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ANOTACE 

Tématem diplomové práce je posouzení lidských zdrojů ve vybraném podniku a jejich 

optimalizace. Pro svou práci jsem si vybrala společnost Hutní projekt, a. s., která má sídlo 

ve Frýdku-Místku. Zaměřila jsem se na ekonomický úsek, pod který spadají tři oddělení. 

Z těchto oddělení jsem si zvolila oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie. 

Cílem diplomové práce je navrhnout opatření ke zvýšení produktivity práce, zkvalitnění 

interních služeb, zvýšení flexibility zaměstnanců, specifikace neproduktivních časů 

a optimalizace motivačního systému. K tomu jsem použila pět metod a dva dotazníky. 

Klíčová slova: lidské zdroje, produktivita práce, flexibilita, optimalizace, motivace. 

SUMMARY 

The diploma thesis deals with the assessment of the human resources in a selected 

company and their optimization. I have chosen Hutni Projekt, a. s. located in Frydek-

Mistek for this purposes. The thesis focuses on the economic section which includes three 

individual departments. I have chosen the departments of economic administration, 

archiving and reprography. The aim of diploma thesis is to suggest the measures 

to increase the work productivity, improve the internal services, increase the flexibility 

of employees, specify the unproductive time and optimize the motivational system. I used 

five methods and two questionnaires for the needs of this thesis.  

Key words: human resources, flexibility, work productivity, optimization, motivation.  
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1 ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Posouzení lidských zdrojů ve vybraném 

podniku a jejich optimalizace. 

Vzhledem k tomu, že v bakalářské práci jsem se zabývala tématem řízení lidských zdrojů 

a toto téma mě velmi zaujalo a rozšířilo mi vědomosti, rozhodla jsem se pokračovat 

v tomto duchu i v této diplomové práci. 

Aby v dnešních podmínkách dosahovaly podniky úspěchů, musí neustále využívat 

a propojovat nejen materiální, finanční a informační zdroje, ale především zdroje lidské. 

Ty jsou totiž jedním z nejdůležitějších a z nejcennějších zdrojů v podniku.  

Diplomovou práci budu vypracovávat v podniku Hutní projekt, a. s. ve Frýdku-Místku, 

kde jsem již zpracovávala svoji bakalářskou práci. Záměrně jsem zůstala u stejné firmy, 

protože zaměstnanci byli se mnou ochotni spolupracovat, bez problémů jsem od nich 

získávala potřebné informace, zpětné vazby.  

Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s. se již od svého vzniku zaměřuje na projektování 

koksoven a těžké hutní chemie. Jedno ze svých pracovišť má ve Frýdku-Místku, kde je 

také sídlo firmy a druhé v Uherském Hradišti. Na obou pracovištích pracuje řada 

špičkových odborníků, kteří zabezpečují komplexní projektovou přípravu staveb, 

inženýrskou a dodavatelskou činnost. 

Zdrojem informací pro teoretickou část diplomové práce bude především odborná 

literatura věnována charakteristice základních pojmů, které s danou tématikou souvisí. 

Údaje potřebné pro vypracovaní profilu podniku budu čerpat z webových stránek 

společnosti.  

Zdroje informací pro praktickou část diplomové práce získám od Ing. Jiřího Walka, 

který pracuje v obchodní firmě TRIFID CONSULT a. s. na pobočce v Ostravě. Firma 

se specializuje na poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti firem, snižování nákladů, 

optimalizace lidských zdrojů, motivace a procesního řízení a v současné době je leaderem 

mezi ryze českými poradenskými firmami v České republice. 
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Cílem diplomové práce bude zjistit, jak zvýšit produktivitu práce, zkvalitnit interní služby, 

zvýšit flexibilitu zaměstnanců, specifikovat neproduktivní časy a optimalizovat motivační 

systém na oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol. Po úvodní části bude následovat druhá 

kapitola, která se bude zabývat charakteristikou vybraného podniku. Třetí kapitola 

s názvem Posouzení lidských zdrojů bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Stěžejní částí bude čtvrtá kapitola obsahující vyhodnocení dvou dotazníků a pěti metod, 

poté bude následovat závěr. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

2.1 Základní údaje o společnosti 

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

Sídlo   28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 

Právní forma  akciová společnost 

IČ   45193584 

DIČ    CZ45193584 

Bankovní spojení ČSOB, a. s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu  309571813/0300 

E-mail   hpfm@hpfm.cz 

Telefon  +420 558 877 111 (recepce) 

Webové stránky www.hpfm.cz [5]. 

2.2 Historie 

V padesátých letech dvacátého století vznikla inženýrsko-dodavatelská společnost Hutní 

projekt Frýdek-Místek. Byla dceřinou společností státního podniku Hutní projekt Praha. 

Po roce 1989 se podnik odloučil od původního státního podniku a vznikla samostatná 

akciová společnost. Nová společnost pokračovala v mnohaleté odborné tradici. Společnost 

si ponechala původní název, jenž je symbolem dlouhodobé trpělivé práce. Zaměstnanci 

svým úsilím získali technickou vyspělost, která je předpokladem k uspokojení 

nejnáročnějších požadavků zákazníků. 

2.3 Současný stav 

Společnost Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s. se od svého vzniku specializuje 

na projektování koksoven a těžké hutní chemie. Odborným zázemím, bohatým archivem 

a vlastním know how výrazně ovlivňuje úroveň koksárenství nejen v České republice. 

Na pracovištích ve Frýdku-Místku a Uherském Hradišti má k dispozici řadu špičkových 

odborníků, kteří zabezpečují komplexní projektovou přípravu staveb, inženýrskou 

a dodavatelskou činnost. 
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Po změně tržních podmínek byly využity odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti 

pracovníků z investiční výstavby k úspěšnému rozšíření aktivit i do dalších průmyslových 

oborů a nevýrobních sfér. Odborná činnost byla rozšířena např. do průmyslu 

potravinářského, spotřebního, strojírenského, ale i do zemědělství, energetiky, plynárenské, 

vodovodní a teplovodní sítě, občanské vybavenosti měst a obcí, inženýrských staveb 

a staveb na ochranu životního prostředí. Společnost má certifikovaný systém řízení ISO 

9001:2000, je držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „Důvěrné“. 

2.4 Oblast poskytovaných produktů a služeb 

V souhrnu společnost disponuje jednotlivými profesemi v oboru projektování staveb 

a inženýrských služeb a v kombinaci se špičkovým technickým vybavením umožňuje 

nabídnout zákazníkům produkty a služby, které splňují vysoké standardy kvality 

v následujících oblastech: 

 projektová dokumentace všech stupňů pro stavby výrobní, ekologické, pozemní 

a inženýrské; 

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

zastupování na úřadech a stavební dozor; 

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

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

protihlukové studie apod.); 

 výběr dodavatele od zpracování dokumentace po zajištění výběrového řízení 

na nejvhodnějšího dodavatele stavby, rekonstrukce či opravy; 

 technická pomoc při výstavbě a provozu koksárenských baterií, průmyslových komínů 

a tepelných průmyslových agregátů; 

 technické informace v oboru koksárenství a pravidelné vydávání zpravodaje 

s rešeršemi a odkazy v této technické oblasti a příbuzných oborech. 
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Předsedou pětičlenného představenstva akciové společnosti je Ing. Zdeněk Ručka. 

V současné době společnost Hutní projekt, a. s. řídí člen představenstva Ing. Jaromír 

Ivánek, který generálního ředitele vykonává od roku 2003. Ing. Jaromír Ivánek velmi 

dobře navázal na práci svého předchůdce. Svou aktivitu však také zaměřil na výchovu 

projektantů specialistů v oboru koksárenských technologií. Započal s realizací 

vzdělávacích aktivit ve formě interních seminářů. 

Do roku 2003 společnost řídil Ing. Martin Pecina, MBA, současný generální ředitel 

společnosti Vítkovice Nuclear Power, který nastoupil do Hutního projektu, a. s. v roce 

1996 jako programátor a od roku 1999 vykonával funkci generálního ředitele. Ač poměrně 

mladý na tak zodpovědnou funkci, realizoval změny v organizační struktuře a ekonomická 

aktivita společnosti se začala zrychlovat. Do funkcí náměstků byli jmenováni hlavně mladí 

lidé. Společnost se zviditelnila na zahraničních trzích, především asijských a dostala se 

do povědomí jako jeden ze světových specialistů v oboru koksárenských technologií. Tyto 

změny se pozitivně odrazily na hospodářském růstu. Společnost vykazovala velmi vysoké 

hodnoty finančních ukazatelů a získala několik dlouhodobých a rozsáhlých projektů [2]. 

V příloze č. 1 je uvedena organizační struktura podniku a na obrázku č. 1 je 

vyfotografována budova Hutního projektu, a. s. ve Frýdku-Místku. 

 

Obr. č. 1 Budova Hutního projektu, a. s. ve Frýdku-Místku – foto autora 
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3 POSOUZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

3.1 Teoretická část 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace lidských zdrojů, proto je tato 

kapitola věnována charakteristice základních pojmů, které s danou tématikou souvisí. 

„Řízení lidských zdrojů znamená soubor manažerských postupů sloužících k získávání 

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

přispívali k dosažení organizačních cílů“ [1]. 

Lidské zdroje jsou nejnákladnějším a nejcennějším ekonomickým zdrojem ve všech 

vyspělých zemích s tržním hospodářstvím. 

Produktivita práce je množství produkce zhotovené jedním pracovníkem za jednotku 

času. Produktivita práce se měří jako poměr mezi objemem produkce vyrobené za určitou 

dobu a množstvím práce na ni vynaložené. Vynaloženou práci vyjadřujeme nepřímo dobou 

jejího trvání, tj. počtem směň, resp. hodin, po které byla práce jednotlivými pracovníky 

vynakládána. 

Odměňování je jednou z nejstarších a nejzávažnějších personálních činností. Neznamená 

pouze mzdu nebo plat za vykonávanou práci, ale také povýšení, pochvaly, zaměstnanecké 

výhody aj. Odměňováním je rovněž spokojenost pracovníka s vykonávanou prací, radost, 

kterou mu práce přináší, s tím spojené příjemné pocity, potěšení, že se může zúčastňovat 

určitých aktivit a že je užitečný ve firmě. Systémem odměn potřebuje organizace 

dosáhnout, aby měla takovou pracovní sílu, která bude schopna realizovat její cíle. 

Motivace se užívá při usilování o dosažení určitého výkonu. Zaměstnavatel věnuje 

zvýšenou pozornost nejvhodnějším způsobům k motivování svých zaměstnanců pomocí 

různých nástrojů, např. odměny, vedení lidí aj. Proces motivace je však v praxi mnohem 

složitější. Zaměstnanci mají různé potřeby a cíle. Znamená to, že jeden přístup motivace 

nemůže vyhovovat všem. Aby motivování fungovalo efektivně, je třeba jej založit 

na řádném poznání a pochopení vize a cíle zaměstnavatele. 

Motivace se dělí na nehmotnou a hmotnou. 
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Nehmotná motivace: 

- Pozitivní mezilidské vztahy s nadřízenými; 

- pozitivní mezilidské vztahy s ostatními zaměstnanci; 

- zájem zaměstnance o práci; 

- dosažení pracovních výsledků (úspěch) apod. 

Hmotná motivace: 

- Mzda; 

- příspěvek na stravování; 

- příspěvek na dopravu; 

- příspěvek na ubytování; 

- firemní školka; 

- pružná pracovní doba; 

- používání automobilu apod. 

Hodnocení zaměstnanců  

Lze rozlišit dvě podoby hodnocení: 

- neformální hodnocení – průběžné hodnocení zaměstnance nadřízeným. Hodnocení je 

prováděno příležitostně, obvykle nebývá zaznamenáno. Tímto hodnocením získává 

nadřízený skutečnou jistotu o výsledku práce svého zaměstnance. 

- formální hodnocení –  racionální, pravidelně se opakující, plánovité a systematické. 

Dokumenty získané z hodnocení se zakládají do osobního spisu zaměstnance. 

Mimořádným případem formálního hodnocení je hodnocení příležitostné. Bývá 

vyvoláno např. okamžitou potřebou ukončení pracovního poměru nebo postupem 

pracovníka v kariéře.  

Flexibilita zaměstnanců 

Flexibilitu organizace vytvářejí flexibilní lidé, kteří jsou připraveni na změnu, změnu 

akceptují a podporují ji. Flexibilní zaměstnanec vyjde vstříc svému zaměstnavateli, dokáže 

pracovat např. i po pracovní době, po večerech nebo o víkendech. Flexibilita 

pro zaměstnance na jedné straně znamená zvyšování nejistot, stresu, obav ze ztráty 

zaměstnání, na druhé straně však umožňuje vyšší seberealizaci, sloučení pracovního 

a osobního života [3]. 
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3.2 Praktická část  

Diplomovou práci jsem zpracovala na Hutním projektu, a. s. ve Frýdku-Místku. Hutní 

projekt, a. s. zaměstnává k 31. 12. 2010 celkem 126 pracovníků. Společnost je rozdělena 

na výrobní a režijní zaměstnance. Z následující tabulky, ve které jsou stavy zaměstnanců 

vždy k 31. 12. daného roku, je patrné, že počet zaměstnanců od roku 2006 má vzrůstající 

charakter. 

Tab. č. 1 Vývoj zaměstnanců za období 2006 - 2010  

 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Počet zaměstnanců celkem 109 111 119 122 126  

Z toho: výrobní 82 85 93 95  97 

               režijní 27 26 26 27  29 

Zdroj: [firemní materiál společnosti Hutní projekt, a. s.] 

Hutní projekt, a. s. má tři oddělení spadající pod ekonomický úsek, který je veden 

ekonomickým náměstkem. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala oddělení 

hospodářské správy, archivace a reprografie (příloha č. 1). Výběr tohoto oddělení jsem 

si zvolila pro jeho různorodost pracovních funkcí.  

Zaměstnanci oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie souhlasili s tím, 

aby jejich jména byla zveřejněna v této diplomové práci. 

Členění zaměstnanců vč. funkcí 

- vedoucí oddělení – Kateřina Chlebková 

- údržbář – Břetislav Baier 

- archivářka – Taťána Paluříková 

- zaměstnanci reprografie – Dagmar Konečná, Eva Wykretová 

- recepční – Petra Maulerová, Radana Vludarčíková 

- pracovnice úklidu – Bronislava Zemanová, Olga Fasugová, Jarmila Krawčíková 
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Průzkum ke své práci na oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie jsem začala 

v měsíci září 2011 a ukončila jsem jej v únoru 2012. 

Zaměstnance oddělení jsem informovala o tom, že se budu pohybovat na jejich 

pracovištích, klást jim dotazy, že budou požádáni o vyplnění dotazníků a o spolupráci 

se mnou. 

Zpočátku jsem z jejich strany cítila obavy a nedůvěru, někteří měli přímo strach, 

že na základě průzkumu by mohli přijít o své zaměstnání. 

Průzkum byl z časového hlediska náročný. Do firmy jsem docházela jedenkrát za týden,  

zpočátku i častěji, neboť jsem některým zaměstnankyním musela vysvětlit, co po nich 

konkrétně požaduji a nejlépe předvést na názorném příkladu. Telefonicky a e-mailem jsem 

komunikovala s vedoucí oddělení. 

Při zpracování této diplomové práce jsem spolupracovala s Ing. Jiřím Walkem z obchodní 

firmy TRIFID CONSULT a. s., na pobočce v Ostravě, ul. Výstavní 1928/9, 702 00 

Ostrava-město. 

Společnost TRIFID CONSULT a. s., se sídlem ul. V celnici 1028/10, 110 00 Praha - Nové 

Město, byla založena v roce 1996.  

Společnost TRIFID CONSULT a. s., která se od svého založení specializuje 

na poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti firem, snižování nákladů, optimalizace 

lidských zdrojů, motivace a procesního řízení, je v současné době leaderem mezi ryze 

českými poradenskými firmami v České republice. 

Od svého vzniku realizovala společnost více než 250 úspěšných projektů zaměřených 

na snižování nákladů, optimalizaci organizačních a procesních struktur, výkonově 

orientované motivační systémy a zkrácení průběžných dob výroby či ocenění procesů. 

Společnost TRIFID CONSULT a. s. zaměstnává v současné době 40 zaměstnanců a trvale 

spolupracuje s řadou externích spolupracovníků, kteří jsou specialisty v daném oboru [6]. 
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3.3 Metody a dotazníky 

Cílem diplomové práce je posouzení lidských zdrojů v podniku Hutní projekt, a. s. a jejich 

optimalizace. K tomuto průzkumu jsem použila následujících pět metod a dva dotazníky, 

jak lze vidět v následujících tabulkách. Všechny metody nebyly aplikovány na všech 

zaměstnancích a naopak dotazníky vyplnili všichni zaměstnanci oddělení. 

Tab. č. 2 Dotazníky 
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Dotazníky             

Otázky k pracovním problémům ano ano ano ano ano ano 

Spokojenost zaměstnanců ano ano ano ano ano ano 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Metody             

Matice Flexibility a času s cílem identifikace rizikových 
činností, nastavení cíle zastupitelnosti 

ano           

Activity list s cílem identifikace vykonávaných činností ano ano ano ano ano   

Externí benchmarking ano         
  

Popis motivačního systému a hodnocení zaměstnanců ano ano ano ano ano ano 

Popis procesu vzdělávání ano ano ano ano ano   

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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3.3.1 Dotazník – otázky k pracovním problémům 

Na vytvoření dotazníku jsem se spolupracovala s Ing. Jiřím Walkem. Dotazník byl 

zpracováván s cílem zjistit, ve které oblasti pracovníci oddělení hospodářské správy, 

archivace a reprografie vidí možnosti zlepšení a jeho dalšího růstu. 

Dotazník jsem osobně rozdala 15. září 2011 a zaměstnance požádala o jeho vyplnění 

s termínem do jednoho týdne. 

Můj požadavek neměl zpočátku u zaměstnanců pozitivní ohlas. Z jejich reakce jsem 

pocítila obavu, aby jejich vedoucí nenabyla dojmu, že nejsou v práci spokojeni. Ubezpečila 

jsem je, že dotazník je pouze pro mou potřebu diplomové práce, je anonymní a jednotlivé 

vyplněné dotazníky nebudou vedoucí oddělení nikdy poskytnuty. Pracovnicím úklidu jsem 

pak musela některé otázky vysvětlovat a uvádět na příkladech. 

Dotazník obsahuje šest otázek. Celková doba vyplnění trvá cca jednu hodinu. Po týdnu 

jsem si dotazníky osobně vyzvedla a s potěšením zjistila, že jsou všechny vyplněné. 

V příloze č. 2 je ukázka dotazníku, který jsem zaměstnancům rozdala a ve 4. kapitole 

je jeho vyhodnocení. 

3.3.2 Dotazník na spokojenost zaměstnanců 

Na vytvoření dotazníku jsem opět spolupracovala s Ing. Jiřím Walkem. Cílem dotazníku je 

získat zpětnou vazbu o pracovní spokojenosti zaměstnanců na oddělení hospodářské 

správy, archivace a reprografie. 

Dotazník obsahuje celkem 25 otázek v těchto 8 oblastech: Obecná spokojenost s obsahem 

práce, oblast řízení, vztahy v organizaci, komunikace v organizaci, osobní perspektiva, 

pracovní prostředí, hodnocení pracovního výkonu a hodnocení Hutního projektu, a. s. 

jako zaměstnavatele. Dotazník je anonymní, jeho forma je jednodušší, zaměstnanci pouze 

zaškrtávají křížkem zvolenou odpověď pomocí školního známkování od 1 – 5, kde 1 

znamená velmi spokojen(a), 2 – více spokojen(a), 3 – spokojen(a), 4 – méně 

nespokojen(a), 5 - nespokojen(a). 

Dotazník jsem osobně rozdala všem zaměstnancům oddělení 31. září 2011. Každému jsem 

jednotlivě opět vysvětlila jeho vyplňování a požádala o odevzdání dotazníku 

do 3. října 2011. Vyplnění dotazníku zabralo zaměstnanci cca 10 – 15 minut jeho času. 
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S negativním ohlasem ze strany zaměstnanců jsem se již nesetkala. Při prvním zhlédnutí 

dotazníku byli i rádi, že nemusí používat svá vlastní slova, ale že jednoduše zaškrtnou 

danou odpověď. 

V příloze č. 3 je ukázka dotazníku a ve 4. kapitole je jeho vyhodnocení. 

3.3.3 Matice flexibility a času 

Matice flexibility a času je metodou spočívající ve vytvoření maticové struktury 

zkoumaného oddělení. Tuto metodu mi poskytl Ing. Jiří Walek, který ji obvykle používá 

ve firmách, kde zpracovává audity. 

Na ose „y“ jsou uvedeni všichni zaměstnanci oddělení a jednotlivé názvy pracovních pozic 

zaměstnanců. Na ose „x“ jsou všechny hlavní pracovní činnosti, které jsou na oddělení 

vykonávány (příloha č. 5). 

Touto metodou zjistím, které činnosti je schopen dotyčný zaměstnanec řešit 

ihned samostatně, které činnosti může kdykoliv zastoupit, které je schopen zvládnout 

po krátkodobém zaškolení, které činnosti není schopen zvládnout vůbec 

anebo k jejich zvládnutí potřebuje delší časový úsek či specializované školení. 

O vyplnění matice flexibility a času, která je jedním z prvních podkladů poskytujících 

přehled o vykonávaných činnostech oddělení, jsem požádala vedoucí hospodářské správy, 

archivace a reprografie. 

Dne 10. října 2011 jsem matici flexibility a času osobně přinesla vedoucí oddělení. 

Vysvětlila jsem jí postup, přidala návod v písemné podobě, jak matici vyplnit a zároveň 

jsem jí předala i názorný příklad matice flexibility a času. Vyplnění matice flexibility 

a času zabere vedoucí cca 1 hod. až 1,5 hod. 

Vyplněnou matici flexibility a času jsem si u vedoucí vyzvedla 14. října 2011. 

Konstatovala, že s jejím vyplněním neměla problémy, naopak byla pro ni přínosem v tom 

smyslu, že se zamýšlela nad pracovními činnostmi jednotlivých zaměstnanců. 

V příloze č. 4 je uveden postup k vyplnění matice flexibility a času, v příloze č. 5 je ukázka 

matice před vyplněním a ve 4. kapitole je její vyhodnocení. 
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3.3.4 Activity list  

Metoda Activity list slouží pro zjišťování pracovní náplně zaměstnanců. Tuto metodu 

mi opět poskytl Ing. Jiří Walek, který ji používá ve firmách, kde zpracovává audity. 

Každý zaměstnanec samostatně zpracuje rozbor svých jednotlivých pracovních činností, 

které ve svém pracovním zařazení provádí, s řazením do předdefinovaných kódů. 

Dále pak uvede četnost výskytu dané činnosti (denní, týdenní, kvartální, roční, jiné) 

a průměrný čas potřebný k jejímu zvládnutí. 

Formulář Activity list (příloha č. 6) jsem 17. října 2011 předala jednotlivým zaměstnancům 

oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie. Zároveň jsem v písemné podobě 

poskytla návod k jeho vyplnění (příloha č. 7), kódy skupin (tab. č. 4) předdefinované 

vedoucí oddělení a příklady tří vyplněných Activity listů včetně osobního vysvětlení. 

Nevyplňovaly jej pracovnice úklidu, z důvodu jejich jednotvárné pracovní činnosti. 

Formulář celkem vyplnilo sedm zaměstnanců. 

Na vyplnění formulářů měli zaměstnanci pět dní. Při předání mi sdělili, že vyplnění 

formuláře bylo pro ně velmi náročné. Uvedli, že se ještě nikdy nad svými činnostmi takto 

nezamýšleli. Vyčerpávající údajně bylo nejen zamyšlení nad danou činností, ale i uvedení 

jejího konkrétního času. 

Metoda Activity list navazuje na metodu Matice flexibility a času. Jejich porovnáním 

zjistím, ve které jednotlivé pracovní činnosti má konkrétní zaměstnanec rezervy, 

nebo naopak pracovní činnost v uvedeném čase nezvládá, anebo je vše v souladu. 

Ve 4. kapitole je zpracováno vyhodnocení Activity listu. 
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 KÓDY SKUPIN ČINNOSTÍ 

V následující tabulce jsou uvedeny kódy skupin činností, které vyplnila vedoucí oddělení 

hospodářské správy, archivace a reprografie v matici flexibility a času. Ke každému 

jednotlivému zaměstnanci přiřadila pracovní činnosti, které vykonává. 

Zaměstnanci při vyplňování Activitu listu se drželi této tabulky a svou práci vždy zařadili 

do určitého kódu (např. údržbář, který jako pracovní činnost uvede pravidelné návštěvy 

STK, zařadí činnosti do kódu č. 3). Jestliže nebylo možné konkrétní činnosti přiřadit kód, 

zaměstnanec ji uvedl pod kódem 21 – ostatní. 

Tab. č. 4 Kódy skupin činností 

Kód Skupina činností 
1 údržba a opravy budov 

2 pronájem kanceláří, včetně fakturace nájmů a služeb 

3 údržba a opravy vozového parku 

4 evidence ujetých kilometrů a spotřeby paliv 

5 uzavírání pojistných smluv a kontrola jejich plnění 

6 doplňování skladových zásob - objednávky 

7 inventarizace majetku a. s. 

8 kontrola docházkového systému 

9 příjem a oznamování návštěv 

10 evidence a rozdělování došlé a odchozí pošty 

11 výdej a příjem skladových zásob 

12 evidence skladových zásob včetně měsíčních uzávěrek 

13 tisk výkresů, textů projektové dokumentace 

14 kopírování projektové dokumentace 

15 kompletace projektové dokumentace 

16 evidence provedených prací 

17 obsluha zákazníků reprografie - kopírování 

18 archivace originálů výkresů 

19 archivace důležitých dokumentů a. s. 

20 archivace projektové dokumentace 

21 OSTATNÍ 

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s – vlastní zpracování] 
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3.3.5 Externí benchmarking 

Management používá benchmarking jako zásadní nástroj k definování cíle vlastní 

společnosti a ke zvýšení její výkonnosti. Bechmarkingem zjistí svou pozici na trhu 

na základě srovnání s konkurencí, tzn. s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření. 

Cílem této metody je zjistit, zda je ve společnosti Hutní projekt, a. s. dostatečný 

či nedostatečný počet pracovnic úklidu. Ing. Walek mi k porovnání poskytl standard 

z CAC, české asociace úklidu a čištění, který udává čas v minutách na m2 uklizené plochy. 

Kancelář – 0,4 min./m2, chodba – 0,25 min./m2, WC – 0,5 min./m2. Hutní projekt, a. s. je 

rozdělen na čtyři lokality: I. podzemní podlaží, I. nadzemní podlaží, II. nadzemní podlaží 

a III. nadzemní podlaží. 

O vyplnění benchmarkingu jsem opět požádala vedoucí oddělení hospodářské správy, 

archivace a reprografie. Z projektové dokumentace firmy získala vedoucí přesné 

m2 uklízených ploch. Nejednalo se o náročnou činnost, vyplnění trvalo cca hodinu 

pracovního času. Dále pak musela vyplnit, kolikrát za týden se daná plocha uklízí. 

Hodnoty uvedené v posledních dvou sloupcích jsem vypočítala v programu Excel. 

Předposlední sloupec udává plochu úklidu v m2 přepočtenou za měsíc a v posledním 

sloupci jsou vypočteny potřebné hodiny k úklidu dané plochy za měsíc podle standardu 

CAC (tab. č. 15). 

Následující tabulka ukazuje hodnoty standardu CAC. 

Tab. č. 5 Standard CAC 
 

 

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s] 

standard CAC min./m² 

kancelář 0,4 

chodba 0,25 

WC 0,5 
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3.3.6 Popis motivačního systému a hodnocení zaměstnanců  

V této kapitole jsem se zaměřila na způsob motivace zaměstnanců a jejich hodnocení. 

Informace jsem získala od vedoucí oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie 

a z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Hutním projektem Frýdek-Místek, a. s. a ZO OS 

KOVO Hutního projektu Frýdek-Místek, a. s. 

Pracovní výkon zaměstnance ovlivňuje mnoho věcí. Mimo nehmotné motivace ovlivňuje 

jeho výkon motivace hmotná a zde je pro něj rozhodující mzda. Kromě mzdy 

má zaměstnavatel i jiné formy odměňování. 

Zaměstnanci Hutního projektu, a. s. jsou za výsledky práce odměňováni v souladu 

se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády 

č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 

prostředí, v platném znění, těmito mzdovými formami: 

 tarifní mzda (zaručená mzda) je součástí přílohy k pracovní smlouvě a zaručuje 

mzdové nároky nezávisle na celkových hospodářských výsledcích organizace, 

 měsíční osobní ohodnocení, 

 prémie a odměny se zaměstnancům vyplácejí dle rozhodnutí vedení a. s. 

a představenstva a. s. a ovlivňuje je výše hospodářského výsledku, 

 příplatky ze mzdových právních předpisů, 

 příplatek na dovolenou je vyplacen ve výši 5 000 Kč + 10% tarifu a to nejpozději 

ve výplatním termínu za měsíc červen, 

 příplatek na pracovní pomůcky je vyplacen ve výši 600 Kč, nejpozději ve výplatním 

termínu za měsíc srpen [4].  

Z uvedených mzdových forem jsem se zajímala o formu měsíční osobní ohodnocení, 

jelikož v kolektivní smlouvě není popsána. Čtvrtá kapitola se zabývá touto formou 

včetně návrhů na doporučení. 
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3.3.7 Popis procesu vzdě lávání  

Poslední metoda, kterou jsem použila na oddělení hospodářské správy, archivace 

a reprografie, byla zaměřena na vzdělávání zaměstnanců.  

Formulář jsem 9. ledna 2012 opět osobně rozdala a vysvětlila jeho vyplnění 

sedmi zaměstnancům mimo pracovnic úklidu. Do této metody byl zapojen i pracovník 

údržby, který se pravidelně zúčastňuje povinných školení (např. školení řidičů, práce 

s křovinořezem). Metoda obsahovala sedm otázek. Na každou otázku bylo možné vybrat 

jednu ze čtyř nabízených odpovědí. Tato forma zaměstnancům vyhovovala, nebyla pro ně 

časově a ani jinak náročná. Stačilo pouze zaznačit vybranou variantu. 

Ve 4. kapitole se nachází vyhodnocení této analýzy. 

Tab. č. 6 Analýza procesu vzdělávání 

Analýza procesu vzdělávání 

  Neprovádí 
se 

Provádí se 
nepravidelně 

Dostatečná 
realizace 

Plné 
rozšíření 

1. Analýza vzdělávacích potřeb organizace         

2. Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců         

3. Plán vzdělávání jednotlivých zaměstnanců         

4. Vyhodnocování spokojenosti zaměstnance s vlastním školením         

5. Vyhodnocování profesního růstu zaměstnance         

6. Vyhodnocení plnění osobních cílů zaměstnance         

7. Vyhodnocování kvality školení a jejich úspěšnosti         

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s] 
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4 VYHODNOCENÍ A NÁVRH OPTIMALIZACE 

LIDSKÝCH ZDROJŮ 

V této kapitole se budu věnovat vyhodnocení pěti metod a dvou dotazníků. Cílem 

diplomové práce je navrhnout zvýšení produktivity práce, zkvalitnění interních služeb, 

zvýšení flexibility zaměstnanců, specifikace neproduktivních časů a optimalizace 

motivačního systému na oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie. 

4.1 Dotazník – otázky k pracovní problémům 

Informace získané z tohoto dotazníku využiji k posouzení, ve které oblasti zaměstnanci 

oddělení vidí možnosti zlepšení a jeho dalšího růstu (příloha č. 2). 

Otázka č. 1: Jaké jsou Vaše hlavní pracovní problémy? 

Z četnosti odpovědí na tuto otázku vyplývá, že zaměstnancům schází informace 

od vedoucí oddělení, její zpětná vazba, stejně tak je nedobrá spolupráce s ostatními 

odděleními ve společnosti. Jeden zaměstnanec uvedl, že mu schází pracovní porady, 

alespoň 1x čtvrtletně. 

Doporučení: Vedoucí oddělení bych navrhla, aby pravidelně 1x měsíčně organizovala 

pracovní porady se svými podřízenými. Na této poradě by sdělovala informace, které získá 

na poradě vedoucích svolávané ekonomickým náměstkem. Zaměstnancům by případně 

sdělovala, jaké úkoly je v dalším období čekají. Dotázala by se, zda a jaké mají problémy 

v práci, eventuálně jaké doporučují návrhy ke zlepšení. 

Otázka č. 2: Které činnosti nebo výstupy jsou podle Vašeho názoru duplicitní či zbytečné? 

Na tuto otázku většina zaměstnanců odpověděla, že žádné činnosti, které vykonávají, 

nedělají duplicitně či zbytečně. Četnější odpovědi však byly, že tuto otázku zaměstnanci 

nemohou posoudit. Jedna z odpovědí se týkala zkrácení termínu zakázek na velmi krátkou 

dobu, což následně způsobuje změny a opravy v projektech. Jeden zaměstnanec uvedl, 

že jeho činnost není ani duplicitní ani zbytečná, ale týká se obtíží při vykonávané pracovní 

činnosti.  
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Doporučení: Z jedné odpovědi je patrné, že potíže bývají v reprografii. Projektanti předají 

pracovnicím reprografie projekty ke zpracovaní s určeným termínem na zhotovení. Velmi 

často se stává, že tento termín bývá náhle zkrácen. Doporučuji, aby se vedoucí oddělení 

dohodla s vedoucími ostatních úseků a projektanti předávali bezchybné projekty 

do reprografie v dostatečném termínu. 

Otázka č. 3: Které pravomoci Vám scházejí ve vztahu k Vaší odpovědnosti? 

Většina zaměstnanců odpověděla, že jim žádné pravomoci neschází, anebo že nevědí. 

Jedna z odpovědí se týkala pravomoci objednávat kancelářské potřeby a druhá pravomoci 

vydávat hygienické a čisticí prostředky.  

Doporučení: Vzhledem k tomu, že pracovnice recepce má mimo jiné v pracovní náplni 

vedení evidenci skladových zásob vč. měsíčních uzávěrek, jejich výdej a příjem, 

doporučuji, aby tato pracovnice měla na starosti také objednávky tohoto materiálu s tím, 

že konečné rozhodnutí o objednávce bude na vedoucí oddělení. 

Pravomoc vydávat hygienické a čisticí prostředky bych ponechala na vedoucí oddělení, 

která vede i jejich evidenci. 

Otázka č. 4: Způsobují Vám útvary, se kterými spolupracujete, nějaké problémy v práci? 

Většina zaměstnanců odpověděla, že problémy s pracovníky ostatních útvarů nemá. Ze tří 

odpovědí, které se týkaly termínů a chyb v projektech, vyplývá, že potíže nastávají opět 

v reprografii. Mé doporučení je totožné s doporučením u otázky č. 2. Tři odpovědi na tuto 

otázku byly kladné s dovětkem, že v práci schází kolektivní duch. 

Doporučení: I když většina zaměstnanců uvedla, že s ostatními útvary spolupracují 

bezproblémově, doporučuji zavést teambulding. Je ideálním nástrojem ke zlepšení vztahů 

na pracovišti a zefektivnění komunikace.  

Poslední dvě otázky v tomto dotazníku byly spíše odlehčující bez vazby na doporučení 

zlepšení. 

Na následující straně jsou odpovědi všech zaměstnanců na šest otázek v tomto dotazníku. 
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DOTAZNÍK – OTÁZKY K PRACOVNÍM PROBLÉMŮM 

               
Počet respondentů: 10             
               

               

Otázka číslo 1: Jaké jsou Vaše hlavní pracovní problémy?               

               

četnost              

1 nebaví mě pracovat             

1 bez problémů             

1 pracovní doba na směny             

2 málo informací             

1 problémy se stejně neřeší             

2 špatná spolupráce s ostatními odděleními v podniku      

1 
aby zaměstnanci reagovali včas a rychle na naše podněty a připomínky k 
práci   

1 špatná komunikace mezi odděleními           

1 schází zpětná vazba od vedoucího            

1 schází pracovní porada 1x za čtvrtletí           

               

Otázka číslo 2: 
Které činnosti nebo výstupy jsou podle Vašeho názoru duplicitní nebo 
zbytečné? 

  

               
četnost              

3 zbytečně a duplicitně nic nedělám            

4 nelze posoudit             

1 
urychlení termínu zakázek způsobuje změny a opravy projektů ve velmi 
krátké době   

1 špatně se uklízí pracovní stůl, který je plný papírů, dokumentů     

               

Otázka číslo 3: Které pravomoci Vám scházejí ve vztahu k Vaší odpovědnosti?       

               

četnost              

3 žádné             

1 rozhodování o objednávkách do skladu kancelářských potřeb          

1 zbytečná otázka             

3 nevím             

1 
vydávání čisticích prostředků 1x měsíčně přímo vedoucí, nemohu si je vzít 
sama   
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Otázka číslo 4: 
Způsobují Vám útvary, se kterými spolupracujete, nějaké problémy 
v práci? 

  

               

četnost              

4 žádné problémy             

3 ano, chybí kolektivní duch             

2 ano, útvary, se kterými spolupracujeme, dělají práci pomalu   

1 
ano, projektanti dávají projekty ke kopírování na poslední chvíli a s 
chybami   

                          

Otázka číslo 5: Ukazatele nejlépe vypovídající o kvalitě Vaší práce: 

               

četnost              

2 spokojenost spoluzaměstnanců a nadřízených        

1 systém vedení skladu, přehlednost           

1 když mě zaměstnanci pochválí            

1 1*             

1 práci dělám zodpovědně, poctivě a včas          

1 je za mnou čisto, nikdo si nestěžuje           

1 spokojenost zákazníka, rychlost, preciznost zpracování dokumentace    

1 když si nikdo nestěžuje             

               

Otázka číslo 6: Jak poznáte, že jste měl(a) úspěšný pracovní den? 

               

četnost              

3 odcházím domů a usmívám se             

3 dobrý pocit z dobře vykonané práce           

1 
splnění všech pracovních povinností, zpracování příjemek, výdejek, kontrola 
skladu 

1 spokojenost lidí kolem mě a vidím na tváři úsměv       

1 odejde-li včas ve stejném termínu několik expedic       

1 čistý pracovní stůl a když dostanu pochvalu         

1 všichni se kolem mě usmívají                       
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4.2 Dotazník na spokojenost zaměstnanců 

Cílem dotazníku (příloha č. 3) je získat zpětnou vazbu o pracovní spokojenosti 

zaměstnanců na oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie. 

Zaměstnanci pomocí školního známkování od 1 do 5 odpovídali na 25 otázek rozdělených 

do 8 oblastí. Z odpovědí jsem vytvořila průměr jak na danou otázku, tak za celou oblast. 

Ze všech otázek jsem vyhodnotila sedm, které se týkají vztahů a komunikací v organizaci 

a hodnocení pracovního výkonu s průměrem vyšším než 3,2. Již z prvního dotazníku 

je patrné, že komunikace vázne nejen na oddělení, ale i mezi ostatními odděleními. Stejný 

výsledek se potvrdil i v tomto dotazníku. 

Oblast: Vztahy v organizaci  

 spolupráce mezi úseky - průměr 3,3 

Oblast: Komunikace v organizaci  

 otevřenost a tok informací na oddělení - průměr 3,4 

 tok informací od ekonom.úseku k jednotlivým oddělením - průměr 3,5 

Protože otázka vztahů a komunikace v organizaci již byla vyhodnocena v prvním 

dotazníku, je doporučení u druhého dotazníku totožné. 

Oblast: Osobní perspektiva 

 poskytování možnosti vzdělání, výcviku, rozvoje - průměr 3,5 

Doporučení:  

Vedoucí oddělení by měla hledat a nabízet kurzy, školení, semináře zaměřené na pracovní 

činnost konkrétního zaměstnance. Domnívám se, že kdyby zaměstnancům bylo nabízeno 

se vzdělávat, zvýšil by se nejen jejich profesní růst, ale i osobní pocit, že zaměstnavatel 

má zájem o zvýšení jejich kvalifikace. 

Oblast: Hodnocení pracovního výkonu 

 provádění hodnocení pracovního výkonu jednotlivce - průměr 3,4 

 mzdy s ohledem na práci, kterou vykonáváte - průměr 4,2 

 systém odměňování dle vnitřního platového předpisu – průměr 3,3 
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Hodnocení za oblast není nejhorší, ale zdaleka nepatří mezi uspokojivé. Zaměstnanci 

nejsou spokojeni s hodnocením svého pracovního výkonu, s platem a systémem 

odměňování. 

Doporučení:  

Vzhledem k tomu, že zaměstnancům schází zpětná vazba od vedoucí na hodnocení jejich 

pracovního výkonu, doporučuji, aby vedoucí s nimi pravidelně jedenkrát za rok vedla 

osobní pohovory. V osobním pohovoru zaměstnanec sdělí, co se mu podařilo za uplynulé 

období, čeho by chtěl dosáhnout v následujícím období, či co by chtěl změnit.  

Otázku týkající se výše mzdy za vykonanou práci nemohu zhodnotit, protože pracovnice 

personálního útvaru mi odmítla výši sdělit s odůvodněním, že tento údaj je neveřejný. 

Ač je průměr s výší mzdy málo uspokojivý, nemohu tento výsledek zhodnotit, protože jej 

nemám s čím porovnat.  

Doporučení týkající se systému odměňování dle vnitřního platového předpisu je uvedeno 

v podkapitole 4.6. 

Na následující straně jsou odpovědi všech zaměstnanců na 25 otázek v tomto dotazníku. 
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Oblast řízení Číslo 

Oddělení 
hospodářské správy, 

reprografie a 
archivace                                                          

Jak jste spokojen(a) 
s(se): 

pr
ac

ov
ní

k 
1 

pr
ac

ov
ní

k 
2 

pr
ac

ov
ní

k 
3 

pr
ac

ov
ní

k 
4 

pr
ac

ov
ní

k 
5 

pr
ac

ov
ní

k 
6 

pr
ac

ov
ní

k 
7 

pr
ac

ov
ní

k 
8 

pr
ac

ov
ní

k 
9 

pr
ac

ov
ní

k 
10

 

Průměr 
Průměr 
za oblast 

Obecná 
spokojenost s 

obsahem 
práce 

1 

jasným zaměřením 
cílů , týkajících se 
Vašeho pracovního 
výkonu a dalších 
pracovních cílů? 

3 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2,2 

2,7 

2 
možnostmi ovlivňovat 
svou práci?  

3 2 4 3 1 3 3 1 3 4 2,7 

3 
možnostmi ovlivňovat 
strategii organizace? 

3 5 5 3 3 5 4 3 3 4 3,8 

4 
rozmanitostí Vaší 
pracovní náplně?  

3 2 3 4 1 3 2 1 3 3 2,5 

5 
mírou zodpovědnosti, 
která se váže k Vašim 
pracovním úkolům?  

3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 2,5 

Oblast řízení 

6 
podporou, které se 
Vám dostává od 
přímého nadřízeného?  

4 5 2 2 3 3 3 1 3 3 2,9 

2,8 

7 

zpětnou vazbou, 
kterou získáváte na 
základě vykonané 
práce?  

3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 2,7 

8 
běžnou organizací 
práce na svém 
oddělení? 

5 2 2 4 3 3 3 1 3 3 2,9 

9 
celkovým řízením 
organizace, kde 
pracujete?  

4 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2,5 

10 

školením a 
poskytováním 
informací k systému 
řízení kvality? 

3 2 5 2 2 4 4 2 3 4 3,1 

Vztahy v 
organizaci 

11 

spoluprací a 
atmosférou na 
oddělení, kde 
pracujete?  

4 3 2 2 1 3 4 1 3 3 2,6 

3,0 

12 
spoluprací mezi 
úseky?  

3 4 2 3 4 5 5 1 3 3 3,3 

Komunikace 
v organizaci 

13 

průhledností / 
otevřeností a tokem 
informací na 
oddělení?  

4 4 3 3 1 4 4 4 3 4 3,4 

3,5 

14 

s tokem informací od 
ekonomického úseku 
k jednotlivým 
oddělením? 

4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3,5 
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Osobní 
perspektiva 

15 
postupem své kariéry do 
současnosti?  

3 2 5 2 3 4 4 3 3 4 3,3 

3,4 16 
poskytovanými možnostmi 
vzdělávání, výcviku a 
rozvoje?  

3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3,5 

17 
využitím Vaší kvalifikace, 
pracovního potenciálu? 

3 2 5 3 3 3 4 3 3 4 3,3 

Pracovní 
prostředí 

18 
stavem pracovního prostředí 
na vlastním pracovišti?  

5 3 3 1 1 3 3 1 3 3 2,6 

2,8 

19 
stavem technického vybavení 
pracoviště?   

5 3 3 4 1 3 2 2 4 3 3,0 

Hodnocení 
pracovního 

výkonu 

20 

prováděním hodnocení 
pracovního výkonu 
jednotlivce?  (výkonnostní 
parametry)  

3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3,4 

3,0 

21 
mzdou s ohledem na práci, 
kterou vykonáváte ?  

5 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4,2 

22 
pracovními výkony, které 
podáváte?  

3 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2,2 

23 

ostatními výhodami 
poskytovanými 
zaměstnavatelem? (stravenky, 
pružná pracovní doba, ….)  

3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 2,0 

24 
se systémem odměňování dle 
vnitřního platového předpisu? 

4 3 2 1 4 4 4 4 4 3 3,3 

Hodnocení 
HP, a. s. jako 

zaměstnavatele 
25 

Hutním projektem, a. s. jako 
svým zaměstnavatelem? 

4 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2,7 2,7 
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4.3 Matice flexibility a času 

Touto metodou zjistím, které činnosti je schopen dotyčný zaměstnanec řešit 

ihned samostatně, které činnosti může kdykoliv zastoupit, které je schopen zvládnout 

po krátkodobém zaškolení, které činnosti není schopen zvládnout vůbec, 

anebo k jejich zvládnutí potřebuje delší časový úsek či specializované školení. 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

  

skupina 
činností 
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Kateřina 
Chlebková 

vedoucí 
oddělení 

50% 30% Z0 Z0 Z0 5% Z0 Z0 Z0 Z0 Z0 Z1 Z0 Z0 Z0 5% Z0 Z0 Z0 Z0 10% 100% 

 Břetislav 
Baier 

údržbář 40% O 35% 10% 10% O O O Z1 O O O O O O O O O O O 5% 100% 

 Petra 
Maulerová 

recepční O Z1 O O O Z1 Z3 25% 40% 30% Z1 Z1 O O O O O O O O 5% 100% 

 Radana 
Vludarčíková 

recepční O Z1 O O O Z1 15% 15% 30% 20% 10% 10% Z1 Z1 Z3 Z0 Z3 O O O 0% 100% 

 Dagmar 
Konečná 

pracovník 
reprografie 

O O O O O O O O O O O O 5% 20% 45% 5% 15% 5% O O 5% 100% 

 Eva 
Wykretová 

pracovník 
reprografie 

O O O O O O O O O O O O 5% 35% 10% 10% 35% O O O 5% 100% 

 Taťána 
Paluříková  

archivář Z3 Z2 O O O Z1 O O O O O O 5% 25% 20% 5% 25% 5% 5% 5% 5% 100% 

Počet pracovníků v matici flexibility: 7 (mimo pracovnic úklidu) 

Flexibilita pracovníků: 29 % (čas pracovníka v % za rok [zelená políčka] vydělený počtem  

      147 [všechna políčka] 

Obecné zhodnocení flexibility:  

Celková flexibilita oddělení je vzhledem k rozdílnosti jednotlivých pracovních činností 

podprůměrná. Oddělení vykazuje rizikové činnosti s nízkou zastupitelností, které mohou 

v nepřítomnosti kompetentního pracovníka způsobit jejich pozastavení. Zaškolení 

zastupitelnosti by se týkalo vedoucí oddělení, dvou recepčních a archiváře. 
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Rizikové skupiny činností: 

 pronájem kanceláří vč. fakturace nájmů a služeb 

Tato činnost je v pracovní náplni vedoucí oddělení. Zaškolení by dvěma recepčním trvalo 

jeden měsíc a archiváři dva měsíce. Činnost nejsou schopni zastoupit tři pracovníci. 

 doplňování skladových zásob – objednávky  

Tato činnost je v pracovní náplni vedoucí oddělení. Zaškolení by dvěma recepčním 

a jednomu archiváři trvalo jeden měsíc. Činnost nejsou schopni zastoupit tři pracovníci. 

 evidence skladových zásob vč. měsíčních uzávěrek 

Tuto činnost má v pracovní náplni pracovnice na recepci. Zaškolení by vedoucí oddělení 

a druhé recepční trvalo jeden měsíc, čtyři pracovníci nejsou schopni tuto činnost 

vykonávat. 

Doporučení pro zvýšení flexibility: 

Pomocí plánu školení napojeného na motivační systém doporučuji zvýšit zastupitelnost 

u rizikových činností. I přes různorodost vykonávaných pracovních činností na oddělení 

doporučuji flexibilitu zvednout na minimálně 35 %. Je nemyslitelné, aby na oddělení 

nebyla vzájemná zastupitelnost. Netýká se jen rizikových činností. Tím se odstraní možný 

kolaps na oddělení při dočasném vyřazení daného pracovníka (nemoc, dovolená, náhlý 

úraz atd.). 

4.4 Activity list 

Metoda Activity list slouží pro zjišťování pracovní náplně zaměstnanců. 

Každý zaměstnanec samostatně vyplnil Activity list, ve kterém popsal veškeré 

své vykonávané činnosti a zařadil je do příslušného kódu, které předdefinovala vedoucí 

oddělení (příloha č. 6). 

V následujících tabulkách je uvedeno srovnání Activity listu vyplněného zaměstnanci 

oddělení a Matice flexibility a času, kterou vyplnila vedoucí oddělení. Toto srovnání 

ukazuje vysoký nesoulad odpovědí mezi zaměstnanci a vedoucí oddělení. V tabulce 

je vyznačen červenou barvou. 
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Na oddělení jsou zaměstnány dvě pracovnice, které vykonávají stejnou profesi, recepční. 

Tato shoda je pro mé vyhodnocení výhodou, protože mohu obě dvě mezi sebou porovnat.  

Recepční – Petra Maulerová 

Jak je z níže uvedené tabulky patrné, této pracovnici zabírá polovinu jejího pracovního 

času činnost „ostatní“. Naproti tomu vedoucí oddělení vyplnila, že činnost „ostatní“ 

recepční zabírá pouze 5 %. U dalších činností jsou také rozdíly, ne však tak vysoké. 

Tab. č. 7 Recepční Maulerová 

Kontrola 
docházkového 

systému 

Příjem a 
oznamování 

návštěv 

Evidence a 
rozdělování příchozí 

a odchozí pošty 
Ostatní 

8 9 10 21 

MATICE FLEXIBILITY 

25% 40% 30% 5% 

ACTIVITY LIST 

4% 22% 24% 50% 

18 min. 100 min. 110 min. 224 min. 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Recepční – Radana Vludarčíková 

Druhé recepční nejvíce času zabere Evidence a rozdělování příchozí a odchozí pošty. I zde 

je však rozdíl, protože vedoucí uvedla na tuto činnost o polovinu méně spotřebovaného 

pracovního času než recepční. Vedoucí se domnívá, že tato činnost zabere pracovnici 20 % 

z jejího pracovního dne, zato recepční uvedla 43 %. U činnosti Výdej a příjem skladových 

zásob, kterou vyplnila recepční, mě překvapil údaj 100 minut za den. Vedoucí uvedla, 

že recepční tato činnost zabere 10 % jejího pracovního dne, což činí 48 minut za den. 

Vzhledem k tomu, že první recepční tuto činnost nemá zahrnutou ve své pracovní náplni, 

nemohla jsem tento údaj porovnávat. Proto jsem se osobně dotázala vedoucí oddělení, 

zda je možné, aby tato činnost zabírala recepční bezmála čtvrtinu jejího pracovního dne. 

Odpověděla, že toto není možné a že v části Activity listu uvedla zkreslený údaj. U dalších 

činností jsou opět rozdíly, ne však vysoké. 
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Tab. č. 8 Recepční Vludarčíková 

Inventarizace 

majetku 

Kontrola 

docházkového 

systému 

Příjem a 

oznamování 

návštěv 

Evidence a 

rozdělování příchozí 

a odchozí pošty 

Výdej a příjem 

skladových 

zásob 

Evidence 

skladových zásob 

vč. měsíčních 

uzávěrek 

Ostatní 

7 8 9 10 11 12 21 

MATICE FLEXIBILITY 

15% 15% 30% 20% 10% 10% 0% 

ACTIVITY LIST 

0% 4% 14% 43% 22% 5% 12% 

0 min. 18 min. 64 min. 195 min. 100 min. 21 min. 55 min. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje v minutách za den u činnosti Evidence 

a rozdělování příchozí a odchozí pošty, kterou mají obě recepční stejné. Recepční 

Maulerová, která v Activity listu tuto činnost podrobněji rozdělila, uvedla, že jí zabere 

110 minut z jejího pracovního dne. Druhé recepční Vludarčíkové zabere tato činnost 

195 minut z jejího pracovního dne. Mezi nimi je tedy rozdíl 85 minut za den. 

Tab. č. 9 Evidence a rozdělování příchozí a odchozí pošty 

Evidence a rozdělování příchozí a odchozí pošty - 10 

Maulerová min./den Vludarčíková min./den 

evidence pošty 60 zapisování pošty 195 

razítkování obálek 10     

rozdělování pošty 10     

odesílání dopisů na poště 30     

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V následujícím grafu je zřetelný rozdíl u jedné činnosti v celkové spotřebě času 

na evidenci a rozdělování příchozí a odchozí pošty vykonávané dvěma pracovnicemi. 

Maulerová tuto evidenci podrobněji rozepsala, což Vludarčíková takto neučinila a shrnula 

ji pod jeden pojem zapisováni pošty. 
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Obr. č. 2 Graf - Evidence a rozdělování příchozí a odchozí pošty 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje v minutách za den u činnosti Ostatní, 

kterou mají obě recepční stejné. Recepční Maulerová, která v Activity listu opět tuto 

činnost podrobněji rozdělila, uvedla, že jí zabere 224 minut z jejího pracovního dne. 

Dle mého názoru by činnost Ostatní měla zabírat v pracovní náplni nejmenší podíl. 

Druhé recepční Vludarčíkové zabere tato činnost 55 minut z jejího pracovního dne. Rozdíl 

mezi nimi je 169 minut za den. 

Tab. č. 10 Ostatní 

Ostatní - 21 

Maulerová min./den Vludarčíková min./den 

zvedání závory 25 zvedání závory 5 

kontrola budovy 90 kontrola budovy 50 

telefonování 105     

objednávka balíků 4     

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V níže uvedeném grafu je podrobně rozdělena činnost Ostatní u obou pracovnic recepce. 

Maulerová opět tuto činnost rozdělila na více činností a Vludarčíková pouze na dvě. 
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Obr. č. 3 Graf - Ostatní 

Porovnáním činností u obou pracovnic recepce vyplynulo, že každá z nich má ještě časové 

rezervy. Aby pracovní funkce recepce byla optimální, doporučila jsem vedoucí oddělení 

přidělit recepčním další pracovní činnosti. Vedoucí navrhla tyto tři činnosti: 

 Kompletace dokumentace k expedici jako výpomoc reprografii 

 Kontrola, razítkování a předávání archivní dokumentace archiváři 

 Kontrola dodacích listů a expedice projektové dokumentace  

Údržbář – Břetislav Baier 

Tabulka č. 13 ukazuje popis činností, které vykazuje údržbář. U prvních dvou činností 

Údržba a opravy budov a Údržba a opravy vozového parku činí rozdíl mezi údaji vedoucí 

oddělení a zaměstnance 16 %. U třetí činnosti Evidence ujetých kilometrů a spotřeby paliv 

je rozdíl 32 %. Tento rozdíl jsem osobně konzultovala s vedoucí a ta mi potvrdila, 

že evidence nemůže zabírat více jak 10 % z pracovního dne. U tohoto zaměstnance 

jsou velké rezervy. V rámci optimalizace navrhuji, aby do jeho pracovní náplně byla 

zařazena následující činnost, a to údržba pozemku, který je ve vlastnictví obchodní firmy. 

Konkrétně se jedná o hrabání listí vč. jeho odvozu, pletí trávníku, zametání přístupových 

cest k budově a dále je možná i výpomoc při mokrém čištění koberců v kancelářích. 
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Tyto činnosti mají také ve své pracovní náplni pracovnice úklidu, pro které jsou 

tyto činnosti velmi fyzicky náročné.  

Tab. č. 11 Údržbář 

Údržba a 

opravy 

budov 

Údržba a opravy 

vozového parku 

Evidence ujetých 

kilometrů a spotřeby 

paliv 

Uzavírání pojistných 

smluv a kontrola jejich 

plnění 

Ostatní 

1 3 4 5 21 

MATICE FLEXIBILITY 

40% 35% 10% 10% 5% 

ACTIVITY LIST 

24% 19% 42% 4% 11% 

114 min. 90 min. 200 min. 20 min. 52 min.  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vedoucí oddělení – Kateřina Chlebková 

Vzhledem k tomu, že vedoucí oddělení mi k této práci ochotně poskytla informace, 

které jsem požadovala, její Matici flexibility a času a Activity list, které sama vyplnila, 

jsem nevyhodnotila. 

V dalších tabulkách jsou uvedeny pracovní činnosti tří zaměstnankyň reprografie a jedné 

archivářky. Zde nenavrhuji žádná doporučení. Mezi Matici flexibility a času, vyplněnou 

vedoucí oddělení, a Activity listem pracovnic se nevyskytla ani jedna neshoda. Z toho je 

patrné, že pracovní činnosti jsou rozděleny rovnoměrně a nedochází k neproduktivnímu 

času. 
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Archivář – Taťána Paluříková 

Tab. č. 12 Archivář 

Tisk výkresů, 

textů 

projektové 

dokumentace 

Kopírování 

projektové 

dokumentace 

Kompletace 

projektové 

dokumentace 

Evidence 

provedených 

prací 

Obsluha 

zákazníků 

reprografie - 

kopírování 

Archivace 

originálů 

výkresů 

Archivace 

důležitých 

dokumentů a. s. 

Archivace 

projektové 

dokumentace 

Ostatní 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

MATICE FLEXIBILITY 

5% 25% 20% 5% 25% 5% 5% 5% 5% 

ACTIVITY LIST 

3% 28% 20% 3% 21% 7% 5% 5% 9% 

12 min. 132 min. 96 min. 14 min. 100 min. 34 min. 24 min. 24 min. 43 min. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pracovník reprografie – Eva Wykretová 

Tab. č. 13 Pracovník reprografie 

Tisk výkresů, textů 

projektové 

dokumentace 

Kopírování 

projektové 

dokumentace 

Kompletace 

projektové 

dokumentace 

Evidence 

provedených 

prací 

Obsluha zákazníků 

reprografie - 

kopírování 

Ostatní 

13 14 15 16 17 21 

MATICE FLEXIBILITY 

5% 35% 10% 10% 35% 5% 

ACTIVITY LIST 

7% 31% 10% 8% 37% 6% 

35 min. 148 min. 48 min. 40 min. 175 min. 29 min. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Pracovník reprografie – Dagmar Konečná 

Tab. č. 14 Pracovník reprografie 

Tisk výkresů, 

textů projektové 

dokumentace 

Kopírování 

projektové 

dokumentace 

Kompletace 

projektové 

dokumentace 

Evidence 

provedených prací 

Obsluha zákazníků 

reprografie - 

kopírování 

Archivace originálů 

výkresů 
Ostatní 

13 14 15 16 17 18 21 

MATICE FLEXIBILITY 

5% 20% 45% 5% 5% 5% 5% 

ACTIVITY LIST 

3% 21% 44% 5% 18% 5% 4% 

15 min. 102 min. 210 min. 24 min. 85 min. 24 min. 21 min. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.5 Externí Benchmarking 

Cílem této metody je zjistit, zda je ve společnosti Hutní projekt, a. s. dostatečný, 

či nedostatečný počet pracovnic úklidu. 

Sečtením hodnot v posledním sloupci (tabulka č. 15) jsem vypočítala hodiny za jeden 

měsíc k úklidu celé firmy. Po vydělení hodin 168, což je počet pracovních hodin v měsíci, 

jsem dospěla k počtu 2,4 pracovnic úklidu. Po přičtení 15 % na další úklid a čištění jsem 

dospěla k výsledku 2,8, což odpovídá skutečnosti, neboť firma zaměstnává celkem 

tři pracovnice úklidu na osmihodinový pracovní úvazek. 

Počátek jejich pracovní doby je v 11 hod. dopoledne. Výkonem své práce neruší ostatní 

zaměstnance, jelikož kanceláře začínají uklízet až v odpoledních hodinách. Do té doby 

provádějí úklid v ostatních prostorách, tj. na chodbách, toaletách, zasedacích místnostech 

nebo před budovou. 

Zadání úklidu externí firmě by se tedy společnosti nevyplatilo. Počet pracovnic úklidu 

podle standardu CAC je shodný s počtem skutečně zaměstnaných. Možná úspora by mohla 

nastat tehdy, že by externí firma prováděla úklid ve stejné kvalitě za nižší finanční částku. 

Na následující straně je uveden výpočet potřebných pracovnic úklidu. 
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Tab. č. 15 Úklidové práce Hutní projekt, a. s. 

Zdroj: [firemní materiál obchodní firmy TRIFID CONSULT a. s. – vlastní zpracování] 

Úklidové práce Hutní projekt, a. s.  
 

Určení hodinové potřeby úklidu dle standardu CAC (Česká asociace úklidu 
a čištění) 

         

Lokalita Typ plochy m² Četnost Období 
tj. 

m²/měsíc 

Standard 
CAC 

(v hod.) 

I. podzemní podlaží 

kancelář 40 5 T 856 5,7 

chodba 13 5 T 274 1,1 

WC 275 5 T 5 887 49,1 

I.  nadzemní podlaží 

kancelář 395 5 T 8 442 56,3 

chodba 276 5 T 5 911 24,6 

WC 55 5 T 1 177 9,8 

II. nadzemní podlaží 

kancelář 780 5 T 16 688 111,3 

chodba 198 5 T 4 237 17,7 

WC 55 5 T 1 177 9,8 

III. nadzemní podlaží 

kancelář 684 5 T 14 638 97,6 

chodba 145 5 T 3 097 12,9 

WC 55 5 T 1 177 9,8 

CELKEM Skutečný stav FTE: 3   Potřeba FTE celkem: 2,4 

       

       

 

Další úklidy a čištění: 
15% 2,8 
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4.6 Popis motivačního systému a hodnocení zaměstnanců  

Ze mzdových forem motivačního systému zaměstnanců jsem si vybrala formu měsíčního 

osobního ohodnocení. Zjistila jsem, že tato forma není v kolektivní smlouvě vůbec 

rozepsána, proto jsem požádala o spolupráci vedoucí oddělení. Uvedla, že podřízeným 

zaměstnancům k tarifní mzdě přiděluje stále stejné finanční ohodnocení. Jeho rozmezí 

se pohybuje od 2 000 Kč do 4 000 Kč podle pracovního zařazení. Dále sdělila, že finanční 

částka nemusí být vyplacena, jestliže společnost nevykazuje kladný hospodářský výsledek. 

Tato situace dosud nenastala. Vzhledem k tomu, že zaměstnancům celé společnosti 

je měsíční ohodnocení vypláceno vždy a pravidelně, vnímají zaměstnanci oddělení 

včetně jejich vedoucí tuto formu ohodnocení jako 100 % nárokovou.  

Doporučení: Periodicky, jedenkrát za rok by měla vedoucí oddělení realizovat 

se zaměstnanci osobní pohovory. Jejich cílem by mělo být hodnocení aktivity pracovníka, 

jeho přínosu pro společnost a následně přidělení osobního ohodnocení. Jeho výše může být 

v průběhu roku měněna podle pracovního výkonu zaměstnance. Se způsobem 

navrhovaného ohodnocení by měl být seznámen každý zaměstnanec a měl by jej motivovat 

k vyšším výkonům. 

4.7 Analýza vzdělávacích potřeb 

Poslední metoda, kterou jsem na oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie 

použila, byla zaměřena na vzdělávání zaměstnanců.  

V tabulce č. 16 jsou uvedeny odpovědi na následujících sedm otázek. 

1. Analýza vzdělávacích potřeb organizace 

2. Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 

3. Plán vzdělávání jednotlivých zaměstnanců 

4. Vyhodnocení spokojenosti zaměstnance s vlastním školením 

5. Vyhodnocování profesního růstu zaměstnance 

6. Vyhodnocení plnění osobních cílů zaměstnance 

7. Vyhodnocování kvality školení a jejich úspěšnosti 
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Otázka číslo 4

57%29%

14%

neprovádí se

dostatečná
realizace

plné rozšíření

Tab. č. 16 Vyhodnocení vzdělávání 

Otázky 
Počet odpovědí na danou otázku 

Neprovádí se 
Provádí se 

nepravidelně 
Dostatečná 
realizace 

Plné 
rozšíření 

1 2   5   

2 2 4 1   

3 2 2 3   

4 4   2 1 

5 5 2     

6 6 1     

7 4 2 2   

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V tomto vyhodnocení se zaměřením na otázku číslo: 4, 5, 6. 

Otázka číslo 4: Vyhodnocení spokojenosti zaměstnance s vlastním školením 

Na čtvrtou otázku nejvíce dotázaných (57 %) odpovědělo, že takové vyhodnocení 

spokojenosti se školením vedoucí neprovádí. 29 % dotázaných uvedlo, že jejich realizace 

je dostatečná a 14 % dotázaných sdělilo, že jsou se školením v plném rozsahu spokojeni. 

Z odpovědi na tuto otázku je patrné, že vedoucí oddělení zpětnou vazbu na školení a osobu 

školitele neprovádí. 

Doporučení: V případě, že se vedoucí oddělení rozhodne organizovat pro své zaměstnance 

školení, semináře, kurzy apod., bylo by pro ni vhodné znát zpětnou vazbu od školených, 

jejich názor na formu školení a školitele. Bude-li takovou zpětnou vazbu znát, může 

pak organizovat školení „šité na míru“, anebo na takové školení zaměstnance již nepošle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4 Graf k otázce č. 4 
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Otázka číslo 5: Vyhodnocování profesního růstu zaměstnance 

Na tuto otázku odpovědělo 71 % dotázaných, že vedoucí oddělení vyhodnocení jejich 

profesního růstu vůbec neprovádí. Pouze dva z dotázaných uvedli, že vyhodnocení 

je prováděno nepravidelně. 

Doporučení: I zde vedoucí oddělení doporučuji alespoň 1x za rok, např. při osobním 

pohovoru, zjistit zájem zaměstnance o jeho profesní růst. Mám zato, že pokud vedoucí 

oddělení toto hodnocení neprovádí, nemůže se zaměstnanec ve své profesi zdokonalovat.  

Otázka číslo 5

71%

29%
neprovádí se

provádí se nepravidelně

 
Obr. č. 5 Graf k otázce č. 5 

Otázka číslo 6: Vyhodnocení plnění osobních cílů zaměstnance 

Na tuto otázku většina dotázaných (86 %) odpověděla negativně. Toto vysoké procento 

ukazuje, že vedoucí oddělení se o osobní cíle svých podřízených nezajímá, proto je také 

ani nevyhodnocuje. 

Doporučení: Rovněž i zde vedoucí oddělení doporučuji, aby při osobních pohovorech 

projevila zájem, jaké osobní cíle mají její podřízení. Při osobní pohovoru zaměstnanec 

uvede svůj osobní cíl na další období. Následně, zpravidla za rok, bude jeho cíl vedoucí 

vyhodnocovat. 
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Otázka číslo 6

86%

14%

neprovádí se

provádí se nepravidelně

 
Obr. č. 6 Graf k otázce č. 6 
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5 ZÁVĚR  

V diplomové práci jsem se zabývala tématem Posouzení lidských zdrojů ve vybraném 

podniku a jejich optimalizace.  

Téma jsem aplikovala v obchodní firmě Hutní projekt, a. s. ve Frýdku-Místku. Záměrně 

jsem si vybrala oddělení hospodářské správy, archivace a reprografie, protože není pro tuto 

firmu stěžejním oddělením a jeho zaměstnanci mají různorodé pracovní funkce. 

Průzkum ke své práci jsem na tomto oddělení začala v měsíci září 2011 a ukončila jsem jej 

v únoru 2012. K průzkumu pro posouzení současného stavu jsem použila pět metod a dva 

dotazníky. 

Domnívám se, že jsem splnila cíl své diplomové práce, neboť na základě vyhodnocení 

použitých metod a dotazníků navrhuji ke zvýšení produktivity práce, zkvalitnění interních 

služeb, zvýšení flexibility zaměstnanců, specifikace neproduktivních časů a optimalizace 

motivačního systému níže uvedená doporučení: 

1. Vedoucí oddělení by měla 1x měsíčně svolávat pracovní porady, jedenkrát za rok 

organizovat osobní pohovory a získávat tak od podřízených zpětnou vazbu. Dále by 

měla podporovat profesní růst svých podřízených a zajímat se o jejich osobní cíle 

s následným vyhodnocením. 

2. Vedoucí oddělení by měla více spolupracovat s vedoucími ostatních oddělení s cílem 

snížit na minimum neefektivní práci zaměstnanců reprografie. 

3. Objednávky kancelářských potřeb by měla realizovat po odsouhlasení vedoucí 

oddělení pracovnice recepce, která vede jejich evidenci. 

4. Bylo by dobré zavést ke zlepšení vztahů na pracovišti a zefektivnění komunikace 

teambulding. 

5. Vedoucí oddělení by měla pro své zaměstnance hledat a nabízet jim kurzy, školení, 

semináře zaměřené na konkrétní pracovní činnost vč. jejich zpětné vazby na formu 

školení a školitele. 

6. Je nutné zvýšit zastupitelnost u rizikových činností a tím zamezit případnému kolapsu 

na oddělení při dočasném vyřazení pracovníka. 

7. Z důvodu optimalizace navrhuji doplnit do pracovních náplní dvou recepčních 

tři činnosti, kterými by vypomáhaly pracovnicím reprografie. 
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8. Z důvodu optimalizace by bylo vhodné doplnit do pracovní náplně údržbáře fyzicky 

náročné činnosti, které doposud vykonávaly pouze pracovnice úklidu.  

Tuto diplomovou práci poskytnu vedoucí oddělení hospodářské správy, archivace 

a reprografie a budu velmi ráda, aplikuje-li na oddělení alespoň některá z mých doporučení 

a následně mi po určitém časovém horizontu sdělí zpětnou vazbu. 

 



Bc. Hana Kavková: Posouzení lidských zdrojů ve vybraném podniku a jejich optimalizace 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

KNIHY 

[1]  BLÁHA, J.; MATEICIUC, A.; KAŇÁKOVÁ, Z.: Personalistika pro malé a střední 

firmy. 1. vyd. Brno : CP Books, 2005. 284 s. ISBN 80-251-0374-9. 

[2] KAVKOVÁ, H. Řízení lidských zdrojů ve společnosti Hutní projekt, a. s: bakalářská 

práce. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, 30. 4. 2010. 35, 2 p. 

[3]  KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené 

a doplněné vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. 

FIREMNÍ MATERIÁL 

[4] Kolektivní smlouva 2011 – 2012. 24 s. 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

[5]  Informace o společnosti Hutní projekt, a. s. [online]. 2011 [cit. 2011-10-13] 

Dostupné na WWW: <http://www.hpfm.cz/view.php?akce=110_profil> 

[6]  Informace o společnosti TRIFID CONSULT a. s. [online]. 2011 [cit. 2012-01-05] 

Dostupné na WWW: <http://www.trifid-consult.cz/> 



Bc. Hana Kavková: Posouzení lidských zdrojů ve vybraném podniku a jejich optimalizace 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 Vývoj zaměstnanců za období 2006 - 2010 ............................................................ 8 

Tab. č. 2 Dotazníky .............................................................................................................. 10 

Tab. č. 3 Metody .................................................................................................................. 10 

Tab. č. 4 Kódy skupin činností ............................................................................................ 14 

Tab. č. 5 Standard CAC ....................................................................................................... 15 

Tab. č. 6 Analýza procesu vzdělávání ................................................................................. 17 

Tab. č. 7 Recepční Maulerová ............................................................................................. 28 

Tab. č. 8 Recepční Vludarčíková ......................................................................................... 29 

Tab. č. 9 Evidence a rozdělování příchozí a odchozí pošty ................................................. 29 

Tab. č. 10 Ostatní ................................................................................................................. 30 

Tab. č. 11 Údržbář ............................................................................................................... 32 

Tab. č. 12 Archivář .............................................................................................................. 33 

Tab. č. 13 Pracovník reprografie ......................................................................................... 33 

Tab. č. 14 Pracovník reprografie ......................................................................................... 34 

Tab. č. 15 Úklidové práce Hutní projekt, a. s. ..................................................................... 35 

Tab. č. 16 Vyhodnocení vzdělávání ..................................................................................... 37 

 


