící o managementu, začali stále větší pozornost věnovat restrukturalizaci a 

reorganizaci, ve snaze vyrovnat se silnou konkurenční hrozbou Japonska.
8
 

Definice řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logický promyšlený 

přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují, kteří 

individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.
9
 

Za hlaví charakteristické rysy ŘLZ, můžeme považovat tyto aspekty: 

 Důraz na soulad a integraci podnikových strategii a strategii lidských zdrojů, 

                                                 
8
 KAŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů, Akademie J. A. Komenského, r. 2000, 

str. 7-10 
9
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, r. 2007, str. 27 
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 Silná organizační kultura a jasně vydefinované hodnoty, 

 Organizační kultura klade důraz na budování odpovědnosti a sdílení firemních 

hodnot a odpovědnost za plnění svých závazků, 

 Vzrostl význam liniových vedoucích 

 Řízení je orientované výkonově, přitom stále zdůrazňuje potřebu stále vyšší 

úrovně výsledků s cílem vyrovnat se s novými úkoly a výzvami, 

 Vzniká nový typ spolupráce mezi managementem a zaměstnanci, 

 Organizační principy jsou organické a decentralizované s pružnými rolemi a 

s větším důrazem na týmovou práci, 

 Silný důraz na zabezpečení kvality pro zákazníky a dosahování vysoké úrovně 

spokojenosti zákazníka, 

 Odměny jsou diferencovány podle výkonu, schopností a celkového přínosu pro 

firmu. 

Koncept ŘLZ nemá universální podobu a polarizuje se zhruba do dvou přístupů: 

1. Instrumentální přístup – vycházejí z modelu racionálního pojetí strategického 

managementu. Lidské zdroje se zde považují za složku, která je řízená a odvozena přímo 

z firemní podnikatelské strategie. Výlučně je zaměřená na zvyšování konkurenční výhody. 

Jde o tzv. tvrdou variantu ŘLZ, kde je důraz klade na kvantifikaci a měřitelnost. Výkon 

organizace je prioritní. K jeho dosažení se vytvářejí měřitelná kritéria pro hodnocení výkonu 

lidí a jejich podílu na úspěchu firmy. 

2. Humanistický přístup – mohou být chápany jako reakce na potenciální problémy, 

jež přinášejí instrumentální přístupy. Důraz je kladen na měkčí aspekty ŘLZ jako je např. 

organizační kultura, organizační identifikace apod. Jsou méně rigidní než přístupy 

instrumentální. ŘLZ v tomto pojetí zahrnuje všechna manažerská rozhodnutí a činnosti, jež 

působí na povahu vztahů organizací a jejími zaměstnanci.
10

 

  

                                                 
10

 KAŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů, Akademie J. A. Komenského, r. 2000, 

str. 11 
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2.2 Strategie řízení lidských zdrojů 

2.2.1 Strategické myšlení ve firmě 

 

Co je firemní strategie? 

Pojem strategie byl přenesen do oblasti organizačního podnikového řízení z vojenství.  

Původně znamenal vojevůdcovské umění. V managementu se strategií rozumí především 

komplex rozhodnutí o dlouhodobých neboli strategických cílech organizace a o zamýšlených 

způsobech dosažení těchto cílů. Součástí strategie je rovněž stanovení způsobu, jakým mají 

být k dosažení strategických cílů organizace využity disponibilní zdroje. Komplex postupů 

sloužící vytyčování a pozměňování strategických cílů firmy a stanovování způsobů jejich 

dosažení bývá označován jako strategické řízení či strategický management. Strategické 

řízení je nedílnou složkou komplexního řízení firmy. Z hlediska racionálního řízení provozu a 

rozvoje firmy v delší časové perspektivě je strategická aktivita managementu, spočívající 

v promýšlení nejlepší budoucnosti firmy a v úsilí o její naplnění nepochybně velmi důležité. 

Strategické záměry a cíle firem se uskutečňují v jejich vnějším podnikatelském 

prostředí, v konkrétních podmínkách a situacích, jimž jsou firmy vystaveny, které však 

zřídkakdy mohou samy výrazněji ovlivnit.  

Firemní strategie znamená především široce pojatý a do vzdálenější budoucnosti 

zaměřený plán interakce a firmy s vnějším konkurenčním prostředím. Strategie firmy je však 

spjata nejen s vnějším úkolovým a operačním prostředím firmy, zdroji a potenciály, jež má 

firma k dispozici. 

Strategické myšlení se rozumí poznávací, účelově zaměřená rozumová aktivita 

vlastníků manažerů firem, spočívající v analýze výchozí strategické situace, stanovování 

strategických cílů a koordinování postupu k jejich dosažení. Strategické myšlení vychází 

z vizí, poslání a dlouhodobých záměrů podnikatelů a vrcholových manažerů firmy a 

z uznávaných principů působení firmy. 

 

Co znamená strategické rozhodování a jaká je jeho úloha? 

Podstatnou součástí strategického procesu a jádrem strategického manažerského 

myšlení tvorby a uskutečňování firemní strategie je strategické manaţerské rozhodování. 

Rozhodováním se v managementu nejčastěji rozumí specifická činnost řídícího subjektu – 

manažera nebo manažerského týmu, která má ovlivnit další průběh řízeného procesu, další 

běh kontrolovaných událostí či vývoj situace. Rozhodnutím stanovuje, co má kdo, kdy, 
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dokdy, jak a za jakých podmínek dělat či udělat, aby bylo dosaženo žádoucího stavu nebo 

stanoveného cíle, a tím minimalizován nežádoucí stav, odchylky, porucha, prostoj. 

Strategické rozhodování je rozhodování o strategických cílech a způsobech jejich 

dosahování. Je spjato s riziky a nejistotou zejména proto, že se týká situací a podmínek, 

vyznačujících se narůstající komplexnosti. 

 

2.2.2 Strategické řízení lidských zdrojů 

Je zaměřeno na personální optimalizaci firmy vzhledem ke vzdálenějšímu časovému 

horizontu. Vyvozuje se z celkové firemní strategie, je jednou z funkcionálních strategií firmy, 

což znamená, že je také strategii jiných oblastí a úseků firmy – marketingová, produkční, 

finanční strategie.
11

 

Strategie ŘLZ bývá v odborné literatuře viděna jako plánovaný přístup nebo něco, co 

se vyvíjí. Přístup o záměrech a plánech organizace v podobě politiky, programů a praxe 

týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace zaměstnanců, vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování a pracovních vztahů. 

Podle Armstronga cílem strategického řízení lidských zdrojů je vytvářet stanovisko 

k tomu, jak lze zacházet s důležitými záležitostmi, které se týkají lidí. Umožňuje a usnadňuje 

strategické rozhodnutí, která je třeba udělat a která mají významný a dlouhodobý dopad na 

chování a úspěšnost organizace tím, že zabezpečují, aby organizace měla kvalifikované, 

oddané a dobře motivované zaměstnance potřebné dosahování trvalé konkurenční výhody. 
12

  

 

2.3 Personální audit 

 

Je nástrojem, který poskytne nezávislou a objektivní analýzu, hodnocení činností a 

procesů ve společnosti, které se týkají kvality optimálního množství a efektivního využití 

lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle společnosti. 

Výsledky personálního auditu pomohou efektivněji naplnit strategii společnosti v 

oblasti plánování, rozvoje lidských zdrojů a personální politiky. 

Komplexní personální audit se skládá ze zodpovězení odpovědí na tyto nejčastější 

otázky: 

                                                 
11

 BLÁHA, J.; MATEICICUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy, CP Books, a.s., r. 

2005, str. 78-89 
12

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing, r. 2007, str. 117 
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 KOLIK ZAMĚSTNANCŮ je třeba mít ve firmě, aby zastali současný objem práce 

(případně plánované snížení, či zvýšení objemu zakázek)? 

 KDO ze zaměstnanců je ideálním pro danou pracovní pozici? 

 JAK je nastavený personální systém ve firmě? 

Odpovědi předkládáme zadavateli na základě naší systémové práce, která probíhá ve 

firmě v následujících krocích: 

1. Identifikace cíle (rozhory se zadavateli, dohodnout a stanovit cíle SMART) 

2. Analýza současného stavu (popsat procesy, kvalitu a počty lidí - využíváme tvrdé i 

měkké techniky, např.: SIPOC diagram či VSM k popsání procesů, development 

centra a individuální rozhovory pro zmapování úrovně dovedností, shadowing – 

sledování konkrétních zaměstnanců na pracovišti k zjištění rozsahu používaných 

dovedností, testy, workshopy ke zjištění úrovně potřebných znalostí) 

3. Identifikace slabin (popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání 

potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, 

nedostatečné komunikace apod.) 

4. Návrh opatření ke zlepšení (závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování 

stavu i návrhy na zlepšení) 

5. Implementace – podpora v implementaci (obsahuje návrh způsobu zapojení 

pracovníků do změn, pomoc při vedení rozhovorů
13

  

Obr.2.2 Personální audit 

 

 

 

 

 

Zdroj: <http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/>. [cit. 2010-12-1].  

                                                 
13

 <http://www.gnostika.cz/inpage/personalni-audit/>. [cit. 2010-12-1]. 
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2.3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého 

projektu zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb 

(Opportunities, Threats) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategii nebo i 

restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti. V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi 

silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v 

zápětí mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy.  

Mezi výhody SWOT analýzy patří především rychlost a relativní jednoduchost.
14

 

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a 

nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a 

hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
15

 

Obr.2.3  SWOT  analýza 

 

 

Zdroj: <http://www.rotschedl.com/news/metodika-swot-analyzy/> [ cit. 2010-12-1]. 

                                                 
14

 <http://www.rotschedl.com/news/metodika-swot-analyzy/> [ cit. 2010-12-1]. 
15

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT>. [ cit. 2010-12-1]. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanfordova_univerzita
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Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany jako 

analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje. 

 

2.3.2 Analýza PESTLE 

Analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. 

PESTLE (někdy PESTEL) je akronym a jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších 

faktorů: 

 P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů 

 E – ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 

 S – sociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace 

 T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií 

 L – legální (legislativní) – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy 

 E – ekologické (environmentální) – místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení 

Podstatou analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, 

události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Metoda PESTLE je 

součástí metod používaných v oblasti analýzy dopadů. Někdy se používá také podobná 

zjednodušená metoda PEST.
16

 

Obr. 2.3 Grafické znázornění analýzy PESTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:<http://managementmania.com/index.php/component/content/article/46-ostatni/94-pestle-analyza> 

[cit.2010-12-1]. 

                                                 
16

 <http://managementmania.com/index.php/component/content/article/46-ostatni/94-pestle-analyza>[cit.2010-

12-1].  
Obr.3.3

 <http://www.byznysslovicka.com/pestel>[ cit. 2010-12-1]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_zdroje
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Obr. 2.4 Grafické znázornění analýzy PESTLE 

 

Zdroj: <http://managementmania.com/index.php/component/content/article/46-ostatni/94-pestle-

analyza> [cit.2010-12-1]. 

 

 

2.4 Personální řízení 

2.4.1 Personální řízení 

Řízení lze vymezit jako činnost směřující k dosažení určitého cíle. Pojem řízení je 

tradičně v českém jazyce užíván jako synonymum k pojmu management. Management lze 

vymezit jako soubor přístupu, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí 

pracovníci užívají ke zvládnutí své činnosti směřující k dosažení cílů organizace. 

Personální řízení vyjadřuje v nejširším smyslu slova vše, co se týká lidí působících 

v organizacích. Je to soubor činností, které umožňují pracovníkům a těm, kteří jejich znalosti 

využívají, shodnou se na záměrech a podstatě jejich pracovních vztahů, aby se tato dohoda 

plnila. 

Personální řízení je součástí řízení organizace, je specifickou oblastí činností 

orientovaných na člověka v organizaci zajišťovaných odborníky – personálními specialisty, je 

součásti práce každého vedoucího pracovníka, a taktéž je studijním oborem. Je 

nejvýznamnější složkou efektivnosti organizace, efektivním řízení optimálního počtu 

kvalitních lidí organizace dosahuje přijatelné míry rentability a konkurenceschopnosti. 

                                                 
Obr.3.3

 <http://www.byznysslovicka.com/pestel>. [cit.2011-21-2]. 
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Cíle personálního řízení se od cílů organizace odvíjejí, personální řízení je třeba 

neustále s cíli organizace slaďovat. Systém personálního řízení by měl být vždy v souladu se 

strategií organizace, personální činnosti by měly směřovat k naplnění těchto cílů. 

Významným cílem personálního řízení je sladit rozvoj lidí s rozvojem organizace, tak aby 

odpovídal jejím zájmům, ale i zájmům pracovníků, personální řízení by mělo vytvářet 

optimální podmínky pro stabilizaci pracovníků.
17

 

 

2.4.2 Personální marketing 

Je soubor činností soustřeďujících se na plánování, získávání, výběr, adaptaci a 

vyčleňování – uvolňování (propouštění, snižování stavu apod.) zaměstnanců. V souvislosti 

s globální konkurencí rostou problémy i na trhu práce a firmy řeší dnes a denně řadu více či 

méně složitých otázek souvisejících se zaměstnaností. 

Posláním personálního marketingu je zajišťovat optimální počet, strukturu a kvalitu 

zaměstnanců v souladu s aktuálními a dlouhodobými potřebami firmy. Personalisté musí být 

schopni odpovědět na otázky proč, kdy jaké potřebuje firma zaměstnance. 

Srovnání klasického pojetí marketingu (pro výrobky a služby) a personálního 

marketingu poukazuje tab. 4.1 

 

Marketing výrobků a sluţeb Personální marketing 

Objekt zájmu mimo firmu: zákazník Objekt zájmu mimo firmu i uvnitř: 

součastní a potenciální zaměstnanci 

Subjekty trhu: zákazníci, potenciální 

zákazníci, dodavatelé, partneři, konkurenční 

firmy aj. 

Subjekty trhu: studenti a absolventi škol, 

zaměstnanci firmy, uchazeči o práci aj. 

Objekt zájmu: výrobek, sužba Objekt zájmu: potenciální zaměstnanci 

Cíl: předvídání a uspokojování potřeb 

zákazníků, prostřednictvím prodeje výrobků 

anebo služeb přispět k podnikatelskému 

úspěchu firmy 

Cíl: Předvídání a uspokojování potřeb firmy, 

prostřednictvím lidí a jejich potenciálu 

přispět k podnikatelskému úspěchu firmy. 

Tab.2.1
 

  

                                                 
17

 KOCIÁNOVÁ, R. Personální řízení, Praha: Mowshe s.r.o., 2007, str. 13.  

Tab.2.1
 STÝBLO, J. Management a lidé ve firmě, Praha: EU Press, r. 2008, str. 66 
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2.5 Jednotlivé personální činnosti – personální plánování 

 

Obsah personální činnosti vychází z cílů personálního řízení, které jsou nezbytnou 

součástí práce vedoucích zaměstnanců. Zabezpečovat kvalifikovanou průpravu a znalosti 

postupů při řízení lidí pro všechny řídící pracovníky je jedním z úkolů útvarů personální 

práce.  Personální činnosti se v podniku realizují prostřednictvím různých činností, které 

zabezpečuje personální útvar a týká se těchto oblastí: 

1. specifikace poţadavků na pracovní místo – charakteristiky pracovních míst, 

vymezení náplně činnosti, pravomocí a odpovědnosti. Jedná se i klíčovou personální 

činnost.  

2. plánování lidských zdrojů – plánování potřeb pracovníků, jejich počtu, profesní a 

kvalifikační struktury 

3. získávání a výběr pracovníků – metody vnějšího i vnitřního výběru zaměstnanců 

4. pracovní hodnocení zaměstnanců – pro potřeby personálního rozvoje organizace a 

rozvoje zaměstnance 

5. odměňování zaměstnanců včetně zaměstnaneckých výhod – tvorba nástrojů 

pracovní motivace a podnikových mzdových systémů 

6. organizace dalšího vzdělávání – jejich plánování, příprava a organizace 

7. práce s odcházejícími zaměstnanci 

8. kolektivní vyjednávání – jednání zaměstnavatelů a odborů, příprava jednání 

9. zabezpečení pracovních podmínek a kvality práce vůbec – bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, kontrola pracovních podmínek 

10.  personální informační systém a agenda – pro potřeby podniku i mimopodnikové 

orgány, personální administrativa 

Pro plnění funkcí personálního útvaru je důležité jeho organizační uspořádání a 

začlenění do struktury řízení podniku. Ve velkých a středních podnicích je personální útvar 

rozčleněn na mnoho odborných oddělení se specialisty.  
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Každý podnik i jednotlivec jsou v tržním hospodářství subjektem trhu pracovních sil. 

Získat kvalitní pracovní potenciál je pro podnik spojeno s velkými náklady, proto musí 

podnik usilovat o zkvalitňování vlastního pracovního potenciálu. Nežádoucí mobilita 

pracovníků je příčinou velkých ztrát, kterým je dobré předcházet.
18

 

 

2.5.1 Plánování lidských zdrojů 

Slouží realizaci podnikových cílů tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje 

opatření směřující k současnému a perspektivnímu zajištění podnikových úkolů adekvátní 

pracovní silou. Usiluje o to, aby podnik měl nejen v současnosti, ale zejména v budoucnosti 

pracovní síly: 

 V potřebném množství, 

 S potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, 

 S žádoucími osobnostními charakteristikami, 

 Optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci,  

 Flexibilní a připravené na změny,  

 Optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků,  

 Ve správný čas a s přiměřenými náklady, 

Je to proces předvídání, stanovování cílů a realizace opatření v oblasti pohybu lidí do 

podniku, z podniku a uvnitř podniku, v oblasti spojování pracovníků s pracovními úkoly 

v pravý čas a na správném místě, v oblasti formování a využívání pracovních schopností lidí, 

v oblasti formování pracovních týmů a v oblasti personálního a sociálního rozvoje těchto 

lidí.
19

 

  

  

                                                 
18

 <http://www.kampomaturite.cz/ekonomie-3/poslani-personalni-strategie-zakladni-personaln>[cit.2011-21-2]. 
19

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 1998, str. 31. 
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Obr.2.5
 
 Schéma procesu plánování lidských zdrojů: 

 

Zdroj: <http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-RLZ.pdf>[cit.2011-21-2].  

 

- Při plánování lidských zdrojů musíme vycházet z cílů organizace, z nich 

vyplývá poptávka po zaměstnancích, která vyplývá z poptávky po výrobcích a 

službách příslušné organizace, 

- Vedle poptávky po pracovnících musí existovat nabídka zaměstnanců a tak se 

musíme podívat na trh práce, z toho vyplývá, jaká je nabídka stávající a jaká je 

nabídka potencionální, 

- Dohromady tento proces plánování vyústí v tom, že se stanoví potřeba 

zaměstnanců v čase, 

- Když mám stanovenou potřebu zaměstnanců, musím naplňovat (zásadní 

personální činnosti), které směřují k naplnění té potřeby  

Předmětem auditu LZ je: 

- kontrola dodržování právních předpisů 

- zda počet odpovídá potřebě 

- zda se zjišťuje důvod a příčina odchodu zaměstnanců 

- kontrola provádění hodnocení zaměstnanců 

 

Audit sociální (je doprovodný auditu LZ) zjišťuje: 

                                                 
Obr.2.5

 <http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-RLZ.pdf>[cit.2011-21-2].  
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- postoje zaměstnanců k organizaci, k managementu, k personální politice a k politice 

sociální. 

Na audit se doporučuje najmout externí firmu.
20

 

2.5.2 Oblasti personálního plánování 

Z otázek, na které se musí dát personální plánování odpověď, jasně vyplývá, že 

personální plánování se rozpadá na oblasti: 

1. Plánování potřeby zaměstnanců 

 z vnitřních zdrojů 

 z vnějších zdrojů 

2. Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců, prognózování zdrojů 

3. Plánování personálního rozvoje (kariéry) jednotlivých zaměstnanců 

   

Plánování potřeby zaměstnanců 

Musíme odhadnout zdroje pracovních sil, odkud budeme zaměstnance získávat, zda 

z vnitřních či z vnějších zdrojů. Zda při plnění organizačních cílů vystačíme se zaměstnanci, 

které budeme mít k dispozici v organizaci, nebo budeme hledat na vnějším trhu práce, což je 

ovlivněno dosažitelností bydlení, dopravou a modely stěhování lidí. 

Využívání vnitřních zdrojů směřuje k tomu, aby volná pracovní příležitosti byla vždy 

první řadě nabídnuta současným zaměstnancům a díky tomu má každý zaměstnanec kromě 

pracovní činnosti, zajištěnou i možnost pracovního postupu, což zaměstnance motivuje. 

 

Odhad potřeby zaměstnanců 

K odhadům perspektivní potřeby pracovníků lze použít různé metody, které lze 

rozdělit na metody intuitivní a kvantitativní. 

 

1. Intuitivní metody – založené na důkladné znalosti vazby mezi úkoly organizace, technikou 

a pracovní silou a vyžadují značné zkušenosti od pracovníků, kteří odhad provádějí. 

Patří sem Delfská metoda – můžeme ji označit jako intuitivní metodu, založená na analýze 

vývojových trendů, skupina expertů se snaží dosáhnout vzájemné shody názorů na budoucí 

vývoj všech možných faktorů, které by mohly ovlivnit budoucí potřebu pracovních sil v dané 

                                                 
20

 <http://www.vuchs.cz/OPVpK/dokumenty/Tomsik-RLZ.pdf>[cit.2011-21-2].  
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organizaci. Cílem je předpovědět budoucí vývoj v oblasti potřeby pracovních sil pomocí 

propojení, integrace nezávislých názorů expertů. 

Kaskádová metoda – má velmi blízko k delfské metodě, přináší nejen odhad perspektivní 

potřeby pracovních sil, ale i odhad pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů. Spočívá v tom, že 

úkoly organizace jsou postupně rozepisovány na stále nižší organizační úrovně. 

Metoda manaţerských odhadů – jsou do ní zapojeni všichni vedoucí pracovníci. Manažeři 

na základě svých zkušeností a znalostí odhadují velikost a strukturu budoucí potřeby 

pracovníků. 

 

2. Kvantitativní metody – k odhadu používají matematicky či statistický metodologický 

aparát a vyžadují zpravidla množství dat (metody založené na analýzách vývojových trendů, 

korelaci a regresi, grafické analýze, síťovém plánování, modelování a simulaci atd.)
21

 

 

Proces plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 

Jde především o prognózu potřeby zaměstnanců v organizaci a prognózu lidských 

zdrojů, z nichž je možné zmíněnou potřebu pokrýt. Kvalita plánování závisí na kvalitě 

prognóz. Kvalita prognóz tedy závisí na kvalitě analýz, které ovšem nelze provádět bez 

pečlivého a detailního zjišťování informací. Páteři každého informačního procesu je tedy 

posloupnost: 

Obr.2.6 Proces plánování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KAŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů, Akademie J. A. Komenského, r. 

2000, str. 11 
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 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2001, str. 96 - 99. 
Obr.2.6

 KAŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů, Akademie J. A. Komenského, r. 

2000, str. 11 
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Odhad pokrytí potřeby 

Taktéž zde využíváme intuitivních a kvantitativních metod, zejména jde-li o odhad 

pokrytí potřeby pracovníků z vnitřních zdrojů, využijeme zde metodu bilanční, příkladem 

kvantitativní metody pak metoda založená na markovovské analýze. Pokud jde o odhady 

z vnějších zdrojů pracovních sil, pak lze použít řadu demografických metod.
22

 

 

Plánování personálního rozvoje (kariéry) jednotlivých zaměstnanců 

Třetí oblastí personálního plánování je plánování rozvoje zaměstnanců, které přispívá 

zabezpečení potřebných zdrojů pracovních sil, stabilizuje a zvyšuje atraktivitu práce ve firmě, 

napomáhá rozvoji pracovních schopností jedinců i pracovních skupin a snižuje množství a 

frekvenci nežádoucích obchodů zaměstnanců. 

Především to jsou to plány pracovní kariéry a plány nástupnictví v pracovní funkci, 

které zprůhledňují pracovní perspektivu každého zaměstnance organizace a do jisté míry 

ovlivňují pocit jeho sociální jistoty. Plány rozvoje zaměstnanců úzce souvisí s plánováním 

vzdělávání, plánováním rozmisťování, plánováním odměňování i plánováním penzionováním 

a propouštění zaměstnanců. 

Zpracování plánu kariéry probíhá zhruba ve čtyřech fázích: 

1. Zaměstnanec sám hodnotí své individuální schopnosti zájmy a stanovuje své 

pracovní cíle, 

2. Organizace hodnotí individuální schopnosti a rozvojový potenciál každého 

zaměstnance, 

3. Zaměstnanec je informován o tom, jaké se mu nabízejí možnosti a jakou 

kariéru může v organizaci udělat, 

4. Zaměstnanec, jeho nadřízený a personalista se společně radí, jak realisticky 

stanovit cíle kariéry zaměstnance a plány k dosažení těchto cílů. 

Mimořádný význam má právě poslední fáze, během níž je zaměstnanec naváděn na 

startovací dráhu své kariéry, případně je korigován směr jeho kariéry. Výsledkem této 

procedury je plán kariéry, představující sekvenci jednotlivých rozvojových aktivit, zahrnující 

neformální a formální vzdělávání, osvojování si takových znalostí a zkušeností, které potom 

umožní zaměstnanci získat náročnější, odpovědnější, prestižnější i lépe placenou práci. 

Součástí procesu je i průběžná kontrola a hodnocení zaměstnanců z hlediska plnění úkolů 

předpokládaných plánem. 
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 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2001, str. 104. 
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Plánování lidských zdrojů musí zapadat do širšího rámce plánování postupů 

organizace a může probíhat na žehto pěti úrovních, kde každá z úrovní představuje jiné 

kritéria plánů: 

 Vnější prostředí, 

 Organizace, 

 Personální oddělení, 

 Množství a rozdělení lidských zdrojů 

 Konkrétní personální činnosti  

 

Plány činností by měly být zpracovány pro následující oblasti: 

 Plány získávání a výběru zaměstnanců, 

 Plány vzdělávání zaměstnanců, 

 Plány rozmisťování zaměstnanců, 

 Plány odměňování a produktivity práce, 

 Plány stabilizace zaměstnanců, 

 Plány dosažení větší flexibility,  

 Plány penzionování,  

 Plán snižování počtů zaměstnanců, pokud je potřebný, 

Personální plánování by mělo zahrnovat rozpočty, cíle a normy. Mělo by rovněž 

vyjasňovat odpovědnost za realizaci a kontrolu a stanovit postup hlášení, umožňující 

porovnávat výsledky.
23
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 KAŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů, Akademie J. A. Komenského, r. 2000, 

str. 19-24 
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Obr.2.7

 

 

Časová dimenze personálního plánování 

Pokud jde o časový horizont plánování, rozlišují se plány: 

1. dlouhodobé plány – strategické 

2. střednědobé – taktické 

3. krátkodobé – operační 

Časový horizont plánování zaměstnanců bývá rozdílný pro různé kategorie či profesně 

kvalifikační skupiny zaměstnanců. 

Čím je horizont plánování delší, tím jsou plánované položky obecnější, se 

zkracováním horizontu se plány detailizují a konkretizují. 

 

Personální informační systém 

HRIS (human resources information system) se v organizaci vytváří dvěma způsoby. 

Ten první představuje dodávku all-in-one ERP systému, jehož součástí je funkcionalita pro 

HRM. Obvykle se jedná o moduly externího dodavatele, specialisty na HR aplikace, které 

jsou jako subdodávka uzpůsobená pro integraci s konkrétním ERP systémem nasazeny a 

garantovány právě implementačním partnerem celého řešení. Za tímto účelem poskytují své 

produkty a služby ERP dodavatelům například společnosti KS – program, Elanor nebo 

Kvasar. Druhý způsob volí organizace, které vyžadují detailnější pokrytí buď celého procesu, 

                                                 
Obr.2.7 <http://www.hrmanager.cz/files/prednaska0309.pdf> [cit.2011-21-2]. 
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nebo některých jeho dílčích součástí. Na tato best-of-breed řešení se specializuje společnost 

Vema, ovšem i další dodavatelé jsou schopni tímto způsobem participovat na vybudování 

HRIS. K uživatelům těchto řešení patří mimo jiné sektor veřejné a státní správy – státní úřady, 

příspěvkové a rozpočtové organizace. Ve světě se organizace přiklánění spíše k volbě best – 

of – breed aplikací od specializovaných dodavatelů, které dokážou pokrýt požadovanou 

funkcionalitu, a to se všemi nezbytnými specifiky. 

Na co je informační systém HRIS zaměřen: 

První vrstva je jádro HRIS, které je zaměřeno na personální procesy operativní 

úrovně, které zahrnují především personální evidenci a zpracování mezd zaměstnanců. 

Druhá vrstva je tvořena aplikacemi, které řeší personální procesy zaměřené na 

personální řízení zaměstnanců, mezi které patří plánování pracovních míst, plánování 

pracovní doby a nepřítomnosti zaměstnanců nebo docházková evidence. 

Třetí vrstva je nová a je zaměřena na personální procesy strategické úrovně řízení 

lidských zdrojů, které zahrnují personální výběr, vzdělávání, plánování kariéry a odměňování 

s hlavním zaměřením na výkonnost zaměstnanců. Třetí vrstva je tvořena aplikacemi, které 

bývají označovány jako strategické aplikace HCM (human capital management – řízení 

lidského kapitálu).
24

 

 

 
Obr.2.8
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 <http://www.systemonline.cz/hrm-personalistika/personalni-informacni-system-budoucnosti.htm> [cit.2011-

21-2]. 
Obr.2.8

 <http://www.systemonline.cz/hrm-personalistika/personalni-informacni-system-budoucnosti.htm> 

[cit.2011-21-2]. 
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Management vybere z externích poradenských služeb jednu, která zavede personální 

informační systém do společnosti. Tak, aby společnost si snížila náklady, které vznikají 

z prostojů a zvyšovala hodnotu v řízení lidských zdrojů. 

 

 

Úloha a role personálních manaţerů v podnikání a globálním řízení 

Vrcholový management v mnoha předních společnostech si uvědomuje novou úlohu 

personálních manažerů. Jejich potenciál musí být těsně spjat s podnikáním – hlavní orientací 

činnosti. Naléhavé zaměření na podnikatelské cíle, rozpočty, inovace výroby či služeb je 

orientuje na vniknutí do firemních problémů a umožňuje získání přehledu o konkurenční 

situaci firmy. Bez pochopení globální konkurence a místa jejich firmy v ní nemohou sehrávat 

významnější strategickou roli a řídit ve správném směru lidské zdroje. Aby se stali 

efektivními partnery vedoucích pracovníků, musí správně pochopit, nejen jakými směry 

vývoje se řídí globální konkurence v oboru působnosti jejich společnosti, ale také jaké 

podmínky a okolnosti (sociální, ekonomické, pracovní) ovlivňují globální strategie.
25

 

Personalista musí obsáhnout řadu znalostí, musí rozumět předmětu podnikání, odborně 

ovládat technické i teoretické aspekty řízení lidských zdrojů a efektivně pracovat se 

zaměstnanci na všech úrovních organizace. Tyto dovednosti se spojují v řadě různých úkolů, 

které personalisté v organizaci plní. 

 

Obchodní partner – nejdůležitějším úkolem personalisti je sladění programů rozvoje 

lidských zdrojů s podnikatelskou strategií organizace, tak aby všechny tyto programy 

odpovídaly jejím potřebám. 

 

Poradce – vedoucí personalista musí neustále sledovat nejnovější vývoj vně 

organizace. Ale být pouze informován není dostačující. Je také potřeba vyvozovat důsledky 

daného vývoje pro řízení lidských zdrojů a informovat o nich jak vedoucí manažery 

organizace, tak zaměstnance. Personalista rovněž musí být ve styku se zaměstnanci, aby 

mohli vedoucím manažerům tlumočit své pocity a názory a aby tak pro ně byli důvěryhodným 

zdrojem informací o tom, co se děje v organizaci. Z toho plyne, že vedoucí personalista musí 

usnadnit komunikaci jak mezi různými skupinami zaměstnanců organizace, tak i mezi 

organizací a zbytkem společnosti.  

                                                 
25

D´AMBROSOVÁ, H.; ČORNEJOVÁ, H; LEŠTINSKÁ, V.; PELECH, P.; STÝBLO, J.; ŠENK, Z.; TRYLČ, 

L.; VALENTA, J. Abeceda personalisti. Olomouc: Anag, 2008, str. 29.  
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Obhájce – Snahou dobrého personalisty je zajistit, aby se všemi zaměstnanci bylo 

jednáno spravedlivě. 

Vedoucí personalista tedy přispívá k úspěchu firmy tím, že je obchodním partnerem, 

prostředníkem i obhájcem.
26

  

 

Role jaké může zaujmout personalista ve třetím tisíciletí: 

1. Role mentora – spočívá v působení autoritou, a to zpravidla z centrálního článku 

řízení k organizačním jednotkám. Tato role v sobě obnáší v koncentrované podobě pomoc, 

radu, péči o zájmy\ zaměstnanců a konzultace problémů. Touto rolí se zvyšuje organizační 

účinnost práce. 

2. Role auditora – je chápána v souvislosti s širokým okruhem administrativních 

činností. Tato role obnáší v koncentrované podobě ujištění, že výkony jsou sledovány a 

hodnoceny, kontrolu discipliny, podchycování nemocnosti a absencí, informační záznamy. 

Smyslem je garantovat dodržování firemních hodnot a pravidel, respektování standardů 

stanovených pro personální oblast. Tato role nesmí být podceňována a zanedbávána. 

V globálním managementu se personalisté snaží přenést, spolu s liniovými vedoucími, 

podstatnou část obsahu této role na samotné zaměstnance a docílit ta vyššího stupně 

sebekontroly a tím i sebeřízení. 

3. Role konzultanta - spočívá v poradenství týkajícím se strategie práce s lidmi a 

jejich rozvoje, taktiky i praktických postupů. Jde o těsnou vazbu, propojení a spolupráci jak 

s liniovými vedoucími, tak se zaměstnanci.
27

 

 

2.5.3 Vytváření a analýza pracovních míst 

Vytváření pracovních míst je proces, během něhož se definují konkrétní pracovní 

úkoly jedince a seskupují se do základních prvků organizační struktury, tj. do pracovních 

míst, která musejí zabezpečit nejen efektivní uspokojování potřeb organizace, ale i 

uspokojování potřeb držitelů pracovních míst. 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i 

představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Je to proces zjišťování, 

zaznamenávání, uchovávání a analyzování informacích o úkolech, metodách, odpovědnosti, 
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vazbách na jiná pracovní místa podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších 

souvislostech pracovních míst. 

Cílem je zpracování informací všech dostupných v podobě tzv. popisu pracovního 

místa, což je pak podkladem pro odvození požadavků, které pracovní místo klade na 

zaměstnance, tedy zpracování tzv. specifikace pracovního místa 

Vytváření a analýza pracovních míst je systematickým procesem, kdy po vytvoření 

pracovního místa se po určité době provede analýza, při níž se nejen zpracovává popis a 

specifikace pracovního místa, ale v první řadě se hledají možnosti, jak práci vykonávat 

efektivněji.
28

 

Co popis pracovního místa obsahuje? 

 Název pracovního místa, jeho organizační zařazení a další identifikační znaky, 

 Vztah k ostatním pracovním místům uvnitř organizace i mimo ní, 

 Účel a cíl práce, 

 Hlavní úkoly a činnosti, 

 Dodatečná informace, 

 Datum zpracování,  

 Budoucí změny, 

Z odpovědí na předcházející otázku již víme, že požadavky na kvalifikaci a znalosti i 

na další charakteristiky osobnosti nového zaměstnance jsou vyjádřeny ve specifikaci 

požadavků pracovního místa.  

 

2.5.4 Získávání vhodných zaměstnanců 

Úkolem získávání pracovníků je zajistit, aby volné pracovní místo v podniku přilákalo 

dostatečné množství vhodných uchazečů, a to s přiměřenými náklady a včas. Dalším úkolem 

je získání přiměřených informací o jednotlivých uchazečích, aby bylo možné později na jejich 

základě relativně spolehlivě vybrat toho nejvhodnějšího.
29

 

 

Získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů a z vnějších zdrojů 

Pokud využíváme lidské zdroje v rámci organizace, hovoříme o vnitřním náboru. 

Představuje pohyb zaměstnanců uvnitř organizace z jednoho místa na druhé. 
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Firmy častěji využívají vnější zdroje, a to až po vyčerpání vnitřních možnosti 

získávání. Častou formou vnějšího získávání je inzerce v tisku, zprostředkovatelské agentury 

anebo využití úřadů práce a získání absolventů přímo z různého typu škol. 

2.5.5 Výběr zaměstnanců 

Úkolem výběru uchazečů o zaměstnání je zvolit ty, kteří nejlépe vyhovují záměrům 

organizace. Výběr je vždy oboustranný proces. 

Výběr uchazečů je důležitou součástí řízení lidských zdrojů, navazuje na další 

personální činnosti.  

Je velmi důležité v průběhu výběru: 

 Shromáždit co nejvíce vhodných informací o uchazečích, 

 Ohodnotit a zorganizovat získané informace, 

 Odhadnout uchazeče,  

 Předvídat pracovní výkon,  

 Podat informace zájemcům o pracovní místo. 

Výběrové metody: 

1. Přijímací a výběrový rozhovor – volíme mezi strukturovaným (přesně 

definované otázky) a nestrukturovaným rozhovorem (není založen na analýze 

práce a stanovení požadavků na uchazeče) a polostrukturovaným 

2. Psychologické testy na odhad inteligence, schopnosti zájmů, motivace a 

osobnosti – využití poradenské služby 

3. Ţivotopis  

4. Ukázka práce 

5. Posudky, zdravotní prohlídka, Assessmet centre atd.
30

 

 

2.5.6 Přijímání a orientace zaměstnanců 

Poté co vybereme zaměstnance, přijímáme uchazeče do pracovně-právního vztahu, 

kdy na jeho základě vzniká pracovní smlouva, kdy před uzavřením této pracovní smlouvy je 

zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro 

něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má 

práci konat. 

                                                 
30

 BLÁHA, J.; MATEICIUC, A.; KÁŇÁKOVÁ, Z. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: Computer 

Press, 2007, str. 113 – 128 



32 

 

Obsah pracovní smlouvy: 

1. Sjednaný druh práce – buď na dobu určitou, nebo neurčitou 

2. Místo výkonu práce 

3. Den nástupu do práce 

4. Může obsahovat další podmínky – výši mzdy, dobu trvání pracovního poměru, 

zkušební dobu, příslib přidělení bytu, zvýšení kvalifikace
31

 

Orientace pracovníků je důkladně promyšlený a pro každý druh pracovních míst, 

každé pracoviště i organizaci specifickým program adaptačních a vzdělávacích aktivit, které 

mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníků s jejími novými 

pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovními a sociálním prostředí, ale také 

s potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud možno co 

nejdříve dosáhl požadované úrovně.
32

 

 

2.5.7 Řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců 

Podle Koubka podmínkou plnění náročných každodenních náročných provozních 

výsledků firmy je soustavná kontrola dosahovaných pracovních výsledků všech zaměstnanců 

a vyvozování nápravných řídících zásahů ze zjištěných nežádoucích odchylek a výkonových 

deficitů. Tato manažerská činnost je nazývána řízením výkonu.  

Řízení výkonu je nutno pokládat prvořadě za proces sdílení cílů a hodnot firmy a 

týkajících se výkonu, pochopení toho, čeho má být dosaženo, a rozvíjení lidí v duchu toho, 

aby byly dosaženy firemní cíle, a teprve poté za řízení. 

Nástrojem řízení výkonu jednotlivců i pracovních skupin je pracovní hodnocení. 

Hodnocení zaměstnanců je velmi důležitá personální činnost, která zajišťuje: 

a) zjišťování toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke 

spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, 

b) sdělování výsledků zjišťování jednotlivých pracovníkům a projednávání těchto 

výsledů s nimi, 

c) hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která k tomu mají 

napomoci.
33
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Existují dvě podoby hodnocení zaměstnanců: 

1. Neformální hodnocení – průběžné hodnocení zaměstnanců jeho nadřízeným 

během vykonávaní práce. 

2. Formální hodnocení – standardizované, racionálnější, periodické, má pravidelný 

interval, jeho rysy – plánovitost a systematičnost. Pořizují se z něj dokumenty, které se 

zařazují do osobních spisů zaměstnanců. 

 

Hodnotící kritéria 

Potřebujeme hodnoticí kritéria, jež nám změří objektivně minulý výkon a rovněž 

poslouží k signalizaci budoucích potřeb zaměstnanců, případně varují před budoucími 

problémy. 

 Lidské aspekty – dovednost, kvalifikace, motivace, identifikace zaměstnance 

s firmou, 

 Faktory vedení – podpora, poradenství a povzbuzování poskytované 

vedoucím, 

 Systémové faktory – informační technologie, správní a komunikační systémy 

a další prostředky poskytované firmou 

 Situační faktory – tlaky a změny ve vnitřním a vnějším prostředí včetně 

tržního a ekonomického rozvoje, profesních příležitostí. 

  

Kdo je hodnocen a kdo hodnotí 

1. Hodnocení 360    - hodnocení přímým nadřízeným, jiným nadřízeným, podřízenými, 

spolupracovníky a sebehodnocení 

2. Hodnocení 540    - vycházíme z informací získaných z hodnocení 360   a z informací 

mimo firmu, požádáme o hodnocení zaměstnanců své zákazníky, klienty. 

 

Metody hodnocení 

Můžeme rozlišit na metody srovnávací a nesrovnávací. Metody srovnávací jsou 

spolehlivější, objektivnější, nevýhoda je vysoká administrativa, která zahltí i řádové 

zaměstnance. 

Nesrovnávací metody – jde o hodnocení jedinců zpravidla na základě předem 

standardizovaných hodnoticích kritérií se stanovenou škálou možných odpovědí. 

Patří sem:  

1. hodnocení podle výkonu – MBO – řízení podle cílů 
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2. hodnocení podle stupnice – hodnocení jednotlivých aspektů práce zvlášť  

3. hodnocení na základě plnění norem atd. 

 

Srovnávací metody – lidé nemají být odměňování za to, že splnili svou práci, ale za to, 

že ji odvedli mnohem lépe, než ostatní spolupracovníci. 

1. metoda stanovení pořadí – jednoduchá, rychlá, distance nejasné 

2. metoda bodovací – objektivnější 

3. metoda nuceného rozdělení – předem dána pravidla, nejvíce využívaná. 

 

2.5.8 Odměňování 

Není pouze jen mzda nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny. Zahrnuje 

povýšení, formování uznání a také zaměstnanecké výhody pracovníkovi nezávisle na jeho 

pracovním výkonu.  

Řízení odměňování je realizace strategii a politiky, jejichž účelem je odměňovat 

pracovníky slušně, spravedlivě a důsledně v souladu s jejich hodnotou pro organizaci a 

s jejich přispěním k plnění strategických cílů organizace.
34

 

 

Obr.2.9 Model odměňování 
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Mzdová politika 

Podle Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci právo na spravedlivou 

odměnu za práci; podrobnosti stanoví zákon.
35

 

Dává konkrétní návod pro rozhodování a jednání v odměňování. Cíle a zásady mzdové 

politiky musí odpovídat třem úrovním řízení: jedince – pracovní skupiny – i firmu jako celek. 

Cíle musí vycházet z podnikatelské strategie firmy. Mzdová politika je součástí personální 

politiky, jež vychází ze strategie firmy. 

Cíle mzdové politiky respektují dvě E: 1. Efektivitu 2. Etiku 

 Získat kvalifikované pracovníky, 

 Udržet si současné zaměstnance, 

 Zajistit rovnováhu, 

 Odměňovat žádoucí chování, 

 Regulovat náklady, 

 Být v souladu se zákony, 

 Administrativní efektivita.
36 

 

Hodnocení práce a metody hodnocení práce 

Je systematické určování hodnoty každé práce či pracovní funkce ve vztahu k jiným 

pracím či pracovním funkcím v organizaci. 

Při hodnocení práce postupujeme ve třech krocích: 

1. příprava – tým, který navrhne hodnocení práce, výběr a analýza klíčových prací, 

2. realizace – analýza a hodnocení zbývajících prací, posouzení odměňovaní a 

systému řízení výkonu, vytvoření stupňů mzdové struktury a vypracování 

administrativních postupů, 

3. Vyhodnocení a monitorování systému, zda splňuje očekávání organizace. 

 

Metody hodnocení práce: rozlišujeme analytické a neanalytické metody hodnocení 

práce. 

 Metoda pořadí – seřazení prací jako celku, od nejlehčí po nejtěžší práci. 

Hodnotitel si na kartu poznamenává základní informace o práci a ty pak může 

seřadit podle pořadí významu pracovního místa. Výhody: Nejjednodušší 
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metoda a nejrychlejší. Nevýhody: tato metoda hodnotí práci jako celek, nejsou 

v ní zohledněny různé pracovní podmínky u stejných prací v různých útvarech 

organizace, nejsou definovány standardy pro posuzování relativního významu, 

subjektivní metoda. 

 Párové porovnání – poměřujeme jednotlivé práce mezi sebou 

(benchmarking), pokud je jedna práce u dvojice lepší dáte jí dva body, jsou-li 

obě stejné, dostanou po jednom bodě, nejhorší dostane nula bodů. Výhoda: Je 

to jednoduchá metoda, srozumitelná, systematická; Nevýhoda: subjektivní, je 

třeba provést velké množství operací. 

 Klasifikační metoda – je podobná metodě pořadí práce, avšak využívá jiný 

postup. Nejprve se vytvoří skupiny prací nebo podle mzdových tarifů a až pak 

jsou vytvořeny popisy pracovního místa. Z každé skupiny je vybrána jedna, 

která skupinu reprezentuje. Ostatní práce srovnáváme s touto reprezentující 

prací. Z obecného popisu pracovního místa pak vytvoříme popisy pracovních 

míst k příslušným pracím. Pořadí prácí získáme na základě srovnání 

s reprezentující prací. Výhoda: snadné použití, srozumitelnost, nové práce je 

snadné zatřídit; Nevýhoda: nevhodná pro složitější práce, je málo citlivá na 

změny. 

 Bodová metoda – patří nejběžněji užívané metodě, je analytická neboť 

neporovnává jako celek, naopak každá práce je rozčleněná na dílčí faktory, 

jako např. dovednost, odpovědnost, fyzické požadavky, psychické požadavky, 

pracovní podmínky apod. Výhoda: objektivnost, srozumitelnost, lepší označení 

rozdílnosti prací, větší základ, jež pomáhá při vytváření tarifních stupňů ve 

mzdových strukturách; Nevýhody: složitost, časová a finanční náročnost, při 

kvantifikaci faktorů dochází k zjednodušení na úkor kvality. 

 

Struktura a forma mezd 

Je tvořena dvěma složkami:  

a) pevnou – tvořena tarifem, zákony atd. 

b) pohyblivou – prémie, osobní ohodnocení 

 

Mzdové formy – soubor pravidel, kterými se utváří závislost mzdy zaměstnanců na 

výsledcích práce a na jejich osobním přínosu k těmto výsledkům: 
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1. Časová mzda – základní forma mzdy, stanovená týdenní, měsíční částkou, případně 

ročním příjmem. Výhoda: jednoduchý levný systém, snadné určení mzdy, nevyvolávají 

spory, srozumitelný pro zaměstnance; Nevýhody: nemotivuje, není vhodná pro lidi, kteří 

mění často zaměstnání, omezený účinek pro zdokonalování systému. 

 

2. Úkolová mzda – nejčastěji používaná v prostředí výroby, zejména u dělnických 

profesí, kde je snadné kvantifikovat produkt vykonaný určitým zaměstnancem.  

Výhoda: vede k vyšším výkonům, pokud se podaří vykonat za kratší časovou 

jednotku více práce, klesají náklady, vyšší výdělky, menší potřeba dohledu; Nevýhody: 

rozpory při stanovení jednotek práce, zavedení a udržení systému je drahé, produkce se může 

zvýšit na úkor kvality, důraz na výkon může vést k neshodám mezi spolupracovníky, málo 

motivující systém 

 

3. Měření denní práce – jde o dohodu se zaměstnancem, že svůj výkon bude udržovat 

a určité úrovni a jeho odměna se nebude krátkodobě měnit podle jeho výkonu. Jde o dohodu 

výkon odměna. Výhoda: mzda nekolísá prudce na základě toho, kolik odpracují za den nebo 

týden, což přispívá ke stabilitě; Nevýhoda: nedává zaměstnanci možnost volby, jak 

intenzivně bude v daný den pracovat, soubor výkonových cílů se může stát snadno 

dosažitelnou normou a může být obtížné to změnit, a to dokonce i po opakovaném vyjednání. 

 

4. Podíl na výsledcích – tato forma je více využívaná pro skupiny zaměstnanců, než 

pro jedince, příkladem mohou být prémie, jejichž výše je závislá: na zisku vytvořeném 

organizaci za rok, na podílu na výnosu, na výkonu (úspora nákladu, kvalita atd.) 

 

5. Odměňování podle výkonu – přímé odměňování je závislé na výkonu jedince, 

peníze jsou rozhodující stimul pro zaměstnance. Systém odměňování je diferencovaný podle 

charakteru práce, tvoří se flexibilní systémy odměňování (cafeteria systém). Výhoda: 

orientuje zaměstnance na klíčové faktory, které jsou rozhodující pro úspěch firmy, napomáhá 

ke změně kultury firmy, spravedlivě a objektivně diferencuje odměňování zaměstnanců podle 

jejich přínosu, motivuje zaměstnance, stabilizuje výkonné zaměstnance atd.; Nevýhody: vede 

k individualismu, může vyvolat dodatečné mzdové náklady bez reálného zlepšení výkonu, 

může být zneužito, pokud nejsou jasně nastavena objektivní kritéria na výkon atd.
37
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Zaměstnanecké výhody 

Skutečné zaměstnanecké výhody jsou však jen takové výhody, které podnik poskytuje 

ze své iniciativy, motivován potřebou získat a stabilizovat žádoucí zaměstnance, upevnit 

jejich vztah k podniku, pocit sounáležitosti s podnikem, získat jejich loajalitu, přispět ke 

sblížení jejich individuálních cílů s podnikovými cíli a přispět k vytvoření harmonických 

pracovních vztahů v podniku.
38

 

Zaměstnanecké výhody lze členit do tří skupin:  

 Sociálně – kulturní zaměstnanecké výhody – kulturní společenské akce, pojištění, 

bydlení, dojížďka do zaměstnání, školky, půjčky atd. 

 Pracovní zaměstnanecké výhody – vzdělávání, stravování, vše co je nad rámec 

zákona 

 Výhody spojené s postavením zaměstnance ve firmě – služební auto, počítač, 

mobil, stáže, vybavení kanceláři aj. 

Většina firem přechází na volitelné zaměstnanecké výhody – cafeteria systém. 

Výhody: flexibilita, průhlednost, spravedlnost, individualizace a diferenciace, 

participace a zvýšení spoluzodpovědnosti zaměstnanců, informovanost, zlepšuje se 

image firmy, roste sounáležitost zaměstnanců s firmou, jejich loajalitou, 

Nevýhody: administrativní a nákladová náročnost, pravidelná aktualizace potřeb 

zaměstnance, což je nákladné. 

 

Příklady cafeteria systému: 

1. Systém „bufetu“ – výčet zaměstnaneckých výhod s možností si je vybrat do výše 

svého zaměstnaneckého účtu. 

 

            jednotlivé zaměstnanecké výhody 
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2. Systém „ jádra“ – je pevně stanoveno jádro – zaměstnanecké výhody pro všechny 

zaměstnance, jež jsou využitelné všemi zaměstnanci firmy a zbývající zaměstnanecké 

výhody jsou v nabídce, přijatelné pro firmy, kde existují odbory. 

                                       volitelný blok  

          jádro  

 

3. Systém „bloků“ – jsou nadefinované kategorie zaměstnanců, např. muži, ženy, 

zaměstnanci z rizikových pracovišť, mladí zaměstnanci apod. a k nim je vytvořená 

nabídka zaměstnaneckých výhod. 

     
Obr. 2.10

 

 

2.5.9 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí celkové strategie a politiky firmy. Takto 

chápaný rozvoj znalostí a dovedností je ku prospěchu jak organizace, tak rovněž i 

zaměstnanců. Je to investice, kterou vkládá zaměstnavatel do zaměstnance a očekává 

přídatnou hodnotu pro je společnost ve formě EBITY. 

Dnešní literatura, na základě praxe, zdůrazňuje význam tzv. znalostního podniku, 

který vyžaduje propojenost strategie podniku s orientací na zákazníka, procesní orientaci, 

týmovou práci, uplatňování znalostí a respektování firemních hodnot, s tím souvisí i 

management znalostí, řízení znalostí v podniku, ve firmě. Rozlišujeme dvě základní znalosti: 

1. explicitní znalosti – formalizované znalosti, např. fakta o prodeji, nákladech, trzích 

nebo zpracované postupy – manuály a pravidla, 

2. tiché znalosti – nelze je formalizovat, jsou osobní, jsou pevně propojeny s konkrétní 

činností, bez nich firma neinovuje. 
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Plánování vzdělávání ve firmě 

Rozvíjíme znalostí, dovednosti, postoje, tyto základní oblasti jsou středem zájmu 

vzdělávacích aktivit ve firmě. 

Základní kroky plánovaného vzdělávaní: 

1. identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů vzdělání, 

2. vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných nákladů, 

3. vlastní realizace vzdělávacího programu, 

4. hodnocení podle určených kritérií a vynaložených nákladů. 

 

Metody vzdělávání 

a) aktivní posluchač, a to od pasivních metod výuky k aktivním metodám 

 

PASIVNÍ Přednáška 

 Využití výukových videopořadů a filmů, videokonference 

 E – learning 

 Skupinové diskuse 

 Workshop 

 Zpracování  

 Development Centre 

 Outdoor training (výcvik v přírodě se sportovním zaměřením vyžadující týmovou práci 

AKTIVNÍ Koučování, mentorování, rotace práce 

 

b) podle místa, kde je vzdělávání realizováno 

„on the job“ – metody používané ke vzdělání na pracovišti – rotace práce, instruktáž, 

koučování 

„off the job“ – metody používané mimo pracoviště – přenáška, skupinová diskuse, 

studie, workshop 

Metody pouţívané ke vzdělávání na pracovišti i mimo pracoviště – výuka pomocí 

počítačových výukových programů, zpracování projektů apod. 

Metody, které by měly být preferovány v malých firmách – využíváme koučování – 

rozvoj individuálních dovedností a znalostí a postojů. Technika koučování GROW – G – cíle, 

R – realita, O – moţnosti, W – co se má udělat, kdy, kdo a jaká je vůle něco udělat.
39
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2.5.10 Získávaní talentů 

Talent management není o tom, kolik talentů a jaké talenty získá organizace, ale je to 

hlavně v tom, jak budou hospodařit s talenty, které již mají. 

V prvé řadě, co musí provést společnost je identifikovat klíčové role, jsou to role, 

nejvíce kritické, jejichž neobsazení vede k narušení procesu organizace. Může je 

identifikovat, jak z vnějších zdrojů – škol, studentů, tak i z vnitřních zdrojů – ze stálých 

zaměstnanců. Společnost bude vybírat zaměstnance v rámci vnitřních zdrojů. Poté vymezí 

potřebu talentů, která je potřeba pro dané pracovní místo. 

Dále musí společnost identifikovat klíčové kompetence organizace, které vedou 

k trvalému úspěchu organizace na trhu, ty také umožňují nadefinovat, kterým směrem se má 

talent jednotlivých zaměstnanců ubírat, kompetence kritické pro úspěch každého 

zaměstnance.  

Poté, následuje zhodnocení výkonu a předpověď potenciálu jednotlivců. Předpověď 

znamená, o kolik se může zaměstnanec posunout v pozici v rámci společnosti, na základě 

jeho minulého nebo současného hodnocení výkonu, výcviku a rozvoje, preferencí v kariéře a 

současných a plánovaných úrovní kompetencí. Společnost měří aktuální dosažené výsledky 

v rámci těch oblastí, za které je daný jednotlivec zodpovědný. 

Pro získání talentů z vlastních zdrojů bude muset společnost zavést pravidelné 

hodnocení, v rámci něhož využije řadu metod, jako je například assessment centre, 360  , 

hodnocení podle stanovených cílů MBO nebo analýza kritických hodnot. 

Po zhodnocení výkonu a předpovědi potenciálu, dochází k vlastnímu vymezení 

skupiny talentovaných lidí zaměstnanců – vytvoření talent – pool.
40
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Obr.2.11

 

 

Řízení talentů 

Řízení talentů skládajících se z plánování a rozvoje talentů je relativně nová koncepce, 

která se objevila teprve po roce 2000. Odvozena od obratu „válka o talenty“, který vznikl na 

konci 90. let jako prostředek k vysvětlení problému, které měly organizace se získáváním a 

udržováním si talentovaných lidí. 

Definice:  Je to používání vzájemně propojeného souboru činností, které mají 

zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, 

které potřebuje v současnosti i v budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentu a uvědomovat si, že 

talenty jsou hlavním zdrojem podniku. 

Sloţky řízení talentů – strategie zabezpečování talentů, politika a programy získaní a 

stabilizace talentů, audit talentů, vytváření role, řízení vztahů s talenty, řízení pracovního 

výkonu, celková odměna
41

 

Procesy talent managementu – by měl být iniciován a podporován týmem vedoucích 

pracovníků. Vlastní realizace talent managementu je pak v kompetenci vedoucího pracovníka 

zabývajícího se lidskými zdroji. Také se zapojuji do procesu u velkých organizací i externí 

konzultanti a v malých firmách se většinou spoléhají na zajištění celého procesu pouze 

pomoci interních zaměstnanců. 

Základem všeho je vytvoření strategie talent managementu, která je v souladu s 

podnikatelskou strategií organizace. Praktickým vyústěním strategie talent managementu jsou 

tři základní skupiny procesů vedoucích k zabezpečení odpovídajícího talent-pool. Jedná se o 
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získání, rozvoj a udržení talentů, kdy každý z těchto procesů v sobě zahrnuje celou řadu 

souvisejících činností.
42

  

 

2.5.11 Zaměstnanecké vztahy 

Vnitřní integrace a sounáležitost zaměstnanců s firmou v náročném podnikatelském 

prostředí se stává nezbytnou nutností. Po organizacích se stále více vyžaduje dynamické, 

flexibilní a kooperující chování s důrazem na vnější adaptaci permanentně probíhajících 

změn. V takové situaci roste význam zdravých a produktivních zaměstnaneckých vztahů a 

potřeba loajality zaměstnanců k firmě. 

Menší firmy jsou závislé na kvalitě svých zaměstnanců a na výkonu každého z nich. 

Selhání zaměstnance může citelně poškodit a poznamenat firmu.  

V zaměstnaneckých vztazích se více projevuje sociální dimenze vztahu.   

 

Obsahové vymezení zaměstnaneckých vztahů 

Musíme vyjít z personální politiky firmy, jež je nastaven tak, aby podporovala tvorbu 

proaktivního podnikatelského klimatu. Zaměstnanecké vztahy v sobě integrují poznatky, 

zkušenosti z praktických aplikací všech personálních činností firmy. Nastavení politiky 

zaměstnaneckých vztahů je nesmírně důležité, neboť přispívá k formování pracovního 

chování, jež je v souladu s hodnotami firmy. 

 

Oblasti zaměstnaneckých vztahů 

Tak aby zaměstnanecké vztahy byly hodnotné a zdravé v organizaci je potřeba se 

věnovat těmto oblastem: 

1. komunikaci 

2. kooperace zaměstnanců 

3. ochrana zaměstnanců 

4. podpora a poradenství 

5. pracovní kázeň, stížnost a konflikty na pracovišti.
43

 

Pracovní vztahy v malém podniku mají pro jeho existenci klíčový význam. Pracovní 

vztahy jsou chápány v moderní personalistice jako všechny vztahy mezi lidmi a jejich 

skupinami či sdružením vznikající v souvislosti s vykonáváním práce. 
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Jedná se přitom nejen o formální vztahy, ale i o běžné neformální vztahy příležitostné 

povahy, odrážející mnohdy charakteristiky osobnosti účastníků. 

Pracovní vztahy a jejich kvalita výrazně ovlivňují dosahování podnikových cílů i 

pracovních a životních cílů jednotlivých pracovníků. Korektní, harmonické, uspokojivé 

pracovní a mezilidské vztahy vytvářejí produktivní klima, které má velmi pozitivní vliv na 

individuální, kolektivní i celopodnikový výkon.
44

 

 

2.5.12 Zdraví a bezpečnost 

Definuje bezpečnost jako absenci nebezpečí a vyhnutí se zranění. Zaměstnavatele 

budou dělat vše, co bude v jejich silách, aby udrželi zaměstnance mimo bezpečí a ochránili je 

před zraněním, ale častý je konflikt v mysli zaměstnavatele mezi narůstající produkcí, jež 

někdy může obsahovat nějaké riskování, a nezbytností udržovat zaměstnance v bezpečí a 

nezraněné, což může stát peníze.  

Zdraví definuje jako fyzicky a mentálně dobrý stav, při němž tělo i mysl je ve 

vynikající pracovní formě. Kde zaměstnavatel podporuje aktivity, které budou povzbuzovat 

dobré zdraví zaměstnanců.  

 

Rámcové směrnice EU 

Má široký předmět, který byl zaveden členskými státy EU. Hlavním cílem směrnice 

bylo zavést opatření, která by povzbuzovala zlepšování bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při 

práci. K tomuto účelu obsahuje obecné principy týkající se prevence pracovních rizik, 

ochrany zdrví a bezpečnosti, vylučování rizika a nehodových faktorů, jakož i informování, 

konzultací a zajišťování vyvážené participace v souladu s národními zákony. 

Známé předpisy „six – pack“: 

 Předpisy o řízení zdraví a bezpečnosti, 

 Předpisy o pracovním místě, 

 Předpisy o opatřování a užívání pracovního zařízení, 

 Předpisy o osobním ochranném vybavení při práci, 

 Předpisy o zdraví a bezpečnosti,  

 Předpisy pro ruční manipulační operace
45
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3 Charakteristika vybrané organizace 

3.1 Základní charakteristika společnosti Zoltex s.r.o 

Společnost Zoltex s.r.o. byla založena v roce 1993 v Havířově. Mezi její hlavní 

obchodní činnosti patřila oblast nákupu a prodeje spotřebního zboží. Časem však začala být 

situace na trzích v České a Slovenské republice neúnosná, a proto se majitelé rozhodli pro 

podnikání v diametrálně odlišné oblasti, a to v autoservisu a pneuservisu. Přes obtížné 

začátky, kdy bylo potřeba vybrat z dodavatelů pneumatik a autodílů nyní firma prodává 2000 

ks pneu za sezónu a přezuje přes 2000 automobilů. Její obrat v servisní práci, pneuservisu a 

prodeji přes e-shop dosahuje 15 milionů za rok. 

Společnost disponuje vlastní budovou, ve které jsou celkem 3 samostatné a plně 

vybavené dílny s přístupem do centrálního skladu pneumatik a náhradních dílů. Každá s dílen 

je vybavená zvedákem, přezouvačkou, vyvažovačkou a dalším nezbytným nářadím pro servis 

vozidel. Na chodu firmy se podílí celkem 14 zaměstnanců. Jak již z předchozího popisu 

vyplynulo, firma se zabývá pneuservisní a servisní práci, kterou nyní rozvedu do detailnějšího 

popisu. 

Mezi sezónní práci v servisu patří přezouvání vozidel – vždy na jaře a na podzim. 

S tím souvisí také prodej pneumatik od výrobců: Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, 

Barum, Bridgestone, Continental, Dunlop,  Fulda, Goodyear, Kumho, Matador, Nokian, 

Pirelli, Sava, Uniroyal a Semperit. Primárně se společnost věnuje standardní nabídce pneu pro 

osobní vozidla a SUV. Na objednávku je ale schopna zajistit pneu pro širokou škálu 

automobilů přes kompaktní městská vozidla, přes off-roady po menší nákladní automobily 

typu Avia, Desta. 

V jarních dnech a v období letní dovolené přijíždějí zákazníci na kontrolu svých 

vozidel. Mezi nejčastější servisní práce patří: plnění a desinfekce klimatizace, doplnění 

chladicí kapaliny, výměna brzdové kapaliny, výměna brzdových destiček a kotoučů, výměna 

oleje a filtrů – palivový, olejový, vzduchový, výměna kabinového a pylového filtru. Mezi 

další služby patří laserová geometrie, výměna čepů, tlumičů, ložisek, výfukového potrubí, 

montáž univerzálních a typových katalyzátorů. 

Během zimního období firma připravuje servis na sezónu, upravuje pracovní místa, 

dělá inventuru a potřebné úpravy v interiéru a skladu s více než 3500 položkami. Obrat 

v tomto případě „drží“ e-shop, který je zaměřený na prodej dílů pro automobily a obchodní 

zástupci, kteří vybavují další servisy potřebnými autodíly a dělají závazné objednávky na 

předprodej letních pneumatik a spotřebního zboží včetně tuningu. 

 



46 

 

3.2 Sociálně-ekonomické sloţení zaměstnanců 

 

Obr. 3.1  Organizační schéma společnosti Zoltex s.r.o. (platnost od 1.11.2010) 
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Tab. 3.2 Věková struktura zaměstnanců a průměrný věk 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obr. 3.3  Procentuální zobrazení věkové struktury 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2010 

Věk Muţi Věk Ţeny Věk Celkem 

25 – 30 1 26 0 0 1 

30 – 35 2 32, 33 0 0 2 

35 – 40 0 0 1 39 1 

40 – 45 0 0 1 44 1 

45 – 50 1 48 2  46, 48 3 

50 – 55 1 50 2 50, 52 3 

55 – 60 3 55, 56, 58 0 0 3 

Celkem 8  6  14 

Průměrný věk  44,75 let  46,5 let  
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Obr.3.4 Struktura dle pohlaví

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 3.5 Vývoj počtu zaměstnanců v časové řadě v letech 1993 - 2010 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3 Struktura firmy 

3.3.1 Pracovní doba a reţim zaměstnanců 

Majitel, manaţer a obchodníci mají flexibilní pracovní dobu, s tím, že musí 

odpracovat 40 hodin týdně. Své přesčasy využívají operativně ke splnění naléhavých úkolů. 

Dělníci, kteří pracují na dílnách, mají povinnou pracovní dobu od pondělí do čtvrtku 

8.00 – 17.00 hodin a v pátek od 8.00 – 14.00 hod. Během této doby mají nárok na 30 

minutovou pauzu, kterou využívají na oběd nebo oddech. Tato přestávka se nepočítá do 

pracovní doby. V obdobích zimních a letních sezón zůstávají dělníci v práci přesčas, kdy 

každá hodina přesčasu je hrazena nebo ji také mohou využít k náhradnímu volnu, které nesmí 

být využito v období sezónnosti.  

TH zaměstnanci musí standardně odpracovat 40 hodin týdně. Pokud nastává období 

sezón, zůstávají spolu s dělníky přesčas. Taktéž mají nárok na 30 minutovou přestávku, 

kterou využívají na čas obědu, ta se také nezapočítává do odpracovaných hodin. 

Každý zaměstnanec společnosti má svou čipovou kartu, která ho registruje a 

automaticky zaznamená do programu o příchodu a odchodu zaměstnanců, tento program 

zpracovává příchody a odchody zaměstnanců a má ho na starost TH zaměstnanec, který na 

konci měsíce vyhodnocuje příchody a odchody zaměstnanců. Zaměstnanci společnosti 

pomoci tohoto programu mají přehled o svých příchodech a odchodech, vidí tak, kolik mají 

odpracováno a kolik hodin nebo minut se mohou nacházet pod limitem standardně 

vymezeného rozsahu 40 hodin týdně. 

 

3.3.2 Struktura pracovního prostředí 

Pracovní prostředí přispívá k pracovní pohodě zaměstnanců a tím i k jejich 

pracovnímu výkonu. Společnost sídlí ve vlastních prostorách v Havířově a nachází se blízko 

hlavní cesty, má vymezené parkování pro zákazníky a své zaměstnance. Budova je 

jednopodlažní: skládá se s prostorů, jako jsou kanceláře majitele, manažera, obchodníků a 

THP a účetních zaměstnanců, dílna, sklad, šatna pro dělníky, kuchyňka, toalety, sprcha, 

kotelna a zázemí pro externí uklízecí firmu, která tak pečuje o každodenní hygienu a čistotu 

společnosti. Společnost poskytuje svým zaměstnancům k dispozici kuchyňku, která je 

vybavená ledničkou, varnou konvicí, mikrovlnou troubou. V kuchyňské lince se nachází i 

potřebné nádobí od hrníčků až po hrnce. 
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 Zaměstnanci mají také svoje sociální zařízení jako je WC, sprchy, které 

využívají ke svým potřebám, taktéž k uskladnění jejich osobních věcí jim 

slouží šatna se skříňkami na zámek. 

 

 Prostorové řešení 

Kanceláře jsou efektivně vybaveny pro danou práci a splňují podmínky, dílna 

má svou vhodnou pracovní polohu, je dostatečně vybavena nářadím, 

prostředky, které jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti, tak aby nedocházelo 

k větším prostojům s ohledem na frekvenci užívání těchto nástrojů. Dílna 

disponuje optimálními pohybovými prostory pro práci rukou a nohou. 

 

 Fyzikálními podmínkami práce 

Kanceláře a dílny jsou tepelně zabezpečené topnými tělesy, taktéž disponují 

klimatizaci, osvětlení je dostatečné. V dílnách je hlučnost přiměřená normám, 

která nijak neovlivňuje práci TH zaměstnace, majitele, obchodníků. 

 

 Sociálně – psychologické podmínkami práce 

Majitel a manažer mají samostatnou kancelář, tyto kanceláře sousedí 

s kanceláří obchodního oddělením, a naproti kanceláře majitele se nachází 

kancelář TH zaměstnance a účetní. Dílna zaměstnanců se nachází samostatně, 

je propojena s hlavní budovou koridorem, na dílnu navazuje sklad s produkty 

pro pneuservis a uskladnění pneumatik zákazníků. Nikdo není izolován, u 

zaměstnanců převažuje neformální vztah, kvalita mezilidských vztahů na 

pracovišti je nekonfliktní. 

 

 

3.4 Fungování lidských zdrojů 

Za lidské zdroje by měl zodpovídat ředitel, který je rovněž spolumajitelem společnosti 

Zoltex s.r.o., podnikatelská politika ale není ve firmě zpracována. O administrativní 

záležitosti se starají administrativní zaměstnanci. Obchodní ředitel se věnuje vedení a rozvoji 

dvou obchodních zástupců. Těmto zaměstnancům předává nové poznatky o trendech, 

inovacích a cenách, a to v dostatečné míře, aby mohli zdárně vykonávat prodejní činnost ve 

svých oblastech působení. Vedoucí provozu má na starosti řízení mechaniků, kteří pracují 
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v jednotlivých boxech, dohlíží na plnění úkolů skladníka, který mimo výdeje a příjmu 

materiálu a zboží chystá každý den balíky pro zákazníky, kteří si udělali objednávku přes e-

shop společnosti Zoltex s.r.o. Vedoucí odboru účetnictví má na starosti chod pokladny, 

fakturace a zákaznického servisu. O tuto zodpovědnost se často „dělí“ s jednateli firmy, kteří 

ještě lehce dolaďují chod společnosti. Personální politika zpracovaná není, řízení lidských 

zdrojů probíhá spíše intuitivně. Pouze několik personálních činností je formalizováno – jako 

např. mzdová agenda nebo ohodnocení.  

 

3.5 Analýza SWOT společnosti Zoltex s.r.o. 

Na společnosti Zoltex s.r.o. byla provedena analýza SWOT, kde jsem definoval vnitřní 

a vnější prostředí. Z analýzy vyplývá, a to ze strany silných stránek, že společnost disponuje 

širokým spektrem produktového portfolia, které se snaží prodávat za nižší cenu než 

konkurence, tím se stává konkurenceschopnější a volí zde strategii nízkých cen. Taktéž je 

obohacena ISO normami, které jsou dobrou vizitkou majitele a společnosti pro zákazníka, 

potvrzuje tak svou dobrou kvalitu produktu a služeb.  

Mezi slabé stránky patří struktura internetových stránek, která tak nepřitahuje oko 

zákazníka, nepopisuje společnost z oblasti historického vývoje, a ani nedefinuje poslání a vize 

společnosti. Ve společnosti je vysoká míra fluktuace zaměstnanců, která se odráží v podobě, 

kdy zaměstnanec vidí ve společnosti svou stagnaci a nemá kam postoupit, vedoucí dílny 

nedeleguje kompetence, tak aby se zaměstnanec cítil součástí společnosti, v práci spíše vidí 

rutinu, která mu nepřidává na hodnotě a kvalitě života. 

Své příležitosti vidí společnost v nových odběratelích, v inovativní technologii, ve 

zvyšování kvalifikací svých zaměstnanců, tím by se zamezovalo vysoké fluktuaci 

zaměstnanců ze společnosti, a spíše by se zaměřovala na klíčové zaměstnance, kteří můžou 

být pro společnost pozitivní investici do budoucna. 

Hrozby mohou společnost ohrožovat právě zvýšenou fluktuací kvalifikované práce, 

která odchází z důvodu stagnace, která je nikde neposune dál a nezvyšuje jejich kariérní 

hodnotu. Další problém proč zaměstnanci společnosti odcházejí, je jejich mzdové ohodnocení, 

které se nezdá být adekvátní, vzhledem k trhu. Bohužel, dnešní krizová situace ohrožuje 

společnost, jak inflací, tak i úrokovou sazbou, a proto ji nedovoluje zvyšovat mzdy 

zaměstnancům společnosti. 
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3.5.1 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Při hodnocení analýzy SWOT musíme zjistit, co převažuje ve vnitřním a vnějším 

prostředí. Zda se jedná o silné nebo slabé stránky, a jak tyto slabé stránky můžeme eliminovat 

příležitostmi, a jakým potenciálem můžeme ovlivnit hrozby silnými stránkami. To vše 

zjistíme, pokud analýzu SWOT vyhodnotíme a to tak, že ke každé položce přidělíme body 

v rozpětí od 1 – 10 (číslo 10 znamená vysoká míra důležitosti) představující míru síly či 

slabosti, větší či menší míru příležitosti nebo hrozby. Poté následuje přidělení váhy v rozpětí 

od 1 – 7 (číslo 7 znamená velký význam pro odvětví). Váhou rozumíme, kdy jeden faktor, 

může být důležitý pro společnost, ale nemusí být důležitý pro odvětví a pro boj s konkurencí. 

Tab.3.6  SWOT analýza  

Silné stránky Body Váhy Součin Slabé stránky Body Váhy Součin 

Kvalita surovin 8 6 48 Struktura 

internetových 

stránek 

8 7 56 

Široké produktové 

portfolio 

8 7 56 Vysoká 

fluktuace 

zaměstnanců 

8 6 48 

Kvalita 

technologie 

9 7 63 Podpora 

prodeje 

8 7 56 

Niţší ceny neţ 

konkurence 

9 7 63 Podpora 

klíčových 

zaměstnanců 

9 7 63 

Harmonické 

pracovní vztahy 

7 3 21 Oblast umístění 

společnosti 

8 5 40 

ISO normy 

9001:2000, 

14001:2004 

6 3 18     

Součet   269 Součet   263 

Příleţitosti Body Váhy Součin Hrozby Body Váhy Součin 

Noví odběratele 9 6 54 Pokles marţí 8 7 56 

Otevřenost 

inovacím 

9 6 54 Odchod 

kvalifikované 

práce 

8 7 56 

Zvýšení odbytu 

výrobků 

10 7 70 Konkurence 10 7 70 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců 

8 4 32 Potenciální 

nová 

konkurence 

5 4 20 

Spojení se silnou 

značkou Michelin 

7 3 21 Růst cen 

energie 

3 7 21 

    Růst inflace 3 7 21 

    Legislativní 

změny 

10 6 60 

Součet   231 Součet   304 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vyhodnocení (vychází ze subjektivního názoru) 

Silné stránky:              269:6 = 44,8 

Slabé stránky:             263:5 = 52,6 

Příleţitosti:                  231:5 = 46,2 

Hrozby:                       304:7 = 43,4 

Výsledek znamená, že společnost by měla eliminovat slabé stránky příležitostmi. 

 

3.6 Analýza PESTLE 

V teoretické části jsme popisovali, co znamená analýza PESTLE, níže je opětovně 

popsána a poté specifikována. 

Analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. 

PESTLE (někdy PESTEL) je akronym a jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších 

faktorů: 

 P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů 

 E – ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky 

 S – sociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace 

 T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií 

 L – legální (legislativní) – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy 

 E – ekologické (environmentální) – místní, národní a světová ekologická 

problematika a otázky jejího řešení 

3.6.1 Politické prostředí 

Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží o jednotný vnitřní trh, kdy 

dochází k volnému pohybu osob, kapitálu, služeb. Do dnešního dne Evropské unii není 

dosaženo jednotného vnitřního trhu a to z důvodu různých a specifických omezení a bariér 

vstupu do zemí Evropské unie. Každá země má své normy a specifické nařízení, které 

ovlivňují svobodný pohyb kapitálu, osob a služeb. 

Společnost je certifikovaná od roku 2005 řízením kvality dle normy ISO 9001:2000 a 

taktéž ISO 14000:2004 

 

Ve společnosti převažuji slabé 

stránky a příleţitosti 
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3.6.2 Ekonomické prostředí 

Česká republika se dostala do období recese způsobeno krachem bankovních sektorů a 

pojišťoven ve Spojených státech Amerických. Zatím se pomalu ekonomika  evropských zemí 

vzpamatovává z krize a snaží se o znovuoživení ekonomiky a nastartování nového začátku. 

Tento celosvětový pád zapříčinil spoustu propadů makroekonomických ukazatelů. V tabulce 

6.1 můžeme sledovat vývoj makroekonomických ukazatelů. 

 

Tab. 3.7 Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2005-2010 

Roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ukazatele 

Inflace 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 

Vývoj kurzu Kč /EU 29,78 28,34 27,76 24,94 26,44 25,29 

HDP % 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,9 

Nezaměstnanost % 8,9 7,7 6,0 6,0 9,8 9,6 

Průměrné mzdy v Kč 18 344 19 546 20 957 22 593 23 488 23 598
46

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.6.3 Sociální prostředí 

Společnost by se v prvé řadě měla věnovat svým zákazníkům, snažit se je udržet, 

taktéž zvyšovat počet svých zákazníků kvalitou svých výrobků a služeb. K tomu potřebuje 

kvalifikovaný personál, který bude dobře znát podnikovou strategii.  

 

3.6.4 Technologické prostředí 

Zahrnuje faktory, které nejvýrazněji mění život lidí a organizací. Rozvoj techniky a 

technologie vyžaduje, aby manažeři a vlastníci organizací neustále tento rozvoj sledovali, 

modernizovali výrobu a služby, a tak vytvářeli předpoklady pro dlouhodobou životnost a 

existenci organizace. Technický a technologický rozvoj úzce souvisí s produktivitou práce, 

s náklady a kvalitou výrobků a služeb. Technický rozvoj zkracuje v mnoha případech čas 

výrobního procesu, čas vyřízení objednávky a splnění požadavku zákazníka. Faktor času se 

stává rozhodujícím faktorem konkurence. Organizace jsou nuceny investovat stále větší 
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 http://www.financninoviny.cz/zpravy/prumerna-mzda-je-23-598-kc-vetsina-vsak-vydelava-mene/445970 
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objemy finančních prostředků do výzkumu a vývoje, do výrobních a informačních 

technologií, zlepšovat tak podmínky pro lepší využívání schopností a znalostí svých 

zaměstnanců.
47

 

Společnost se zajímá o inovace v technologiích a podle svých možností inovuje a 

vnáší do společnosti inovace, tak aby mohla být konkurenceschopná a podávat kvalitní 

výsledky v tržním prostředí a popřípadě znovu reinvestovat vydělané peníze. 

3.6.5 Legislativní prostředí 

Vytváří především vláda, která vymezuje pravidla hry (pravidla hospodářské soutěže, 

mezinárodní spolupráce a zahraničního obchodu, ochrany trhu a spotřebitelů aj.), navrhuje 

zákony a vynucuje jejich dodržování. Politické a právní prostředí klade na manažery vysoké 

nároky z hlediska požadavků na znalost vyhlášek, směrnic a zákonů, na jejich používání 

v řízení organizací, v organizaci práce aj. Při jejich nerespektování a porušování jsou 

postihování manažeři i organizace. 

Společnost dodržuje právní normy a vyhlášky a postupuje v rámci Zákoníku práce a 

obchodního práva. 

 

3.6.6 Ekologické prostředí 

Zahrnuje faktory, které nabývají na významu v souvislosti s nutností tvorby a ochrany 

trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Náklady na ochranu přírody, ovzduší, vody, 

půdy i kulturních památek neustále vzrůstají. Péče o životní prostředí je častěji pod dohledem 

státních orgánů, různých aktivistických hnutí a i veřejného mínění. Stát vydává zákony na 

ochranu životního prostředí a v řadě případů ztěžuje organizacím podmínky soutěže a naopak, 

vytváří příležitosti pro organizace, které se již rozhodly nebo ještě rozhodují, že budou 

v odvětví souvisejícím s péčí o životní prostředí podnikat (např. v oborech ochrany vod, 

recyklaci odpadů, ekologické výroby potravin aj.).
48

  

 

Společnost Zoltex s.r.o. dbá na dodržování norem v oblasti životního prostředí, a proto 

nebezpečný odpad řádně likviduje u příslušných společností. 

 

 

                                                 
47

 <http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Prostredi-managementu-a-SWOT-analyza-52613.aspx>[cit. 

2011-03-4] 
48

 <http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Prostredi-managementu-a-SWOT-analyza-52613.aspx>[cit. 

2011-03-4] 
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Tab. 3.8 Ekologická likvidace materiálu a surovin u firmy Zoltex s.r.o. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4 Analýza současného stavu 

4.1 Personální politika společnosti Zoltex s.r.o. 

 

Personální plánování je nutno vytvářet v souladu se strategií rozvoje firmy. Jasná vize 

nastavených cílů vedením firmy a k nim vedená cesta za přímé účasti zaměstnanců je klíčem 

k úspěchu.
49

 

 

Personální politika společnosti Zoltex s.r.o. 

Společnost Zoltex, s.r.o. se snaží v rámci své firemní strategie především o 

spokojeného zákazníka. Klade důraz na neustálé zvyšování kvality svých výrobků a služeb. 

To znamená být vždy konkurenceschopní a neustále hledat nová a efektivnější konstrukční a 

technická řešení. A proto je obchodní strategie společnosti zaměřena zejména na přímý prodej 

výrobků a služeb konečnému odběrateli bez dalších mezičlánků. Tímto způsobem lze 

nejefektivněji zabezpečit vysokou úroveň dodaných služeb a získání zpětné vazby od našich 

klientů. 

Ale na druhou stranu ve společnosti chybí strategie řízení lidských zdrojů, která tak 

napomáhá k získání a příjímání zaměstnanců do pracovního poměru, vše se odehrává od 

problému a odchylek, které nastanou v personálním procesu, poté rozhoduje intuitivně 

manažer společnosti a majitel, kdy jejich klíčová rozhodnutí jsou brána v potaz. 

 

                                                 
49

 <http://www.ekotern-servis.cz/personalni-strategie>[cit. 2011-03-4] 

Název odpadu Kdo likviduje Cena za odběr (Kč/kg) 

kovy sběrny surovin 2 – 80 Kč dle druhu 

ropné produkty Marius Pedersen a.s. +0,50,-Kč výkupní cena 

baterie AutoKelly a.s. zdarma 

pneumatiky K&K pneu s.r.o. 3,00 Kč 



57 

 

4.2 Získávání, výběr a příjímání zaměstnanců 

Za pomocí vnějších a vnitřních zdrojů, může společnost získávat zaměstnance. 

Společnost v prvé řadě vybírá na určitý a předem vytvořený post z řad svých zaměstnanců, až 

poté sahá po další variantě, která napomůže k získání tohoto postu zaměstnancem z vnějších 

zdrojů. Možnost získání zaměstnance z vnitřních zdrojů, je ovšem omezené a to z důvodu 

vysoké věkové hranice, která se nachází ve společnosti. Pokud dochází k získávání 

zaměstnanců z vnějších zdrojů, což je reálnější, může společnost vnášet do firemní kultury 

nové myšlenky a názory. Nevýhoda je, že je to velmi administrativně náročné, nákladné na 

adaptaci a přizpůsobení přijatého zaměstnance společností. 

Pokud společnost vytváří nabídku pracovního místa, bude vycházet z popisu 

pracovního místa, které má být obsazeno potenciálním zaměstnancem.  

Jestliže se společnost rozhodne pro přijetí zaměstnance, a to z vnějších zdrojů, tak 

nabídku pracovního místa zveřejní na svých internetových stránkách, osloví pracovní 

agentury a taktéž i Úřad práce, to vše provádí technickoadministrativní pracovník, který je 

k tomu úkonu kompetentní. Společnost se snaží formulovat nabídku, tak aby byla dostatečně 

zajímavá pro potenciální zaměstnance, ale měla i motivující charakter. Nabídce by měl být 

formulován název společnosti, krátký úvod společnosti, v čem společnost podniká, 

specifikace a podrobný popis pracovního místa, poté požadavky na zaměstnance, pracovní 

podmínky, popřípadě výši platu a kontaktní údaje. 

 

4.2.1 Výběr zaměstnanců 

Předtím než dojde k procesu výběru a získání zaměstnance, předchází tomuto procesu, 

proces stanovení požadavků obsazení pracovního místa na odbornou způsobilost pracovníka, 

tj. stupeň a obor školního vzdělání, druh a zaměření dalších forem vzdělávání, délku praxe 

v oboru atd. Poté se stanoví na základě, čeho se bude odborná způsobilost pracovníka 

posuzovat, např. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom svědčící o absolvování vysoké 

školy atd.
50

 To vše provádí manažer a majitel společnosti.  

Výběr a získávání zaměstnanců, spočívá ve dvoustranném procesu, ve kterém dochází 

k interakci mezi organizaci a uchazečem o pracovním místo. Výběrové řízení probíhá na 

základě získaných strukturovaných životopisů uchazečů, kteří své curriculum vitae posílají na 

e-mailovou adresu, která je adresou technickoadministrativního pracovníka. Tato e-mailová 

                                                 
50

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2001.157 s. 
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adresa je uvedena v inzerci v oblasti kontakty, ve kterých je uveden, taktéž i telefon 

společnosti.  

Výběrové řízení má stanovena svá kritéria, kritéria pracovního místa a na 

zaměstnance, který by měl být součástí společnosti a měl by mít určité vlastnosti, splňující 

podmínky pro vstup do společnosti. 

Fáze výběru zaměstnance probíhá, tak že se rozlišují dvě fáze: 

1. předběţná – to znamená, že se objeví potřeba obsadit volné nebo potenciálně volné 

pracovní místo. Kdy společnost definuje pracovní místo a základní pracovní podmínky, poté 

následuje, jaké by měl míst uchazeč o zaměstnání dovednosti, zkušenosti, ale především jakou 

má kvalifikaci a vlastnosti, tak aby mohl vykonávat úspěšně svou prací.  

2. vyhodnocovací fáze – ta následuje po předběžné fázi, kdy TH zaměstnanec roztřídí 

strukturované životopisy do tří skupin: vhodní kandidáti, nevhodní kandidáti a náhradní 

kandidáti. 

Z vybraných kandidátu se provádí finální výběr, který provádí manažer nebo majitel 

společnosti. Metodu, kterou využívá společnost Zoltex s.r.o., je metoda polostrukturovaného 

rozhovoru, který je zaměřen hlavně na uchazeče, na jeho kvalifikaci, vzdělání, dovednosti, 

znalosti, zkušenosti z praxe. Z vybraných kandidátu se vybere jeden uchazeč, který odpovídá 

jak daným kritériím, tak i manažerovi a majiteli. 

 

4.2.2 Přijímání zaměstnanců 

Nejdůležitější formální náležitosti příjímání zaměstnanců je vypracování pracovní 

smlouvy a později podepsání pracovní smlouvy. Uchazeč, který je přijat, a to ještě před 

podpisem pracovní smlouvy, zaměstnancem TH, je ústně seznámen s právy a povinnostmi 

vyplývající jednak z pracovního poměru v organizaci a taktéž z povahy práce na příslušném 

pracovním místě a současně může zodpovídat případné dotazy zaměstnance. K dalším 

krokem pro uchazeče je, aby přinesl TH zaměstnanci požadované doklady: zápočtový list, 

průkaz zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, výpis zdravotní dokumentace, údaje potřebné 

pro účely sociálního zabezpečení a zdanění příjmu pracovníka, potvrzení z Úřadu práce, 

jestliže byl uchazeč v evidenci na Úřadě práce, vysvědčení nebo diplom o nejvyšším 

dosaženém vzdělání a taktéž číslo účtu, kde mu bude odesílaná mzda. 

Dále je podepsaná pracovní smlouva, ve které je vše specifikováno, jak pracovní 

místo, pozice, pracovní podmínky, datum nástupu do zaměstnání, přesná mzda, doba je 

neurčitá se zkušební dobou v délce tří měsíců. 
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Když zaměstnanec podepíše svou pracovní smlouvu, je uveden zaměstnancem TH do 

personální evidence, kde mu je vystavena osobní karta, mzdový list, evidenční list 

důchodového zabezpečení, taktéž jsou mu předány klíče od dílen a bezpečnostní karta spolu 

s heslem pro odkódování a zakódování alarmu. 

Společnost nepotřebuje informace o zdravotním stavu svého zaměstnance, což 

znamená, že uchazeči nepotřebují absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. 

V den nástupu zaměstnance do zaměstnání doprovodí TH zaměstnanec na jeho 

pracoviště a formálně ho předá jeho nadřízenému, což může být mistr dílny nebo u vyšších 

pozic manažer. Ti uvedou a představí nového zaměstnance ostatním zaměstnancům, vysvětlí 

mu přesný chod práce a ukáže mu, kde se jeho pracovní místo nachází. Taktéž ho bude 

zaškolovat a kontrolovat v období adaptace na novou práci. Během prvního dne je 

zaměstnanec seznámen se všeobecnými i podnikovými předpisy, týkající se bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví při práci. 

 

4.3 Pracovní hodnocení zaměstnanců a odměňování 

Hodnocení zaměstnanců je jednou ze základních personálních činností každého 

odpovědného vedoucího zaměstnance a je považováno za nástroj k dosahování plánovaných 

cílů. Hodnocení zaměstnanců musí být prováděno průběžně a pravidelně jako přirozená 

součást celého souboru personálních činností organizace.  

Pomocí hodnocení zaměstnanců můžou zjistit skutečnosti, jako jsou například silné a 

slabé stránky zaměstnance, zjištění jeho současného pracovního výkonu, rozpoznání potřeb 

pro další vzdělávání atd. 

Společnost vlastní ucelený systém norem a směrnic pro personální činnosti, ale 

vzhledem k situaci, která panuje v podniku, nenacházejí tyto normy takové uplatnění, jaké by 

měly být. Společnost využívá hodnocení zaměstnanců neformální podobě a neperiodicky, kdy 

zaměstnanci společnosti jsou hodnocení ve smyslu – nadřízený a podřízený. Ve společnosti 

pracuje 14 zaměstnanců, včetně účetní, TH zaměstnance a obchodních prodejců.  

Manažer společnosti má uzavřenou smlouvy na neurčito, jeho mzda je tvořen fixní a 

variabilní částí. Fixní část je pevná mzda ve výši 15 000,- Kč a část variabilní je přisuzována 

každý měsíc na základě rozhodnutí výkonného ředitele resp. majitele. Výše této částky se 

pohybuje v rozmezí 0 – 30. 000 Kč.  

 Majitel a manažer se scházejí společně pravidelně každé pondělí na poradě, kde 

analyzují současnou situaci v podniku, aktuální využívání výrobních faktorů a předkládají 

návrhy na možnost širšího uplatnění podniku na trhu - získání nových zákazníků, větší 



60 

 

konkurenceschopnosti. Jednou měsíčně pak zhodnotí vlastní práci a na základě toho a 

vlastního posouzení majitel určí výši variabilní části jejich platu. 

Mzda TH zaměstnance je taktéž tvořená fixní a variabilní složkou, pevná složka tvoří 

80% mzdy a zbytek je tvořen složkou flexibilní. Flexibilní část je vyplácená paušálně, není 

vázaná na výkon zaměstnance. V jeho obsahu hodnocení je i část odměn pokud společnost 

dosahuje vyššího podílu na výsledku na hospodaření atd. 

Obchodníci jsou hodnocení ze svých prodejů, to znamená na základě procentuální 

části ze sjednaných a zaplacených objednávek. 

Pro hodnocení přímých zaměstnanců však není hodnotící systém vytvořen, i když 

majitel a manažer všechny zaměstnance dobře zná, každodenně přichází s nimi do kontaktu a 

v případě nutnosti jim pomáhá při práci. Hodnocení je spíše založeno na majitelově a 

manažerově intuici o výkonu svých zaměstnanců. Mezi svá prioritní kritéria, které zahrnují do 

hodnocení zaměstnanců, je množství odvedené práce, a to jak kvalita, tak i kvantita. Poté 

hodnotí chování zaměstnanců, jak zvládají své kompetence. Jde v podstatě o neformální 

hodnocení, kdy dochází ke sběru informací o hodnoceném, a to pozorováním, zaměstnanec je 

kontrolován průběžně, jak a zda plní dané pracovní úkoly. Výhoda spočívá ve zpětné vazbě, 

kdy zaměstnanec dostává okamžitou odpověď. 

 

4.3.1 Odměňování zaměstnanců 

Zaměstnanci společnosti mají uzavřenou pracovní smlouvu, ve které je přesně 

definovaná výše jeho mzdy, forma mzdy je časová a to hodinová. Poté jsou také odměňováni, 

jak ve formě hmotné, tak i nehmotné. Odměňování zaměstnanců vychází z interních pravidel, 

kdy cíl je nastaven tak, aby motivoval zaměstnance společnosti, který je hodnocen za svůj 

výkon, a to z důvodu, jelikož časová mzda je demotivující. Každá profese je rozdělena do tříd 

a je ohodnocena mzdovým rozpětím. Taktéž jedním hlavním determinantem odměňování je 

situace na trhu práce, podle toho se také odvíjí odměňování zaměstnanců. 

 

1. Odměna za pracovní pohotovost 

 Pokud zaměstnanec odpracuje jednu hodinu pracovní pohotovosti, náleží mu 

odměna ve výši 10% průměrného hodinového výdělku při pracovní 

pohotovosti na pracovišti. Podle zákona je stanoven maximální limit ve výši 

400 hodin ročně, který nelze překročit ani dohodou obou zúčastněných stran.
51
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 KOCOUREK, J.; TRYLČ, J. Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR. Olomouc: Anag s.r.o. 2001. 
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2. Odměna za práci přesčas 

 Pokud zaměstnanec vykonává práci po pracovní době, která je určená 

majitelem a stanovena ve směrnici od 8.00 – 17.00 hod. dostává 25% 

průměrného hodinového výdělku, anebo může tyto odpracované hodiny využit 

jako náhradní volno. 

 Pokud zaměstnanec odpracuje určité hodiny práce v sobotu a v neděli dostává 

takzvaný příplatek ve výši 15 Kč/hod. 

 Pokud zaměstnanec pracuje v období svátku, náleží mu příplatek ve výši 100% 

průměrného hodinového výdělku. 

 Pokud zaměstnanec odpracuje určité hodiny v sobotu a v neděli dostává 

příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku. 

3. Dodatkové mzdové formy 

 Podíl na výsledcích hospodaření podniku – podíl na zisku, který obdrží pouze 

jednatele a společník, kteří jsou zároveň majiteli podniku. 

4. Zaměstnanecké výhody 

 Příspěvek na penzijní pojištění ve výši 250 Kč. 

 Příspěvek na stravování je ve formě stravenek Ticket Restaurant v hodnotě 80 

Kč. Z této částky si zaměstnanec hradí polovinu, což je 40 Kč. 

 Služební telefony a služební automobily poskytované obchodníkům, servisním 

technikům pro potřeby jejich práce.  

 Lékařská prohlídka 

 Příspěvek na narozené dítě ve výši 2000 Kč. 

 Zvýhodněný prodej výrobků 

 A navíc všem zaměstnancům je poskytnut jeden týden dovolené, než je 

uvedeno v Zákoníku práce. 

 Nárok na ochranný pracovní oděv a pomůcky – poskytuje majitel přímo, což je 

dáno zákonem. 

5. Sluţby poskytované zaměstnancům 

 Další služba, kterou poskytuje společnost zaměstnancům je vyhrazené 

parkování, nárok na ochranné pracovní pomůcky a oděv.  

 Jiné sociální služby jako například příspěvky na kulturu, sport, rekreaci, na 

oděvy, vitamínové balíčky a podobně společnost Zoltex s.r.o. svým 

zaměstnancům neposkytuje. 
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4.4 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Vzdělávání zajišťuje, aby zaměstnanci podniku měli znalosti a dovednosti potřebné 

k uspokojivému vykonávání práce nejen v současnosti, ale i v budoucnosti, aktualizuje jejich 

technické a technologické znalosti v souladu s technickým rozvojem a zvyšuje jejich 

spokojenost a vazbu na podnik.
52

 

Mezi vzdělávací aktivity společnosti patří: 

 Školení nových zaměstnanců – probíhá na pracovišti „on the job“, kdy 

zaškoluje nové zaměstnance vedoucí dílny, někdy i majitel společnosti spolu 

s manažerem,  

 Rozšiřování odborných znalostí – kurzy, které doškolují stávající 

zaměstnance, informují o inovacích a inovačních technikách a technologiích, 

 Vzdělávání vedoucích zaměstnanců – kurzy, které nacvičují manažerské 

schopnosti a dovednosti, 

 Obecné závazné školení – školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrana (BZOP), to probíhá jednou ročně a provádí ho externí firmy, a 

taktéž vždy při nástupu zaměstnance do práce a při zavedení nové technologie, 

 Školení pro počítačovou technologii – zaškolení TH zaměstnance, účetní, 

manažera a majitele na počítačový systém firmy Pohoda E1. 

Ve společnosti chybí personální rozvoj, což znamená, že zaměstnanec se nachází na 

kariérním plateu. Nemá kam postoupit ani není motivován k tomu, že by mohl být pro 

společnost důležitým klíčovým zaměstnancem, který tak může společnosti zvýšit přídatnou 

hodnotu. Poslání a mise společnosti není pro zaměstnance prioritou, jelikož se necítí součástí 

společnosti a společnost ji nemá definovanou, z důvodu neexistence podnikové strategie. 

Nedostává se mu dostačujících možností se prosadit a ukázat své hodnoty, znalosti, 

dovednosti, které by mohly být pozitivním přínosem. 

 

4.5 Zaměstnanecké vztahy 

Koubek uvádí, že zaměstnanecké vztahy a jejich kvalita výrazně ovlivňují dosahování 

podnikových cílů, jak pracovních, tak i životních cílů jednotlivých pracovníků a pracovních 

skupin.
53
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Ve společnosti existuje neformální vztah mezi zaměstnanci, kteří si tykají, což vede 

k uspokojivým a harmonickým pracovním vztahům. Konkrétní, harmonické vztahy, vytvářejí 

společnosti produktivní klima, které má pozitivní vliv na individuální, kolektivní i 

celopodnikový výkon. Mezi majitelem a ostatními zaměstnanci panuje formální vztah 

upravený o různá pravidla. Proto by měl majitel věnovat v zájmu malého podniku pracovním 

vztahům mimořádnou pozornost a neustále je zlepšovat. Rovněž by měla být stanovena jasná 

pravidla a formální rámec, který chrání před zneužíváním zaměstnaneckých vztahů ať už 

samotnými zaměstnanci nebo jejich rodinnými příslušníky. 

 

4.6 Personální audit 

 

Auditem řízení lidských zdrojů se obecně rozumí metoda přezkoumání všech 

závažných stránek řízení lidských zdrojů jako soudobý pokročilý přístup k lidským zdrojům a 

rozvoji lidského potenciálu podstatně ovlivněn. Výsledky tohoto auditu by měly odpovědět na 

otázku, „jak na tom firma je“ v oblasti řízení lidských zdrojů, které jsou její slabé stránky a 

jaké přednosti v této oblasti, a co by měla dělat, aby zhodnotila a rozvinula pravděpodobně 

nejcennější zdroj, jimž disponuje. Audit má diagnostický charakter, jenž formuluje 

jednoznačné závěry, pojmenovat zjištěný stav a ukázat jakým směrem by se firma měla 

ubírat, aby dosáhla vysoké úrovně zužitkování svých lidských zdrojů a rozvoje lidského 

potenciálu, což je nezbytná podmínka pro perspektivní rozvoj firmy.
54

 

 

Jak provést audit společnosti? 

Budu postupovat dle návodu, knihy Personalistika pro malé a střední firmy od Jiřího 

Bláhy, Aleše Mateiciuca a Zdeňky Kaňákové. 

Postup je rozvržen do čtyř kroků: 

1. krok: Shromáždění informací – k tomu to slouží dotazník 

2. krok: Hodnocení – sumarizace bodů 

3. krok: Analýza – zjištění silných slabých stránek 

4. krok: Plán – akční plány a programy pro zlepšení úrovně ŘLZ ve firmě 
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4.6.1 První krok – Shromáţdění informací 

 

Celkem budeme hodnotit 7 oblastí 

Tab.4.1 

Oblasti řízení lidských zdrojů zahrnuté do auditu Počet otázek 

1. strategie a plánování lidských zdrojů 11 

2. organizační uspořádání ve vztahu k řízení lidských zdrojů 12 

3. výběr a příjímání nových zaměstnanců 10 

4. vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 12 

5. řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců  14 

6. Odměňování zaměstnanců – mzda, zaměstnanecké výhody 10+7 

7. zaměstnanecké vztahy – vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví 15+7+4 

8. firemní kultura 11 

Celkový počet otázek 113 

 

Většina otázek je dichotomická, kde odpovídáme ano nebo ne, na konci každé oblasti 

je postojová otázka, kde se hodnotí celková úroveň příslušné oblasti. Používaná škála, kde 5 

znamená vysoká úroveň a 1 znamená nízká úroveň, 3 znamená průměr. 

 

Dotazník 

Tab.4.2 1) Strategie plánování lidských zdrojů 

Otázky  Ano Ne 

1. Má firma vypracovanou podnikatelskou strategii?  ne 

2. Tato strategie je s výhledem více než na dva roky?  ne 

3. Bylo stanoveno poslání ŘLZ – proč je potřebné se zabývat lidmi ve firmě?  ne 

4. Byly stanoveny cíle pro ŘLZ, jež vycházejí z podnikatelské strategie?  ne 

5. Jsou tyto cíle zveřejněny?  ne 

6. Znají je všichni manažeři?  ne 

7. Je ze stanovených cílů zřejmé, že lidské zdroje jsou stejně významné jako finanční a materiální 

zdroje? 

 ne 

8. Je v organizačním schématu vyznačená oblast ŘZL?   ne 

9. Má firma plány pro zabezpečení lidských zdrojů?  ne 

10. Kolik potřebuje vaše firma (uveďte % podíl tak, aby jejich součet činil 100%):   

 Klíčových zaměstnanců              -        70% 

 Obslužných zaměstnanců           -         20% 

 Ostatní flexibilní zaměstnanci    -        10%                                                                                                                  

11. U následující otázky zhodnoťte, jaká je celková úroveň řízení lidských zdrojů ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

                                                 
Tab.4.1

 Vlastní zpracování 
Tab.4.2

 Vlastní zpracování 
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Tab. 4.3 2) Organizační uspořádaní firmy ve vztahu k ŘLZ 

Otázky  Ano Ne 

1. Je určená osoba ve firmě, jež zodpovídá za úroveň ŘLZ?  ne 

2. Má zodpovědná osoba za ŘLZ vymezeny personální činnosti, za které zodpovídá?  ne 

3. Je prestiž této osoby stejná jako prestiž jiných top manažerů?  ne 

4. Je pro činnost jasná daná filozofie firmy pro ŘLZ ?  ne 

5. Jsou ve firmě popisy pracovních míst? ano  

6. Vlastní všichni zaměstnanci kopii svého popisu práce?  ne 

Popis pracovních míst slouží: 

7. K řízení lidských zdrojů? 

ano  

8. Pro odměňování zaměstnanců ve firmě?   ne 

9. Pro normy jakosti? ano  

10. Jsou popisy pracovních míst aktualizovány ano  

11. Znají zaměstnanci firmy požadavky, které jsou kladeny na manažery v oblasti personalistiky?   

12. Jaká je celková úroveň vedení personální agendy ve firmě? Zakroužkujte odpověď na stupnici 

1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

 

Tab. 4.4 3) Výběr a příjímání nových zaměstnanců 

Otázky  Ano Ne 

1. Je určená osoba na výběr zaměstnanců? ano  

2. Je proškolená?  ne 

3. Je vždy u přijímacího pohovoru vedoucí pracoviště, kam bude uchazeč umístěn? ano  

4. Jsou vedoucí proškoleni ohledně toho, jak vést přijímací pohovor?  ne 

5. Je v organizaci zaveden ustálený postup pro přijímání nových zaměstnanců? ano  

6. Při obsazování vyšších pracovních pozic jsou upřednostňování stávající zaměstnanci? ano  

7. Je nastavena jasná strategie pro upřednostňování vnitřních lidských zdrojů před vnějšími?  ne 

8. Byla tato strategie sdělená všem zaměstnancům?   ne 

9. Je ve firmě adaptační program pro nové zaměstnance? ano  

10. Jaká je celková úroveň příjímání zaměstnanců ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední,  5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

  

                                                 
Tab. 4.3

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.4

 Vlastní zpracování 
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Tab.4.4 4) Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Otázky  Ano Ne 

1. Je nastavena ve firmě politika vzdělávání a rozvoje? ano  

2. Je ve firmě určená osoba, jež je zodpovědná za rozvoj zaměstnanců? ano  

3. Je podporován profesionální rozvoj zaměstnanců prostřednictvím školení mimo firmu? ano  

4. Je ve firmě zaveden ustálený postup výběru zaměstnanců pro vzdělávání?  ne 

5. Zjišťujete potřeby vzdělávání zaměstnanců s ohledem na předpokládaný rozvoj firmy?  ne 

6. Nabízí firma semináře pro vedoucí v oblasti vedení lidí?  ne 

7. Má firma zpracován program pro rozvoj a vzdělání zaměstnanců?  ne 

8. Jsou výsledky vzdělávacích programů vyhodnocovány?   ne 

9. Existuje evidence zaměstnanců, kteří se účastní vzdělávacích programů? ano  

10. Vyhodnocuje firma investice do vzdělávání zaměstnanců?  ne 

11. Kolik hodin v průměru stráví ročně zaměstnanec na školeních, jež nejsou povinné ze zákona?           18 hod. 

12. Jaká je celková úroveň vzdělávání zaměstnanců ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Tab.4.5
 
5) Řízení výkonu a pracovní hodnocení zaměstnanců 

Otázky  Ano Ne 

1. Je ve firmě zaveden systém pracovního hodnocení zaměstnanců? ano  

2. Provádíte ve firmě pravidelné hodnocení zaměstnanců?  ne 

3. Chválíte své zaměstnance? ano  

4. Zaměstnanci jsou dobře informování o účelu a využití pracovního hodnocení? ano  

5. Je váš systém hodnocení zaměstnanců dále rozvíjen a zdokonalován?  ne 

6. Nabízí firma semináře pro vedoucí v oblasti vedení lidí?  ne 

Výsledky z pracovního hodnocení využíváte  ano  

7. V odměňování zaměstnanců? ano  

8. V přemísťování zaměstnanců na jiné pracoviště?   ne 

9. Pro další vzdělávání zaměstnanců?  ne 

10. Zvyšování výkonnosti firmy? ano  

11. Pro zlepšování a řešení zaměstnaneckých vztahů ano  

12. Zvyšování kvality řízení a vedení lidí ano  

13. Jaká je celková úroveň vzdělávání zaměstnanců ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

14. Jakým způsobem se provádí hodnocení zaměstnanců s tím, že 1 znamená, že jde o málo 

formální přístup, 3 střední a 5 znamená exaktní přístup. 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

  

                                                 
Tab.4.4

 Vlastní zpracování 
Tab.4.5

 Vlastní zpracování 
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6) Odměňování zaměstnanců 

Tab.4.6 Mzda  

Otázky  Ano Ne 

1. Má firma mzdovou politiku? ano  

2. Je tato politika zveřejněna?  ne 

3. Vychází mzdová politika z podnikové strategie?  ne 

4. Je způsob odměňování nastaveny ve firmě pro zaměstnance transparentní? ano  

5. Existuje nějaký formální plán na zvýšení mezd ve firmě?  ne 

6. Je růst mezd ve firmě závislý na produktivitě práce? ano  

7. Která z následujících kritérií jsou nejvíce zohledňována při odměňování zaměstnanců: 

 Pouze individuální pracovní výkon       -         

 Pouze počet odpracovaných let             -       

 Obojí – počet odpracovaných let i výkon    -        ano 

  

8. Je sledováno, ve které pozici je nejvyšší fluktuace?  ano  

9. Jaký je podíl zaměstnanců v jednotlivých kategoriích podle těchto kritérii:   

 Pouze individuální pracovní výkon            -   70%    

 Pouze počet odpracovaných let                  -    30%     

 Obojí – počet odpracovaných let i výkon    -  80% 

10. U následující otázky zhodnoťte, jaká je celková úroveň řízení lidských zdrojů ve firmě? 

Zakroužkujte odpověď na stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

 

Tab.4.7 Zaměstnanecké výhody 

Otázky  Ano Ne 

1. Nabízí firma svým zaměstnancům zaměstnanecké výhody? ano  

2. Převažují v nabídce pracovní zaměstnanecké výhody  - vzdělávání, stravování, deputát?  ne 

3. Je stanoven zaměstnanecký účet, do jehož výše si mohou zaměstnanci vybrat 

zaměstnanecké výhody? 

 ne 

4. Je nabídka zaměstnaneckých výhod 1x ročně aktualizovaná?  ne 

5. Sledujete zaměstnanecké výhody u konkurenčních firem? ano  

6. Jsou sledovány potřeby zaměstnanců?  ne 

7. Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých výhod ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

  

                                                 
Tab.4.6

 Vlastní zpracování 
Tab.4.7

 Vlastní zpracování 
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7) Zaměstnanecké vztahy 

Tab.4.8 Vztahy 

Otázky  Ano Ne 

1. Má firma politiku zaměstnaneckých vztahů?  ne 

2. Je ve firmě určená osoba zodpovědná za úroveň zaměstnaneckých vztahů? ano  

3. Jsou představy, politiky a očekávání firmy shrnuty do etického kodexu pracovního 

jednání? 

 ne 

Pokud jste odpověděli ano, pokračujete ve vyplňování, ostatní přejdou k otázce 7.   

4. Účastnili jste se na tvorbě tohoto kodexu všichni vedoucí?  ne 

5. Jsou s tímto kodexem seznámení všichni zaměstnanci? ano  

6. Dostávají ji i nově příchozí zaměstnanci?  ne 

7. Dostali zaměstnanci informaci, s kým nebo na koho se mohou obrátit v případě potřeby 

rady situacích týkajících se zaměstnaneckých vztahů? 

ano  

8. Vede ve firmě výstupní rozhovory?  ano  

9. Je to formou: 1. rozhovoru  

                           2. dotazníků                                                                         

                           3. obojí 

ano  

10. Má firma trvalý přístup k právnímu poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů ano  

11. Existuje ve firmě osoba, která eviduje legislativu v oblasti zaměstnaneckých vztahů, 

pravidla, aktivity? 

ano  

12. Zjišťujete, zda jsou vaši zaměstnanci ve firmě spokojeni?  ano  

13. Jsou záznamy všech stížnosti evidovány a analyzovány?  ne 

14. Jsou stížnosti zaměstnanců řešeny do 5 dnů od jejich přijetí? ano  

15. Jaká je celková úroveň zaměstnaneckých vztahů ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední,  5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

 

Tab.4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců  

Otázky  Ano Ne 

1. Je evidován počet dnů u zaměstnanců z důvodů pracovní neschopnosti? ano  

2. Dostává top management periodicky zprávy týkající se bezpečnosti ve firmě?  ne 

3. Jsou evidovány pracovní úrazy? ano  

4. Jsou vytvořeny podmínky pro profesionální lékařskou první pomoc? ano  

5. Je určená osoba odpovědná za bezpečnost práce ve firmě? ano  

6. Umožňuje organizace pravidelné preventivní prohlídky zaměstnanců? ano  

7. Jaká je bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

  

                                                 
Tab.4.8

 Vlastní zpracování 
Tab.4.9

 Vlastní zpracování 



69 

 

Tab.4.10 Zabezpečení politiky rovných příležitosti 

Otázky  Ano Ne 

1. Existuje ve firmě politika rovných pracovních příležitostí? ano  

2. Byla tato politika oznámena všem zaměstnancům? ano  

3. Jsou určená opatření k tomu, aby při příjímání nových zaměstnanců nedošlo k 

diskriminaci? 

ano  

4. Jaká je celková úroveň politika rovných příležitosti ve firmě? Zakroužkujte odpověď na 

stupnici 1 – 5, kde 1 – je nízká, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

 

Tab.4.11 8) Firemní kultura 

Otázky  Ano Ne 

1. Má firma definované hodnoty, které jsou pro ni důležité?  ne 

2. Jsou o nich zaměstnanci dobře informování?  ne 

3. Sdílejí zaměstnanci tyto hodnoty a uznávají je?  ne 

4. Chovají se manažeři v souladu s firemními hodnotami?  ne 

5. Je ve firmě vytvořeno podnikatelské proaktivní klima orientované na zákazníka? ano  

6. Jsou ve firmě jasně a srozumitelně nastaveny personální a provozní normy?  ne 

7. Přizpůsobuje se Váš styl vedení lidí zaměstnancům?  ne 

8. Adaptují se vaši zaměstnanci na změny?   ne 

9. Podporujete vytváření partnerských vztahů k zákazníkovi? ano  

10. Znáte přednosti a nedostatky své konkurence? ano  

11. Jaká je celková úroveň firemní kultury ve firmě? Zakroužkujte odpověď na stupnici 1 – 5, 

kde 1 – je nízká, 3- střední, 5 - vysoká 

Horší  -  lepší 

1 2 3 4 5 

4.6.2 Druhý krok  - Vyhodnocení 

Tab. 4.12 

1. Strategie a plánování 
lidských zdrojů, firemní kultura 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 9 1  0 

% ukazatel Více jak 41% Méně, jak 40%  

Otázka 10 – u klíčových 
zaměstnanců  

3 2 3 

 1 2 3 4 5  

Otázka 11  X     1 

Celkem   4 

 

                                                 
Tab.4.10

 Vlastní zpracování 
Tab.4.11

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.12

 Vlastní zpracování 
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Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 17 bodů – naše hodnocení – 4. 

Tab. 4.13 

2. Organizační uspořádání ve 
vztahu k ŘLZ 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 11 1  4 

 1 2 3 4 5  

Otázka 11   X    2 

Celkem   6 

 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 16 bodů – naše hodnocení – 6 

 

Tab. 4.14 

3. Výběr a příjímání nových 
zaměstnanců 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 9 1  5 

 1 2 3 4 5  

Otázka 10     X  4 

Celkem   9 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 14 bodů – naše hodnocení – 9 

 

Tab. 4.15 

4. Vzdělávání a rozvoj 
zaměstnanců 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 10 1  4 

hod. Více a 4 hodiny Méně neţ 2 hodiny  

Otázka 11 – u klíčových 
zaměstnanců  

3 2 3 

 1 2 3 4 5  

Otázka 12   X    2 

Celkem   9 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 18 bodů – naše hodnocení – 9 

                                                 
Tab. 4.13

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.14

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.15

 Vlastní zpracování 
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Tab. 4.16 

5. Řízení výkonu a pracovní 
hodnocení zaměstnanců 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 12 1  8 

 1 2 3 4 5  

Otázka 13 - 14 X  X   4 

Celkem   12 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 22 bodů – naše hodnocení – 12 

 

Tab. 4.17 

6. Odměňování zaměstnanců 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 8 1  4 

kritéria Výkon Odpr.hod. Obojí   

Otázka 9 – u klíčových 
zaměstnanců  

3  2 3 

 1 2 3 4 5  

Otázka 10   X    2 

Celkem   9 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 16 bodů – naše hodnocení – 9 

 

Tab. 4.18 

6. Zaměstnanecké výhody 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 6 1  2 

 1 2 3 4 5  

Otázka 7   X   3 

Celkem   5 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 11 bodů – naše hodnocení – 5 

 

Celkem za oblast odměňování můţeme obdrţet 27 bodů – naše hodnocení – 14 

 

                                                 
Tab. 4.16

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.17

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.18

 Vlastní zpracování 
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Tab. 4.19 

7. Zaměstnanecké vztahy 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 8; 10 - 13 1  8 

kritéria Rozhovor Dotazník Obojí   

Otázka 9  2  3 2 

 1 2 3 4 5  

Otázka 14   X   3 

Celkem   13 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 20 bodů – naše hodnocení – 13 

 

Tab. 4.20 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 6 1  5 

 1 2 3 4 5  

Otázka 7    X  4 

Celkem   9 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 11 bodů – naše hodnocení – 9 

 

Tab.4.21 

7. Zabezpečení politiky rovných 
příležitosti 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 3 1  3 

 1 2 3 4 5  

Otázka 4    X  4 

Celkem   7 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 8 bodů – naše hodnocení – 7 

  

                                                 
Tab. 4.19

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.20

 Vlastní zpracování 
Tab.4.21

 Vlastní zpracování 
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Tab. 4.22 

8. Firemní kultura 
 

ANO NE Body 

Otázka 1- 10 1  3 

 1 2 3 4 5  

Otázka 11   X   3 

Celkem   6 

Za tuto oblast můţeme nejvíce obdrţet 15 bodů – naše hodnocení – 6 

 

4.6.3 Třetí krok – Analýza 

Tab. 4.23 

Oblasti Hodnoty 

 Max .bodů nízká střední  vysoká 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 17 do 9 10 – 13 14 – 17 

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16 do 8 9 – 12 13 – 16 

3. Výběr a příjímání nových zaměstnanců 14 do 7 8 – 10 11 – 14 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 18 do 9 10 – 13 14 – 17 

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení 

zaměstnanců 

22 do 11 12 – 16 17 – 22 

6. Odměňování zaměstnanců celkem 27 do 14 15 – 20 21 – 27 

7. Zaměstnanecké vztahy 39 do 19 20 – 29 30 – 39 

8. Firemní kultura 15 do 8 9 - 11 12 - 15 

 

 

Tab. 4.24 

Oblasti Hodnoty 

 Max .bodů nízká střední  vysoká 

1. Strategie a plánování lidských zdrojů 17 4   

2. Organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ 16 6   

3. Výběr a příjímání nových zaměstnanců 14  9  

                                                 
Tab. 4.22

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.23

 Vlastní zpracování 
Tab. 4.24

 Vlastní zpracování 



74 

 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 18 9   

5. Řízení výkonu a pracovní hodnocení 

zaměstnanců 

22  12  

6. Odměňování zaměstnanců celkem 27 14   

7. Zaměstnanecké vztahy 39  29  

8. Firemní kultura 15 6   

Celkem  89 

 

 

Celková úroveň lidských zdrojů ve firmě: 

 Vysoká úroveň ŘLZ : 127- 168 bodů 

 Střední úroveň ŘLZ : 85 – 126 bodů 

 Nízká úroveň ŘLZ : do 84 bodů 

 

Celková úroveň ŘLZ činí 89 bodů. Firma věnuje ŘLZ střední pozornost. 

 

4.6.4 Čtvrtý krok – Plán 

Pokud jsme získali body v rozpětí 85 -126, pak ŘLZ má střední úroveň. V tomto 

případě je třeba hledat personální činnosti, jež mají nižší úroveň a potřebují zlepšení. Z auditu 

vyplynula úroveň ŘLZ střední, ale s inklinací k nižší úrovni - (pouze 89 bodů ze 126 

možných), proto je potřeba zlepšit nejslabší stránky ŘLZ  a zaměřit se na strategii a plánování 

lidských zdrojů, organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ a firemní kulturu. Zároveň udržovat 

stávající silnější stránky. 

 

 

 

5 Návrhy a doporučení 

 

Zvýše uvedeného a analyzovaného auditu, lze pochopit, že společnost by si měla držet 

a zvýšit ty personální činnosti, které mají nízkou hodnotu tzn. strategii a plánování lidských 

zdrojů, organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ a firemní kulturu. Tyto tři oblasti se dostávají 

do menšího než 50% stavu z celkových 100%. 
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5.1 Vytvoření podnikové strategie 

Společnost by se měla zaměřit na vytvoření podnikové strategie, která vychází ze 

strategie vlastnické, ve které si majitel stanoví strategické cíle a záměr. Strategické řízení je 

nedílnou složkou komplexního řízení firmy.  

Majitel společnosti spolu s obchodním ředitelem by měl v prvé řadě vytvořit 

strategický plán, který znamená plán interakci firmy s vnějším konkurenčním prostředím. Měl 

by definovat a analyzovat současnou situaci, ve které se firma nachází a kam směřuje do 

budoucnosti. Analýza znamená analyzovat vnější a vnitřní prostředí a formulovat poslání a 

misi společnosti. Poté by měl informovat všechny své zaměstnance o dané situaci a připravit 

je na strategické řízení společnosti. 

Po vytvoření podnikovou strategie, je tato strategie do manažerské strategie, která 

implementuje podnikovou strategii do jednotlivých útvarů, kde bude detailněji rozebrána. 

Určí se přesné postupy, jak těchto cílů dosáhnout. 

 

Obr. 5.1 Tvorba strategického plánu 

 

 

Příkladem je pak v oblasti personálního oddělení personální strategie, kdy si top 

management určí, čeho chce dosáhnout v oblasti ŘLZ: 

 naplnění cílů v oblasti počtu a struktury zaměstnanců,  

 vytýčení dlouhodobých cílů v oblasti kariérních a odborném růstu zaměstnanců, 

                                                 
Obr. 5.1

 <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-10024700-50670840-600000_detail-strategicke-rizeni-podniku>[cit. 

2011-03-20] 
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  dlouhodobé finanční cíle ve vztahu k zaměstnancům. 

Dále to může být v oblasti nákupu, odbytu, marketingu atd. Součástí každé 

manažerské strategie, operativní strategie je finanční plán, který je důležitou částí strategie. 

Majitel s obchodním ředitelem vše prokonzultují s účetní, která je bude koordinovat v oblasti 

financí. 

Ke strategii, také patří i manažerské rozhodnutí, které provádí management, a které 

stanovuje, co má kdo, kdy, dokdy, jak a za jakých podmínek dělat či udělat, aby bylo 

dosaženo žádoucího stavu nebo stanoveného cíle.
55

 

 

 

5.2 Nadefinování personální politiky pro společnost Zoltex s.r.o. 

 

Mezi další opatření navrhuji firmě Zoltex s.r.o., aby nadefinovala personální politiku, 

která by měla být diferencovaná s jasnými cíli: 1) podporovat výkonnost organizace, 2) 

stabilizovat výkonné zaměstnance.  

 

Na základě tohoto doporučuji změnu ve mzdové politice, aby byl kladen důraz na 

výkonnost, a to pomocí změny poměru fixní a variabilní složky platu pro obchodní zástupce, 

neboť stávající systém s poměrem 80% fixní a 20% variabilní složky není dostatečně 

motivující pro vyšší výkon. Navrhoval bych poměr až 60% fixní složky platu ku 40% 

variabilní. Personální politika nemůže být v tomto podniku plošná, ale musí být 

diferencovaná. Z toho také vyplývá, že administrativní zaměstnanci by se mohli dostat s touto 

hranici maximálně na úroveň 70% fixní složky ku 30% variabilní vzhledem k povaze práce, 

kterou pro firmu vykonávají. U administrativy by variabilní složka byla podmíněna plněním 

plánu a obraty. 

 

V odměňování zohlednit přínos konkrétního zaměstnance pro firmu. Odměny by měly 

být realizovány systémem odměn tzv. jádra. 

 

                                                 
55

 KÁŇÁKOVÁ, Z.; BLÁHA, J.; BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: Akademie J.A. Komenského, 

2000,  str. 85 
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Zavedení etického kodexu pracovního jednání, seznámit s ním důkladně zaměstnance. 

Cílem je zaměřit se na kvalitu práce a rovněž na etické stránky, včetně ekologického 

respektování, které je v tomto odvětví často potlačováno. 

 

Zaměřit se na rozvoj firemní kultury. Jednak firma získá dobré jméno u zákazníků, ale 

také samotní zaměstnanci se cítí lépe v prostředí, kde se ctí pravidla a zásady, které jsou jasně 

dané. Ty zasahují do celé škály věcí. Počínaje komunikací mezi sebou, pracovním oblečením, 

komunikaci se zákazníkem, reakci na konkurenci. Firma se tak stane dobře čitelnou pro 

zákazníky i samotné zaměstnance. To vše by mělo napomoci k identifikaci zaměstnanců 

s firmou, ke zvýšení loajality a efektivity práce. 

 

Společnost Zoltex s.r.o. by měla vzhledem k vysokému průměrnému věku zaměstnanců, 

který vychází 44,75 let u mužů a 46, 5 let u žen, pamatovat na omlazení osazenstva 

zaměstnanců. Toto opatření výborně doplní stávající zkušené zaměstnance, kteří mohou 

pomoci se zaučením méně zkušených a podstatně mladších kolegů. 

 

Z auditu vyplynula úroveň ŘLZ střední, ale s inklinací k nižší úrovni - (pouze 89 bodů 

ze 126 možných), proto je potřeba zlepšit nejslabší stránky ŘLZ  a zaměřit se na strategii a 

plánování lidských zdrojů, organizační uspořádání ve vztahu k ŘLZ a firemní kulturu. 

Zároveň udržovat stávající silnější stránky. Tímto opatřením se společnost Zoltex s.r.o. může 

vyhnout nebo alespoň zmírnit komplikace, které mohou nastat, jakmile odezní krize. 

 

5.3 Zavedení personálního informačního systému 

Jelikož ve společnosti není oddělení ŘLZ, o vše se stará TH zaměstnanec. Pro jeho 

zjednodušení a kvalitní řízení lidí může společnost využít externí firmu, zabývající se 

informační technikou, která by zavedla systém HRIS. 

Řízení lidských zdrojů (HRM – human resource management) je nedílnou součástí 

podpůrných procesů každé organizace. Rozsah jeho pokrytí informačním systémem se 

výrazně liší podle typu a velikosti firem, odvětví podnikání i schopnosti umět IS/ICT 

efektivně v této oblasti využít.  

Na nejvyšší stupeň personálního řízení postupně přecházení zejména podniky, pro něž 

je systematická práce s vlastními lidmi nezbytná k udržení konkurenceschopnosti.  
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5.4 Zavedení Talent managementu do společnosti 

Další kritickou oblastí společnosti je, že se dostatečně nevěnuje svým zaměstnancům, 

nezjišťuje jejich potřeby, chybí ji takzvaná percepce, pomocí, které by společnost poznala, 

zda se v jejím vnitřním prostředí nachází klíčoví zaměstnanci, do kterých by společnost 

investovala peníze a viděla tyto zaměstnance jako pozitivní investici, která se vrátí v podobě 

zisku a přídatné hodnoty, která taktéž zvýší hodnotu společnosti. Firma svými zaměstnanci 

dostatečně pokrývá poptávku – nachází se tudíž v ideálním stavu, ale měla by pamatovat na 

podporu stávajících zaměstnanců, aby byl zajištěn jejich dostatečný rozvoj. Proto navrhuji 

zavést do firmy talent managementu. Jestliže podpoří stávající zaměstnance, dotkne se to 

všech tří úrovní struktury společnosti, a to jedince, pracovní skupiny a celku firmy. Investice 

do podpory talentu jedince se odrazí v jeho spokojenosti a vývoji, což podporuje výkonnost 

celého oddělení, které následně spolu s dalšími články společnosti vytváří dynamický celek, 

který se neustále vyvíjí a neustrne na místě. 

 

5.4.1 Rozvoj talentů 

Jednou důležitých částí, které se musí společnost věnovat je rozvoj talentů, snažit se o 

udržení kvalitních lidí ve společnosti. Společnost by měla nabídnout možnost rozvoje jejich 

silných stránek, zlepšení jejich individuálního celkového výkonu i jednotlivých kompetencí, 

posílení jejich motivace a umožnění rozvoje jejich kariéry. 

Proto management společnosti nabídne zaměstnanci rozvojový program, který by měl 

mít podobu uceleného programu pro přesně specifikovanou skupinu talentů. 

Tento program může zahrnovat kombinaci různých metod, aktivit či nástrojů rozvoje 

talentů, vždy podle specifických potřeb konkrétní organizace. Jde o metody „on the job“ – 

přímo na pracovišti jako koučing, mentoring, nebo „off the job“ – mimo pracoviště, k těm 

patří workshopy, development centra, e-learning. 

 

5.4.2 Udrţení talentů 

Nedílnou součástí strategie řízení talentů jsou i aktivity, které zabezpečují udrţení a 

stabilizaci jednotlivců v organizaci, a proto cílem společnosti by mělo být zajištění toho, aby 

talentovaní lidé zůstávali v organizaci jako její oddaní členové, aby neměli tendenci 

organizaci opouštět, což by mohlo mít na organizaci neblahý dopad. 

Dále by se společnost měla snažit o to, aby byla atraktivním zaměstnavatelem, 

místem, kde lidé rádi pracují a skvělým pracovištěm. K faktorům, které přispívají k tomu, aby 
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organizace byla atraktivním zaměstnavatelem, patří nabídka zajímavé a oceňované práce, 

zajištění příležitosti k učení, rozvoji a posunu v kariéře pro talenty, respektování rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem ze strany organizace atd.
56

  

 

6 Závěr 

 

Personální politiku můžeme řadit mezi důležité oblasti řízení lidských zdrojů. Pro 

splnění cílů řízení lidských zdrojů je definována personální politika v jednotlivých oblastech. 

Jedná se o soubor postupů, pravidel a zásad, které dodržujeme a uplatňujeme při realizaci 

personálních procesů.  

Diplomová práce na téma „Personální politika v malé organizaci“ se zabývala 

personální politikou malé organizace, ve které jsem analyzoval specifické personální procesy 

a snažil se o jejich nastínění a poté i navrhnul řešení jejich slabých stránek, což bylo hlavním 

cílem diplomové práce: vytvoření podnikové strategie, vytvoření personálního informačního 

systému a podpora talentů ve firmě pomocí talent managementu. 

Diplomovou práci jsem rozdělil do tří částí.  

První část obsahovala, část teoretickou, ve které jsem se věnoval personálními 

činnostmi, které obsahují důležité poznatky v oblasti problematiky řízení lidských zdrojů.  

Druhá část diplomové práce byla zaměřená na rozbor společnosti a její personální 

politiku. Byly analyzovány personální činnosti, ve kterých byly zjišťovány slabé stránky a to 

za pomocí personálního auditu, tento audit byl formulován otázkami, které pak byly 

vyhodnoceny. Podstatou bylo zjištění, že společnost věnuje řízení lidských zdrojů střední 

pozornost, což znamená, že by měla hledat personální činnosti, které mají nižší úroveň a 

potřebují zlepšení. To se projevilo v oblasti strategie lidských zdrojů, kde společnost postrádá 

funkci personalistiky, v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také i ve vzdělávání a rozvoji 

zaměstnanců. 

V třetí části, a to závěrečné části byla navržená opatření, která by mohla eliminovat 

nízkou úroveň řízení lidských zdrojů a věnovat jí dostatečnou pozornost. Vedení společnosti 

bylo navrženo, aby svou pozornost směrovala k nastavení dobré strategie řízení lidských 

zdrojů a taktéž věnovala lidskému kapitálu značnou pozornost a vyvíjela se směrem 

k moderní koncepci personální práce. Společnost, aby byla konkurenceschopná, musí být 

v rovnováze a v souladu s podnikovou strategií a cíli, musí mít stanovené podnikové poslání a 

                                                 
56

 HORVÁTOVÁ, P. Talent management a jeho využití při řízení lidských zdrojů v organizaci. Ekonomická 

revue: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.  Roč. 13, č. 2 

2010. 86. 
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misi, které by měly být součástí hodnot zaměstnanců. Pokud zaměstnanci podnikové poslání 

sdílí a cítí se součástí společnosti, můžeme říct, že společnost má pozitivně našlápnuto, ke 

stanovenému cíli. 

Turbulentní změny a globální změny externího prostředí kladou na organizaci stále 

náročnější požadavky. Proto, aby společnost mohla zvládat tyto změny, musí se zaměřit na 

hlavní aktivum, což jsou lidé. Pokud společnost nemá dostačující kvalifikovaný personál, 

který se vyznačuje potřebnými schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi, může její takt být 

mimo rytmus konkurence a trhu, což může znamenat zánik. Proto je dobré se dostatečně 

věnovat klíčovým personálním činnostem. Cíle uvedené v úvodu diplomové práce byly 

splněny. 
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Seznam zkratek 

atd.  a tak dále 

aj                   a jiné  

apod.              a podobně 

BZOP              bezpečnost a ochrany zdraví při práci a požární ochrana 

EUR  euro 

hod.               hodina  

Kč       česká koruna  

např.   například 

obr.  obrázek 

resp.               respektive 

ŘLZ                řízení lidských zdrojů 

tab.  tabulka 

THP                technicko – hospodářský pracovník 

tj.  to je 

tzv.  tak zvaně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Přílohy 

Příloha: Portfolio služeb společnosti Zoltex s.r.o. 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


