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1 Úvod 

 

„Můžete používat nejmodernější technické vynálezy a nejdokonalejší technologie, 

ale bez kvalitních lidí nikdy vrcholu nedosáhnete. Chcete-li je mít, musíte je umět vybrat 

a získat, správně ohodnotit, motivovat, vzdělávat, sledovat a plánovat jejich růst. Pak není 

žádný vrchol nedosažitelný.“ (vaclavkeil.cz, 2012).  

Práce je zaměřena na software pro podporu řízení lidských zdrojů v organizacích 

zaměřující se na různé podnikatelské činnosti nebo poskytování služeb. Toto téma bylo 

vybráno kvůli problematice, která je na pomezí ekonomického a informačního sektoru stejně 

jako zvolený studijní obor autora.  

Problematika řízení lidských zdrojů je zajímavá hned z několika pohledů. 

Z ekonomického hlediska jde zejména o tok lidských zdrojů. Konkrétně to jsou: hodnocení, 

mzdy, školení, náklady spojené s řízením lidského kapitálu nebo jak se projeví pochybení 

lidského faktoru v rámci podniku.  

Z hlediska informačních technologií jde o software, který je firmami využíván 

pro jejich programovou flexibilitu, a plně vyhovuje nárokům daného podniku nebo byl přijat 

s nedostatky, které by měly být průběžně odstraněny.  

Autor považuje řízení lidských zdrojů za problematiku, která se neustále řeší a řešit 

bude. Spolu s kombinací softwarové základny pro personalisty, kteří spravují lidské toky, 

tak vzniká zajímavá kombinace dvou tolik odlišných oblastí z hlediska vzájemné kooperace. 

Cílem práce je vykonat průzkum současné situace na našem trhu, ve smyslu 

softwarového řešení určeného pro podporu personalistiky v podnicích bez ohledu na jejich 

velikost nebo odvětví působnosti. Vybrat dostupné programy a popsat je. Následně na základě 

stanovených kritérií se provede vyhodnocení, které je rozšířené o informace z dotazníkového 

šetření, na jehož základě lze usoudit, které programové řešení je ve společnostech s místem 

působnosti na území České republiky nejčastěji používáno. Tyto přední softwarové nástroje 

následně zhodnotit v konkrétních modulech funkčnosti.  

 

http://www.vaclavkeil.cz/ucetni-moduly#mzdy_a_platy
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2 Teoretická východiska práce 

 

Smyslem této části je zaměření se na teoretická východiska potřebná k lepšímu 

pochopení navazující praktické části.  

Na následujících stranách je popsán historický vývoj řízení lidských zdrojů. Další část 

je věnována obecné teorii související s HRM, včetně uvedení několika citací. Na část 

zabývající se řízením lidských zdrojů navazuje část věnovaná informačním systémům. V této 

části jsou obsaženy základní pojmy týkající se informačních systémů podpořené citacemi. 

Následuje teorie věnovaná informačním systémům jako takovým. Jejich historie a popis 

současného stavu. Další část tvoří teorie zpracování dotazníkového průzkumu následována 

teorií o vícekriteriální analýze variant. 

2.1 Historický vývoj 

 

„V 80. letech 20. Století pojem personál začíná nahrazovat pojem lidské zdroje a také 

tradiční personální řízení se začíná nahrazovat novým pojetím tzv. řízením lidských zdrojů 

(HRM). I když z humanistického hlediska vnímáme termín zdroj ve spojení s člověkem 

poněkud nelibě, stala se tato koncepce světovým trendem. Změna terminologie nemá význam 

pouze formální, ale vyjadřuje kvalitativní posun ve vnímání vztahu jedince a organizace. 

Je totiž zřejmé, že lidé jsou v současném náročném podnikatelském prostředí, vedle 

technického vybavení, finančním zajištění, surovinách, znalostí a informací dalším 

nepostradatelným zdrojem potřebným pro zajištění efektivnosti a výkonnosti podniku 

(organizace, firmy). V této souvislosti se o zaměstnancích hovoří jako o lidském, intelektuální 

a sociálním kapitálu nebo také o lidském potenciálu.“ (Čvančarová, 2009, s. 287). 

2.2  Teorie HR 

 

Pojmy jako jsou: řízení lidských zdrojů, personalistika, HRM nebo zkráceně HR je 

nutno objasnit, protože všechny z uvedených pojmů jsou v praxi hojně zastoupeny, a proto je 

důležité uvést si několik základních definic, které by pomohly pochopit podstatu řízení 

lidských zdrojů. 
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Odpověď na otázku: „co je to řízení lidských zdrojů“ podle Susan M. Heathfield: 

„Řízení lidských zdrojů (ŘLZ), je funkce v rámci organizace, která se zaměřuje 

na nábor, řízení a poskytuje směr pro lidi, kteří pracují v organizaci. Řízení lidských zdrojů 

může být prováděna také liniových manažerů.“ (humanresources.about.com, 2012). 

Druhou možností, jak popsat pojem „řízení lidských zdrojů“ je: 

„Řízení lidských zdrojů je také strategický a komplexní přístup k vedení lidí, 

pracovní kultury a životního prostředí. Efektivní řízení lidských zdrojů umožňuje 

zaměstnancům produktivně a efektivně přispívat k celkovému směru společnosti a plnění 

jejich organizace cílů a záměrů.“(humanresources.about.com, 2012). 

Kdežto server entrepreneur definuje oddělení lidských zdrojů takto: 

„Oddělení nebo podpůrné systémy pro pracovníky odpovědné získávání a najímání 

a získávání uchazečů, rozvoj dovedností a sledování, správu a přínos dodržování související 

nařízení vlády.“ (entreprenerur.com, 2012). 

Personalistika podle Bláhy, Mateiciuce, a Kaňové, je definována jako:  

„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 organizací. Personalistika zároveň znamená 

specifický díl administrativy každé organizace (podniku, firmy, instituce) a specializovanou 

organizační „technologii“, zabývající se zaměstnanci a jejich záležitostmi s přednostním 

ohledem na zájmy organizace.“ (Bláha, Mateiciuc, a Kaňová, 2005, s. 19). 

Nedílnou součástí podnikové politiky je právě řízení lidských zdrojů bez ohledu na to, 

zda se jedná o zaměstnance z oblasti IT nebo o zaměstnance z nákupního oddělení.  

V posledních několika letech se personalistika dostává do popředí stále více, 

proto jsou také vymýšleny nové softwarové nástroje, pomocí kterých se řeší otázka problému 

řízení lidských zdrojů a nakládání s nimi. 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=en%7Ccs&rurl=translate.google.cz&twu=1&u=http://humanresources.about.com/od/organizationalculture/a/culture.htm&usg=ALkJrhiImW_lrY0InXYXc6Og-r0avhEf0w
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Velmi povedeným způsobem, dle autorova názoru, se podařilo nastínit situaci 

v podniku v knize „Personalistika od A do Z“, proto z ní byl přiložen následující úryvek: 

 „Zdánlivě neproniknutelná síť tohoto bludiště zaměstnaneckých vztahů se tvořila více 

než 40 let a vyvolala obrovský posun od vztahu „pán – sluha“ k přístupu, který lze přirovnat 

k partnerství. Ti, kteří vnímají „partnerství“ jako příliš silný výraz, by si měli položit otázku, 

zda „lze něčeho v mé firmě dosáhnout bez mých zaměstnanců?“. (Martin, 2007, s. 1). 

Poslední citace pochází rovněž z publikace „Personalistika od A do Z“ a byla zde 

uvedena z důvodu, že přes veškerý technický výdobytek, který je v dnešní době přístupný, 

by neměly společnosti zapomínat jak důležitým zdrojem právě ten lidský je: 

„Bez lidí nelze dosáhnout ničeho. Dobře pracující lidé jsou neocenitelní a mohou 

co nejvíce napomoci k dosažení vytyčených cílů – nevýkonní lidé k tomu nepřispějí. 

Pro zaměstnavatele se stává stále větší výzvou to, jak získat – a především, jak si udržet dobře 

pracující zaměstnance.“ (Martin, 2007, s. 1). 

Lidský faktor je v současnosti stále považován za jeden z nejdynamičtějších faktorů 

podniku. Z pohledu podniku jde tedy o jednu z hlavních konkurenčních výhod. Zároveň 

ale řadíme lidský faktor také mezi krizové faktory, protože v praxi se prokazuje, 

že za nejčastějšími chybami a kolapsy stojí právě lidská složka, která převažuje před tou 

technickou. Obdobně můžeme snížit možnost případných komplikací v jednotlivých 

odděleních pomocí softwaru implementovaného na míru firmy. 

Rozvoj softwaru pro oblast řízení lidských zdrojů je stejně potřebný jako rozvoj 

v jakékoliv jiné oblasti, ne-li důležitější. Proto by zaměstnavatel měl dbát na pravidelnou 

aktualizaci softwaru a nebrat tuto věc, jak to ve většině podniků dnes bývá, na lehkou váhu.   

Vhodně vybraný software nebo software vyvinutý přímo pro potřeby organizace může ušetřit 

mnoho nákladů spojených s chodem organizace, a to nejen z finančního hlediska, ale také 

zajišťuje úsporu časovou.  

Řada vývojových firem se zaměřuje na nabídku softwaru pro personalisty, které si 

může koncový klient různě kombinovat a upravovat dle vlastních potřeb. Výrobci těchto 

softwarů se snaží pravidelně aktualizovat své produkty a obohacovat je stále o nové možnosti.  

  



8 
 

V zásadě se jedná buď o koncový produkt, který je plně naprogramovaný a tedy 

pro cílového zákazníka bez pokročilého vzdělání zahrnující IT sféru nebo druhou možností je 

výsledný program, který si člověk s již nabytými vědomostmi o IT a programování je schopen 

upravit dle potřeb vlastních nebo potřeb podniku a je schopen připravit tak programovou 

základnu nejen pro sebe, ale také případně pro své kolegy. 

S různými softwary souvisí také různé cenové relace a doba školení zaměstnanců 

potřebná k rychlé orientaci v programu a bezproblémovému fungování ve firmě. Orientačně je 

doba potřebná pro školení a sžití se s programem v řádu týdnů. 

 Uživatelské příručky jsou samozřejmostí, ale mnoho výrobců poskytuje také vlastní 

školení, kde se zaměstnanci neznalí počítačové terminologie naučí jak manipulovat 

s programem na potřebné úrovni. Tato školení jsou však doplňkovou službou, která nebývá 

zahrnuta v ceně softwaru. 

V těchto programech jsou obsaženy řady modulů zahrnujících nejrůznější informace 

o zaměstnancích jako je třeba počet dětí, dosažené vzdělání, partner, průkazy, které vlastní 

a mnoho jiných. V konečném měřítku jsou tyto programy, velmi usnadňující práci 

personalistů, nedílnou součástí každého podniku, ve kterém jsou použity, a jejich obliba roste. 

 

2.3  Informační systém – IS 

 

Nejdříve jsou uvedeny základní pojmy „informace“ a „systém“ zvlášť a poté pro lepší 

pochopení je objasněna funkce informačního systému jako celku. 

Informace – při vysvětlování pojmu informace budou použita také data, která s nimi 

úzce souvisí. V podstatě se jedná o data, která mají určitou významovou hodnotu, dávají 

smysl. Člověk pak sám už těmto datům přiřadí vlastní význam.  

Systém – „je skupina navzájem propojených a vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

závislých prvků, které tvoří komplexní celek“. (answers.com, 2012). 

Při odpovědi na otázku proč je ve firmách využíváno služeb informačního systému je 

nutné si uvědomit, že základní činností racionálního podniku je vytváření zisku. Zisk je 

společný cíl, kterého se snaží dosáhnout většina společností ve světě. Způsoby jak dosáhnout 
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právě zisku jsou nepřeberné. Jsou společnosti, které jsou orientovány na vlastní výrobu 

produktů, jiné zas těží nerostné suroviny a další generují zisk pomocí poskytování 

nejrůznějších druhů služeb. Informačními systémy jsou tedy podporovány firemní strategie, 

které by měly směřovat k dosažení cíle.  

Od doby vzniku prvních informačních systémů uplynulo již mnoho let a bylo také 

sepsáno nepřeberné množství definic popisujících IS. Autor práce si pod pojmem informační 

systém představuje soubor definovaných prostředků, jako jsou OW, PW, HW, SW, aj. 

Pomocí těchto prostředků jsou shromažďovány, zpracovávány a poskytovány informace. 

Cílem IS tedy je fungovat jako podpůrný prostředek pro plánování, rozhodování a řízení.  

Jiří Voříšek si však pod pojmem informační systém představuje: 

„Soubor lidí, technických prostředků a metod zajišťujících sběr, přenos, uchování, 

zpracování a prezentaci dat, jehož cílem je tvorba a poskytování informací podle potřeb jejich 

příjemců, činných v systémech řízení.“ (Voříšek, 1997). 

 

Oproti tomu Milena Tvrdíková uvádí ve své publikaci, že: 

„Základem dnešní společnosti by tedy měla být schopnost pracovat s rozsáhlými 

objemy dat, vyznat se v nich, umět z nich odvozovat relevantní závěry a na jejich základě 

rozhodovat. To jsou předpoklad úspěšné práce manažerů dnešní doby a v této činnosti jim 

pomáhají informační systémy, podporované informačními a komunikačními technologiemi, 

které zásadně ovlivňují jak způsob práce s daty a informacemi, tak i způsoby rozhodování 

a komunikace.“  (Tvrdíková, 2008, s. 17). 

V současnosti je ve značné oblibě technologie cloud computingu. Spočívá 

v technologiích využívajících internetu. Jedná se poskytování určitých programových služeb, 

které jsou umístěny na serverech, a přistupuje se k nim právě pomocí internetu. Koncoví 

uživatelé se k těmto službám připojují pomocí svých webových prohlížečů nainstalovaných 

na svých stanicích. Nespornou výhodou této technologie je její dostupnost z jakékoliv stanice, 

která má internetové připojení, a cena, protože se platí pouze za užívání a nikoliv za celý 

software. 
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2.4 Podnikový informační systém – ERP 

 

Historie  

Počátky ERP systémů se řadí do šedesátých let minulého století. Tehdejší ERP 

systémy byly vyvíjeny na základě potřeb velkých podniků typu IBM. V takovýchto podnicích 

bylo zapotřebí implementovat celopodnikové informační systémy, které by převzaly, 

kompletní řízení toku zásob na skladech. 

Za několik let nastal další pokrok, když byl vyvinut (společností IBM) systém MRP, 

kterým bylo řízeno materiálové plánování. Začátkem devadesátých let jsou již vyvíjeny první 

ERP systémy pro komplexní řízení podniku. S postupem času jsou využívány tyto informační 

systémy ve všech sekcích podniku. Další etapou ve vývoji ERP systémů byla situace, 

kdy vyvíjené informační systémy firem začaly být nabízeny široké veřejnosti. 

Současnost  

Podnikové informační systémy (ERP) jsou v současné době velmi rozšířeným 

nástrojem, který umožňuje komplexně pokrýt softwarovou základnu podniku a usnadňovat 

tak plánování i samotné řízení vnitřních činností firmy. Díky své komplexnosti může 

zasahovat do všech klíčových procesů organizace jako je řízení lidských zdrojů, ekonomika, 

výroba, logistika a stává se tak klíčovým prvkem informačních technologií ve firmě. 

Postupem času byly tyto systémy zdokonalovány a rozvíjeny, obzvláště po zpřístupnění 

internetu ke komerčním účelům. 

V současnosti se jedná o velmi populární druh informačních systémů, pomocí kterých 

je zaměstnancům usnadňována jejich práce a současně je možno snižovat náklady. Většina 

podniků na celém světě má dnes již implementován tento informační systém zahrnující v sobě 

komplexní řešení plánování a řízení. 

Pomocí ERP systému je umožněno zastřešit všechny tři typy úrovně řízení 

od operativní přes taktickou až po strategickou. 

Operativní úroveň – nejnižší úroveň, kterou je realizována konkrétní činnost vybrané 

části podniku v krátkodobém horizontu. 

Taktická úroveň – střední úroveň, zajišťující realizaci podnikové strategie pomocí 

konkrétních prostředků a postupů. 
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Strategická úroveň – vrcholová úroveň řízení podchycující směr, kterým se podnik 

bude ubírat do budoucnosti. 

ERP systémy mají jednu společnou informační základnu, do které mají přístup všichni 

zaměstnanci a ti mohou pracovat s daty, která jim budou zpřístupněna. Jejich hlavní přednost 

spočívá v modularitě. Uživatel si tedy nemusí nutně pořizovat komplexní ERP systém, pokud 

jej nepotřebuje, ale má možnost výběru jen těch modulů, které bude skutečně využívat. 

Kromě základních modulů ERP, obsahují také celou řadu doplňujících modulů, lišící se 

s každým výrobcem. Může se jednat o modul poskytující výstupy v podobě tiskových sestav, 

mzdový modul nebo modul personální. 

ERP II neboli ERP další (druhé) generace. 

 "ERP II jsou komplexní řešení aplikačních software zahrnující a kombinující v sobě 

funkcionalitu a technologické vlastnosti různých typů aplikací (ERP, CRM, BI, SCM,…). 

Dosahuje se tím vysoká integrace heterogenních aplikací a jednotné uživatelské rozhraní.“ 

(Gála, Pour, Toman s. 199) 

Pokud se tedy hovoří o ERP II, tak se v podstatě jedná o standardní ERP systém 

rozšířený o moduly typu: SRM, CRM, PDM, PLM, aj., které se liší s každým výrobcem. 

Hlavním rozdílem tedy je doplnění o BI (Business inteligence), která usnadňuje manažerům 

rozhodování. 

 

2.5 Teorie dotazníkového průzkumu 

 

Teorie dotazníku 

Dotazník je ve své podstatě obdoba dialogu, tedy rozhovor dvou a více osob. 

V případě dotazníku se taktéž jedná o komunikaci minimálně dvou osob, ať už fyzických 

nebo právnických, kde se jedná o dotaz jedné strany a reakci druhé a to z pravidla v podobě 

psané odpovědi. Rozdíl je ve formě, kterou je dotazník vyplňován. Zde se konkrétně jedná 

o elektronickou podobu dotazníku, který byl společnostem zaslán pomocí elektronické pošty. 

Na začátku většiny dotazníků, ať už veřejných nebo výzkumných, se přesně vytyčí 

problematika daného zkoumání a s ní i spojené cíle. Osoba pověřená zhotovením dotazníku 

by měla postupovat obezřetně při správné formulaci všech částí, včetně samotné 
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problematiky. Dodržováním správné formulace se tak vyhne nepříjemným komplikacím, 

které by z chybné interpretace mohly plynout. Pro správnou formulaci otázek použitých 

v dotaznících a vystižení samotné podstaty je důležité, aby zadavatel, pokud to není on sám, 

úzce spolupracoval s člověkem, který ho tímto úkolem pověřil. 

Většina dotazníkových průzkumů a řešení je uskutečňována kvůli monitorování 

současného stavu obecného mínění buď širokou veřejností, nebo úzkým okruhem vybraných 

respondentů. V podstatě se jedná o snahu nashromáždit pokud možno co nejvíce odpovědí 

na jednotlivé otázky uvedené v dotazníku, na které nepostačuje názor jednotlivce. Výsledek 

dotazníku, tedy informace z něj vyplývající, se následně dále zpracovávají pro potřeby 

zadavatele. Záměry každého zadavatele se liší s účelem zpracování dotazníkového šetření. 

V některých případech se jedná o interní informace, které nejsou nikde zveřejňovány a jsou 

využity čistě jako informace pro jednotlivce nebo skupinu lidí. Někdy se však výsledky 

šetření záměrně dostávají na veřejnost, když jsou uváděny v propagačních materiálech 

a jiných marketingových prostředcích. Jejich cílem je kromě reklamy samotné také 

informovat okolí o jejich jedinečnosti. 

Nedílnou součástí všech dotazníkových šetření je správný výběr respondentů, tedy 

skupiny osob, kterým bude dotazník zasílán. Správný výběr cílové skupiny respondentů 

umožní získání plnohodnotných dat, která by při špatném výběru respondentů byla neúplná, 

částečná, případně žádná a celé dotazníkové šetření by tak bylo znehodnoceno. 

Samotné dotazování lze provést několika různými způsoby. Výběr správného druhu 

dotazování ovlivňuje celá řada faktorů. Do těchto faktorů může patřit např.: druh 

zjišťovaných informací, okruh konkrétních respondentů, časový úsek potřebný 

pro vyhotovení dotazníku, rozsah, aj. Dotazování lze provádět buď přímo, nebo nepřímo. 

Přímé dotazování spočívá v samostatném vyplnění dotazníku respondentem. Nepřímé 

dotazování spočívá ve vyplnění dotazníku zadavatelem na základě odpovědí, které uvedl 

respondent. Druhy dotazování jsou následující: 

 osobní, 

 telefonické, 

 písemné, 

 elektronické. 
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Osobní dotazování – jde o rozhovor dvou nebo více osob, při kterém dotazovatel 

pokládá respondentovi konkrétní otázky v pořadí podle dotazníku. Výhodou je okamžitá 

zpětná vazba, na jejímž základě se mohou odpovědi upřesnit. Tento způsob dotazování se 

stále využívá, již ale v menší míře. 

Telefonické dotazování – jedná se o obdobu osobního dotazování, pouze bez přímého 

kontaktu. Proto osoba, která se dotazuje, musí být proškolena v oblasti osobní komunikace, 

aby dokázala udržet pozornost a případně motivovat respondenta. Výhodou je opět okamžitá 

zpětná vazba z řad respondentů. 

Písemné dotazování – jde o způsob získání potřebných informací za pomoci 

písemného dotazníku, tedy vytištěním dotazníku na papír. Šíření této formy se provádí 

za pomoci pošty, uveřejněním v tiskovinách, rozdáním např. u vstupu do nákupního centra, 

apod. Toto dotazování se využívalo více v minulých desetiletích a v současnosti je v útlumu. 

Výhodou této metody, že respondent si sám zvolí, kdy dotazník vyplní.  

Elektronické dotazování – jedná se způsob podobný písemnému dotazování. 

Respondent v něm také sám ovlivňuje dobu, kdy dotazník vyplní. Podstatný rozdíl však 

spočívá v šíření dotazníku. Již se nejedná o tištěnou formu, ale o elektronickou. Šíření probíhá 

prostřednictvím internetu, konkrétně za pomoci e-mailových služeb, komunikačních klientů 

nebo sociálních sítí. Respondentovi se zasílá buď dotazník, nebo odkaz na něj. Tento způsob 

dotazování je v současnosti hojně využíván a to kvůli stále větší popularitě internetu. Jeho 

výhodou jsou nízké náklady. 

V dotazníku se zjišťují dvě skupiny faktů:  

Tvrdá fakta představující např. věk nebo jméno. V autorově dotazníku to je například 

název organizace. 

Měkká fakta představující tzv. „otevřené otázky“, ve kterých respondent může vyjádřit 

svůj názor. Jde např. o: přání, zkušenosti, názory, aj. Konkrétní otevřenou otázkou je 

v uvedeném dotazníku vyjádření spokojenosti s programem. 

Otázky v dotazníku dále můžeme členit na: 

Otevřené - Jedná se o otázky, kde se může osoba vyplňující dotazník rozepsat 

dle libosti a vyjádřit své pocity, poznatky, atd. Výhoda spočívá ve velké vypovídající hodnotě, 
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otázka, pokud je zodpovězena, může podrobně popsat danou problematiku. Nevýhodou jsou 

pak komplikace s vytvářením grafů. 

Uzavřené - spočívají v označení odpovědí typu: ano, ne, možná, nevím. Takto 

formulované otázky mají poměrně dobrou statistickou výpověď, protože jsou snadno 

použitelné při vytváření grafů. Jejich nevýhodou je však skutečnost, že nemusí vyhovovat 

ani jedna z možností, které jsou na výběr a člověka vyplňující tento dotazník tak staví 

do pozice, Kdy jednoduše nevybere žádnou z odpovědí nebo v případě, že se jedná o povinný 

údaj, je nucen lhát. 

Škálové - jde o typ otázky, která respondenta řadí do některého z bodů vypsané škály 

odpovědí. Může se jednat např. o: a) výborný, b) průměrný, c) podprůměrný. 

S dotazníky úzce souvisejí „dotazníkové průzkumy“, jimiž je zjišťován názor 

na konkrétní problematiku. Zpětnou vazbou takového dotazníkového průzkumu pak bývá 

vyhodnocení přijatých dat ve formě písemné nebo pomocí grafického rozhraní (grafu).  

Při závěrečném vyhodnocování by se pak mělo brát také v úvahu, že odpověď se nemusí 

shodovat s realitou. Důvodů může být celá řada např. nepozornost, úmysl nebo sociální 

desiderabilita.  

Dotazník, použitý v rámci praktické části této práce, rozesílaný za pomoci e-mailové 

komunikace byl vytvořen v programových nástrojích Google Docs. Z toho důvodu je také 

zmíněn v teoretické části. Po této části následuje teorie dotazníkových šetření. 

Google Forms 

Jedná se o jednu z mnoha částí Google dokumentů, které jsou poskytovány široké 

veřejnosti zdarma. Podmínkou je mít založen e-mail u společnosti Google.  

Konkrétně se jedná o dokument formulářový, s jehož pomocí byl vytvořen a následně 

rozesílán elektronický formulář (dotazník). 

Tento typ dokumentu umožňující vytvářet libovolný konečný počet otázek je jednou 

z nejrychlejších možností tvorby dotazníku. Nejdříve je zadán název formuláře a stručný 

popis umožňující korektní zodpovězení otázek. Dle potřeb zadavatele jsou nastavovány 

jednotlivé otázky. První je zadán nadpis otázky, kde je do textového pole napsána konkrétní 

forma dotazu. Dalším textovým polem, které je možno vyplnit, je text nápovědy, kde se píše 

stručný popis, snažící se respondentovi dovysvětlit případné nejasnosti. Typ otázky je další 



15 
 

část při vyplňování formuláře nastavující jakým typem se bude odpovídat na dotaz. 

Jednotlivými možnostmi tedy jsou: 

 text, 

 text odstavce, 

 více možností, 

 zaškrtávací políčka, 

 výběr ze seznamu, 

 měřítko, 

 mřížka. 

Po nastavení formy typu otázky je možno nastavení povinného dotazu, jehož 

zaškrtnutím je respondent nucen k odpovědi na otázku, bez které jinak nebude formulář 

odeslán. 

Následným potvrzením je dokončeno nastavení první otázky. 

Zpětná úprava, duplikace nebo smazání jednotlivých otázek je pak samozřejmostí.  

Po dokončení dotazníku je možno ještě nastavit motiv formuláře, jemuž je tímto dodán 

příjemný vzhled. Po vytvoření dotazníků lze vygenerovat odkaz, jehož rozesláním bude 

dotazník zpřístupněn cílové skupině. 

Průběžně je možno nahlížet do odpovědí formuláře a získat tak přehled o aktuálním 

vývoji dotazníku. V okamžiku, kdy se tvůrce formuláře rozhodne, že je již odpovědí 

dostatečné množství, může jej jednoduše nechat automaticky vyhodnotit. Odpovědi budou 

zobrazeny v grafickém vyjádření popsané pomocí procent. Z takto vyhodnoceného formuláře 

pak zadavatel může lehce vyvozovat určité závěry. 

Dotazník je dobré kombinovat s dalšími metodami, aby celkový závěr z nich plynoucí 

byl co nejpřesnější. 
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2.6 Vícekriteriální analýza variant 

 

Vícekriteriální analýza variant patří do skupiny metod pro vícekriteriální rozhodování. 

Pro lepší pochopení celkového významu bude popsána struktura vícekriteriálního 

rozhodování. 

Vícekriteriální rozhodování 

Vícekriteriální rozhodování spočívá ve výběru varianty, která je vzhledem k množině 

kritérií (hledisek) co nejlépe hodnocena, z celé množiny možných variant (rozhodnutí). 

Vícekriteriální rozhodování je děleno do následujících dvou skupin: 

 vícekriteriální hodnocení variant (možné varianty jsou vymezeny na základě 

úsudku osoby zhotovující analýzu), 

 vícekriteriální programování (možné varianty jsou vymezeny na základě 

soustavy podmínek, kde jsou všechny kritéria kvantitativní). 

Druhy kritérií 

Obvykle vzniká situace, kdy je možno mezi kritérii objevit jak kritéria kvalitativní 

(ordinální), tak i kritéria kvantitativní (kardinální). V případě výskytu obou zmíněných 

případů se jednoduše jeden z nich vybere. 

Pomocí kvalitativních kritérií je možno stanovit, je-li daná varianta podle konkrétního 

kritéria lepší nebo horší v porovnání s jinou či jsou podle tohoto kritéria shodné. 

Kvantitativní kritéria, umožňují stanovit pro všechny varianty jejich hodnoty kritérií. 

Komplikací u těchto kritérií je často nesouměřitelnost. To znamená, že kritéria jsou v různých 

jednotkách. Obvykle se tento problém řeší převodem na procentuální hodnoty. 

Vícekriteriální programování 

Cílem při výpočtu je najít vektor, který by splňoval omezující podmínky a v němž by 

kriteriální funkce nabývaly největších hodnot. 



17 
 

Metody použity při vícekriteriálním programování jsou postaveny na buď 

jednorázovém použití, nebo opakovaném použití metod jednokriteriální optimalizace. Tyto 

metody můžeme dále dělit na: 

 metody, které jsou založeny na předem daných informacích o přednostech 

rozhodovatele, 

 metody interaktivní, doplňující data o přednostech rozhodovatele až v průběhu 

řešení. 

Výpočetní metody vícekriteriálního programování:  

 metoda agregace kritérií, 

 metoda lexikografická, 

 metoda minimalizace vzdálenosti od ideálního vektoru. 

Vícekriteriální hodnocení variant 

Za předpokladu, že veškerá kritéria jsou kvantitativní tedy kardinální, je vícekriteriální 

hodnocení variant popsané pomoci kriteriální matice. 

Ideálním případem, který však nemusí vůbec existovat, je vektor nejlepších hodnot 

konkrétních kritérií. 

Základním případem, který také nemusí existovat, je v tomto případě vektor 

nejhorších hodnot konkrétních kritérií. 

Obdobně tak jako u vícekriteriálního programování tak i u metod vícekriteriálního 

vyhodnocování variant můžeme rozdělit metody dle toho, jestli jsou nebo nejsou známy 

doplňující informace a pakliže jsou, tak zda jsou známy již předem nebo až v průběhu 

výpočtů. 

Ve výpočetních metodách vícekriteriálního hodnocení variant, jsou také zahrnuty 

metody: 

 metoda agregace kritérií, 

 metoda lexikografická, 
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 metoda minimalizace vzdálenosti od ideálního vektoru. 

Kromě výše zmíněných má vícekriteriální hodnocení variant také své specifické 

metody, využívající konečnost množiny variant a jsou také schopny využívat kvalitativní 

kritéria. Mezi ně patří i metody založené na teorii fuzzy množin, také známe pod pojmem 

„mlhavé množiny“.  

Metody odhadu vah kritérií jsou děleny následovně: 

 přímé určení vah 

 ordinální srovnání kritérií 

o metoda pořadí 

o metoda Fullerova 

 kardinální srovnání kritérií 

o metoda bodovací 

o metoda Saatyho 

 srovnání variant 

o metoda entropie 

 

Z uvedeného textu, se může zdát, že problematika vícekriteriální analýzy kritérií 

je postihována pouze vědecko-výzkumným sektorem, používající tuto metodu analýzy při 

svých činnostech. Přiklánění se k těmto názorům by však bylo chybné a na vině by byl 

nejspíše nedostatek informací.  

S vícekriteriální analýzou kritérií se totiž setkává dennodenně většina lidí různého 

věku nebo zaměstnaní. Obdobou vícekriteriální analýzy kritérií může být běžný nákup 

spotřebního zboží, kdy si osoba vybírající daný produkt sama stanoví druhy kritérií jako např. 

cena, vzhled, funkčnost, aj., na základě kterých se rozhoduje, zdali daný výrobek zakoupí. 
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3 Analýza současného stavu 

 

V současné době na českém trhu operuje velké množství firem poskytujících 

softwarové nástroje pro HR manažery, které můžeme dělit dle různých kritérií, ať už podle 

hardwarové náročnosti, velikosti společnosti nebo ceny produktu.  

Jednotlivými softwary jsou nabízeny řady modulů a aplikací zahrnující například 

výpočet mezd, personalistiku nebo logistiku.  

Větší a střední podniky zpravidla používají komplexní softwarové nástroje od jednoho 

poskytovatele. Toto kompletní softwarové zázemí má v sobě ukryto celou řadu dílčích 

platforem pro daná odvětví podniku, tedy kromě řízení lidských zdrojů se může jednat 

o logistiku, informační systémy, ekonomické a účetní programy, aj.  

Naopak SMEs, které nejsou na trhu tak dominantní a nemají tak velký počet klientů, 

preferují zejména jednotlivé programové komponenty před komplexními softwarovými 

balíky. Toto řešení je oproti předešlému levnější, protože je podniky zakupováno jen to, 

co doopravdy potřebují a využijí. 

Následuje seznam programového řešení pro řízení lidských zdrojů ve společnostech. 

Jedná se o popis třinácti softwarových produktů a společností poskytujících tuto podporu.  

Produkty byly vybrány na základě konzultace s některými uživateli zaměstnanými 

v odděleních s personálním zaměřením. 

 

3.1 Vema 

 

Společnost Vema působí na našem trhu již od poloviny 

roku 1990, kdy byla založena pod názvem VEMA počítače a 

projektování spol. s.r.o. Následovaly první distribuce aplikací na zpracovávání mezd jako je 

PAM Vema nebo vznik ekonomických informačních systémů.  

Se svou aplikací Personalistika (PER) je zaměřena na vedení personální agendy 

v podnicích, které se hojně vyskytují v nejrůznějších podnicích od malých firem až po velké 

korporace. 

Obr. 3.1.1: Logo Vema 
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„Aplikace obsahuje přehlednou evidenci personálních údajů. Při nástupu pracovníka 

do zaměstnání se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah, ze kterých 

lze snadno získat výstupy v přehledné a graficky příjemné podobě. Nedílnou součástí 

Personalistiky je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance – osobní 

karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Všechny 

tyto dokumenty lze snadno pořizovat a tisknout tak, aby důstojně reprezentovaly firmu. 

Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním 

údajů. Dodané vzory dokumentů se mohou uživatelsky přizpůsobit. Aplikace umožňuje 

i hromadné generování a tisk personálních dokumentů.“(vema.cz, 2012). 

V aplikaci PER je možné editovat: 

 osobní údaje zaměstnance, 

 různé typy spojení na zaměstnance, 

 dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky, 

 zdravotní stav zaměstnance, 

 průběh všech předchozích zaměstnání, 

 pracovní a životní jubilea. (vema.cz, 2012) 
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Obr. 3.1.2: Ukázka uživatelského prostředí programu Vema 

 

3.2 Sap 

 

Působnost SAPu v České republice je od roku 1992. SAP 

ČR, spol. s.r.o. dceřiná společnost SAP AG zaznamenala na 

našem území velmi rychlý růst. S pobočkami v Praze a Brně májí podle oficiálního webu činí 

počet specialistů okolo 264. 

Řešení od společnosti SAP se jmenuje SAP ERP HCM, kterým je poskytována právě 

funkce určená k řízení lidských zdrojů. Tento software, jak má výrobce uvedeno na svých 

webových stránkách, není limitován velikostí organizace ani odvětvím, z kterého pochází. 

Jde především o zlepšování potenciálu pracovních sil. Tak jako u mnohé programové 

komponenty z tohoto odvětví, tak i u této je cílem pomoc při vybírání a získávání správných 

osob, u nichž se snaží maximálně využívat jejich talent v praxi a synchronizovat jejich úsilí 

s firemními cíli. Výsledkem mělo být, že v ten správný čas budou přiřazeni správní 

zaměstnanci ke správnému úkolu. 

Obr. 3.2.1: Logo SAP 
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„SAP ERP HCM automatizuje rozvoj lidských zdrojů, řízení procesu pracovních sil 

a jejich nasazení, čímž zvyšuje efektivitu a podporuje soulad s měnícími se globálními 

i lokálními nařízeními. Mimoto analytiky pracovních sil poskytují reporting a analýzy pro 

získání úplných dat o vašich pracovnících v reálném čase.“ (sap.com, 2012) 

Řešení SAP ERP HCM je navrženo pro globální podnikání, podporuje funkce 

pro výplatu mezd, regulační požadavky a obsahuje nejlepší zkušenosti z praxe pro více než 47 

zemí. SAP ERP HCM integruje vaše stávající podnikové systémy a lze jej nastavit tak, 

aby vyhovovalo vašim požadavkům.“ (sap.com, 2012) 

 

 

Obr. 3.2.2: Ukázka uživatelského prostředí programu SAP 
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3.3 Helios 

 

Jedná se o ERP systém, ve kterém lze plánovat výrobu, 

evidovat vizitky svých zaměstnanců apod. Součásí jsou CRM, 

Business intelligence nebo workflow. Obsaženy jsou také specializované moduly tzv. oborová 

řešení, která se volí na jednu z oborových verzí, aniž by bylo nutno vyvíjet software přímo 

na zakázku firmy, což by v konečném součtu bylo daleko nákladnější. 

HELIOS dokáže plnit potřeby malých, středních, velkých firem a veřejné správy, 

tím je zároveň pokryto široké spektrum odvětví od strojírenství, stavebnictví, přes 

automobilový průmysl, potravinářství, až k papírenství nebo plastikářství. Spolu s ním je 

pokryto také široké množství různých zaměstnaneckých pozic ve firmě. 

Mezi hlavní výhody firmy Helios patří zejména:   

 přehled o chodu firmy, 

 podklady pro strategické rozhodování, 

 orientace v množství firemních dat, 

 zaručená správnost podle aktuální legislativy, 

 controlling, reporting, CRM, Business Intelligence. (helios.eu, 2012). 

HELIOS je z produkce Asseco Solutions, a.s. Společnost Asseco Solutions je akciová 

společnost, která vznikla 1. Července roku 2009 sloučením společností DATALOCK a LCS 

International. Jedná se o jednoho z největších producentů podnikových informačních systémů 

na českém a slovenském trhu, je nositelem certifikátu kvality ISO 9001:2008(ISO 9001 je 

mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS)) a patří 

do nadnárodní skupiny ASSECO Group. 

Obr. 3.3.1: Logo Helios 
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Obr. 3.3.2: Ukázka uživatelského prostředí programu Helios 

 

3.4 KS program 

 

V roce 1995 bylo zaznamenáno v původně mzdovém systému 

rozrůstání se o moduly orientované na řízení lidských zdrojů. To lze 

považovat za začátek vzniku komplexního personálního a mzdového informačního systému.  

KS personalistika 

KS personalistika je jedním z modulů KS – program. 

Jedná se o ucelený informační systém pro komplexní podporu 

řízení lidských zdrojů ve středních a velkých organizacích. 

Do základních poskytovaných služeb patří: 

 analýza zpracování mezd a personálních procesů, 

 převod dat ze stávajícího systému zákazníka, 

 instalace a nastavení základních parametrů, 

 zaškolení obsluhy systému, správce aplikace, 

Obr. 3.4.1: Logo KS program 

Obr. 3.4.2: Produkt KS program 
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Obr. 3.5.1: Logo OKbase 

 autorský dozor u zkušebního provozu, 

 technická podpora (legislativní změny, update systému, hot-line), 

 konzultace a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů a mezd. 

(ksprogram.cz, 2012) 

 

Obr. 3.4.3: Ukázka uživatelského prostředí programu KS-program 

 

3.5 OK Systém 

 

OKbase je systém sestavený z typizovaných částí 

zahrnující personalistiku, mzdy, platy, stravování, docházku, 

přístupový systém a několik dalších doplňkových modulů jako např. evidence a řízení 

pracovních úkolů nebo digitalizace a archivace dokumentů je ve fázi příprav. 

OKbase – Personalistika 

Jde o personální modul, umožňující evidovat a zpracovávat základní informace 

o zaměstnancích z personálního hlediska. U nich je pak zaznamenána pracovní pozice, 

na které jsou umístěni, pravidelné zdravotní kontroly nebo jsou také zaznamenávány 
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informace pro pozdější ohodnocení pracovníků. Tento modul umožňující vytvořit si plán 

lidských zdrojů, tvorbu statistických nebo historických přehledů mezi své hlavní výhody 

uvádí: 

 evidence všech osobních údajů potřebných pro vedení personální a mzdové 

agendy, 

 evidence vzdělání a předchozích zaměstnání s výpočtem započitatelné praxe, 

 evidence dokladů, průkazů a certifikátů, 

 evidence různých typů kontaktů a bankovních spojení, 

 evidence pracovněprávních vztahů s údaji o úvazku, pracovním a platovém 

zařazení, dovolených a mimoevidenčních stavech v časovém rozlišení, 

 sledování požadavků a platností lékařských prohlídek. (oksystem.cz, 2012) 

 

Obr. 3.5.2: Ukázka uživatelského prostředí programu OKbase 
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3.6 Target S3 

 

Systém Target S3 je přídavný nástroj pro ucelenou 

podporu práce v personálních a mzdových oddělení 

organizace. Software řešící podporu procesu pro řízení jakosti v personálních a organizačních 

útvarech organizace a to především ve vztahu kvalifikační struktury zaměstnanců a 

vzdělávání.  

Target S3 je určen pro organizace s větším počtem zaměstnanců, protože je jeho 

prostřednictvím umožňováno pojmout složitější mzdovou problematiku a zejména vyniká 

v oblasti komplexní personální evidence. 

Popis systému tvoří tyto funkce: 

 poskytuje vynikající podporu personálním a organizačním útvarům, mzdovým 

účtárnám a útvarům PaM, 

 uspokojí svými funkcemi a efektivitou i manažery velkých firem, 

 provede za vás samostatně většinu prací, které jste dosud dělali „ručně“, 

 překvapí vás jednoduchou obsluhou a efektivitou zpracování, 

 umožní vám definovat přístupová práva uživatelů až na jednotlivé položky 

databází (přístup je samozřejmě chráněn heslem), 

  souborový styk (disketa) se zdravotními pojišťovnami a penzijními fondy, 

  obsahuje moduly personalistiky, mezd, organizačních schémat, bezpečnosti 

práce, organizace výchovy a vzdělávání a propojení s ekonomickým systémem 

Money S3, 

 z jednotlivých modulů vám poskytne přes 150 typů standardních sestav 

a umožní tak velice jednoduše definovat sestavy vlastní.(money.cz, 2012) 

Obr. 3.6.1: Logo Target S3 
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Obr. 3.6.2: Ukázka uživatelského prostředí programu Target S3 

 

3.7 QI personalistika 

 

QI personalistika je softwarové řešení, určené 

pro řízení lidských zdrojů od společnosti DC Concept a.s. Tento český výrobce podnikových 

softwarů navrhuje informační systémy, a to nejen v oblasti personalistiky, již od roku 2000, 

kdy byla společnost DC Concept založena. Pouze o rok později, tedy roku 2001 byl na trh 

uveden informační systém QI. Za tuto dlouhou dobu se podařilo firmě získat významná 

ocenění díky systému QI. Jde o systém disponující celou řadou modulů, konkrétně to je: 

ekonomika, obchod a marketing, řízení firmy, výroba, E-moduly, personalistika a další 

specializované moduly pro specifická odvětví.  

  

Obr. 3.7.1 Logo QI personalistika 
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QI personalistika  

Je jedním z mnoha modulů QI komplexního informačního systému. Je určen 

pro potřeby zaměstnanců, z oddělení lidských zdrojů, kteří tak vedou bezpečnou evidenci 

o ostatních zaměstnancích podniku. Pravidelně je sledována jejich kariéra a je také 

automatizována docházka. Dále lze vyhodnocovat a zpracovávat data o jejich pracovních 

výkonech a zároveň plánovat do budoucna jejich vzdělávání a celkový rozvoj pro potřeby 

podniku. Tomu ale nejdříve musí předcházet výběrové řízení a přijetí potencionální 

zaměstnance a i k tomuto se dá přídavný modul personalistika využít, tj. pro nábor nových 

pracovních sil, při sestavení přijímacích podmínek, k jejich následnému vyhodnocení, atp.   

 

 

Obr. 3.7.2: Ukázka uživatelského prostředí programu Qi 
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3.8 PAMICA  

 

Výrobce tohoto informačního systému je česká softwarová 

společnost se sídlem v Jihlavě STORMWARE, využívající platformy 

Microsoft Windows.  

Výrobcem bylo uvedeno: „Organizace, které při zpracování mezd využívají 

složitějších mzdových postupů, ocení personální a mzdový systém PAMICA. Tento program 

podporuje mimo jiné více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance a daň z příjmů 

v takovém případě počítá souhrnně za všechny pracovní poměry zaměstnance. Z hlediska 

rozvrhu pracovní doby program PAMICA podporuje týdenní rovnoměrné i nerovnoměrné 

rozvržení a také turnusové rozvržení pracovní doby.“ (stormware.cz, 2012) 

 

PAMICA – Personalistika 

Je jedním z modulů, jehož úkolem je snadná orientace v personálních údajích 

zaměstnanců s jejich jedinečnými daty. U všech zaměstnanců je možno zvlášť nastavit údaje 

o pojištění, penzijní připojištění, srážky ze mzdy atd., které činí z každého zaměstnance 

jedinečnou jednotku, pro kterou se musí individuálně vypočítávat např. daň.  

Tyto a mnohé další informace o zaměstnanci včetně smluv, komunikace a podobných 

dokumentů se přiřazují konkrétnímu zaměstnanci do jeho složky. 

 

Obr. 3.8.2: Ukázka uživatelského prostředí programu PAMICA (personalistika) 

Obr. 3.8.1: Logo PAMICA 

http://www.stormware.cz/pamica/
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PAMICA – Řízení lidských zdrojů 

Další z modulů od společnosti STORMWARE. Tentokrát se jedná o řízení lidských 

zdrojů, zaměřující se obecně na pracovní pozice v organizaci. Podle struktury organizace 

umožňující definovat pracovní vztahy na daných pozicích. Poté se ke konkrétním pracovním 

postům dále dají přidělovat rozsah působnosti ve firmě, úkoly nebo požadavky.  Tyto 

již nastavené pracovní pozice poté můžeme přiřadit konkrétnímu zaměstnanci, z čehož 

vznikne přehledný seznam o konkrétních postech a zaměstnancích.  

Obdobná struktura nemusí být zavedena nutně jen u jednotlivých zaměstnanců. Může 

se jednat o pracovní skupiny, sekce nebo celá oddělení s různými stupni hierarchických 

kategorií.  

 

Obr. 3.8.3: Ukázka uživatelského prostředí programu PAMICA (pracovní místa) 

 

POHODA – Mzdy a personalistika 

Mezi funkční výhody informačního ekonomického systému 

POHODA patří v první řadě možnost editovat mzdy pro 

neomezený počet zaměstnanců dle současného zákonodárství. Základ tvoří, obdobně 

jako u předchozích, princip založení příslušné agendy, kde se individuálně k danému 

zaměstnanci nastaví jeho osobní informace pro:  

Obr. 3.8.4: Logo POHODA 

2011 
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 osobní a kontaktní údaje, 

 údaje o pracovním poměru a sjednané mzdě, 

 slevy na dani, způsoby zdanění a odvody pojistného, 

  nepřítomnost v zaměstnání atd. 

Dále jsou v informačním softwaru POHODA podporovány také: náhrady mzdy, 

účtování záloh a daní, formuláře pro zdravotní pojišťovny, mzdy, odměny, prémie, druh 

pracovního poměru a mnoho dalších funkcionalit, pro mzdový a personální informační systém 

tolik typické.  

 
Obr. 3.8.5: Ukázka uživatelského prostředí programu POHODA 

 

3.9 Premier systém 

 

Vlajkovou lodí společnosti je ekonomický informační 

software PREMIER systém, kterým je nabízeno programové 

řešení pro řízení organizací. Premier systém je dále nastavován doplňujícími moduly, díky 

nimž je možno nabízet specializované řešení pro společnosti v širokém spektru působnosti.  

Mzdy a personalistika 

Mzdy a personalistika, tak se jmenuje modul ekonomického informačního systému 

PREMIER systém. Tento modul se vyznačuje neomezenou kapacitou pro počet editovaných 

Obr. 3.9.1: Logo premier system 
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zaměstnanců. Nabídka uvedeného modulu zahrnuje kompletní zpracování personalistiky 

a mezd, který je doplněn o: „nadstandardních funkcí a možností, které uživateli vytváří 

kvalitní nástroj pro řízení a zpracování personální a mzdové agendy.“ (premier.cz, 2012)  

Dále vývojáři softwaru vyzdvihují přednosti jako: „Snadno dostupná historie, 

variabilní přehledy, plně automatizované výpočty mezd a dalších mzdových kategorií 

spojených se mzdovou problematikou.“ (premier.cz, 2012)  

 

Mezi základní funkce personálního modulu řadí: 

 neomezený počet zaměstnanců, atypické organizace (bezpečnostní agentury 

apod.),  

 karty zaměstnanců - komplexní podpora pojišťoven, penzijního pojištění, 

exekucí, 

 on-line aktualizace mezd prostřednictvím internetu – rychle dostupné 

legislativní změny,  

 zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd, (premier.cz, 2012) 

 mzdová položky – uživatelsky definovatelné složky mezd – neomezené 

možnosti pro vlastní nastavení jakéhokoliv typu (např. i příplatky pro psy atd.), 

 elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení (komplexní), 

možnost kalibrace pro tisk evidenčního listu do formuláře. (premier.cz, 2012) 

Dalšími funkcemi personálního modulu jsou: 

 možnost propojení smluv s MS WORD, doplnění údajů zaměstnance 

do šablony v MS WORD,  

 evidence jubileí zaměstnanců, vzdělání zaměstnance, lékařských prohlídek, 

praxe zaměstnance,  

 karta svěřeného majetku - evidence toho, co bylo zaměstnanci přiděleno (např. 

nářadí, služební zbraně, služební psi ochranné pomůcky apod..), 
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 školení – návrh budoucích školení, přehled uskutečněných školení, návrh 

školení dle profese. (premier.cz, 2012) 

3.10 Nugget SW s.r.o. 

 

Softwarová společnost Nugget SW s.r.o. zabývající 

se vývojem personálních a mzdových systémů od 1992, kdy byla založena. Krátce po jejím 

založení firma získala silného obchodního partnera, firmu IBM.  

LIDSKÉ ZDROJE – personalistika pro náročné uživatele 

Za základ modulu LIDSKÉ ZDROJE se považuje „systemizační schéma“, k němuž 

jsou připojeny další funkce. Schéma může být i ve více variantách, ale je nutné mít jedno 

platné schéma nastaveno jako hlavní. Těmto schématům jsou vytvářeny pozice, které se 

obsazují jako: „zaměstnanec mimo evidenční stav, zástup, alternativní nadřízený“, aj. 

Vytvářet se nemusí jen konkrétní pozice, ale také skupinové, hromadné pozice pro různě 

orientované profese. K těmto pozicím pak můžeme přidělovat požadavky nebo vybavení.  

Modulem jsou dále poskytovány funkce, jako:  

 „katalogy funkcí a činností“, které jsou určeny pro efektivnější manipulaci 

s nastavenými schématy,  

 „popisy pracovních míst“, přiřazované k daným pozicím a zaměstnancům,  

 „bezpečnost práce“, do ní se řadí riziková pracoviště,  

 „kvalifikační předpoklady“, k požadovanému místu jsou přiřazovány 

kvalifikační předpoklady, kterými mohou být např. řidičské oprávnění, 

dosažené vzdělání, praxe v oboru, speciální kvalifikované kurzy, aj.,  

 „plánování vzdělávání“, u vybraných zaměstnanců se eviduje vzdělávací plán, 

díky kterému se zvyšuje, za pomoci doplňkových vzdělávacích kurzů, úroveň 

vědomostí daného zaměstnance a tím se zvýší jeho kvalifikovanost, která se 

následně přiřadí do zaměstnancova schématu,  

Obr. 3.10.1: Logo nugget SW 
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 „hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců“, funkce pro plánované 

i nečekané hodnocení zaměstnanců, umožňující nastavit individuální rozvojový 

plán zaměstnance, který bude po určitém období vyhodnocen dle zadaných 

kritérií, např. podle ukazatele hodnoty plnění, 

 „nábor zaměstnanců a práce s databází uchazečů o zaměstnání“, pomocí 

databáze, která se dá filtrovat podle nastavených kritérií, lze dohledat potřebné 

zaměstnance nebo kandidáty pro obsazení volné pozice v podniku a dále je 

vyhodnocovat podle jejich specifických kvalifikací. (nuggetsw.cz, 2012) 

PERSONALISTIKA – mnohem více než jen „personální administrativa“ 

Modul PERSONALISTIKA představující komplexní řešení personálních činností, 

které využívá společná data jako modul mzdy. Toto řešení je uzpůsobeno menším a středně 

velkým společnostem. 

Do tohoto modulu zapadá: 

„personální evidence“, jedná se o aktuální data individuálních zaměstnanců, u kterých 

je možno provádět hromadné změny a lze je obnovovat z externího zdroje. 

 „vzdělání a školení“, zde jsou k dispozici informace o dosaženém vzdělání 

zaměstnanců, kurzy, které absolvovali, školení, která jsou ukládána do databáze. 

„zdravotní prohlídky“, tato funkcionalita umožňuje podrobně monitorovat zdravotní 

záznamy, spolu s dobou platnosti a plánováním následujících prohlídek. 

 „personální statistiky, přehledy a analýzy“, uživatel pracující s touto funkcí 

má přístup k výstupům, které si může sám libovolně navolit dle vlastních potřeb 

za personálním účelem. 

„výběr dle zadaných kritérií“, během editace výsledků z personálního oddělení, 

je možnost nastavit „výběrová kritéria“, která mají vypovídací hodnotu například o ucelené 

skupině pracovníků. Tyto „výběrová kritéria“ se dají uložit pro příští využití a další 

zaměstnance. (nuggetsw.cz, 2012) 
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3.11  ODYSEA 2001 

 

Odysea 2001 byl personální software od společnosti A.S.E.I. 

spol. s r. o. Záměrně byl použit minulý čas a to z důvodu, že tento 

software, který je stále implementován v podnicích již není v prodeji. Společnost A.S.E.I. 

byla spojena se společností Elanor spol. s r.o.  

Počátky společnosti Elanor jsou datovány k roku 1991, kdy bylo vyvinuto první 

softwarové řešení pro personalistiku a mzdy. Postupem času byla zdokonalována technologie 

a s ní i software, který se v současnosti dá využít jako komplexní řešení z hlediska 

personálního a mzdového.  

EGJE 

EGJE je zkratka pro software Elanor Global Java Edition. Jak již bylo zmíněno, jedná 

se o software pro mzdy a také personalistiku v podniku. Dá se přizpůsobit na míru tím, že se 

nainstalují jen dílčí oblasti, které se budou dále využívat, proto je software dobře 

přizpůsobitelný na míru požadavkům klientů. Tento systém je nejaktuálnějším programem, 

procházejícím postupným vývojem od základních funkcí až po současný propracovaný 

software využívající přední technologie, což vypovídá o jeho kvalitě. 

Navzdory použití moderních technologií při vývoji softwaru se uvádí, že hardwarové 

požadavky nejsou nikterak vysoké a bez problémů by měl fungovat na průměrných 

počítačích. Pokud by hardware koncového uživatele i přesto nesplňoval nízko nastavené 

požadavky, má možnost použít verzi „webového klienta“, čímž jsou nároky na hardware 

podstatně eliminovány.  

Dalšími částmi systému EGJE jsou: 

 administrace, 

 základní personalistika, 

 ostatní personální činnosti, 

 kvalifikace, 

 docházka. 

Obr. 3.11.1: Logo elanor 
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3.12 AZ.PRO 

 

Společností, vyvíjející tento komplexní informační systém je 

PROSPEKS-IT, a.s. Organizace již řadu let působící na tuzemském 

a slovenském trhu s informačními technologiemi. Jedná se ryze o českou společnost, která 

kromě vývoje vlastního ERP systému je také dodavatelem hardwarových komponent 

a poskytovatelem dalších služeb formou outsourcingu. 

Personalistika a mzdy 

Tento modul má dvě části ve své základní verzi, personalistiku a mzdy. Cílem, který 

si tento software klade, je usnadnění práce zaměstnancům z oddělení personálního, řízení 

lidských zdrojů a z oddělení mzdového. 

 Konkrétně pak modul personalistika spočívá v údržbě aktuálních informací o lidských 

zdrojích podniku. Modul je mobilní z hlediska použitelnosti v nejrůznějších odvětvích 

podnikatelské činnosti, může se jednat o stavební společnost, firmu kompletující finální 

výrobky nebo poskytovatele služeb jako je školství. Základem je vedení veškerých osobních 

záznamů a aktualizace dat o zaměstnancích společnosti. Pro představu to mohou být: nejvyšší 

dosažené vzdělání zaměstnanců, řidičské oprávnění, zdravotní prohlídky, mzdové informace, 

školení, kurzy, vývoj v rámci oddělení, dodatky o předchozím zaměstnání a mnoho jiných. 

Zajímavou funkcí je i možnost, krom standardního přijetí, i „opakovaného nástupu“. Spočívá 

v kopírování veškerých personálních záznamů o daném jedinci z dřívější doby a dřívějšího 

zaměstnání. Výstupy do tiskových sestav jsou umožněny v našich zeměpisných šířkách 

asi nejběžnějším softwarem MS Word. 

Dalšími moduly, nadstavující dva základní, přičemž je pracováno s jednou databází 

osob z modulu personalistika jsou: 

Pracovní místa a organizační struktura – jde o možnost tvorby různých struktur, 

kterými jsou popisována jednotlivá pracovní místa i s potřebnou kvalifikací a požadavky. 

Tyto organizační struktury lze předávat zaměstnancům v tištěné podobě a informovat je 

tak o náplni jejich pracovní činnosti a zařazení v hierarchii organizace. 

 

Obr. 3.12.1: Logo prospeks it 
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Evidence žadatelů o zaměstnání – jedná se o evidenci potencionálních zaměstnanců, 

tedy uchazečů o zaměstnání s úplnými personálními informacemi, které jsou rozhodující 

ve fázi rozhodování o přijetí. Těmito informacemi se myslí: doporučení od předchozího 

zaměstnavatele, vzdělání, veškeré schopnosti a dovednosti. 

Škola, práce a vzdělávání – skýtá možnost naplánovat školení nebo kurzy pro další 

rozvoj zaměstnanců. 

Řízení přístupů – modul detekující pohyb zaměstnanců. Snadno tak lze zjistit, kde se 

konkrétní zaměstnanec v danou dobu vyskytuje. Je to také druh zabezpečení aby se 

nekvalifikovaní zaměstnanci nedostali, kam nesmějí. Jedná se v podstatě o obdobu snímačů 

docházky, které se používají při výpočtech mzdy. Tyto moduly jsou však dostupné zvlášť, 

jednoduše proto, že řízení přístupu nebývá využíváno tak často jako právě řízení docházky. 

(azpro.cz, 2012) 

 
Obr. 3.12.2: Ukázka uživatelského prostředí programu AZ.PRO 
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3.13 Navision –Microsoft Dynamics NAV 

 

Přelomový rok společnosti byl rok 2000, kdy byla 

společnost sloučena s dlouholetým konkurentem také z Dánska, firmou Damgaard Software. 

Následovala opět série přejmenování produktu Navision Financials na Navision Attain 

a Demgaard Axapta na Navision Axapta, opět byl ponechán původní, již osvědčený název 

Navision.  

V současnosti je tento ERP systém znám pod názvem Microsoft Dynamics NAV. 

Software spadá pod Microsoft Dynamics, jejímž cílem je řešení z oblasti účetnictví, 

ekonomik, CRM, aj. Microsoft Dynamics NAV je poskytován ve dvou verzích licence a to: 

Business Essentials (BE) a Advance Management (AM).  

Výhodou systému je, že jeho uživatelské prostředí je velmi podobné aplikacím MS 

office, který je v současnosti velmi rozšířený a tak se v něm uživatel rychle a snadno 

orientuje.  

Řízení lidských zdrojů jsou věnovány obě edice, Business Essentials i Advanced 

Management. Ovšem pouze v základních možnostech. V systému jsou obsaženy sestavy 

a analýzy informací o zaměstnancích, pro lepší sledování lidských zdrojů. 

Řízením lidských zdrojů je podřízeno také řešení Microsoft Dynamics AX, ve kterém 

je zahrnuto: 

  lepší přehled o organizaci. Udržíte si hierarchie organizace a pracovních pozic 

a budete mít možnost provádět změny na základě potřeb organizace. Máte 

možnost zobrazit organizační diagramy pro funkce a vztahy podřízenosti 

a spravovat úkoly v podobě tabulky nebo projektového plánu, 

 ukládání a přístup k informacím o zaměstnanci na jednom místě. Vaše oddělení 

lidských zdrojů získá efektivní přístup k informacím o zaměstnancích 

a informacím souvisejícím s pracovními činnostmi, které potřebují pro řízení 

zaměstnanců a týmů v celé organizaci. Snadno lze sledovat historii 

zaměstnanců, pozic a organizačních jednotek podle data účinnosti, 

Obr. 3.13.1: Logo Microsoft Dynamics NAV 
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 přizpůsobení center rolí pro zvýšení produktivity. Řešení poskytuje rychlý 

přístup k běžným úkolům, datům sestav a klíčovým ukazatelům výkonu přímo 

z domovské stránky, 

 získáte zaměstnanecký portál s praktickým online přístupem. Zaměstnancům 

řešení nabídne online přístup k mnoha informacím, jako jsou školení, osobní 

údaje a výsledky. Můžete také řídit nábor, sledovat uchazeče a provádět řadu 

dalších akcí. (microsoft.com, 2012) 

 

 

Obr. 3.13.2: Ukázka uživatelského prostředí programu Microsoft dynamics NAV 
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3.14 Dotazník  

 

Pro zmapování současné situace bylo nutno zkontaktovat vybrané subjekty z různých 

odvětví s místem působení v České republice. Pro sběr dat byl použit dobrovolný, 

elektronický dotazník, který byl vytvořen pomocí bezplatné aplikace společnosti Google, Inc. 

Konkrétně se jedná o aplikaci Google Docs. 

V již zmíněném dotazníku je, pomocí devíti jednoduchých otázek, snaha o analýzu 

softwaru, se kterým firmy disponují. Na základě dotazníku bylo zjišťováno:  

 název organizace, 

 zdali využívají komplexního softwaru, 

 název aktuálního softwaru, 

 zdali provádějí pravidelné aktualizace softwaru, 

 po jak dlouhou dobu již společnost využívá služeb daného softwaru, 

 jak dlouho trvalo, než se zaměstnanci „sžili“ se softwarem, 

 odvětví, v němž firma působí, 

 zdali jsou spokojeni s jimi vybraným softwarem, 

 poslední otázka je otevřená pro výtky k danému softwaru, ale také zde mohou 

popsat pozitiva programu. 

(celý dotazník je k dispozici v příloze) 

Na konci dotazníku je uvedeno, že v práci nebudou uváděny názvy organizací, které 

poskytly své interní informace o jejich softwarovém vybavení. 
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3.15 Vícekriteriální analýza variant 

 

Výběr softwaru dle stanovených kritérií 

Cílem této vícekriteriální analýzy je ze seznamu personálních modulů, které jsou 

v současnosti používané v podnicích, zvolit, podle mnou stanovených kritérií nejvhodnější 

softwarové řešení pro středně velké organizace. 

Při výběru kritérií, podle kterých byly následně posuzovány programy, bylo 

vycházeno z předpokládaných dotazů, které by pro organizace během rozhodování, při volbě 

softwaru, mohly být užitečné (rozhodující). 

Zvolenými kritérii byly tedy: 

 Demoverze – zdali je možnost stažení bezplatné nebo časově omezené verze 

původního programu za účelem vyzkoušení. 

 Outsourcing – zde se nejedná pouze o možnost outsourcingu, ale také 

o poskytování vzdálené správy nebo cloud computingu. 

 Školení – zde se přihlíží nejen na školení samotné, které je už většinou 

považováno za samozřejmost, ale také zdali je možnost individuálního školení 

nebo hromadného školení v určitých předem stanovených termínech. 

 Dostupnost – cílem tohoto kritéria je dostupnost ve smyslu zaslání programu. 

Je-li možnost použít kurýrní službu nebo jej jde jednoduše stáhnout z webových stránek 

provozovatele.   

 Cena – pomocí tohoto kritéria je zohledněna cena softwaru, ovšem nejen 

z hlediska její výše, ale také zdali se odvíjí od počtu zaměstnanců nebo jestli jsou možné 

slevy. 

 Lokalizace – z důvodu zaměření se na tuzemský trh bylo vybráno jako poslední 

kritérium podpora českého jazyka.  
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Tab. 3.15.1 Kritéria pro výběr programu 

Podstatnou částí celé analýzy je stanovit si správná kritéria, od kterých se bude dále 

odvíjet analýza. Tato kritéria jsou vybrána osobou, která analýzu sestavuje. Kritéria vybírá 

na základě vlastního úsudku, který může být po předchozí konzultaci s odborníky z daného 

odvětví do jisté míry ovlivněn.  

 

Výběr softwaru 

Z programových produktů popsaných v této kapitole je třeba vybrat jeden, který 

nejlépe splňuje zadaná kritéria pro výběr. 

Z programových komponent bylo vybráno následujících devět softwarů: 

 M1: Vema, 

 M2: SAP, 

 M3: Helios, 

 M4: KS program, 

 M5: OK Systém, 

 M6: Target S3, 
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 M7: PAMICA, 

 M8: Premier systém, 

 M9: AZ.PRO. 

 

 

Tab. 3.15.2 Matice absolutních užitností 

Do této tabulky jsou zadávány číselné hodnoty, výhradně od 1 do 100. Vypovídací 

hodnota těchto čísel spočívá v ohodnocení daného nástroje z hlediska jednotlivých kritérií. 

Čím vyšší hodnota, tím vyšší úspěšnost nástroje. 

 

Tab. 3.15.3 Párové srovnání kritérií 

Hodnoty zadané v této tabulce se vzájemně porovnávají a výsledná hodnota se vždy 

zadá do pole uprostřed. Tato hodnota se zadává na základě osobního úsudku, která z hodnot je 

důležitější. 
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Tab. 3.15.4 Stanovení vah jednotlivých kritérií 

V této tabulce jsou zadány hodnoty, které byly zjištěny v předchozím párovém 

srovnávání kritérií. Zadá se výskyt jednotlivých kritérií, z kterého se následně dopočítá podíl 

a váha. Největší důraz byl kladen na cenu produktu. Poměrně menší význam, ale stále 

podstatný je kladen na poskytování demoverze softwaru, možnost a způsob školení 

a lokalizace produktu. 

 

Tab. 3.15.5 Matice prostých užitností 

V podstatě se jedná o obdobu tabulky matice absolutních užitností s tím rozdílem, že 

zde je doplněna o popis maximálně stanovené hodnoty v tabulce. 

 

Tab. 3.15.6 Matice vážených užitností 

Tato tabulka zobrazující hodnoty z matice prostých užitností znásobené váhou. 

Následně se dopočítá procentová hodnota, která udává konečný výsledek vícekriteriální 

analýzy kritérií. V tomto případě nejvyšší procentuální ohodnocení získal software 

zastoupený hodnotou M6, poté program s hodnotou M2, atd. 
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4 Srovnání předních SW v určitých modulech 

Hodnocení zaměstnanců a jejich vzdělávání. Tyto dva moduly byly vybrány 

pro porovnávání z následujících důvodů:  

 hodnocení, vzdělávání a s tím související i další rozvoj zaměstnanců jsou jedny 

z předních funkcionalit každého softwarového řešení pro podporu řízení 

lidských zdrojů, 

 díky tomu, že tyto moduly jsou základními a velmi používanými, jsou také 

lépe dostupné informace o nich. 

4.1 OkSystém  

Hodnocení 

Tento modul slouží jako základna pro přípravu a samotné hodnocení zaměstnanců 

organizace. Hodnocení se provádí na základě předem vybraných uživatelských kritériích, 

která mají pro danou společnost nějakou vypovídací hodnotu. Během procesu hodnocení, 

kdy sestavujeme „šablony“, můžeme zadávat konkrétní kritéria.  Kolik těchto kritérií nakonec 

bude, záleží pouze na uživateli. Těmto kritériím se přiřazuje jejich „váha“, tedy jakási priorita 

a pořadí. Dále uživatel může nastavit, jak často se má opakovat (čtvrtletně, ročně, atd.). 

Nastavit také lze „hodnotitele“, tedy člověka zodpovědného za průběh hodnocení. Požadavky 

na hodnocení můžou být stanoveny pro jednotlivé úrovně zvlášť např. pro pracovní pozice, 

jednotlivé zaměstnance nebo na úrovni organizační jednotky. Poté co uživatel přibližně takto 

sestaví danou šablonu, může ji využít a automaticky nechat vygenerovat formulář pro všechny 

hodnocené subjekty. 

Mezi klíčové funkcionality modulu hodnocení patří: 

 automatické generování instancí hodnocení podle nastavitelných parametrů, 

 provedení hodnocení hodnotitelem ve webové samoobsluze s podporou 

současného zobrazení aktuálního a libovolného předchozího hodnocení, 

 zasílání informací o zveřejněném hodnocení a o seznámení se s hodnocením, 

 rozdělování odměn na základě hodnocení. (oksystem.cz, 2012) 
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Vzdělávání 

Tento rozšiřující modul je předurčen k tomu, aby rozšiřoval evidenci nejrůznějších 

vzdělávacích činností, ať už povinných nebo dobrovolných. Modul vede evidenci vykonaných 

vzdělávacích kurzů, stejně tak jako jejich výsledky a požadavky na vzdělávání v rámci 

společnosti. 

 nastavení systému vzdělávání, zavedení kategorií a typů vzdělávání (školení, 

dlouhodobé kurzy, e-learning), 

 přiřazení požadavků na vzdělávání na úrovni organizačních jednotek, 

pracovních míst i individuálních zaměstnanců, 

 plánování vzdělávání, zákonné vzdělávání, sledování platností vzdělávání, 

 evidence vzdělávacích akcí, školicích organizací a lektorů, 

 evidence účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích, 

 hodnocení jednotlivých vzdělávacích akcí podle zvolených kritérií, 

 sledování nákladů v členění podle zaměstnanců, kategorií vzdělávání 

a organizačních jednotek. (oksystem.cz, 2012) 

 

4.2 Helios 

Hodnocení 

K zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání lze přiřazovat jejich osvědčení, 

dovednosti a znalosti, na základě toho je možné:  

 vyhodnocovat vhodného kandidáta na danou pracovní pozici, 

 vyhledávat vhodného zaměstnance na konkrétní práci a zakázku, 

 věrnostní program, dárky k narozeninám, za odpracované roky, 

 zaměstnanecké půjčky a jejich žádosti, 

 rozvoj zaměstnanců – plán rozvoje, individuální pohovory, 
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 hodnocení zaměstnanců a zpětné vazby. (e-personalistika.eu, 2012) 

 

Vzdělávání 

Tento konkrétní modul uváděný jako „Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“ má funkci 

kompletní správy „vzdělávacích a rozvojových aktivit“ zaměstnanců. Krom toho jsou také 

evidovány a kontrolovány zákonná školení a prohlídky. 

Díky tomuto modulu může společnost efektivně upravovat rozvoj a další vzdělávání 

svých zaměstnanců, ale také plánovat. Právě v rámci plánování pak může společnost 

monitorovat potencionální náklady, které bude investovat do rozvoje a vzdělání osob. U všech 

těchto aktivit spojených se vzděláváním zaměstnanců a investování do nich lze nadefinovat 

náklady odvíjející se podle množství proškolených zaměstnanců. Tyto náklady je možno 

sledovat a vyhodnocovat. To lze jak na úrovni jednoho zaměstnance, tak v rámci celé 

skupiny. Tento následný rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců, je úzce spjato s péčí 

o zaměstnance. Kupříkladu při zpětné vazbě ze strany zaměstnanců, kdy anonymně vhodí 

svou poznámku do prostor, k tomu určených nebo během hodnotícího dotazníku vzejdou nové 

připomínky týkající se vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Základními funkcemi modulu jsou: 

 možnost zadání hromadných školících akcí, 

 plnění plánu školení, 

 zpětná vazba a hodnocení školení, 

 možnost napojení na intranet a e-learning, 

 možnost zavedení jednorázových i pravidelně se opakujících školení 

a lékařských prohlídek dle potřeb firmy, 

 možnost plánování lékařských prohlídek, školení, evidování jejich výsledku 

a také přiřazení povinných lékařských prohlídek, školení k určité pracovní 

pozici, 

 možnost nastavit individuální periodu lékařské prohlídky, školení 

pro konkrétního zaměstnance. (e-personalistika.eu, 2012) 
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4.3 KS-program 

Hodnocení 

Hodnocení a motivace zaměstnanců. V názvu tohoto modulu není opomenut 

ani důležitý fakt a tím je právě ona motivace zaměstnanců. Jde o sjednocení zájmu 

zaměstnance se zájmy organizace. Nutný je rozvoj znalostí, schopností a jejich využití 

v praxi. Je nutno všechny vnější podněty tohoto druhu spojit se strukturou vnitřních potřeb 

a motivace zaměstnance. 

Hlavními rysy jsou: 

 uživatelsky definovatelný číselník hodnotících kritérií, 

 hodnotící kritéria lze přiřadit jednotlivým pracovním místům, 

 hodnotícím kritériím lze uživatelsky definovat váhy dle pracovního místa, 

 uživatelské nastavení hodnocení organizačních jednotek (směny, pracovní 

týmy), 

 hodnocení zaměstnanců a pracovních týmů s možností vazby na pohyblivou 

složku mzdy, 

 vytváření a tisk nevyplněných dotazníků ke kritériím ovlivňujícím 

zaměstnancovu spokojenost a výkonnost. (ksprogram.cz, 2012) 

Vzdělávání 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, to je úkolem tohoto modulu a jistě jednou 

z nejpodstatnějších částí z personální oblasti podniku. Modul je sestaven tak, aby efektivně 

poskytoval potřebná data formou, která je vhodná pro přesné řízení a plánování vzdělávání, 

školení a trénink zaměstnanců.  

Hlavní rysy jsou: 

 „Popis funkčního místa (vzdělání, kursy, činnosti)“ 

 „Sledování kvalifikačních požadavků“ 

 „Možnost zastupitelnosti kvalifikačních požadavků“ 
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 „Evidence vzdělání, kursů a kvalifikací zaměstnanců“ 

 „Automatické plánování školících akcí na celý rok (předběžně plánované 

akce)“ 

 „Automatické plánování nákladů na vzdělávání“ (ksprogram.cz, 2012) 
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5 Zhodnocení 

 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Jak bylo již v předchozích kapitolách nastíněno, byl použit v práci pro sběr dat 

dotazník. Pomocí dotazníku se autor dotazoval na devět obecných otázek ohledně řešení 

softwaru pro personální oddělení. Dotazník byl rozesílán náhodně vybraným nezávislým 

společnostem z nejrůznějších odvětví podnikání. Dotazník byl zaslán 95 firmám z čehož 

zodpovězen a odeslán zpět byl 30 krát. Z těchto odpovědí bylo korektně vyplněno 15. 

Cílem první otázky bylo zjistit název organizace. Na konci dotazníku bylo uvedeno, 

že nebudou názvy organizací, jimiž byl dotazník vyplněn, uváděny v žádném z výstupů, proto 

tato otázka slouží jen jako informace pro autora, jak byly které organizace ochotny zabývat 

se dotazníkem. Tudíž, zde nebudou zveřejněny žádná konkrétní jména společností, 

prezentovány budou pouze grafickou formou výstupy k jednotlivým zadaným otázkám. 

Druhou otázkou se autor dotazoval, zdali ve společnosti používají komplexní software 

pro řízení lidských zdrojů nebo pouze vybrané moduly. Jak to dopadlo je znázorněno 

v následujícím koláčovém grafu. 

.  

Obr. 5.1.1: Graf z dotazníkového šetření – Zjišťování komplexnosti řešení 

Je zřejmé, že ve většině společností je používán komplexní systém řešení. Ve většině 

případů se jedná o ERP systémy a zbytek pak používá druh personálního modulu, buď 

z důvodu přechodu na nový systém řešení, kdy zaměstnanci s novým informačním systémem 

nejsou plně sžití nebo jim nevyhovuje komplexní řešení, ať už kvůli kapacitě zaměstnanců 

nebo používání softwaru vypracovaného na míru potřebám organizace. 
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Účelem třetí otázky bylo zjistit název softwaru, Který je v dané společnosti aktuálně 

využíván. Pomocí této otázky měl být vyselektován nejčastěji používaný software pro oblast 

personalistky v České republice. V odpovědích se podle očekávání vyskytly všechny přední 

softwary, ale kvůli malému vzorku z nich nelze jednoznačně určit, které by byly na trhu 

nejvíce zastoupeny. Zde jsou tedy názvy softwarových řešení používaných dotazovanými 

českými firmami:  

 Vema 

 Helios 

 SAP 

 QL personalistika 

 Pamica 

 Premier systém 

 Nugget SW 

 Odysea 

 AZ.PRO 

 Navision 

 KS program 

 OK systém 

 Target S3 

 

Čtvrtá otázka byla zaměřena na aktualizace. Konkrétní dotaz zněl, zdali společnosti 

(zaměstnanci pracující se softwarem) pravidelně aktualizují svůj software. 
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Obr. 5.1.2: Graf z dotazníkového šetření – Zjišťování pravidelných aktualizací 

 

Zde se nejedná asi o žádné překvapení. Většina firem svůj software aktualizuje 

pravidelně. Nízké procento firem uvedlo, že aktualizace sledovány nejsou, přestože jsou 

výrobcem poskytovány a mohly by tím pádem zlepšit úroveň práce s programy. Důvod tohoto 

jednání však zůstal skryt.  

Pátou otázkou bylo zjišťováno jak dlouho firmy vlastní své softwarové řešení. Účelem 

bylo zjistit, zdali jsou firmy věrné jednomu programu nebo byla provedena výměna, což by 

se dalo posoudit z informací o délce používání programu. Délka používání daného programu 

může také svědčit o spokojenosti s daným výrobkem, ale na problematiku spokojenosti 

se zvoleným softwarem reflektuje pozdější otázka. 

 

Obr. 5.1.3: Graf z dotazníkového šetření – Zjišťování délky užívání softwaru 

 

V šesté otázce se autor dotazuje na časový úsek, jenž byl potřebný k tomu, aby se 

zaměstnanci naučili plně spolupracovat s programem. 
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Obr. 5.1.4: Graf z dotazníkového šetření – Zjišťování doby potřebné pro plné zvládnutí programu 

 

Časový údaj, který je vyjádřen dobou, než se specializovaný zaměstnanec naučí 

obsluhovat personální software, svědčí také o tom, jak je daný program složitý. Jinými slovy, 

programy s rozšířenou základnou služeb budou nejspíše kvalitnější, ale potrvá déle, než se 

s nimi lidé naučí pracovat a plně jej využívat pro potřeby podniku. Samozřejmě rychlá 

spolupráce s programem souvisí také s dalšími aspekty jako například přehlednost a rozložení 

grafického rozhraní. 

U sedmé otázky se autor pokouší zjistit, jestli v nějakém specifickém odvětví existuje 

určitý dominantní personální software. Právě proto bylo v sedmé otázce zjišťováno odvětví 

působnosti podniku. 

 

Obr. 5.1.5: Graf z dotazníkového šetření – zjišťování odvětví 
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 Ze sedmé otázky tedy vyplynulo, že na trhu není software, který by byl dominantním 

pro konkrétní odvětví, které bylo uvedeno v dotazníku. 

Osmá otázka pojmenovaná „Jste s vaším současným softwarem plně spokojeni?“, 

měla za cíl vyvrátit předchozí spekulace nad oblíbeností a neoblíbeností jednotlivých softwarů 

a roztřídit je tak dle spokojenosti cílových uživatelů programu. 

 

Obr. 5.1.6: Graf z dotazníkového šetření – Zjišťování spokojenosti uživatelů 

 

Z obrázku je jasně zřejmé, že většina je se svým stávajícím softwarem plně spokojena. 

Koneckonců, sami si jej zvolili. Na druhou stranu je zde i nemalá část firem, zastávajících 

názor, že jimi vybraný software není zcela nebo úplně vyhovujícím potřebám firmy. Proč 

tomu tak je zjišťovala devátá otázka. 

Devátá otázka je „otevřená“, takže spočívá ve vyjádření vlastního názoru. Uživatelé 

pracující s personálním softwarem zde mohli napsat klady, stejně tak jako zápory programu, 

který mají k dispozici. Shrnutí tohoto typu otázky tedy nebude v grafické podobě, jako tomu 

bylo v předchozích případech, ale budou vypsány klady a zápory, pokud nějaké byly 

zmíněny, tak jak je sepsali sami uživatelé. 

Vema – Jako výhodu tohoto softwaru byla uvedena „včasná aktualizace a výborná 

technická podpora“. Naopak mezi výhrady byly zařazeny „neustálé změny ve struktuře 

programu“. 

Helios – V tomto případě byl uveden záznam od jediného respondenta, konkrétně 

do textového pole vepsal „Aktualizace“. Těžko říci, zdali to myslel jako věc pozitivní 

ve smyslu častého aktualizování softwaru nebo jako věc zápornou ve smyslu, že k aktualizaci 

softwaru dochází v dlouhých nebo žádných intervalech či zdali měl na mysli ještě jiný 

význam.  
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SAP – Tento software byl v dotazníku poměrně často zastoupen, nicméně ve většině 

případů uživatelé nevyplnili poslední otázku, takže zápory a klady tohoto programu zůstaly 

skryty. V několika odpovědích se objevila odpověď, že před nedávnou dobou byl program 

implementován a tak je brzy na jeho hodnocení a až časem mohou teprve vyvstat případné 

nedostatky. 

QL personalistika – hodnocena následujícími hesly: špatná orientace v datech, 

nedostatečné výstupy, přizpůsobení potřebám uživatele nedostatečné. Chybí komunikace 

s uživateli systému za účelem přizpůsobení programu jejich požadavkům (z praxe), z čehož 

vyplývá malý komfort při využití systému při práci.   

Pamica - Uživatelé tohoto softwarového řešení se bohužel rozhodli poslední otázku 

dotazníkového šetření nevyplnit.  

Premier systém – Jediný respondent, který se k užívání tohoto softwaru přihlásil, 

nenechal poslední pole dotazníku prázdné a uvádí, že „program má omezené funkce a slouží 

spíše pro zpracování mezd“.  

Nugget SW - Uživatelé tohoto softwarového řešení se bohužel rozhodli poslední 

otázku dotazníkového šetření nevyplnit.  

Odysea – Uživatelé si stěžují na nekompatibilitu programu s ostatním softwarem, 

rovněž se jim nelíbí cena programu, která je dle jejich mínění příliš vysoká. Program také 

disponuje funkcemi, které uživatelé programu nevyužívají. Dále záporně hodnotí spolupráci 

s vývojáři, kterou vyjádřil slovem „neochota“.  

U tohoto programu (Odysea), ještě jednou uvedeno (podrobnější popis viz kapitola 

3.11), že společnost vyvíjející tento software již spadá pod společnost Elanor a právě to může 

být důvodem špatné komunikace a neochoty při komplikacích s tímto programovým řešením. 

AZ.PRO – Uživatel tohoto programu uvedl, že přešli z komplexního řešení AZ.PRO 

na jiný software (MOVEX a.s.) a z původního ERP systému si ponechali pouze moduly 

pro personalistiku a mzdy, z důvodu absence těchto modulů v novém informačním systému, 

který propojili s moduly původního IS. U nového informačního řešení dále pak uvedli, že jde 

špatně nastavit zpřístupnění jednotlivých funkcí modulu a proto musejí nechat zpřístupnit celý 

modul. 
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Navision - Uživatel tohoto programového řešení uvedl, že programový modul 

pro personalistiku je ve společnosti kratší dobu než je jeden rok a z tohoto důvodu si netroufá 

vyzdvihovat klady ani zápory programu. Nicméně modul mzdy u nich již je plně v provozu 

a jsou s ním spokojeni.  

KS program -  Bohužel ani u tohoto programu se neobjevila žádná reakce na poslední 

dotaz. 

OK systém -  Respondent u tohoto softwaru uvádí, že jej implementovali začátkem 

tohoto roku a program stále není ještě plně přizpůsoben podniku. Konkrétně se jedná o oblast 

vzdělávání.  

Target S3 – V rámci tohoto programu byla uvedena negativní reakce na aktualizace, 

které dle zdroje nevychází pravidelně. 

5.2 Vyhodnocení vícekriteriální analýzy 

 

Z následující tabulky je jasně patrné pořadí všech porovnávaných softwarů 

z personálního odvětví, kterým byly přiřazovány hodnoty od 1 – 100 (1 – nejhorší, 100 - 

nejlepší) podle úspěšnosti v jednotlivých kritériích. 

 

Tab. 5.2.1. Závěrečné pořadí 

Poslední část vícekriteriální analýzy kritérií je samotné vyhodnocení v podobě tabulky 

závěrečného pořadí jednotlivých nástrojů.  

Z tabulky je patrné, že v rámci vícekriteriální analýzy zvítězil software Target S3 

o jehož vítězství rozhodla hlavně kritéria K1 – možnost stažení demoverze a K4 - dostupnost, 
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která je bez problémů. Velkou slabinou společnosti vyvíjející tento software, obzvlášť 

v dnešní době, je kritérium K2 - outsourcing, který nebyl nikde zmíněn.  

Právě díky zmíněnému kritériu K2 a kritériu K3 – možnost zaškolení obsluhy, skončil 

jen těsně za softwarem Target S3 program Sap, který v těchto kritériích obstál lépe. Ve 

zbývajících kritériích byl o malý rozdíl horší a v celkovém součtu tak skončil na druhém 

místě. 

Na třetím místě se umístil nástroj Pamica, jehož největší předností se stalo kritérium 

K3 jen těsně před zbývajícími kritérii, které rozhodly o jeho pozici ve výsledné tabulce. 

Následují programové nástroje Oksystém, Helios, Premier systém, Vema 

a Ksprogram, lze zařadit dle tabulky mezi uspokojivé, přičemž rozdíl mezi nimi byl malý.  

Oproti tomu na posledním místě se umístil program AZ.PRO, který neměl jako jediný 

z uvedených možnost stažení demoverze pro zkušební chod programu ve společnosti, tedy 

nejhůře splňoval kritérium K1, na které autor práce kladl velký důraz. Velmi dobře pak obstál 

v kritériu K2, protože společnost nabízí vysokou podporu outsourcingových služeb. 

Největší důraz byl kladen ze strany autora práce na kritéria K5 – cenu, K6 – podporu 

češtiny a K1 – možnost stažení demoverze softwaru. Všechny z uvedených kritérií byly 

vybrány na základě autorova odborného úsudku, který však není podpořen relevantní praxí 

v oblasti HR, a proto byl zvolen ještě dotazníkový průzkum, který tak doplnil podstatné 

doplňující informace. 

Informace získané vícekriteriální analýzou, doplněné o odpovědi z dotazníkového 

šetření se tak staly cílem bakalářské práce, které jistě nedílnou měrou podpořili snažení autora 

práce.  
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6 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce, bylo analyzovat současný stav na tuzemském trhu z hlediska 

softwarového řešení pro podporu řízení lidských zdrojů ve společnostech z různých odvětví 

působnosti a následně srovnat přední programy v předem určených modulech. Stěžejní 

informace byly získány prostřednictví vícekriteriální analýzy kritérií, pomocí které byly 

programy seřazeny podle úspěšnosti. Informace získané analýzou jsou podpořeny 

o vyhodnocení dotazníkového šetření obohacující práci o data zakládající se na zkušenostech 

z praxe. 

I přes drobné komplikace (nevstřícnost firem), se podařilo nashromáždit dostatek 

informací pro obecný popis daných programů. 

 Data získaná z vyhodnocení dotazníku, která pomohla s následným výběrem 

nejpoužívanějších programových komponent a na jejichž základě mělo být docíleno závěrů 

typu: nejčastější nedostatky programů, průměrnou délku, potřebnou pro implementaci 

programu a zaškolení zaměstnanců, pozitiva jednotlivých programů, aj. 

Dostupnost veřejných informací o jednotlivých personálních modulech, které měly 

tvořit základnu při porovnávání programových komponent, nebyla ideální, a proto bylo nutno 

vycházet převážně z propagačních materiálů, volně dostupných informací a webových stránek 

společností zabývajících se vývojem těchto konkrétních softwarových řešení. 

Informace získané pomocí dotazníkového šetření a vícekriteriální analýzy tak 

poskytují zajímavé srovnání dvou pohledů. Jeden pohled z hlediska odpovědí zachycených 

pomocí dotazníku, které prezentují názory uživatelů využívající softwary v praxi a druhý 

pohled zastoupen vícekriteriální analýzou kritérií prezentující názor autora z teoretického 

hlediska. 

Přes drobné komplikace se podařilo zmapovat stav na českém trhu v oboru 

softwarových základen pro řízení lidských zdrojů, popsat jednotlivé programové komponenty, 

zaměřit se na tři z nich a s daty získanými prostřednictvím dotazníku a analýzy tak definovat 

současnou situaci. 

Na základě těchto znalostí lze konstatovat, že cíle, které byly na začátku práce 

definovány autorem, byly větší měrou splněny. 
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HR   Human resource 
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SW   Software 

ŘLZ   Řízení lidských zdrojů 
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 PER   Personalistika 

 Aj.   A jiné 

 Obr.   Obrázek 

 Apod.   A podobně 
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 A.s.   Akciová společnost 

 Spol. s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

Atd.   A tak dále 

EGJE   Elanor global java edition 

NAV   Navision 
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