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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá administrativní zátěží provozních mistrů v Divizi 

Karviná. Cílem je navrhnout zefektivnění pracovního výkonu provozních mistrů, 

převedením nebo omezením administrativních činností. 

Teoretická část práce na základě poznatků získaných z odborné literatury 

seznamuje s obecným významem a postavením personálního managementu ve 

firmě, s interní organizací podniku a organizací práce, s osobností manažera a jeho rolí 

v organizaci. V praktické části je provedena analýza administrativní činnosti provozních 

mistrů a kvantifikace výsledků dotazníkového šetření. Výsledkem jsou konkrétní opatření 

omezení administrativních činností, tak aby se provozní mistři mohli více věnovat řídícím 

a kontrolní činnostem, které jsou pro podnik stěžejní. 

Klíčová slova 

Liniový manažer, administrativní zátěž, organizace práce, pracovní činnosti, 

 

Abstract 

The thesis deals with administrative duties of the operating foremen in the Karvina 

division. The aim of this thesis is to propose more effective working administration of 

operating foremen by transformation or by reduction of their office activities.  

On the basis of the findings achieved from the professional literature, the 

theoretical part of this thesis introduces common significance and role of personnel 

management in the company, with internal organization of the company, work 

organization, the manager personality and his role in the company. Practical part presents 

an analysis of administrative activities of the operating foremen and quantification of the 

results of the questionnaire survey. The output shows particular steps decreasing the 

administrative activities in the way so that the operating foremen could devote their time to 

managing and supervisory activities which are fundamental for the whole company. 
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Úvod 

Přes rozmach technického pokroku a informačních technologií paradoxně vzrůstá 

podíl administrativy na pracovních činnostech běžných vedoucích zaměstnanců v provozu. 

Tito provozní mistři mohou být administrativními činnostmi často přetíženi, čímž se jim 

významně zkracuje čas, který by měli věnovat řešení konkrétních problémů přímo v provozu. 

Diplomová práce se zabývá touto problematikou v podmínkách podniku Dalkia, a.s., Divize 

Karviná. 

 V úvodní kapitole práce se budu věnovat významu a postavení personálního 

managementu ve firmě jako celku. Další kapitola seznamuje s interní organizací 

podniku a organizací práce. Najít publikaci, která by se alespoň částečně věnovala tématu 

provozních mistrů a jejich pracovní náplni, je prakticky nemožné. Žádný z dostupných autorů 

se nezaměřil detailněji na náplň práce liniových manažerů, kterými provozní mistři jsou. 

Poslední kapitola teoretické části práce bude věnována osobnosti manažera a jeho rolí 

v organizaci.  

Praktickou část diplomové práce zaměřuji na provedení analýzy pracovních činností 

provozních mistrů. Tento průzkum bude realizován v několika krocích. Nejprve provedu 

rozbor organizační struktury Divize Karviná a představím její jednotlivé provozy. Dále 

provedu analýzu existujících popisů pracovních míst všech provozních mistrů a z nich 

vytipuji činnosti čistě administrativního charakteru. Průzkum bude proveden u všech třiceti 

provozních mistrů Divize Karviná. Na základě této analýzy vytvořím dotazník, na jehož 

principu proběhne klasické dotazníkové šetření. V poslední kapitole provedu kvantifikaci 

výsledků dotazníkového šetření, analyzuji získaná data a v rámci interního benchmarkingu 

porovnám výsledky průzkumu pro srovnatelné profese. 

Cílem diplomové práce je navrhnout zefektivnění pracovního výkonu provozních 

mistrů převedením nebo omezením administrativních činností, u kterých to dle nastavených 

kritérií bude možné. 

Výsledky kvantitativního průzkumu budou graficky zpracovány a následně s využitím 

teoretických poznatků vyhodnoceny. O výsledcích dotazníkového šetření budou informování 

nejen všichni respondenti, ale především vedení Divize Karviná, které bude zároveň 

seznámeno  s  navrhovanými opatřeními a doporučeními. 
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1 Teoretická část 

1.1 Význam a postavení personálního managementu ve firmě 

Fungování podniku či jakékoli organizace je založeno na shromáždění a především na 

propojení základních zdrojů, kterými jsou: 

 materiální zdroje, 

 finanční zdroje, 

 informační zdroje, 

 a lidské zdroje. 

Neustále shromažďování, propojování a využívání těchto čtyř zdrojů je stěžejním úkolem 

řízení organizace. Jaké je ale postavení personálního managementu v rámci řízení podniku? 

Schéma č. 1 zařazuje lidské zdroje do kontextu řídících činností organizace a ukazuje zároveň 

jejich rozhodující význam pro organizaci. [13] 

Schéma 1 - Zdroje organizace a proces řízení [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle a strategie organizace se odvíjí od jejího účelu, kvůli němuž funguje, a definují 

zaměření organizace i podobu jejích vztahů se zaměstnanci a zákazníky. [6] 

Posláním personálního managementu je zajistit, aby organizace byla schopna 

prostřednictvím správných lidí na správném místě úspěšně plnit své cíle. Personální 

management představuje řídící a rozhodovací proces, jehož cíle jsou vymezeny 

firemní a personální strategií. Firemní strategie představuje dlouhodobé zaměření firmy na 
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tři základní zdroje, determinuje jejich využívání, a který tedy 

rozhoduje  o prosperitě a  konkurenceschopnosti organizace. Personální management je proto 

jednou z klíčových oblastí celého řízení organizace. [2] 

1.1.1 Význam řízení lidských zdrojů pro organizaci 

Řízení lidských zdrojů je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnosti, a tedy i ekonomické úspěšnosti organizace. Zvýšená pozornost tomuto 

řízení může vést k tomu, že například množství a kvalita výrobků a služeb anebo hospodářské 

výsledky a tedy i zisk mohou být v jednom podniku výrazně vyšší než v podniku jiném, 

ačkoliv oba mají k dispozici stejné množství práce, kapitálu i stejné vybavení 

stroji a technologií, a tedy v podstatě stejné podmínky k podnikání. [13] 

Personální management souvisí například s redukování zbytečných 

výdajů za přesčasovou práci v důsledku zvyšování produktivity práce během normální 

pracovní doby. Jeho úmyslem je také úsilí směřující ke snižování absencí a zavádění 

programů snižujících výdaje na neodpracovanou dobu. Vede k eliminování ztrátových časů 

pracovníků pomocí náležitého a správného popisu práce (pracovního postupu). Snaží 

se o vytváření takové pracovní atmosféry, která zvyšuje uspokojení pracovníků z vykonané 

práce, s čímž souvisí i  minimalizace fluktuace pracovníků a nákladů s tím souvisejících. 

Řízení lidských zdrojů se podílí na zavádění a monitorování efektivních programů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které snižují počet úrazů znamenajících nejen nižší 

využití fondu pracovní doby, ale i zvýšení výdajů na léčení a nemocenské dávky pracovníků 

(a také případný postih organizace v případě pracovního úrazu). Cílem je také přiměřené 

vzdělání a rozvoj pracovníků, které mohou zvýšit hodnotu pracovníků pro organizaci a zlepšit 

jejich práci, což vede následně ke zvyšování kvality výrobků a služeb, ke snížení výrobních 

nákladů a v konečném důsledku pak i ke zvýšení prodeje. Snahou správně pojatého řízení 

lidských zdrojů je také uzavírání pracovního poměru jen s těmi nejlepšími uchazeči o práci, 

kteří jsou schopni za všech okolností vyvinout maximální úsilí a mají nejen žádoucí pracovní 

schopnosti, ale jsou připraveni se i nadále rozvíjet. Snaží se o formování takové pracovní síly, 

která by byla dostatečná pro plnění úkolů organizace, ale na druhé straně by neznamenala 

přezaměstnanost a tedy plýtvání lidskou pracovní silou a prostředky organizace. Účelem je 

také uplatňování kompetitivního a stimulujícího systému odměňování a poskytování takových 

zaměstnaneckých výhod, které budou zaměstnanci chápat jako faktor vytvářející správné 

interní motivační klima. Snahou by mělo být také podněcování pracovníků, kteří 

v souvislosti  s vykonávanou prací vědí a umějí více než kdokoliv jiný, k tomu, aby 
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prezentovali své nápady  a předkládali návrhy, které by mohly ovlivnit celkovou výši nákladů 

organizace. Záměrem je zpravidla propojování činností pracovníků vhodnou organizací 

práce a vhodným vytvářením pracovních týmů, tedy aktivitami vedoucími ke zvyšování 

produktivity práce a kvality výrobků a služeb a mnohdy i k zvyšování individuálního 

výkonu a celkovému uspokojení pracovníků. [13] 

1.1.2 Vývojové fáze personálního managementu 

Termíny jako personální práce, personální administrativa, personální řízení či řízení 

lidských zdrojů bývají často považovány za synonyma, avšak s teoretického hlediska tomu tak 

není. Označují totiž vývojové fáze anebo koncepce personálního managementu a jejich 

postavení v hierarchii řízení organizace. V následujícím textu jsou jednotlivé fáze popsány 

podrobněji.  

Personální práce 

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

člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, využívání, jeho 

organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, jeho pracovních 

schopností a pracovního chování, vztahu k vykonané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonané práce a jeho personálního a sociálního rozvoje. První 

podmínkou úspěšnosti organizace je tedy uvědomění si hodnoty a významu lidí (lidských 

zdrojů). V tržních podmínkách je samozřejmé, že o podobě své personální práce rozhoduje 

organizace sama. K výhradní kompetenci patří to, jaké bude postavení personální 

práce v hierarchii řídicích činností, jaký bude mít rozsah i strukturu, na které oblasti či 

činnosti se soustředí více a na které méně, jaká bude personální politika a strategie 

organizace, kolik a jaké pracovníky bude zaměstnávat a podobně. [13] 

Personální administrativa 

Personální administrativa představuje historicky nejstarší pojetí personální práce, které 

chápalo personální práci jako službu, zajišťující v první řadě administrativní 

práce a administrativní procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, 

uchováváním a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich 

činností a poskytováním těchto informací řídícím složkám organizace. Toto pojetí tedy 

přisuzovalo personální práci výlučně pasivní roli. Personální práce v podobě personální 

administrativy ovšem přežívá až do současné doby v organizacích, v nichž je 
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význam k vlastní škodě nedoceňován. Velmi často jde o organizace s autoritativnějším, 

centralizovanějším způsobem řízení a s nízkou mírou dělby pravomocí. [13] 

Personální řízení 

Personální řízení se jako koncepce personální práce začalo objevovat již před druhou 

světovou válkou v podnicích s dynamickým a progresivním vedením, v podnicích 

orientovaných na expanzi, na ovládnutí pokud možno co největší části trhu a na eliminaci 

konkurence. [13] 

Personální řízení je zaměřeno směrem dovnitř firmy, koncentruje se často na vnitřní 

zaměstnanecké problémy a využití vnitřní pracovní síly. Mívá povahu operativního 

řízení a nevěnuje se personálním otázkám strategického směru. Personální řízení jako 

vývojové stádium personální práce se dává do souvislosti s přijetím Charty lidských práv, 

protože vyvolalo tlak na její prosazení a uplatnění v zaměstnaneckých vztazích. Podle 

pravidel Charty byly zaměstnanecké vztahy upraveny formou nových zákonů, nařízení a tím 

se posilovalo postavení personálních útvarů a rostla i důležitost personalistů s právním 

vzděláním. Vznikla potřeba nových specialistů, jako jsou například vyjednávači, sociální 

kurátoři, koordinátoři, a velký důraz se kladl na školení a vzdělání. Zmíněné 

skutečnosti vedly k tomu, že personální manažeři a jejich útvary se více přiblížili 

k zaměstnancům a odborům a personální řízení se stalo prestižní záležitostí. [9] 

Řízení lidských zdrojů 

Storey definuje řízení lidských zdrojů za soubor vzájemně propojených politik 

vycházejících z určité ideologie a filozofie. [17] 

Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve 

vyspělém zahraničí začala formovat někdy v průběhu 50. a 60. let dvacátého století. Řízení 

lidských zdrojů se stává jádrem řízení organizace a jeho nejdůležitější složkou. Tímto novým 

postavením personální práce se vyjadřuje význam člověka a lidské pracovní síly jako 

nejdůležitějšího výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální 

práce od administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící. [13] 

Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je sloužit tomu, aby byla organizace 

výkonná a aby se její výkon neustále zlepšoval. Zabezpečit tento úkol lze cestou neustálého 

zlepšování využití všech zdrojů, a to nejen lidských. Obecný úkol řízení lidských 

zdrojů a jeho působení názorně dokumentuje schéma č. 2.  
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Schéma 2 - Obecný úkol řízení lidských zdrojů [13] 

 

 

Strategický rozvoj lidských zdrojů znamená takové zavádění, vyřizování, 

modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy vybavuje 

dovednostmi, znalostmi a schopnostmi, které potřebují, aby byli schopni plnit 

současné i budoucí úkoly požadované organizací. [20] 

Úkoly řízení lidských zdrojů a činností mířící k jejich plnění jsou záležitostí nejen 

personálního útvaru, ale také neoddělitelnou součástí práce všech vedoucích pracovníků 

organizace od liniových manažerů až po management vrcholový, bez ohledu na jejich 

postavení v hierarchii řídících funkcí. Každý, kdo vede byť jen jednoho dalšího pracovníka, 

už musí vykonávat řadu personálních činností a s tím i související administrativní úkony. 

1.2 Interní organizace podniku a organizace práce 

Přístup organizace k personálnímu managementu je vždy odvozen od konkrétních 

podmínek, ve kterých působí. V posledních desetiletí dochází v této oblasti k výrazným 

změnám, které se promítají do nových požadavků na management. [9] 
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  zdrojů        zdrojů           zdrojů         zdrojů

                       ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
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Je ovlivněn nejen samotnou organizační strukturou podniku, ale také jednotlivými 

prvky organizace práce. Formální organizaci bychom mohli definovat jako umělé ustavený 

sociální útvar vybavený formalizovanými procedurami za účelem mobilizace a koordinace 

kolektivního úsilí k dosažení stanovených cílů. [11] 

1.2.1 Organizační schéma a typy organizace podniku 

Vnitřní struktura podniku je obvykle popsána v podobě organizačního schématu. 

V tom jsou jednotliví zaměstnanci umístěni do „škatulek", které vyjadřují jejich 

postavení v hierarchii firmy a zobrazují přímé linie pravomocí (příkazových a kontrolních) 

v rámci hierarchie řízení. Organizační schémata jsou svou povahou vertikální, dá se tedy říci, 

že v podstatě překrucují skutečnost. Neukazují totiž horizontální a diagonální vztahy, které 

existují mezi lidmi různých organizačních jednotek a oddělení, a nerespektují skutečnost, 

že v rámci jakékoliv konkrétní hierarchie neputují vždy příkazy a informace potřebné pro 

kontrolu jenom dolů nebo nahoru tak, jak naznačuje dané organizační schéma. V praxi 

informace přeskakují mezi jednotlivými úrovněmi řízení (zvláště pak informace generované 

počítači) a manažeři nebo vedoucí týmů tak mohou na sebe vzájemně působit i s lidmi na těch 

úrovních hierarchie, které jsou níže než úrovně jim bezprostředně podřízené. Organizační 

schémata mají své použití jako nástroje zjednodušeného definování toho, kdo co dělá a jaké 

jsou hierarchické linie pravomocí. Ale i když jsou vytvořena přesně podle organizačních 

manuálů, nemohou vyjádřit to, jak organizace skutečně funguje. Mohou například 

vést k definování práce a pracovních míst, tedy toho co se od lidí očekává, že budou dělat, ale 

nemohou vyjádřit role, které tito lidé v organizaci plní, partitury, které v součinnosti s jinými 

hrají, a způsob, jakým interpretují scénáře, které dostali. Podle Armstronga rozlišujeme 

následující typy organizace podniku. [1] 

Organizace typu „linie a štáb“ 

Tento typ organizace upřednostňovali představitelé klasické teorie. Ačkoliv se tento termín 

dnes už tolik nepoužívá, s výjimkou toho, mluví-li se o liniových manažerech, stále ještě 

charakterizuje mnohé existující struktury. Liniová úroveň struktury je tvořena 

funkcemi a manažery, kteří jsou přímo zapojeni do plnění primárních úkolů organizace, 

například do výroby a prodeje nebo do řízení organizace jako celku. „Štáb“ v takových 

funkcích, jako jsou finance, personalistika a technika, poskytuje služby linii a umožňuje jí 

vykonávat její práci. 
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Divizní organizace 

Proces vytváření divizí, jak jej popsal Sloan (1963) na základě svých zkušeností s General 

Motors, znamená strukturování organizace do oddělených divizí, z nichž každá se zabývá 

samostatnou výrobou, prodejem, distribucí nebo službami, popřípadě obsluhuje určitý 

trh. V ústředí pak mohou být soustředěny takové odborné útvary, jako například finance, 

plánování, personalistika, právo, konstrukce a vývoj, které divizím poskytují své služby, a co 

je důležité, vykonávají určitou míru kontroly nad příslušným úsekem činnosti divizí. Tato 

míra kontroly závisí na míře decentralizace pravomocí na strategické podnikové jednotky, 

které jsou blíže obsluhovaným trhům. 

Decentralizované organizace 

Některé organizace, zvláště nesourodé konglomeráty, decentralizují většinu svých 

činností a udržují na ústředí pouze jakýsi základní personál, který se zabývá finanční 

kontrolou, strategickým plánováním, právními záležitostmi a někdy (ale ne vždy) 

personálními záležitostmi, zejména pak těmi, které se týkají vyšších manažerů ve všech 

složkách organizace (získávání, rozvoj a odměňování). 

Maticové organizace 

Maticové organizace jsou založené na projektech. Vytváření, podoba nebo konstrukce pro-

jektů jsou řízeny ředitelem nebo manažerem projektu, anebo v případě konzultační činnosti je 

projekt řízen vedoucím projektu. Manažeři projektu nemají žádný stálý personál, snad 

jen s výjimkou několika administrativních pracovníků nebo sekretariátu. Vyberou si členy 

svého projektového týmu z odborných skupin, z nichž každá je vedena ředitelem nebo 

manažerem, který je průběžně zodpovědný za formování své skupiny, rozvoj a řízení jejích 

členů a zabezpečování toho, aby každý člen skupiny byl pokud možno naplno zařazen do 

jednotlivých projektových týmů. Tito jedinci jsou tedy zařazeni do projektového týmu a za 

výsledky své práce zodpovídají vedoucímu týmu, přičemž ale i nadále zůstávají za svůj 

celkový výkon a příspěvek k práci projektového týmu obecně zodpovědní vedoucímu své 

odborné skupiny. 

Flexibilní organizace 

Flexibilní organizace jsou v jasném souladu s Mintzbergovou (1983) kategorií adhokracie 

(tedy účelovosti) v tom smyslu, že jsou schopny rychle se adaptovat na nové 

požadavky a fungovat plynule. Mohou být organizovány podle schématu Handyho (1989) 
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„trojlístkové“ organizace s jádrem pracovníků, vykonávajícím rozhodující a trvalé činnosti 

organizace, a na dohodu nebo dočasně pracujícím okrajovým personálem zaměstnávaným 

podle potřeby. Tato organizace se také nazývá organizací typu „jádro/periferie“. Organizace 

může aplikovat politiku numerické flexibility, což znamená, že počet pracovníků lze rychle 

zvýšit anebo snížit podle toho, jaké množství práce je v organizaci momentálně zapotřebí.  

Procesní organizace 

Organizace založená na procesech se zaměřuje na horizontální procesy, které překračují hra-

nice organizací. Tradiční struktury organizace tvořily určité úseky zpola nezávisle působících 

funkcí, z nichž každá měla svou obvykle rozsáhlou hierarchii řízení. Funkce působily jako 

vertikální „komíny“ a existovaly jasné hranice mezi tím, co dělaly, a tím, co se 

odehrávalo o dveře vedle. Návaznost práce a koordinace činností mezi funkcemi byly plny 

předsudků. Pozornost se zaměřovala na vertikální vztahy a na řízení založené na pravomocích 

(příkazová a kontrolní struktura) a horizontálním procesům byla věnována poměrně malá 

pozornost. Například se neuznávalo, že uspokojování potřeb zákazníků pomocí systému 

postupného zpracování výrobku může být dobré jen tehdy, jestliže postup prací od prodeje 

přes výrobu až po zaslání výrobku je kontinuálním procesem, který není rozdělen na několik 

rozdílných balíků činností. Jiným horizontálním procesem, který orientoval pozornost na 

potřebu znovu zvážit to, jak by měly být organizace strukturovány, byla komplexní kvalita. 

Aby tento proces zabezpečil, že kvalita bude komplexně zabudována do výrobků a služeb 

organizace, je nutné, aby překračoval hranice mezi jednotlivými organizačními jednotkami. 

Reengineering většiny podnikových procesů ukázal potřebu toho, aby se úkoly 

separované v jednotlivých funkcích integrovaly do jednotného horizontálního pracovního 

procesu. 

1.2.2 Pracovní podmínky 

Pracovní podmínky jsou představovány řadou faktorů: technických, organizačních, 

ekonomických, hygienických i společenských. Všechny tyto faktory bezprostředně anebo 

zprostředkovatelně působí na pracovníka i další komponenty pracovního procesu a tak 

podmiňují i ovlivňují jeho průběh. Ústava České republiky zaručuje občanům uspokojivé 

pracovní podmínky, bezpečnou práci a pracovní prostředí, zachování lidské 

důstojnosti a svobodný rozvoj osobnosti. Zajištění vhodných a odpovídajících pracovních 

podmínek není ale jen zákonnou povinností každé organizace, nýbrž i jeho ekonomickým 

zájmem. Člověk, který je nucen pracovat v nepříznivém prostředí, v časové tísni, 
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s nadměrným zatížením, anebo s úkoly neodpovídajícími jeho možnostem, ztrácí pracovní 

motivaci a dobrý vztah k podniku, v krajním případě pak dochází i k poškození jeho zdraví. 

To vše se projeví v poklesu pracovního výkonu, vyšší absenci a časté fluktuaci. V situaci, kdy 

hlavním zdrojem rozvoje podniku jsou kvalitní zaměstnanci, hrají pracovní podmínky 

důležitou roli při jejich zakládání a stabilizaci. [9] 

1.2.3 Analýza a popis pracovního místa 

Termíny analýza pracovního místa a popis pracovního místa jsou v poslední době 

nahrazovány termíny analýza role a profil role. Nicméně analýza role používá v podstatě tytéž 

postupy jako analýza pracovního místa a mnohé rysy profilů rolí lze najít i v tradičnějších 

popisech pracovních míst. Analýza rolí je základním personálním procesem. Poskytuje 

informace potřebné pro vypracování profilů rolí a také informace sloužící pro potřeby 

získávání pracovníků, jejich vzdělávání a rozvoje řízení jejich pracovního 

výkonu a hodnocení jejich práce. [1] 

Výsledkem analýzy pracovního místa je definování výsledků, které se od 

pracovníka v dané roli očekávají z hlediska hlavních oblastí výsledků nebo odpovědností. 

Obsahují také seznam schopností požadovaných k efektivnímu vykonávání dané role, tedy to 

co pracovník v dané roli musí znát a musí být schopen dělat. Profily mohou být individuální 

anebo druhové (tedy generické, týkající se podobných rolí). V přísném slova smyslu se 

termín role týká úlohy, kterou lidé hrají při své práci, klade tedy důraz na jejich chování. 

Profil role například může zdůrazňovat potřebu flexibility. V tomto smyslu lze rozlišovat 

mezi rolí a pracovním místem, které obsahuje skupinu předepsaných úkolů a činností či 

povinností, které je třeba vykonávat. Analýza pracovního místa definuje tyto úkoly nebo 

povinnosti za účelem vytvoření popisu pracovního místa, který má obvykle povahu 

nařízení a je nepružný. Přesně říká, co musí držitel pracovního místa dělat, a poskytuje mu 

tím příležitost k určité formě alibismu, protože zaměstnanci jsou často ochotni dělat jen 

takové úkoly, které jsou v popisu pracovního místa vyjmenovány. Ve stále rostoucí míře se 

proto praxe spíše přiklání k rolím, analýze rolí a profilům rolí nežli k pracovním místům, 

analýze pracovních míst a popisům pracovních míst. Ty přestávají být oblíbené, protože mají 

sklon k tomu být preskriptivní, omezují flexibilitu a nezaměřují se na výsledky nebo 

schopnosti potřebné k jejich dosažení. Přednost získávají profily rolí, protože se orientují na 

výkon, výsledky a požadavky na znalosti a dovednosti a jsou tak v souladu se současným 

zdůrazňováním vysoce výkonné práce, výsledků a schopností. [1] 
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Popis pracovního místa je základním kamenem personálního řízení a pro 

definování ideálního profilu kandidáta je naprosto nezbytný. Neměl by být v žádném případě 

složitý. Určité zvýhodnění při jeho tvorbě mají organizace s popsanými procesy. V tomto 

případě lze vypsat pouze klíčové činnosti s odkazem na daný proces, který je podrobně 

popsán v procesních knihách. [19] 

V literatuře i praxi lze nalézt různě obsažné, strukturované a pojmenované popisy 

pracovních míst a specifikace nároků na pracovníky. Popisy pracovních míst a specifikace 

nároků na pracovníky jsou v organizaci využívány při realizaci řady personálních činností, 

například při obsazování pracovních míst, vypracování pracovní smlouvy, 

v souvislosti s aktivitami v rámci systému řízení pracovního výkonu, zejména při stanovení 

cílů a hodnocení výkonu, a v souvislosti s plánováním vzdělání, osobního rozvoje a kariéry 

pracovníků. Význam mají popisy pracovních míst i pro pracovníky, protože vymezují jejich 

povinnosti, pravomoci a odpovědnost a také kritéria jejich práce. [12] 

Popis pracovního místa poskytuje základnu pro procesy plánování a zkoumání 

výkonu zaměstnance. K vytvoření profilu role je nutné, aby se linioví manažeři 

spojili s jednotlivými pracovníky a dohodli se na hlavních oblastech výsledků a na 

schopnostech potřebných k jejich dosažení. Zcela zásadní je zjistit názor zaměstnanců na to, 

jaké jsou nejdůležitější věci, které podle nich musí dělat, jaké výsledky se od nich 

v každé z těchto oblastí očekávají, jak se dozví, jestli stanoveného výsledku dosáhli, co musí 

znát a být schopni dělat, aby v těchto oblastech pracovali efektivně, a jaké 

znalosti a dovednosti z hlediska odborných znalostí a znalostí postupů, dovedností řešit 

problémy, plánovat a komunikovat musí mít, aby zastávali svou roli efektivně. [1] 

Profil role obsahuje zpravidla následující informace: 

 název role, 

 útvar, do kterého role organizačně patří, 

 odpovědnost (komu je držitel role odpovědný a kdo je odpovědný jemu), 

 účel role definovaný v jedné stručné větě, která v podobě celkového přínosu dané role 

definuje, proč tato role v organizaci existuje, 

 hlavní oblasti výsledků, přičemž každá hlavní oblast by měla být definována jednou 

větou začínající aktivním slovesem (například vytvořit, podporovat, zajistit) přinášející 

pozitivní vyjádření toho, co se musí udělat, a oproštěnou od zbytečných slov. Náplň 

slovesa by měla být popsána tak stručně, jak je to jen možné (například prověřovat nové 

systémy, zapisovat položky do účetní knihy, plánovat výrobu, předkládat zprávy 
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managementu). Účel dané činnosti by měl být zformulován stručně z hlediska výstupů 

nebo standardů, které mají být splněny (například prověřovat nové systémy, aby 

byly v souladu se schválenými specifikacemi, zapisovat položky do účetní knihy, aby 

byly k dispozici aktuální a přesné finanční informace, plánovat výrobu, apod.), 

 požadavky na znalosti a schopnosti, tedy specifické odborné znalosti potřebné pro 

výkon role, a současně i to co se očekává, že bude držitel role schopen dělat, 

 očekávané chování (chování konkrétně očekávané od držitele role, které může být 

nalezeno v soustavě schopností organizace). [1] 

1.2.4 Pracovní postup 

Jednotlivé pracovní úkoly vyplývající z popisu pracovního místa jsou zpravidla 

z hlediska věcného, časového i prostorového vzájemně propojeny v pracovním 

postupu. V případě produkčních procesů, kde na sebe pracovní úkoly bezprostředně navazují, 

je pracovní postup zpravidla standardizovaný a formalizovaný. [9] 

Hlavním smyslem vytváření metod pracovního postupu je nalézt nejlepší způsob 

vykonávání určité práce. K tomu se nejčastěji používají postupové diagramy, vývojové 

diagramy, pohybové anebo časové studie a náhodná pozorování. [13] 

U rutinní práce s vysokou opakovaností je pracovní postup zpravidla přesně 

stanoven a má písemnou formu. U odborných prací s programovým rozhodováním se 

specialista opírá o víceméně přesně stanovená pravidla, zatím co u řídící a tvořivé práce, pro 

kterou je typické neprogramované rozhodování, závisí velkou měrou na zkušenostech, 

intuici a vlastnostech osobnosti daného pracovníka. [9] 

1.3 Osobnost manažera a jeho role v organizaci 

Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Spolu s tím, jak se lidé 

v minulosti začali slučovat a vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, které nebyli schopni naplnit 

jako jednotlivci, se řízení stalo nezbytnou podmínkou pro zabezpečení koordinace a zaměření 

úsilí jednotlivců potřebným směrem. Postupem času docházelo k rozvoji 

společnosti a všeobecné tendenci spoléhat na skupinové úsilí, specializaci jednotlivých 

činností a dělbu práce. Zcela přirozeným důsledkem tohoto procesu byl vzrůstající význam 

lidí, později přímo specialistů, zaměřených na koordinaci tohoto úsilí jednotlivců nebo 

menších skupin manažerů. V současné době existuje několik směrů pojetí 

řízení a organizování, které vykonává vedoucí pracovník. Ten musí být schopen prioritně 

nastavit určitý optimální systém řízení dané organizace, odvozený zejména od účelu, který má 
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konkrétní organizace splňovat.  V současné době je možné se setkat s celou řadou definic 

pojmu management, které jsou zaměřeny na jednotlivé stavební kameny podniku. 

Management v sobě zahrnuje zkušenosti, názory a doporučení vedoucích pracovníků 

(manažerů), kteří používají k dosažení podnikových cílů specifických činností (manažerských 

funkcí), jako jsou například plánování, organizování, rozhodování, komunikování a kontrola. 

Vedoucí pracovník zde využívá k řízení a organizování podniku takzvanou funkční 

organizační strukturu (obchodní úsek, výrobní úsek, personální úsek, ekonomický úsek). 

Manažer musí vytvářet takové prostředí, ve kterém mohou lidé dosahovat skupinových cílů 

při minimální spotřebě času, peněz a materiálu, při minimální osobní nespokojenosti, nebo 

takové prostředí ve kterém mohou dosáhnout žádoucích cílů pomocí reálně disponibilních 

zdrojů. Manažeři zde musí mít rovněž stanoveny určité cíle a měli by jich 

dosáhnout s minimální spotřebou zdrojů. [5] 

Manažeři odpovídají za plnění takových úkolů, které vyžadují řízení dalších členů 

organizace. V rozsahu a obtížnosti těchto úkolů stejně jako v postavení manažerů v rámci 

organizace jsou však rozdíly. Rozdíly v úrovni umožňují určení požadavků a dovedností 

potřebných pro úspěšné plnění organizačních cílů na dané úrovni, a přitom motivují 

manažery k osobnímu rozvoji a sledování kariérové dráhy. 

Podle postavení lze manažery dle Bělohlávka [4] rozdělit na: 

 liniové manažery: nachází se na nižších úrovních manažerské hierarchie. Jsou to mistři 

ve výrobní jednotce, dispečeři v dopravě anebo vedoucí administrativního oddělení. 

Hlavní činnost liniových manažerů je vedení zaměstnanců při plnění každodenních úkolů, 

současně ale vykonávají kontrolu, napravují chyby nebo řeší problémy, které se vyskytují 

v provozu. 

 střední manažery: odpovídají za řízení manažerů liniových. V praktickém životě jsou to 

stavbyvedoucí, vedoucí provozu, vedoucí střediska anebo vedoucí odboru. Uskutečňují 

plány a strategické cíle vedení organizace tím, že koordinují vykonávané úkoly se 

záměrem dosažení organizačních cílů. 

 vrcholové manažery: mají odpovědnost za celkovou výkonnost organizace a za 

fungování organizační strategie. Přitom musí vykonávat i ostatní manažerské činnosti: 

organizují, vedou lidi a kontrolují plnění cílů. Jsou to například generální ředitelé, odborní 

ředitelé, ředitele divizní nebo náměstci ředitelů. 

Odlišnosti v náplni práce na jednotlivých úrovních zachycuje graf č. 1. 
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Graf 1 - Rozdělení času mezi aktivity manažera [4] 1 

 

1.3.1 Vlastnosti a schopnosti manažera 

Soudobý management nabízí poměrně širokou škálu technik, metod a postupů, které 

jsou určeny pro podporu osobnosti manažera. Znalost a schopnost tyto techniky uplatňovat je 

však pouze počátkem toho, co by měl manažer ovládnout. Stejně jako manažerským 

technikám se lze naučit i manažerským dovednostem. Odborné znalosti, znalost a uplatňování 

řídicích praktik nazýváme tvrdými dovednostmi manažera. Manažer však potřebuje ovládat 

také takzvané měkké dovednosti, které souvisejí s vedením lidí, s komunikací a s jednáním 

manažera ve vztahu k jednotlivcům i skupinám v organizaci i mimo ni. [10] 

Rozhodujícím předpokladem pro úspěšnost na manažerské pozici jsou však lidské 

kvality manažera a to, jaký je manažer své podstatě člověk. [14] 

Aby byl manažer ve své práci úspěšný, musí vědět o podstatě člověka a jeho 

činnosti v pracovních skupinách přinejmenším tolik jako o své původní odborné profesi. 

Nemusí přitom zacházet do všech obecně psychologických zákonitostí, ale měl by být 

schopen co nejvšestranněji porozumět člověku. [3] 

                                                 
1
 Dle vlastního zpracování podle: Aldog, Stearns: Management, South-Western, Cincinnati, Ohio, 1987, 

Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2001. 
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Podle Folwarczné [10] by měla být osobnost manažera charakteristická následujícími 

manažerskými vlastnostmi: 

Úspěšný manažer by měl být vzorem pro ostatní, protože každodenní praxe 

potvrzuje, že lidé si více všímají toho, co děláte a jak se chováte, než toho, co jim říkáte, aby 

dělali. Manažer má jít ostatním příkladem. Jeho spolupracovníci zpravidla velmi bedlivě 

sledují, zda manažer sám plní to, co požaduje i od nich.  

Manažer může vést svůj tým pouze tehdy, pokud je schopen sebereflexe a sám 

dobře zná své silné stránky i oblasti, ve kterých se musí dále rozvíjet. Aby se naučil 

rozumět i ostatním a dovedl je díky tomu správně vést a motivovat, musí nejprve nejlépe 

porozumět sám sobě. Nevyrovnaný a nejistý manažer si může vybíjet svou zlost a frustraci na 

spolupracovnících, čímž negativně ovlivní motivaci, morálku a fungování celého týmu. 

Neznalost sebe sama také brání manažerovi využít vlastní potenciál.  

Manažer by se měl soustavně vzdělávat. Úspěšný manažer na sobě neustále 

pracuje a rozvíjí své znalosti a dovednosti. To se týká jak jeho tvrdých dovedností, 

tak i dovedností měkkých. Je důležité, aby dokázal připustit, že není vševědoucí, a uměl 

přiznat chybu. Musí být otevřený novým myšlenkám. Vyhledává příležitosti k dalšímu 

rozvoji. Rozvojem manažera je myšleno nejen formální vzdělávání v manažerských kurzech, 

ale i přijímání nových výzev v podobě náročných projektů. 

V současném měnicím se prostředí musí mít manažer radost ze změny. Jak říká otec 

moderního managementu Peter Drucker [8] změna je dnes jedinou jistotou a její řízení je tedy 

nezbytnou dovedností každého manažera. Je nutné změnu přijmout a učit se z ní. Nestačí na 

ni pasivně reagovat, ale je nutné ji iniciovat a dokonce vytvářet. Manažer by měl svým 

spolupracovníkům ukázat pozitivní stránky změny, vysvětlit co jim změna přinese, a jejich 

obavy ze změny tak rozptylovat. Je však důležité, aby ze stávajícího systému zachoval dobré 

prvky fungující bezchybně i v nových podmínkách. Časem se lidé naučí, že změna vede ke 

zlepšování procesů a usnadnění jejich práce.  

Úspěšný manažer dokáže jasně formulovat vizi, kam jeho tým směřuje. Členové 

týmu potřebují znát požadovaný cílový stav, aby věděli, že je jejich snažení v souladu s cílem 

týmu. Čím více zapojí manažer členy svého týmu do vytváření vize, o to více se oni cítí 

spoluodpovědní za její uskutečnění. K tomu aby tým úspěšně směřoval k dosažení vize, musí 

vědět, v jaké situaci se momentálně nachází. Manažer má často tendenci zamlžovat současný 

stav věci a nerad přiznává, že něco není v pořádku. Otevřeně začne komunikovat až 
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v okamžiku, kdy nastane krize, kterou již zatajit nemůže. Peter Senge, autor knihy Pátá 

disciplína, tento hnací motor nazývá kreativní pnutí a považuje ho za velmi užitečný. Lidé 

totiž potřebují znát současný stav, aby přesně věděli, co je třeba ještě udělat, aby dosáhli 

stanovených cílů.  

Manažer je nositelem firemních hodnot a musí se chovat čestně a eticky. Není nic 

horšího než manažer, který nedodržuje etické principy. Lidé jsou velmi citliví na to, aby se 

jejich nadřízený choval spravedlivě ke všem členům týmu, aby neměl své oblíbence a aby 

respektoval zákony a firemní pravidla. Dobrý manažer se chová k ostatním s respektem, 

nemanipuluje s nimi a vždy ctí pravidla slušného chování.  

Další vlastností, kterou by se měl dobrý manažer prezentovat, je systémové myšlení. 

Musí si uvědomovat, jak fungují jednotlivé procesy, a dokázat oddělit příčiny od následků. 

Systémové myšlení považuje za stěžejní i Peter Senge, který je nazývá stmelující pátá 

disciplína, která je pilířem učící se organizace. Manažer díky takovému způsobu uvažování 

dokáže motivovat své spolupracovníky k inovacím a experimentům. 

Manažer dokáže efektivně komunikovat, což neznamená pouze 

jasně a srozumitelně formulovat sdělení nebo brilantně prezentovat své názory, ale také 

budovat vztahy s ostatními spolupracovníky. Jde o schopnost vyjadřovat své myšlenky jasně, 

jednoduše a způsobem srozumitelným pro ostatní.   

Pozitivní myšlení a vnímaní světa, je jedna z klíčových vlastností úspěšného 

manažera. Někteří manažeři lehce propadají negativnímu myšlení a vidí všude kolem jen 

problémy a důvody, proč něčeho nelze dosáhnout. Manažer, který se považuje zároveň za 

vůdce, ale naopak hledá, čeho všeho dosáhnout lze. Pozitivní myšlení manažera se lehce 

přenáší na ostatní členy jeho týmu a přispívá tak k vytvoření příjemné a tvůrčí týmové 

atmosféry. 

Dobrý manažer musí umět nadchnout sebe i ostatní. Umění nadchnout se pro věc 

nejlépe demonstrují děti. Jsou hravé, užívají si vše, co dělají, a dokážou svou radost ze hry 

projevit a přenést na ostatní. Tato vlastnost se bohužel postupně vytrácí s tím, jak se člověk 

během dospívání začíná kontrolovat. Nadšení pro věc přitom dává člověku víru v to, co 

dělá a o co usiluje. 

Jednou z posledních charakteristických vlastností manažera je jeho opravdovost. 

Jedná se v podstatě o podtržení jeho jedinečnosti, kdy manažer staví na své 

osobnosti přirozeném stylu. Staví úspěch na své osobité kombinaci kvalit, která je mu dána 
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geneticky, výchovou, vzděláním i prostředím, ve kterém se pohyboval, a nesnaží se za každou 

cenu kopírovat někoho jiného. Pokud manažer staví na své přirozenosti, lidé mu uvěří a mají 

ho rádi, i když s ním třeba nemusí vždy souhlasit. 

Na rozdíl od manažerských vlastností představují schopnosti manažera jeho 

způsobilost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat přitom požadovanou 

úroveň výkonu. Manažerské schopnosti je možné rozdělit podle autorů Prokopenka, Kubra 

[16] do následujících jednotlivých složek. 

Znalosti jsou informace o ekonomickém, podnikatelském a manažerském prostředí, 

technologiích, struktuře a podnikové kultuře organizace, manažerských 

koncepcích a metodách a dalších společenských, politických, kulturních a psychologických 

faktorech, které manažer dokáže využít v praxi. 

Povahové rysy jsou způsoby, kterými osobnost reaguje na stejné skupiny podnětů. 

Jedná se o vzorce myšlení, jejichž výsledkem je způsob chování osobnosti v různých 

situacích. Patří sem iniciativa, pružnost, adaptabilita, sebedůvěra či trpělivost. Je však zcela 

nemožné vypracovat univerzální model osobnosti a prokázat, že osobnost splňující požadavky 

tohoto virtuálního modelu zaručeně dosáhne úspěchu v konkrétní řídící funkci. Přesto se 

v praxi osvědčuje pro určité práce výběr vhodných osobností podle povahových rysů. 

Postoje jsou projevem cítění a zaujímání kladných a záporných stanovisek k různým 

otázkám světa. Odrážejí hodnoty, které daný manažer uznává. Hodnoty představují preference 

člověka a projevují se volbou mezi konkurujícími si zájmy. Často bývají postaveny na 

iracionálních základech a mají spíše emocionální podtext. Postoje z nich vyplývající jsou 

formovány zkušenostmi nabytými v průběhu života a ovlivňovány rodinou, školou, 

společností, kulturou, příslušností k národnostní skupině či zaměstnáním. Zkušenosti 

potvrzují, že postoje lze změnit jen velmi obtížně pomocí silné vůle o odhodlání. 

Dovednosti jsou schopnosti jedince vykonávat určité činnosti a aplikovat znalosti, 

osobní předpoklady a vlastní postoje v pracovním prostředí. Patří sem například dovednosti 

obchodně-technické, organizační, analytické a koncepční. 

Zkušenosti představují znalosti, dovednosti a postoje získané v průběhu dosavadní 

praxe. Často je možné slyšet tvrzení, že kvalifikace pracovníka či manažera se zvyšuje 

úměrně s délkou jeho praxe. To však není zcela pravda, protože praktické výsledky závisí 

jednak na příležitostech se něčemu naučit a jednak na schopnosti a snaze manažera učit 

se a rozvíjet na základě zkušeností získaných v praxi. 
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1.3.2 Požadavky na manažera v současnosti 

Dle Prokopenka, Kubra [16] lze požadavky na současného manažera rozdělit do 

následujících čtyř skupin: 

 analyticko-koncepční schopnosti, 

 procesní dovednosti, 

 osobní charakteristiky, 

 know-how daného odvětví. 

Analyticko-koncepční schopnosti 

Analytické a koncepční schopnosti umožňují manažerovi určovat, co je třeba dělat. Je 

možné o nich uvažovat z hlediska hierarchie organizace. Na nižších stupních řízení se jedná o 

soubor manažerských postupů. Na vyšším stupni řízení se jedná o soubor 

koncepčních analytických přístupů k řízení jednotlivých činností. Na dalším stupni řízení je 

pak třeba chápat především vnitřní vazby mezi jednotlivými činnostmi. Na jedné straně musí 

být manažer schopen uvádět do vzájemného vztahu kteroukoliv činnost s celkovými 

strategickými prioritami podnikání, na druhé straně musí být ale zároveň schopen integrovat 

jakoukoliv činnost s činnostmi ostatními.  

Procesní dovednosti 

Zatímco analyticko-koncepční schopnosti tedy umožňují manažerovi stanovit, co je třeba 

dělat, manažerské procesní dovednosti se převážně týkají toho jak to dělat. Mezi nejdůležitější 

dovednosti patří obecně lidské dovednosti, umění jednat, umění komunikovat a hodnotit, 

zorganizovat si svůj čas a umění stanovit si priority. Z širšího hlediska si manažer musí 

vypěstovat schopnost chápat vnitřní politiku firmy a efektivně se pohybovat v jejím prostředí.  

Osobní charakteristiky  

Vlastnostmi manažera jsem se již podrobněji zabývala v podkapitole 1.3.1. Autoři se 

v popisech osobních charakteristik manažera často odlišují. Proto jsem si vybrala několik 

osobních charakteristik, které v krátkosti zmíním ještě jednou, tentokrát dle pohledu autorů 

Prokopenka, Kubra. Manažer by měl být pracovitý (vnitřní energie, která ho pohání vpřed), 

důsledný (schopnost zabývat se detaily bez ztráty celkové vize), cílevědomý (schopnost 

soustředit se na výsledky), tvořivý (schopnost myslet „laterálně“ a systematicky), kulturně 

přizpůsobivý (schopnost odpoutat se od vlastního kulturního zázemí), schopný pracovat 

v týmu, sebejistý a sebeznalý. Měl by mít také osobní kouzlo (charisma neboli schopnost 

inspirovat druhé) a také vlastní osobními zkušenostmi vybudovaný systém hodnot.  
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Odvětvové know-how 

Toto takzvané know-how zpravidla nabývá tří samostatných podob. Za prvé je to soubor 

základních vědomostí o výrobcích a službách a všem, co se týká rozvoje odvětví, zejména 

technologií, výroby, distribuce, marketingu a služeb. Za druhé je to intimní znalost 

prostředí a působení konkurenčních sil v rámci daného odvětví. A za třetí je to vytvoření 

osobních vazeb s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s odvětvím anebo oborem. Tyto 

osobní vztahy jsou důležitou součástí základního kapitálu každého manažera, který 

manažer v průběhu své kariéry vytváří. 

1.3.3 Role manažera v organizaci 

Manažer se zpravidla dostává do následujících tří skupin rolí, které charakterizoval 

Henry Mintzberg (Mullins, 1991) [4]: 

 interpersonální role, 

 informační role, 

 rozhodovací role. 

Interpersonální role 

Tyto role jsou dány formálními pravomocemi, zpravidla zaměřenými do oblasti mezilidských 

vztahů. V rámci nich manažer vystupuje v těchto třech rolích: 

 jako představitel reprezentuje manažer organizaci při nejrůznějších ceremoniálech. 

Přichází na setkání nových pracovníků, zahajuje provoz nové filiálky, hovoří 

s postiženými dětmi v sociálním zařízení podporovaném firmou. V těchto situacích 

vystupuje především jako nositel role, neplánuje, neřeší problémy a nerozhoduje. 

Svou přítomností vyjadřuje zájem organizace, uznání výsledků práce nebo 

hodnotovou orientaci firmy, 

 v roli vedoucího vystupuje manažer ve vztahu ke svým podřízeným, jejichž 

prostřednictvím realizuje cíle organizace. Snaží se je motivovat a usměrnit jejich práci 

k dosažení očekávaných výsledků, 

 roli spojovatele vykonává manažer při kontaktech s jinými manažery na horizontální 

úrovni anebo mimo organizaci. Jeho důležitým úkolem je přitom udržovat vztahy 

mezi jednotlivými útvary a vztahy mezi organizací a okolím. 
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Informační role 

Tato skupina rolí vyžaduje od manažera přijímání, vyhodnocování a využívání 

informací a zároveň jejich další předávání. V závislosti na konkrétně zastávané roli bývá 

manažer charakterizován takto: 

 jako pozorovatel manažer vyhledává informace, které potřebuje pro pochopení 

organizačního života a dalších skutečností z vnějšího světa. Tyto informace získává 

jak z formálních zdrojů (porady, informační systém, tisk) tak i neformálními cestami 

(rozhovory, recepce, sportovní kluby), 

 v roli šiřitele manažer rozšiřuje informace, které získal zvenčí, ve vlastní 

organizaci a šiří interní informace mezi své podřízené. Informace může prezentovat 

jako prostý fakt anebo jim může dodat hodnotící rozměr. Záleží na něm, nakolik bude 

považovat tu či onu informaci za potřebnou a vhodnou pro ostatní a zda ji rozšíří nebo 

ji uchová pro sebe, 

 rolí mluvčího prezentuje manažer svou organizaci externě ve společnosti, a tak 

zabezpečuje možnost jejího využití a společenského ohodnocení. Hájí zájmy 

organizace a brání ji před napadáním z jiných stran. 

Rozhodovací role 

Prostřednictvím této skupiny rolí manažer tvoří strategická organizační rozhodnutí na základě 

vlastní autority a přístupu k informacím. Bývá charakterizován takto: 

 jako podnikatel manažer vymýšlí, podněcuje a projektuje změny. V roli pozorovatele 

nachází nové metody nebo perspektivní aktivity. Využívá příležitostí, řeší 

problémy a podniká akce ke zlepšení stávající reality. Zavádí nové produkty na trh, 

mění technologii anebo adaptuje technologii starší. Touto rolí nejvíce přispívá 

k rozvoji organizace a k udržení jejího postavení na trhu, 

 v roli řešitele rušivých událostí musí manažer reagovat na neočekávané skutečnosti, 

které ohrožují dosahování cílů. Organizační aktivity většinou neprobíhají 

hladce a manažer musí neustále překonávat nové bariéry a čelit nežádoucím 

tlakům a kritickým situacím, ať už zvenčí anebo zevnitř organizace. Manažer tedy 

navrací organizaci stabilitu a odstraňuje rozpory mezi znesvářenými stranami anebo 

mezi jednotlivými cíli, 

 jako distributor zdrojů manažer hospodaří se zdroji, jako jsou peníze, lidské zdroje, 

čas, moc a zařízení. To je snadná úloha v době konjunktury, většinou však organizace 



21 

 

pracuje v podmínkách nedostatku zdrojů. Manažer v této roli tedy dbá na to, aby 

rozdělení zdrojů odpovídalo prioritám organizace. Usiluje o optimální 

nasazení a maximální využití zdrojů, které přiděluje jednotlivým útvarům, a na 

základě informací, které získal jako pozorovatel, pružně zdroje přerozděluje. 

Prosazuje také svůj nadhled při diskuzi s jednotlivými podřízenými, kteří se 

z pochopitelných důvodů dožadují maximálního přístupu ke zdrojům pro sebe a své 

útvary, 

 v roli vyjednavače manažer vystupuje při různých typech jednání s jednotlivci, útvary 

anebo jinými organizacemi. Nezbytnou podmínkou pro zastávání této role je 

pravomoc k hospodaření se zdroji. Čím vyšší úroveň v organizaci manažeři zastávají, 

tím více svého času většinou věnují právě vyjednávání. 

1.3.4 Manažer a informace v rozhodovacím procesu 

Každý manažer potřebuje pro vykonávání svých výše zmíněných rolí relevantní 

informace, které mu pomáhají plánovat, řídit organizaci a rozhodovat. Relevantní informace 

jsou takové informace, které zvyšují znalosti, snižují nejistotu a jsou použitelné pro daný účel. 

Bez přiměřených a relevantních informací nemůže manažer dobře vykonávat jakoukoliv 

činnost. Bez toho aniž by se pracovníci od svého manažera pravidelně 

dovídali o smyslu a účelu jejich práce, o firemních cílech, záměrech, o výsledcích a případně 

potížích, totiž nemohou efektivně zaměřit své úsilí žádoucím směrem. [18] 

Všichni manažeři potřebují informace, nepotřebují však stejný typ informací. Typ 

požadovaných informací závisí na mnoha faktorech, jako je například úroveň vedení, typ 

daného úkolu, důvěrnost, naléhavost, a podobně. Tyto informace mohou být rozděleny na 

základě různých hledisek. Podle zdroje se rozlišují informace interní a externí, dle hodnoty 

pak informace kvantitativní a kvalitativní. Dle úrovně se dělí informace na strategické, 

taktické a operativní, podle frekvence pak na kontinuální anebo v určitém intervalu se 

opakující. Podle způsobu využití pak rozlišujeme informace sloužící k plánování, k řízení 

nebo k rozhodování. Důležitým hlediskem je také míra detailu, podle které dělíme informace 

na podrobné anebo agregované.
2
 [15] 

I v těch nejmenších organizacích manažer zřídka pozoruje a řídí všechny činnosti 

přímo. Pokouší se rozhodovat, připravovat plány a kontrolovat dění v organizaci s pomocí 

informací, které získává na jedné straně z formálních zdrojů (například firemní informační 

                                                 
2
 Dle vlastního překladu, LUCEY, T., Management Information Systems. 
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systém anebo oficiální porady), na straně druhé z neformálních zdrojů (například sociální 

kontakty anebo telefonické rozhovory). Většina údajů, které manažer dostává, ale nejsou 

v reálném životě relevantními informacemi. Místo toho, aby ho informovaly, manažera ve 

skutečnosti zahlcují. Druhým problémem je pak fakt, že mnoho informací, které manažeři 

potřebují, je nedostupných, ve špatné formě anebo přicházejí příliš brzy nebo příliš pozdě. 

Ideální stav by nastal tehdy, kdyby manažer mohl definovat všechny typy informací, které 

potřebuje a informační systém by mu je mohl poskytnout. V reálném životě se to však nestává 

a manažer využívá obyčejně jakoukoliv dostupnou informaci. [18] 

Pokud manažer nemá přiměřené množství informací, které by mohly specifikovat 

reálnost výsledků jednotlivých alternativ rozhodnutí, anebo nemá-li k dispozici informace 

žádné. V takovém případě totiž musí manažer učinit individuální rozhodnutí. Ve většině 

těchto případů je však manažer v situaci, kdy potřebuje své názory konfrontovat s názory 

ostatních manažerů jiných odborností. Jeden člověk nemůže mít detailní odborné znalosti 

z mnoha činností, což v tomto případě vytváří tlak na uplatnění skupinového přístupu. I když 

tento rozhodovací proces je zpravidla časově náročnější, měl by ho manažer směřovat k přijetí 

co nejkvalitnějšího rozhodnutí. Ale bez ohledu na to, zda bylo rozhodnutí učiněno 

jednotlivcem anebo skupinou, je jeho dopad na organizaci záležitostí toho manažera, který je 

za implementaci rozhodnutí odpovědný. [21] 

V rozhodovacím procesu manažer uplatňuje odlišné přístupy, které jsou ovlivněny 

jeho vlastnostmi. Tyto vlastnosti mohou ovlivnit celý proces rozhodování anebo pouze 

některou z jeho částí. Podle Donnelly J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M., [7]mají vliv na 

rozhodovací proces především tyto charakteristiky manažerů: 

 hodnotový systém manažera, 

 osobní vlastnosti manažera, 

 tendence k riskování manažera, 

 tendence pochybování o přijatých rozhodnutích. 

Hodnotový systém manažera 

Hodnoty poskytují manažerovi vodítko pro orientaci v situaci, v níž se musí rozhodovat. 

Každý jednotlivec si v životě postupně buduje hodnotový systém, který vytváří základ jeho 

myšlení a uvažování. Z toho vyplývá, že ovlivňuje jeho rozhodovací proces ve všech 

oblastech. Je dobré si povšimnout jeho vlivu již při ohodnocování cílů, přes volbu 

alternativ a implementaci až po kontrolu a vyhodnocení. Při volbě cílů je jím ovlivněno 
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stanovení priorit, při volbě správné alternativy jsou pod tímto vlivem posuzovány reálné 

možnosti, při implementaci rozhodnutí jsou na základě hodnotového ocenění manažera 

voleny prostředky samotné implementace. Stejně tak nelze hodnotový systém přehlédnout při 

realizaci kontroly a vyhodnocování.  

Osobní vlastnosti manažera 

Osobní vlastnosti působí na rozhodovací proces manažera vědomě i nevědomě a mají značný 

vliv na rozhodnutí především v podmínkách neurčitosti. Mezi další příbuzné faktory 

ovlivňující rozhodovací proces je pak možno zahrnout také postoje, přesvědčení a potřeby 

manažera. 

Tendence k riskování manažera 

Manažer, kterého zařadí mezi optimistické, rád podstupuje riziko a předpokládá, že nastanou 

okolnosti, na základě kterých bude dosaženo pozitivních výsledků. Je zřejmé, že manažer, 

který se nebojí riskovat, vytyčuje jiné cíle a vybírá jiné alternativy řešení než opatrný 

manažer. Manažer mající sklon k opatrnosti má tendenci volit takové alternativy, které nesou 

malá rizika a u nichž existuje velká pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle. Taková 

osobnost chce být při podstupování rizika ve většině případů členem kolektivu a chce mít 

pocit rovnoprávného příslušníka organizace. Často bývá přesvědčen o tom, že by měl možné 

pozitivní i negativní důsledky rizik sdílet s organizací. 

Tendence pochybování o přijatých rozhodnutích 

Manažer zpravidla začne o svých přijatých rozhodnutích pochybovat. Tyto pochybnosti 

nabývají určité síly v závislosti na velikosti psychologického významu a při vědomí toho, že 

existuje ještě několik alternativ řešení majících vhodné charakteristiky pro řešení vzniklé 

situace. Když vznikne nejistota v dané situaci, manažer se snaží možnost vzniku chyby 

určitým způsobem potlačit. Někdy si však možnost nesprávného rozhodnutí nepřipustí a pro 

obhájení svých názorů používá argumentaci dokreslenou účelově podanými informacemi 

zkreslujícími negativních dopad jeho rozhodnutí. Z toho vyplývá skutečnost, že při hodnocení 

rozhodnutí se musí manažer vyvarovat získávání pouze těch informací, které potvrzují 

správnost přijatých rozhodnutí, a nesmí tedy záměrně vybírat pouze informace pozitivní. Není 

také vhodné vybírat pouze negativa pro zamítnutí ostatních alternativ a vyzdvihovat pouze 

pozitivní účinky alternativ jiných, anebo minimalizovat záměrně nepříznivé důsledky již 

přijatého rozhodnutí. 
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2 Praktická část 

V následující praktické části diplomové práce jsou použity informace 

z materiálů a vnitřních předpisů Divize Karviná, které slouží pouze pro interní potřeby jejích 

zaměstnanců. Stejně tak je čerpáno i z profesních zkušeností vedoucích 

pracovníků a provozních mistrů Divize Karviná. 

2.1 Charakteristika Divize Karviná jako organizační jednotky Dalkia Česká 
republika, a.s. 

Divize Karviná je jednou ze čtyř výrobně zaměřených organizačních složek 

společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Tato společnost je ve vlastnictví francouzské 

nadnárodní skupiny Veolia Environment, působící na českém trhu od roku 1991 a patřící mezi 

nejvýznamnější energetické společnosti v zemi. Je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla 

pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné 

instituce a obchodní a administrativní centra. Rovněž se řadí mezi přední hráče na českém 

trhu s elektrickou energií. Je největším nezávislým producentem elektřiny vyrobené 

v ekologicky šetrné kogeneraci, která produkuje mnohem méně emisí než oddělená výroba 

tepla a elektřiny, přičemž při výrobě neustále zvyšuje podíl obnovitelných a druhotných 

zdrojů energie. Mimo to je Dalkia Česká republika, a.s. jedním z největších poskytovatelů 

podpůrných služeb pro českou přenosovou soustavu a pomáhá tak zajišťovat rovnováhu mezi 

spotřebou a výrobou elektřiny v České republice. Vedle výroby a dodávek tepla a elektřiny se 

společnost zabývá také výrobou a dodávkami chladu, stlačeného vzduchu a dalších 

komodit, a poskytuje komplexní energetické služby. V České republice zaměstnává Dalkia 

Česká republika, a.s. v současné době přibližně 1.700 zaměstnanců. 

2.1.1 Popis činnosti Divize Karviná 

Jak již bylo zmíněno výše, Divize Karviná je jedním z organizačních celků společnosti 

Dalkia Česká republika, a.s. Zabývá se výrobou a distribucí tepla a elektřiny a jejím posláním 

je realizace hlavních výrobních, obchodních a jiných činností v rámci předmětu činnosti této 

společnosti, včetně péče o svěřený majetek a základní činnosti ekonomiky, 

personalistiky a správy. Divize Karviná sdružuje 3 teplárenské zdroje včetně vlastních 

rozvodných sítí zásobujících dálkovým teplem téměř 70.000 domácností a velké množství 

klientů ze soukromé i veřejné sféry a z průmyslového a terciálního sektoru ve městech 

Karviná, Havířov a Frýdek-Místek a přilehlých geografických lokalitách. Mezi největší 

zákazníky Divize Karviná patří především Havířovská teplárenská společnost, DISTEP 
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Frýdek-Místek, Lázně Darkov, RPG Byty, BYT servis Karviná, Stavební bytové družstvo 

DRUBYD Karviná, Důl Karviná společnosti OKD, průmyslové podniky v  industriální zóně 

Karviná-Nové Pole (Shimano, Dexon, Mölnlycke) a také Nemocnice s poliklinikou 

v Karviné a Nemocnice s poliklinikou v Havířově. 

Mezi základní poslání Divize Karviná patří především: 

 výroba, rozvod a prodej tepla a výroba elektřiny, 

 obchodní činnost v oblasti dodávek tepla a poskytování multitechnických služeb, 

 poskytování služeb souvisejících s dodávkou tepla a elektřiny, 

 poskytování služeb spojených s provozováním technických zařízení budov, 

 výroba elektřiny a její dodávka do distribuční sítě včetně poskytování podpůrných služeb, 

 údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace majetku ve správě divize, 

 dodávání jiných výrobků a služeb, které odpovídají předmětu činnosti společnosti, 

 zabezpečování oblasti ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a řízení 

kvality. 

Z pohledu fluktuace zaměstnanců je Divize Karviná poměrně stabilním subjektem. 

K odchodům zaměstnanců dochází ve většině případů z důvodu jejich odchodu do starobního 

důchodu, přičemž na jejich místo jsou zpravidla přijímáni noví zaměstnanci z řad absolventů 

středních anebo vysokých škol. Výjimečně dochází také k nucenému odchodu zaměstnanců, 

kteří se dopustili závažného porušení svých pracovních povinností. K větším organizačním 

změnám doprovázeným rušením pracovních míst a souvisejícím odchodem zaměstnanců 

v posledních letech nedochází. Častějším jevem je naopak rozšiřování počtu zaměstnanců 

v souvislosti s přebíráním dalších energetických zařízení cizích subjektů do provozování. 

2.1.2 Analýza organizační struktury Divize Karviná 

Divize Karviná je organizačně členěna na tři následující celky: Spojené útvary divize, 

Závod výroby a Závod distribuce a služeb. Schémata organizačních struktur jsou v přílohové 

části (příloha č. 1, 2, a 3). 

Spojené útvary divize jsou tvořeny několika útvary, které vykonávají veškerou 

administrativní činnost, jež není přímo spojena s výrobou anebo fyzickou distribucí 

vyrobených energií. Jedná se především o činnost obchodní, ekonomickou, 

personální a správní, o činnost investiční, environmentální a BOZP a o činnost nákupu. 

V těchto dílčích útvarech pracují výhradně technickohospodářští pracovníci (THP). Spojené 
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útvary divize jsou tvořeny útvarem ředitele divize, útvarem náměstka ředitele divize, 

obchodním útvarem a útvarem administrativně správním. 

V čele útvaru ředitele divize a vedení Divize Karviná stojí ředitel divize. Řídí 

divizi a zodpovídá za její výsledky. Je organizačně podřízen výrobnímu řediteli na ředitelství 

společnosti a jedná ve shodě s ostatními odbornými řediteli v záležitostech obchodu, lidských 

zdrojů, financí a administrativy a v právních záležitostech. Rozhoduje o záležitostech 

divize v  rozsahu daném Organizačním řádem Dalkia Česká republika, a.s. nebo v rámci jinak 

delegované pravomoci. Jedná jménem divize se státními a komunálními institucemi, uzavírá 

na úrovni divize výsledky kontrol vnějších orgánů, jedná s organizacemi odborových 

svazů s působností v rámci divize. Uzavírá také obchodní smlouvy v rozsahu svého 

zmocnění. Ředitel divize odpovídá za její celkový chod a za mnoho dalších aspektů, jako je 

například správa majetku divize, bezpečnost a spolehlivost provozu jejího zařízení, 

zabezpečení dodávek vyráběných energetických komodit a služeb dle sjednaných smluv, 

hospodaření dle schváleného plánu divize, obranu a ochranu hmotného majetku i nehmotných 

práv společnosti, požární ochranu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a hygienu práce na 

pracovištích divize, dodržování technických podmínek provozu a ekologických limitů 

stanovených příslušnými vnějšími orgány a podobně. 

Útvar náměstka ředitele divize sdružuje především činnosti související 

s plánováním a přípravou provozu a řízením dodávek tepla klientům, s investiční 

výstavbou a metodickým řízením údržby, s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s environmentálním řízením záležitostí divize. Útvar je řízen náměstkem ředitele 

divize, který je organizačně podřízen řediteli divize a zastupuje ho v době jeho nepřítomnosti. 

Řídí výrobu tepla a elektřiny, dodávky tepla, elektřiny a podpůrných služeb z výrobních 

zdrojů, údržbu těchto zdrojů a jejich investiční obnovu a také oblast BOZP a ekologie. 

Vydává pravidla pro operativní řízení energetických zdrojů, schvaluje měsíční plány 

výroby a měsíční a týdenní plány dodávek ze zdrojů. Odpovídá za zpracování dlouhodobých 

bilancí zdrojů a potřeb tepla, za zpracování plánu odstávek hlavního výrobního zařízení, za 

zpracování ročních a dlouhodobých plánů výroby a dodávek energetických komodit včetně 

spotřeby paliva, norem spotřeby energií a vlastních ztrát. Dále je zodpovědný za zpracování 

plánů investic a přípravu investičních akcí divize, za systém a metodickou činnost v oblasti 

metrologie, za koordinaci technické koncepce divize, za kvalitu rozborů, prognóz a reportingu 

v oblasti výroby a v neposlední řadě za spolupráci při tvorbě územní energetické koncepce. 
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Obchodní útvar zajišťuje veškeré obchodní aktivity týkající se prodeje 

tepla a energetických služeb v geografických lokalitách spadajících pod Divizi Karviná. 

Vedoucí obchodního útvaru je organizačně podřízen řediteli divize a řídí tento útvar. Jedná se 

zákazníky v běžných obchodních záležitostech a také s ostatními subjekty, které jsou 

možnými budoucími klienty. Vyřizuje reklamace zákazníků ve spolupráci s příslušným 

závodem anebo útvarem divize. Odpovídá za systematické provádění průzkumu obchodních 

příležitostí na trhu s teplem v působnosti divize, za zpracování dlouhodobé prognózy prodeje 

tepla a služeb, za uplatňování cenové politiky společnosti v rámci činnosti divize a za 

stanovení cen tepelné energie v souladu s ní, a také za udržování a rozvíjení dobrých 

obchodních vztahů s klienty divize a za organizaci propagačních akcí v oblasti prodeje tepla. 

Posledním útvarem spadajícím pod zmíněné společné útvary divize je 

administrativně správní útvar. Sdružuje činnosti související s ekonomikou, 

účetnictvím, s řízením lidských zdrojů a se správou majetku divize. Vedoucí tohoto 

administrativně správního útvaru je opět hierarchicky podřízen řediteli divize. Vede 

ekonomiku, personalistiku a také útvar správní činnosti divize. Jedná s finančními 

úřady  v  rámci vnější kontrolní činnosti a také s příslušnými úřady práce, okresní správou 

sociálního zabezpečení a jinými organizacemi v působnosti pracovněprávní problematiky. 

Schvaluje také výběr finanční hotovosti pro potřeby divize z bankovního účtu společnosti. 

Odpovídá za vedení účetní evidence a účetních operací podle platných předpisů a pravidel, za 

tvorbu divizních finančních plánů, rozpočtů a prognóz a za řízení nákladů v rámci divize, za 

zpracování a vydání pravidelného reportingu a za funkčnost likvidační a škodní 

komise a řízení a kontrolu inventarizace majetku divize. Je zodpovědný za 

přípravu a uskutečňování personální politiky divize (nábor, výběr a pracovní růst 

zaměstnanců včetně personálních náhrad) a za vedení personální agendy divize včetně 

dodržování předpisů v personální a sociální práci. Dále odpovídá za dodržování kolektivní 

smlouvy a za komunikaci se zástupci odborových organizací na úrovni divize, za zajištění 

stravování zaměstnanců divize, za správu nájemních smluv, za správu a údržbu přidělených 

nemovitostí a také za komplexní správu autodopravy divize.  

Protipólem společných útvarů divize jsou oba závody, které jsou vnitřní provozní 

jednotkou nákladového typu. Mezi jejich poslání patří především výroba tepla, 

elektřiny a jejich dodávka do sítí a přímo napojeným zákazníkům, rozvod tepla vlastními 

sítěmi systému centrálního zásobování teplem (CZT), poskytování služeb souvisejících 

s dodávkou tepla a elektřiny a s provozováním technických zařízení budov, zajištění 
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bezpečného, hospodárného a ekologického provozu technologického zařízení, 

opravy a údržba majetku svěřeného závodu do správy a také zabezpečování oblasti ekologie, 

bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a řízení kvality divize. 

Závod výroby zajišťuje samotnou výrobu tepla a elektrické energie. Je dále členěn na 

tři samostatné teplárny, které vyrábí teplo odděleně pro Karvinou, Havířov a Frýdek-

Místek, a společné útvary technologie, strojní údržby, elektro údržby a přípravy výroby. 

Zaměstnává převážně dělnické profese (D), které pracují v nepřetržitém třísměnném 

provozu, a menší podíl THP zaměstnanců. Z hlediska zaměstnanosti se jedná o nejpočetnější 

závod, ve kterém pracují tři čtvrtiny všech zaměstnanců Divize Karviná. Je řízen vedoucím 

Závodu výroby, který je organizačně podřízen řediteli divize. Odpovídá za technický stav, 

spolehlivost, pohotovost a hospodárný provoz zařízení, za skladování paliva a jeho dopravu 

do kotelny, za výrobu a dodávku tepla a elektřiny dle sjednaných smluv, za zpracování návrhu 

plánovaných nákladů na údržbu a za hospodaření s těmito finančními prostředky a také za 

plánování a řízení provozních nákladů závodu podle zásad stanovených vedoucím 

administrativně správního útvaru. Dále je zodpovědný za stanovené činnosti v oblasti 

technického rozvoje a investic, za stav technické, provozní a řídící dokumentace, za funkčnost 

poruchové komise, evidenci poruch a kvalitu rozborů poruchovosti, za funkčnost systému 

havarijního plánování a prevence a v neposlední řadě za funkčnost systému pohotovostních 

služeb. 

Co se týká tří podřízených tepláren, které jsou součástí Závodu výroby, jsou dále 

členěny na čtyři směny, jejichž vedoucím je směnový inženýr. Směnovému inženýrovi jsou 

dále podřízeni jednotliví provozní pracovníci v dělnických profesích (D), jako například 

topiči, provozní zámečníci, strojníci turbogenerátoru, provozní elektrikáři, 

manipulanti a mechanici měření a regulace, a v neposlední řadě zauhlovači. Hierarchicky 

nejvýše postaveným představitelem každé teplárny je vedoucí výroby, který je přímo podřízen 

vedoucímu Závodu výroby. 

Samostatnou jednotkou v rámci Závodu výroby jsou obě střediska údržby: středisko 

strojní údržby a středisko elektro údržby. Obě tato střediska fungují společně pro všechny tři 

teplárny a zajišťují údržbu jejich výrobního zařízení. Jsou vedeny vedoucím tohoto střediska, 

jemuž jsou podřízeni jednotliví mistři údržby lokálně odpovědní za údržbu svěřené teplárny. 

Tito mistři vedou přímo provozní zámečníky a provozní elektrikáře v dělnických profesích 

(D), provádějící potřebné údržbářské práce. 
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Závod distribuce a služeb zajišťuje distribuci všech vyráběných energetických 

komodit s výjimkou elektřiny ke konečným zákazníkům a poskytuje energetické služby jako 

je například provozování pronajatých energetických zařízení cizích subjektů. Zaměstnává 

převážně dělnické profese (D) s menším podílem THP pracovníků. Je členěn do šesti sektorů, 

které se dělí dle geografické lokality a případně i dle spravované technologie. Na rozdíl od 

Závodu výroby tento závod spravuje veškeré zařízení sloužící k distribuci tepla, tedy všechny 

rozvodné sítě CZT , také pronajaté kotelny a jejich bezprostředně připojené tepelné sítě. 

Závod distribuce a služeb je řízen vedoucím závodu, který je organizačně podřízen řediteli 

divize. Odpovídá za funkčně stejné činnosti jako vedoucí Závodu výroby, ale s akcentem na 

oblast rozvodu tepla a energetických služeb. 

Každý ze zmíněných pěti sektorů je veden vedoucím sektoru, jemuž jsou podřízeni 

pracovníci v dělnických profesích (D) jako operátoři, operátoři elektro a měření a regulace či 

případně topiči na odloučených samostatných kotelnách, které nejsou napojeny na síť CZT. 

Tito zaměstnanci provádějí převážně pochůzkovou činnost, při které kontrolují aktuální stav a 

nastavení provozních parametrů svěřeného zařízení (sítí CZT, výměníkových a předávacích 

stanic) a samostatný provoz na tepelných sítích. V případě sektoru údržby pak zasahují při 

nahodilých poruchách na sítích, popřípadě provádějí preventivní údržbu anebo předem 

plánované složitější akce údržby svěřeného zařízení. 

Po podrobné analýze organizační struktury Divize Karviná je možné nyní odpovědět 

na otázku, jaký je její typ organizace z pohledu teoretických modelů, které jsem zmínila 

v kapitole 1.2.1. Svádí k tomu už samotný název „divize“. Je tedy zcela zřejmé, že se 

jedná o organizační strukturu divizního typu, kdy samostatné funkce výroby a distribuce jsou 

vyčleněny do dvou samostatných závodů, přičemž ve Společných útvarech divize jsou pak 

soustředěny odborné útvary financování, plánování, personalistiky, správy a samozřejmě 

prodeje, poskytující oběma závodům své služby. Divize Karviná má také určité prvky 

organizace typu „linie a štáb“, kdy oba závody a jejich manažeři tvoří takzvanou linii a jsou 

zapojeni do primárního úkolu divize, kterým je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. 

Již zmíněné Společné útvary divize jsou pak štábem, který poskytuje linii své 

služby a umožňuje jí vykonávat její práci. 

2.1.3 Postavení provozních mistrů v organizační struktuře Divize Karviná 

Pod pojmem provozní mistři jsou ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. chápáni 

všichni vedoucí pracovníci kategorie THP, kteří přímo vedou zaměstnance v dělnických 

funkcích. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3 této práce, jedná se tedy o první manažerskou 
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linii, která je v přímém kontaktu s dělníky a vede je při plnění každodenních úkolů. Tito 

provozní mistři navíc současně vykonávají kontrolu, napravují chyby podřízených a řeší 

problémy vyskytující se v provozu. 

Z pohledu organizační struktury Divize Karviná se tedy jedná o liniové manažery 

pracující v Závodu výroby a v Závodu distribuce a služeb. Jedná se konkrétně o patnáct 

směnových inženýrů organizačně zařazených na jednotlivé teplárny Závodu 

výroby, o osm  mistrů údržby Závodu výroby, a také o sedm vedoucích sektorů Závodu 

distribuce a služeb. Právě na těchto liniových manažerech bude proveden plánovaný průzkum 

jejich administrativní zátěže, který je tématem této diplomové práce.  

2.2 Definice a popis počátečního problému 

Na počátku podzimu roku 2011 probíhala na úrovni vedení Divize Karviná diskuze 

nad plánem prevence předcházení pracovním úrazům, protože počet pracovních úrazů a jejich 

závažnost jsou důležitým ukazatelem, který ovlivňuje celkovou výkonnost divize a její 

konečný hospodářský výsledek. Jedním ze závěrů diskuze bylo konstatování, že důležitým 

prvkem této prevence je mimo jiné důsledná práce přímých nadřízených v pracovních 

kolektivech, tedy důsledná práce provozních mistrů nacházejících se v první manažerské 

linii a majících denní kontakt s podřízenými pracovníky v dělnických funkcích. Zástupci 

místní odborové organizace OS ECHO se v této souvislosti připojili k diskuzi s názorem, že 

provozní mistři Divize Karviná jsou v pracovním procesu přetíženi administrativními 

činnostmi, které jim významně zkracují čas, který by měli věnovat řešení konkrétních 

problémů přímo v provozu, a požádali o provedení analýzy činnosti provozních mistrů s cílem 

snížit jejich administrativní zátěž. 

Výsledkem výše zmíněné diskuze podpořené jednoznačným požadavkem odborové 

organizace bylo tedy rozhodnutí provést průzkum pracovní náplně provozních mistrů s cílem 

zvýšit efektivnost jejich práce a minimalizovat neproduktivní administrativní činnosti. Aby 

bylo docíleno celkové nestrannosti průzkumu a zajištěna jeho maximální objektivita, byl 

navržen jako jedno z možných témat pro zpracování diplomové práce. 

Tento průzkum bude proveden v několika krocích. Nejprve bude s využitím interních 

dokumentů Divize Karviná provedena analýza existujících popisů pracovních míst všech 

provozních mistrů, z nichž budou vytipovány činnosti administrativního charakteru. Na 

základě této analýzy bude vytvořen dotazník, na jehož základě proběhne klasické dotazníkové 

šetření. O spolupráci na tomto průzkumu budou požádáni všichni provozní mistři Divize 
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Karviná. Na závěr bude provedena kvantifikace výsledků provedeného šetření, analýza 

získaných dat a interní benchmarking výsledků průzkumu pro srovnatelné profese. Cílem je 

navrhnout opatření pro zefektivnění práce provozních mistrů Divize Karviná a snížení jejich 

činností administrativního charakteru. 

2.3 Průzkum struktury a rozsahu pracovních činností provozních mistrů 

2.3.1 Analýza popisu pracovního místa provozních mistrů 

Činnosti všech zaměstnanců Divize Karviná jsou podrobně popsány v popisech 

jednotlivých pracovních míst, které jsou oficiálním dokumentem podepisovaným každým 

pracovníkem při nástupu do dané pracovní pozice. Každý popis relativně detailně rozvádí 

pracovní povinnosti daného zaměstnance včetně jeho odpovědnosti a také pravomocí 

k výkonu vnitřních a vnějších funkcí. Pro účely této diplomové práce byly analyzovány 

popisy pracovních míst pro následující pozice:  

 směnový inženýr, 

 mistr údržby strojní,  

 mistr údržby elektro a MaR, 

 vedoucí sektoru. 

2.3.1.1 Popis pracovního místa směnového inženýra 

Směnový inženýr řídí činnost jednotlivých směn a zabezpečuje tak provoz ve 

výrobnách tepla a elektrické energie. Směnový inženýr vede v závislosti na velikosti svěřené 

výrobny (teplárny) kolektiv přibližně 10 až 18 podřízených zaměstnanců, kterým 

zpracovává  a vede evidenci, řídí a organizuje jejich pracovní činnosti ve všech směrech a řídí 

společné porady. Úzce spolupracuje se směnovým dispečerem při plnění smluveného 

elektrického výkonu a dodávek tepla. Kontroluje dodržování pracovní a technologické 

kázně a na základě zjištěných skutečností volí nápravná opatření. Zajišťuje ekonomický 

provoz z hlediska předpisů (pravidla, pracovní postupy a podobně), při poruchách zajišťuje 

operativní styk s energetickým dispečinkem ČEZ a směnovým dispečerem. Zodpovídá za 

přejímky výrobního zařízení, manipulaci na zařízeních a za najíždění hlavního výrobního 

zařízení (HVZ) do provozu. Účastní se a zodpovídá za průběh zkoušek všech 

pojistných a ochranných zařízení HVZ. Organizuje odstraňování poruch, osobně řídí likvidaci 

složitějších poruch, provádí jejich hodnocení a zpracovává poruchové protokoly. Plní 

řídicí a ohlašovací povinnost dané Havarijním plánem pro předcházení a řešení stavu nouze, 

zajišťuje, organizuje  a vyhodnocuje plnění protiporuchových cvičení, trvale sleduje 
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udržování pořádku na všech pracovištích provozu a průběžně zajišťuje odstraňování závad 

majících vliv na bezpečnost práce. Směnový inženýr musí dodržovat a uplatňovat všechny 

povinností vyplývajících z principu environmentální politiky. Směnový inženýr také vede 

předepsanou dokumentaci v písemné formě anebo v elektronické podobě. Jedná se 

například o Provozní deník (vedený v elektronické podobě), do kterého denně zapisuje průběh 

pracovního dne tak, že vyplňuje do předem nastavených tabulek, co vše se za jeho směnu 

událo. Náhled vzoru provozního deníku (Provozní stav TKV ze dne 8. 2. 2012) je možno si 

prohlédnout v příloze č. 4. Dalším dokumentem tentokrát v písemné formě je takzvané 

povolení práce, které směnový inženýr vypisuje v době jeho směny při odstraňování poruch 

pracovníky údržby (příloha č. 5). Zajišťuje také řádné vypisování a plnění 

opatření z takzvaných B příkazů.  

Směnový inženýr má pravomoc k výkonu vnějších funkcí a podpisová 

oprávnění k dispečerskému řízení dodávek tepla a elektřiny. Má ohlašovací povinnost pro 

úrazy, havárie, zhoršení nebo ohrožení jakosti vod a pro požár. Jedná s vnějšími 

funkcemi s cílem zabezpečit úkoly a cíle řízeného útvaru a společnosti, dle podpisových 

oprávnění definovaných podpisovým řádem. 

Zvláštní povinností směnového inženýra stejně jako každého jiného zaměstnance 

divize v rámci Integrovaného systému řízení (ISŘ) je dodržování a uplatňování 

povinností a závazků vyplývajících z principů Politiky trvale udržitelného rozvoje, 

Integrované příručky a ostatní dokumentace ISŘ. Pracovat v ISŘ znamená, že všechny 

činnosti ovlivňující životní prostředí se realizují a řídí podle předem schválených, 

dokumentovaných a aktuálních postupů uvedených v Integrované příručce, organizačních 

směrnicích, pracovních a technologických postupech, provozních řádech a havarijních 

plánech. Je odpovědný za práci a činnost podřízených zaměstnanců v této oblasti a za 

dodržování a uplatňování všech povinností vyplývajících z principu environmentální politiky, 

promítnutých do dokumentace ISŘ. Musí odborně, důsledně a odpovědně realizovat a řídit 

svou pracovní činnost a její výstupy, které mohou mít negativní vliv na životní prostředí. 

Podílí se tedy na správné funkci ISŘ v podmínkách Divize Karviná a na předcházení vzniku 

nedostatků a havarijních stavů. 

2.3.1.2 Popis pracovního místa mistra strojní údržby 

Mistr údržby strojní organizuje a řídí svěřený úsek činností v oblasti údržby ve 

výrobnách tepla a elektrické energie. Zabezpečuje realizaci oprav strojního výrobního zařízení 

včetně požadavků periodické a nahodilé údržby a bezprostředně řídí podřízený kolektiv 
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pracovníků strojní údržby (provozní zámečníci). Spolupracuje při rozboru poruch. 

Koordinuje a kontroluje práci dodavatelských firem a předává těmto pověřeným firmám 

výrobní zařízení do opravy a přebírá jej z opravy, přičemž se řídí uzavřenými smlouvami. 

Vypisuje pracovní příkazy a specifikuje v nich rozsah prací a jejich časovou náročnost. 

Koordinuje práci strojní údržby a provozu, vypisuje a nárokuje B příkazy a Povolení pro 

práci s otevřeným ohněm v požárně nebezpečných místech v případech nezbytně nutných. 

Přejímá pracoviště do opravy a upozorňuje na souběh opravářských prací. Kontroluje průběh 

odstraňování závad z revizních zpráv zvedacího zařízení a výtahů. Zúčastňuje se technických 

prohlídek výrobního zařízení před a po opravách včetně stanovení rozsahu opravy.  

Podepisuje montážní deníky. Přejímá lešení pro práce svých podřízených před 

opravou a předává ho po ukončení opravy zpět. Schvaluje výdejky na materiál ze skladu 

divize a zajišťuje odvoz šrotu vytěženého při opravách. Spolupracuje s přípraváři údržby při 

hospodárném a účelném nárokování náhradních dílů pro potřeby údržby. 

Spolupracuje s mistry a přípraváři údržby elektro a měření a regulace (MaR). Odpovídá za 

účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků na opravy a spolupracuje při tvorbě 

plánů strojní údržby. Plní veškeré úkoly a povinnosti uvedené v platných řídicích aktech 

Dalkia Česká republika pro výkon této funkce. 

Povinností mistra strojní údržby je stejně jako v případě směnového inženýra 

dodržování a uplatňování povinností a závazků v rámci Integrovaného systému řízení (ISŘ), 

vyplývajících z principů Politiky trvale udržitelného rozvoje, Integrované příručky a ostatní 

dokumentace ISŘ. Je odpovědný za práci a činnost podřízených zaměstnanců v této 

oblasti a za dodržování a uplatňování všech povinností vyplývajících z principu 

environmentální politiky, promítnutých do dokumentace ISŘ. Musí odborně, důsledně a také 

odpovědně realizovat a řídit svou pracovní činnost a její výstupy, které mohou mít negativní 

vliv na životní prostředí. Podílí se tedy na správné funkci ISŘ v podmínkách Divize 

Karviná a na předcházení vzniku nedostatků a havarijních stavů. 

2.3.1.3 Popis pracovního místa mistra údržby elektro a MaR 

Mistr údržby elektro a MaR organizuje a řídí stejně jako mistr strojní údržby svěřený 

úsek činností v oblasti údržby ve výrobnách elektrické energie a tepla. Zajišťuje řádný chod 

provozu a údržby elektro. Je osobou zodpovědnou za elektrické zařízení ve smyslu článku 

3.3 a 4.3 ČSN EN 50110-1ed.2. Řídí zaměstnance elektro provozu a údržby 

elektro a zastupuje vedoucího střediska elektro údržby v době jeho nepřítomnosti. Průběžně 

kontroluje a vyhodnocuje kvalitu oprav pracovníků vlastní údržby a cizích dodavatelů, účastní 
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se přejímek a koordinuje práce cizích dodavatelů a podílí se na soupisu vad a nedodělků na 

elektro zařízení u akcí prováděných dodavateli. Zadává opravy a různé servisní činnosti, 

kontroluje zápisy v montážních denících a schvaluje je. Šetří příčiny vzniku poruch, provádí 

jejich rozbor a navrhuje opatření k prevenci poruch. Podílí se na tvorbě investičních záměrů, 

účastní se kontrolních dnů a pochůzek v době realizace investičních akcí a spolupracuje při 

přejímkách a zařazování do hmotného majetku. Účastní se také konzultací a výběrových 

řízení. Spolupracuje při sestavování a plnění finančních plánů akcí údržby i provozních 

prostředků a spolupracuje při plánování a realizaci oprav, rekonstrukcí a modernizací řídicích 

systémů. Navrhuje úpravy pracovního prostředí z hlediska hygieny a bezpečnosti 

práce a provádí kontrolu všech bezpečnostních hasicích přístrojů na svém 

úseku a odstraňování závad zjištěných při nich. Provádí přejímky lešení pro práce svých 

podřízených. Nárokuje odborné školení a speciální zkoušky pro své podřízené a provádění 

vstupní školení pracovníků cizích firem. Provádí funkční prověrky a kontroly v rozsahu své 

činnosti a zpracovává řízenou dokumentaci v rámci svého úseku. Podpisové oprávnění má 

mistr údržby elektro a MaR na operativní řízení podřízených, dle podpisových oprávnění 

definovaných podpisovým řádem. Odpovědnost má zejména za dodržování technologických 

postupů, požárních a bezpečnostních předpisů, za hospodárné využití svěřeného majetku. 

Zodpovídá za řádné uložení a předepsané zkoušky ochranných pomůcek, žebříků a za vedení 

zápisníků bezpečnosti práce u svých podřízených, za včasné a správné uzavírání pracovních 

výkazů svých podřízených, za dodržování Metrologického řádu v rámci své působnosti, za 

kontrolu a zajišťování úklidu v elektrických provozovnách a svěřených dílnách, za plnění 

všech předepsaných prohlídek, kontrol a revizí elektrického zařízení a za vedení 

evidence o tom. Má také zodpovědnost za vedení veškeré provozní dokumentace na úseku 

elektro, za technický stav zařízení, za čerpání finančních prostředků pro 

provoz a údržbu v souladu s měsíčními a ročními plány a za plnění měsíčních plánů údržby. 

Stejně jako v případě mistra strojní údržby je i mistr údržby elektro a MaR povinen 

dodržovat a uplatňovat povinnosti a závazky v rámci Integrovaného systému řízení (ISŘ), 

vyplývající z principů Politiky trvale udržitelného rozvoje, Integrované příručky a ostatní 

dokumentace ISŘ. Je odpovědný za práci a činnost podřízených zaměstnanců v této 

oblasti a za dodržování a uplatňování všech povinností vyplývajících z principu 

environmentální politiky, promítnutých do dokumentace ISŘ. Musí odborně, 

důsledně a odpovědně realizovat a řídit svou pracovní činnost a její výstupy, které mohou mít 

negativní vliv na životní prostředí. Podílí se tedy na správné funkci ISŘ v podmínkách Divize 
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Karviná a na předcházení vzniku nedostatků a havarijních stavů. 

2.3.1.4 Popis pracovního místa vedoucího sektoru 

Vedoucí sektoru řídí komplexní činnost u technických, finančních, 

provozních a organizačních záležitostí svěřeného sektoru zajišťujícího dodání technické, 

netechnické a inženýrské služby na technologických tepelných zařízeních (technologická 

zařízení na sítích CZT, předávací stanice, plynové kotelny, měřiče, primární a sekundární 

rozvody, přenosy a předávací místa) a všech zařízeních jiného druhu (technika chladu, 

vzduchotechnika, decentralizovaná výroba elektřiny, distribuce elektřiny, stlačený vzduch, 

úprava vody, a podobně) v rámci provozovaných míst a technického dispečinku Závodu 

distribuce a služby. Ve spolupráci s obchodním útvarem se podílí na zajištění dobrých vztahů 

se zákazníky. Řídí podřízené operátory ze svěřeného sektoru, zajišťuje dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizuje a plánuje práci operátorů a sleduje 

pravidelné kontroly a revize s pomocí informačního nástroje Mona. Hledá způsoby zlepšení 

produktivity a efektivnosti provozu a kontroluje dobrý stav nářadí, revizních 

přístrojů a automobilového parku přiděleného jeho operátorům. Účastní se koordinačních 

schůzek při převzetí nového obchodního případu. Kontroluje administrativní a technické 

dokumenty závazné pro provozní sektor a kontroluje správné uplatňování interní 

dokumentace Dalkia Česká republika, a.s. a Divize Karviná. Připravuje technické dokumenty, 

podklady o řízení svého sektoru a technické komentáře o správě sektoru pro potřeby 

vedoucího závodu. Rozhoduje o nápravných akcích na základě neshod spojených s provozem 

jeho sektoru a zajišťuje veškeré kroky k jejich napravení až do ověření jejich správnosti. 

Zajišťuje sledování správy energie na zařízení sektoru s pomocí informačního nástroje Ember 

(za pomoci poměrů analyzuje vývoj skutečné spotřeby vzhledem k teoretické a naplánované 

spotřebě). Prověřuje požadované kvalifikace na jednotlivé posty pracovních 

sektorů a zajišťuje podřízeným operátorům potřebná školení. Kontroluje kvalitu práce 

provedenou operátory a subdodavateli a zavádí nápravné a případně preventivní opatření. 

V případě poptávky zpracovává cenové nabídky prací vlastního sektoru. Spolupracuje na 

přípravě rozpočtu nákladů svého sektoru. Účastní se měsíčních jednání s cílem aktualizace 

prognózovaných výsledků a přípravy komentářů pro provozní reporting. Naslouchá 

problémům zákazníka a předává informace obchodnímu útvaru, případně řeší reklamace 

zákazníků. 

Stejně jako v předchozích třech případech je i vedoucí sektoru povinen 

dodržovat a uplatňovat povinnosti a závazky v rámci Integrovaného systému řízení (ISŘ), 
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vyplývající z principů Politiky trvale udržitelného rozvoje, Integrované příručky a ostatní 

dokumentace ISŘ. Je odpovědný za práci a činnost podřízených zaměstnanců v této 

oblasti a za dodržování a uplatňování všech povinností vyplývajících z principu 

environmentální politiky, promítnutých do dokumentace ISŘ. Musí odborně, 

důsledně a odpovědně realizovat a řídit svou pracovní činnost a její výstupy, které mohou mít 

negativní vliv na životní prostředí. Podílí se tedy na správné funkci ISŘ v podmínkách Divize 

Karviná a na předcházení vzniku nedostatků a havarijních stavů. Shrnutí vybraných denních 

činností provozních mistrů uvádí tabulka č. 1. 

Tabulka 1 - Shrnutí popisu analýzy pracovního místa provozních mistrů 

 

Vybrané činnosti Směnový inženýr 
Mistr 

strojní údržby 

Mistr údržby  

elektro a MaR 
Vedoucí sektoru 

Přejímky výrobního 

zařízení do/z opravy 
ANO ANO ANO NE 

Pravidelné kontroly HVZ ANO ANO ANO NE 

Zajišťování oprav vlastní 

údržbou 
NE  ANO ANO ANO 

Komunikace a koordinace 

externích firem 
NE  ANO ANO ANO 

Práce v systému Maximo ANO ANO ANO NE 

Práce v systémech Mona a 

Ember 
NE  NE NE ANO 

Zpracování odečtů měřidel NE  NE NE ANO 

Připomínkování projektové 

dokumentace 
NE  ANO ANO ANO 

Likvidace došlých faktur NE  NE NE ANO 

V předcházejících popisech pracovních míst všech provozních mistrů Divize Karviná 

byl zmíněn takzvaný B příkaz. Jedná se o písemný dokument o nařízených 

technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na 

elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Příkaz B je vydáván pouze pro jedno 

pracoviště a jednu pracovní skupinu s dohledem nebo dozorem směnového inženýra nebo 

mistra na práce na elektrickém zařízení pod napětím, a je platný 24 hodin od okamžiku 

zahájení prací na zajištění pracoviště. U dlouhotrvajících prací, kdy elektrické zařízení 

zůstane trvale odpojeno a pokud nedošlo ke změně určené osoby, může být příkaz B vydán na 

delší dobu, nejdéle však na tři pracovní dny. Platnost B příkazu končí posledním úkonem, pro 

který byl vydán, vždy však uplynutím doby na kterou byl vydán. Pokud jsou B příkazy 

vydány na související práce pro několik skupin, musí se evidovat na jednom místě u určeného 
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zaměstnance, který práce koordinuje. Příkaz B v Divizi Karviná obsahuje číselnou řadu 

příkazu, musí obsahovat datum a hodinu jeho vydání, a podpis zaměstnance, který příkaz 

vydal, jméno a podpis zaměstnance pověřeného dozorem nebo dohledem včetně data a hodiny 

převzetí příkazu, jména a podpisy zaměstnanců, kteří jsou povinni zajistit pracoviště, 

jména a podpisy členů pracovní skupiny, místo a druh práce, způsob a postup zajištění 

pracoviště, a upozornění a označení nejbližších míst, kde jsou části elektrického zařízení pod 

napětím. Vzor B příkazu Divize Karviná je v přílohové části (příloha č. 6). 

2.3.2 Stanovení optimálního rozložení pracovní náplně mistra 

Jedním z důležitých prvků předcházení poruchovosti zařízení, zajištění jeho trvalé 

provozuschopnosti a předcházení pracovním úrazům je důsledná práce přímého nadřízeného 

(provozního mistra) v pracovních kolektivech. Těžiště práce provozního mistra musí být 

orientováno zejména na aktivní řešení problémů na pracovišti a na dohled nad podřízenými 

pracovníky anebo externími firmami, kteří zajišťují provoz svěřeného výrobního zařízení jeho 

údržbu. Ve skutečnosti ale musí mistr vykonávat řadu rozdílných činností, s nimiž je spojeno 

také vedení nezbytné administrativy. Tyto činnosti administrativního charakteru nepřinášejí 

společnosti reálně žádnou přidanou hodnotu a jejich rozsah je tedy žádoucí minimalizovat. 

Po prostudování a zanalyzování popisu pracovních míst provozních mistrů Divize 

Karviná a po diskuzi s vedoucím administrativně správního útvaru divize jsem rozčlenila 

pracovní činnosti provozních mistrů do tří následujících skupin: 

 činnosti administrativní, 

 činnosti řídící, 

 činnosti kontrolní. 

Protože těžiště této práce spočívá v analýze administrativní zátěže provozních mistrů, 

byly rozčleněny dále jejich administrativní činnosti takto: 

 rutinní administrativa (vyřizování pošty, výkaznictví, docházka podřízených), 

 plánování a vyhodnocování (tvorba plánů, rozborování skutečnosti, reporting), 

 zpracování objednávek/faktur/výdejek (rutinní činnosti spojené s objednáním materiálu, 

náhradních dílů a služeb a s likvidací souvisejících faktur). 

Pro další potřebu této práce bylo po dlouhé diskuzi se členy vedení Divize Karviná 

stanovit optimální rozložení pracovní náplně provozního mistra, které je založeno především 

na odborném odhadu a dlouhodobých profesních zkušenostech těchto manažerů na různých 
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funkčních postech v hierarchii divize. Toto optimální rozložení pracovní náplně provozního 

mistra je znázorněno v následujícím grafu č. 2. 

Výše zmíněné optimální rozložení pracovní náplně provozního mistra bude 

v následujících kapitolách této diplomové práce použito jako srovnávací etalon pro analýzu 

skutečné administrativní zátěže provozních mistrů Divize Karviná. 

 

Graf 2 - Optimální rozložení pracovní náplně provozního mistra 
 

 

2.3.3 Koncepce dotazníku 

Pro plánovaný průzkum administrativní zátěže provozních mistrů Divize Karviná 

byla z existujících možností zvolena metoda dotazníkového šetření. Jak je vidět v kapitole 

2.3.1 této práce, pracovní náplň jednotlivých mistrů se liší podle jejich vykonávané profese. 

Proto byla pro každou skupinu provozních mistrů zpracována jiná verze dotazníku, přičemž 

jsou ale všechny tři dotazníky koncepčně naprosto stejné (liší se pouze konkrétními 

pracovními činnostmi, které jsou náplní jednotlivých otázek). Vznikl tedy samostatný 

dotazník pro pozici směnový inženýr, druhý dotazník pro pozici mistr údržby 

(strojní i elektro a MaR) a poslední dotazník pro pozici vedoucí sektoru. Vzory použitých 

dotazníků jsou v přílohové části č. 7, 8, a 9 této diplomové práce. 
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I když vzor dotazníku má papírovou podobu, pro samotný průzkum byl použit 

dotazník v elektronické podobě vytvořený v prostředí MS Excel. Podstatně to ulehčilo nejen 

kvantifikaci a vyhodnocení získaných dat, ale také kontrolu správnosti vepsaných 

údajů v průběhu samotného vyplňování dotazníku respondentem.  

Každý dotazník obsahuje stručný úvod, ve kterém je respondentům vysvětlen 

důvod a cíle prováděného šetření, a ve kterém jsou také uvedeny základní instrukce pro 

vyplnění dotazníku. Hlavní část je rozdělena do pěti dílčích pod částí definovaných podle 

kritéria času vzestupně takto: denní činnosti, týdenní činnosti, měsíční činnosti, čtvrtletní 

činnosti a roční činnosti. Všechny otázky zmíněných pěti dílčích částí jsou koncipovány 

kvantitativně a respondent v nich vyplňuje do předem připravených buněk číselný údaj 

vyjadřující počet minut, které stráví konkrétní vyjmenovanou pracovní činností za předem 

dané časové období. Všechna získaná data jsou tedy numerickými proměnnými vyjadřujícími 

časovou hodnotu. Otázky mají polouzavřený charakter, kdy je daná pracovní činnost sice 

předdefinována, respondent k ní ale doplňuje libovolný časový údaj dle skutečnosti. 

V každé z pěti pod částí má přitom v poslední jediné otevřené otázce možnost doplnit 

pracovní činnost chybějící mezi činnostmi předdefinovanými, včetně časového údaje. Na 

konci dotazníku je respondentům poděkováno za jeho vyplnění a za vstřícný postoj 

k samotnému výzkumu administrativní zátěže provozních mistrů. 

Jak bylo zmíněno výše, získané číselné údaje budou v další části práce matematicky 

zpracovány v prostředí MS Excel. Časové hodnoty u dílčích činností budou přepočteny na 

denní nominální fond pracovní doby, sečteny do 8 souhrnných skupin pracovních činností 

vyjmenovaných v grafu č. 2a následně vyjádřeny procentuálně. Pro každou tuto skupinu 

činností bude tedy vypočítán procentuální podíl, který tato pracovní činnost zaujímá v denním 

fondu pracovní doby daného pracovníka. Každý pracovník tedy v dotazníku 

popíše a kvantifikuje svoji průměrnou denní pracovní náplň. 

2.3.4 Výběr respondentů 

Protože tématem této diplomové práce je analýza administrativní zátěže provozních 

mistrů, proběhlo dotazníkové šetření v organizačních jednotkách Závodu výroby a Závodu 

distribuce a služeb Divize Karviná. Zúčastnili se ho všichni provozní mistři, tedy všichni 

vedoucí zaměstnanci kategorie THP, kteří přímo řídí pracovníky v dělnických funkcích. 

V následující souhrnné tabulce č. 2 je názorný přehled respondentů dotazníkového průzkumu. 

Celkem bylo šetřením osloveno 30 zaměstnanců Divize Karviná, z toho 15 směnových 

inženýrů ze Závodu výroby, 3 mistři strojní údržby a 5 mistrů údržby elektro a MaR ze 
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Závodu výroby, a 7 vedoucích sektoru ze Závodu distribuce a služeb. Jak již bylo podotknuto 

v kapitolách 2.1.3 a 2.2, jednalo se tedy o první manažerskou linii, která je v přímém kontaktu 

s dělníky a vede je při plnění každodenních úkolů. Podrobný anonymní seznam všech 

respondentů naleznete v příloze č. 10 této práce. 

Tabulka 2 - Přehled respondentů Divize Karviná 

 

Funkce respondentů 

Celkem 

Směnový inženýr 
Mistr 

strojní údržby 

Mistr údržby  

elektro a MaR 
Vedoucí sektoru 

15 3 5 7 30 

2.3.5 Aplikace dotazníkového šetření 

O plánovaném průzkumu pracovní náplně mistrů byli na začátku měsíce ledna 

informováni členové vedení Divize Karviná, kteří po vzájemné diskuzi schválili jeho 

realizaci. Následně jsem rozběhla práce na koncepci celého průzkumu a na tvorbě 

podoby a náplně konkrétního dotazníku. Mezitím byli na začátku února o chystaném 

průzkumu informováni všichni vybraní respondenti - provizní mistři, přičemž byli 

požádáni o spolupráci a účast v něm. Dne 27. Února 2012 proběhla v zasedací místnosti 

Divize Karviná hromadná schůzka s respondenty, na které jim byl vysvětlen účel 

prováděného průzkumu a postup při vyplňování dotazníku. Dle dané profese jsem jim předala 

papírové vzory dotazníků a následně jim byl zaslán stejný dotazník v elektronické 

podobě emailem sloužící pro vyplnění. Byl také stanoven termín pro vrácení (zaslání) 

vyplněných dotazníků elektronickou cestou zpět, kterým byl 2. Březen 2012. Respondentům 

tak byla poskytnuta dostatečná doba na to, aby dotazník vyplnili případně v průběhu vlastní 

směny, a aby získaná data byla dostatečně relevantní a kvalitní. I když šetření nebylo 

anonymní, návratnost dotazníků byla stoprocentní. 

Dotazník byl vytvořen jako dokument v prostředí MS Excel, což napomohlo 

sumarizaci odpovědí respondentů i provedení základních statistických výpočtů a kvantifikaci 

výsledků průzkumu, včetně navazujících grafických výstupů. Analýza výsledků šetření 

proběhla během první poloviny měsíce března. V posledním týdnu měsíce března pak 

byli s výsledky šetření a navrhovanými doporučeními seznámeni členové vedení Divize 

Karviná. Na začátku dubna byli o výsledcích informováni i všichni respondenti. 
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2.4 Analýza a interpretace získaných dat 

2.4.1 Kvantifikace výsledků provedeného šetření 

Jak již bylo zmíněno výše, dotazníky byly respondentům distribuovány a tedy i zpětně 

odevzdány vyplněné v elektronické podobě, čímž se podstatně zjednodušilo jejich 

zpracování a kvantifikace získaných dat. Matematicky byly získané číselné údaje zpracovány 

v prostředí MS Excel následujícím způsobem.  

Časové hodnoty u dílčích činností byly nejprve přepočteny na denní nominální fond 

pracovní doby. Týdenní hodnoty byly poděleny 5 pracovními dny, měsíční 

hodnoty 20 pracovními dny, čtvrtletní hodnoty 60 pracovními dny a roční 

hodnoty 240 pracovními dny očištěnými o 25 dní dovolené a 3 dny placeného volna. Jedná se 

sice o zjednodušenou metodu pracující s teoretickým fondem pracovní doby, pro potřeby 

tohoto výzkumu je však dostatečně vypovídající. Získané hodnoty byly dále sečteny do těchto 

8 souhrnných skupin pracovních činností vyjmenovaných v grafu č. 2 a následně vyjádřeny 

procentuálně: 

 rutinní administrativa, 

 plánování a vyhodnocování, 

 zpracování objednávek/faktur/výdejek, 

 aktivní řešení problémů, 

 pasivní dohled, 

 technická agenda investic a oprav, 

 porady a školení, 

 ostatní činnosti. 

Pro každou výše zmíněnou skupinu činností byl tedy vypočítán procentuální podíl, 

který tato pracovní činnost zaujímá v denním fondu pracovní doby daného pracovníka. 

Zjednodušeně řečeno tedy každý provozní mistr v dotazníku kvantifikoval svoji průměrnou 

denní pracovní náplň. 

V posledním kroku byly potom vypočteny průměrné hodnoty zmíněných skupin 

činností pro jednotlivé profese. Pro směnové inženýry průměr za jednotlivé teplárenské 

zdroje a za profesi celkem, pro mistry údržby zvlášť průměr za strojní údržbu, za údržbu 

elektro a MaR a za profesi celkem, a pro vedoucí sektoru z důvodu minimálních rozdílů mezi 

pozicemi pouze průměr za profesi celkem. Zpracované dotazníky s podrobnými odpověďmi 

na všechny otázky a s vyčíslením průměrných hodnot jsou uvedeny v přílohách č. 11, 12 a 13. 



42 

 

2.4.2 Analýza získaných dat 

Získané průměrné hodnoty byly následně porovnány s hodnotami optimálního 

rozložení pracovní náplně provozního mistra, které bylo stanoveno v kapitole 2.3.2. Výsledky 

srovnání byly z důvodu jejich srozumitelnější interpretace převedeny do jednoduchých 

tabulek a graficky vyjádřeny.  

2.4.2.1 Směnový inženýr 

V tabulce č. 3 je v prvním sloupci uvedeno všech 8 souhrnných skupin pracovních 

činností se dvěma mezisoučty: pro 3 skupiny administrativních činností a pro 5 skupin 

řídících a kontrolních činností. V dalších sloupcích jsou vidět průměrné hodnoty těchto 

skupin činností samostatně pro směnové inženýry ze všech 3 teplárenských zdrojů (TKV, 

TČA i TFM) a za Divizi Karviná celkem. V posledních dvou sloupcích jsou potom uvedeny 

hodnoty optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra a jejich rozdíl proti 

průměrným hodnotám za divizi celkem.  

Tabulka 3 - Výsledky analýzy pro směnové inženýry 

 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že směnoví inženýři Divize Karviná jsou 

administrativně přetíženi o 7,8 %. Přitom je nutné zmínit, že tato jejich přetíženost spočívá 

především v rutinní administrativě, představované hlavně kontrolou a vyřizováním 

pošty a souvisejících požadavků v programu Lotus Notes, výkaznictvím obecně, kontrolou 

elektronické evidence docházky podřízených zaměstnanců a její měsíční uzávěrkou, 

zápisy o průběhu směny do provozního deníku, hodnotícími pohovory s podřízenými 

zaměstnanci a částečně také tvorbou a revizemi řídících aktů. Částečná administrativní 

přetíženost o 1,2 % proti optimu je vidět také v oblasti zabezpečení materiálu a služeb, 

prezentované především vypisováním „B“ příkazů a povolení na svařování a fasováním 

Souhrnné činnosti TKV TČA TFM DKA OPTIMUM ROZDÍL

Rutinní administrativa 16,8% 16,2% 16,6% 16,6% 5,0% 11,6%

Plánování a vyhodnocování 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% -5,0%

Zpracování objednávek/likvidace faktur 5,9% 6,5% 6,3% 6,2% 5,0% 1,2%

Mezisoučet administrativních činností 22,8% 22,7% 22,9% 22,8% 15,0% 7,8%

Aktivní řešení problémů 51,7% 54,2% 44,6% 50,1% 50,0% 0,1%

Pasivní dohled 16,5% 16,0% 23,3% 18,6% 20,0% -1,4%

Technická agenda investic a oprav 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% -5,0%

Porady a školení 6,4% 5,3% 6,5% 6,1% 5,0% 1,1%

Ostatní činnosti 2,6% 1,8% 2,7% 2,4% 5,0% -2,6%

Mezisoučet řídicích a kontrolních činností 77,2% 77,3% 77,1% 77,2% 85,0% -7,8%

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
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materiálu a ochranných pomůcek pro podřízené zaměstnance. Toto přetížení však není nijak 

dramatické. Na zpracování ročních a jiných plánů a rozborů směnoví inženýři nepracují. 

Z těchto výsledků je zřejmé, že k administrativnímu přetížení směnových inženýrů dochází na 

úkor jejich řídících a kontrolních činností, kterým proto věnují o 7,8 % méně času, než kolik 

by bylo dle optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra žádoucí. V grafu 

č. 3 jsou přehledně zachyceny výsledky analýzy reálné pracovní náplně směnového inženýra 

Divize Karviná z předchozí tabulky a jejich srovnání s optimální pracovní náplní provozního 

mistra. 

Graf 3 - Pracovní náplň směnového inženýra v porovnání s optimální náplní práce 

 

2.4.2.2 Mistr údržby strojní a mistr údržby elektro a MaR 

V tabulce č. 4 je opět v prvním sloupci uvedeno všech 8 souhrnných skupin 

pracovních činností se dvěma mezisoučty: pro 3 skupiny administrativních 

činností a pro 5 skupin řídících a kontrolních činností. V dalších sloupcích jsou vidět 

průměrné hodnoty těchto skupin činností samostatně pro mistry strojní údržby a mistry 

údržby elektro a MaR a za Divizi Karviná celkem. V posledních dvou sloupcích jsou potom 

uvedeny hodnoty optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra a jejich rozdíl 

proti průměrným hodnotám za divizi celkem.  

Z níže uvedené tabulky č. 4 je zřejmé, že mistři údržby Divize Karviná jsou 

administrativně přetíženi o 15,2 %. Přitom je nutné zmínit, že tato jejich přetíženost spočívá 

především v rutinní administrativě, představované hlavně kontrolou elektronické evidence 
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docházky podřízených zaměstnanců a její měsíční uzávěrkou, kontrolou a vyřizováním 

pošty a souvisejících požadavků v programu Lotus Notes, evidencí provedených prací 

v systému MAXIMO, hodnotícími pohovory s podřízenými zaměstnanci a částečně také 

tvorbou a revizemi řídících aktů. Částečná administrativní přetíženost o 1,3 % proti optimu je 

vidět také v oblasti zpracování objednávek a likvidace faktur, prezentované především 

vypisováním „B“ příkazů a příkazů na svařování, objednávkami materiálu, 

výkonů a vypisováním žádanek na opravy pro vlastní údržbu. Toto přetížení sice není nijak 

dramatické, začíná ale nabývat relativně vysokých hodnot. Na zpracování ročních a jiných 

plánů a rozborů pracují mistři údržby v mezích optimálního rozložení pracovní náplně 

provozního mistra. Z těchto výsledků je zřejmé, že k administrativnímu přetížení mistrů 

údržby dochází na úkor jejich řídících a kontrolních činností, kterým proto věnují o 15,2 % 

méně času než kolik by bylo dle optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra 

žádoucí. 

Tabulka 4 - Výsledky analýzy pro mistra údržby strojní a mistra údržby elektro a MaR 

 

V grafu č. 4 jsou přehledně zachyceny výsledky analýzy reálné pracovní náplně mistra 

údržby Divize Karviná z předchozí tabulky č. 4 a jejího srovnání s optimální pracovní náplní 

provozního mistra. 

  

Souhrnné činnosti ELE STR DKA OPTIMUM ROZDÍL

Rutinní administrativa 20,9% 20,8% 20,9% 5,0% 15,9%

Plánování a vyhodnocování 4,3% 3,7% 4,0% 5,0% -1,0%

Zpracování objednávek/likvidace faktur 4,2% 7,1% 5,3% 5,0% 0,3%

Mezisoučet administrativních činností 29,3% 31,6% 30,2% 15,0% 15,2%

Aktivní řešení problémů 39,0% 42,8% 40,4% 50,0% -9,6%

Pasivní dohled 10,2% 9,4% 9,9% 20,0% -10,1%

Technická agenda investic a oprav 9,6% 8,9% 9,3% 5,0% 4,3%

Porady a školení 6,1% 4,1% 5,4% 5,0% 0,4%

Ostatní činnosti 5,8% 3,1% 4,8% 5,0% -0,2%

Mezisoučet řídicích a kontrolních činností 70,7% 68,4% 69,8% 85,0% -15,2%

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
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Graf 4 - Pracovní náplň mistra údržby strojní a mistra údržby elektro a MaR 

 
 

2.4.2.3 Vedoucí sektoru 

Tabulka č. 5 je koncipována stejně jako předchozí dvě tabulky. V prvním sloupci je 

opět uvedeno všech 8 souhrnných skupin pracovních činností se dvěma mezisoučty: 

pro 3 skupiny administrativních činností a pro 5 skupin řídících a kontrolních činností. 

V dalším sloupci jsou vidět průměrné hodnoty těchto skupin činností pro vedoucí sektoru za 

Divizi Karviná celkem. V posledních dvou sloupcích jsou potom uvedeny hodnoty 

optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra a jejich rozdíl proti průměrným 

hodnotám za divizi celkem.  

Tabulka 5 - Výsledky analýzy pro vedoucí sektoru 
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Souhrnné činnosti DKA OPTIMUM ROZDÍL

Rutinní administrativa 13,0% 5,0% 8,0%

Plánování a vyhodnocování 13,8% 5,0% 8,8%

Zpracování objednávek/likvidace faktur 7,9% 5,0% 2,9%

Mezisoučet administrativních činností 34,7% 15,0% 19,7%

Aktivní řešení problémů 32,4% 50,0% -17,6%

Pasivní dohled 20,6% 20,0% 0,6%

Technická agenda investic a oprav 3,6% 5,0% -1,4%

Porady a školení 8,0% 5,0% 3,0%

Ostatní činnosti 0,7% 5,0% -4,3%

Mezisoučet řídicích a kontrolních činností 65,3% 85,0% -19,7%

Celkem 100,0% 100,0% 0,0%
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že vedoucí sektoru Divize Karviná jsou 

administrativně přetíženi o velmi významných 19,7 %. Je zřejmé, že toto přetížení spočívá 

rovným dílem jak v rutinní administrativě, tak i v činnosti plánování a vyhodnocování. 

Rutinní administrativa je představována hlavně kontrolou elektronické evidence docházky 

podřízených zaměstnanců a její měsíční uzávěrkou, kontrolou a vyřizováním pošty, 

souvisejících požadavků v programu Lotus Notes, vedením dokumentace TNS a pravidelných 

revizí, výkaznictvím obecně, hodnotícími pohovory s podřízenými zaměstnanci a částečně 

také tvorbou a revizemi řídících aktů. Činnost plánování a vyhodnocování 

spočívá u vedoucích sektorů především v aktualizaci čerpání nákladů sektoru a zpracování 

komentářů a reportingu, zpracování odečtu měřidel a jejich vkládání do SW Ember a následné 

kontrole, plánování a vyhodnocování preventivní údržby dle SW Mona a zpracování plánu 

hotovostí. Částečná administrativní přetíženost o 2,9 % proti optimu je vidět také v oblasti 

zpracování objednávek a likvidace faktur, (prezentované především každodenní likvidací 

došlých faktur), vypisováním „B“ příkazů a příkazů na svařování a objednáváním materiálu 

pro podřízené zaměstnance. Toto přetížení sice není nijak dramatické, začíná ale nabývat také 

relativně vysokých hodnot. Z  výsledků je zřejmé, že k administrativnímu přetížení vedoucích 

sektoru dochází na úkor jejich řídících a kontrolních činností, kterým proto věnují o 19,7 % 

méně času než kolik by bylo dle optimálního rozložení pracovní náplně provozního mistra 

žádoucí. 

Graf 5 - Pracovní náplň vedoucího sektoru v porovnání s optimální náplní práce 
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V grafu č. 5 jsou přehledně zachyceny výsledky analýzy reálné pracovní náplně 

vedoucího sektoru Divize Karviná z předchozí tabulky č. 5 a její srovnání s optimální 

pracovní náplní provozního mistra. 

2.4.3 Interní benchmarking pracovních činností provozních mistrů 

Pracovní náplň všech tří profesí je z větší části velmi odlišná, a proto jsou tyto profese 

co do detailu jen těžko srovnatelné mezi sebou. Pokud však přistoupím ke 

zjednodušení a využiji již popsanou a ve výše uvedených tabulkách prezentovanou metodu 

osmi souhrnných skupin pracovních činností, je možné tyto tři profese vzájemně porovnat. 

Z tabulky č. 6 je patrné, že největší podíl administrativních činností na vlastní pracovní náplni 

má vedoucí sektoru, který je jimi přetížen o celých 19,7 %. Je to způsobeno především vyšším 

podílem činností spojených s plánováním a vyhodnocováním, v nichž hrají významnou roli 

zpracování odečtu měřidel a jejich vložení do SW Ember a také plánování a vyhodnocování 

preventivní údržby dle systému Mona. Druhou profesí, která je administrativně významně 

přetížena je mistr údržby strojní a elektro a MaR. Podíl jeho činností administrativního 

charakteru překračuje optimální hodnotu o 15,2 %. Je to způsobeno v první řadě rutinní 

administrativou (kontrola elektronické evidence docházky a její měsíční uzávěrka, 

kontrola a vyřizování pošty a souvisejících požadavků v programu Lotus Notes, evidence 

provedených prací v systému Maximo), protože činnostmi spojenými s částečným 

plánováním a vyhodnocováním se mistři údržby zabývají v podstatně nižším měřítku než 

vedoucí sektoru. Nejméně administrativně zatížen z těchto tří profesí je směnový inženýr, 

jehož podíl administrativních činností přesahuje o 7,8 % již zmíněnou optimální hodnotu 

15 %. Důvodem je především fakt, že směnový inženýr se nepodílí skoro vůbec na činnostech 

spojených s plánováním a vyhodnocováním. 

Tabulka 6 - Výsledky srovnání administrativní zátěže všech profesí 

 

Souhrnné činnosti SI ROZDÍL MU ROZDÍL VS ROZDÍL OPTIMUM

Rutinní administrativa 16,6% 11,6% 20,9% 15,9% 13,0% 8,0% 5,0%

Plánování a vyhodnocování 0,0% -5,0% 4,0% -1,0% 13,8% 8,8% 5,0%

Zpracování objednávek/likvidace faktur 6,2% 1,2% 5,3% 0,3% 7,9% 2,9% 5,0%

Mezisoučet administrativních činností 22,8% 7,8% 30,2% 15,2% 34,7% 19,7% 15,0%

Aktivní řešení problémů 50,1% 0,1% 40,4% -9,6% 32,4% -17,6% 50,0%

Pasivní dohled 18,6% -1,4% 9,9% -10,1% 20,6% 0,6% 20,0%

Technická agenda investic a oprav 0,0% -5,0% 9,3% 4,3% 3,6% -1,4% 5,0%

Porady a školení 6,1% 1,1% 5,4% 0,4% 8,0% 3,0% 5,0%

Ostatní činnosti 2,4% -2,6% 4,8% -0,2% 0,7% -4,3% 5,0%

Mezisoučet řídicích a kontrolních činností 77,2% -7,8% 69,8% -15,2% 65,3% -19,7% 85,0%

Celkem 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
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Pokud se zaměřím stejným způsobem i na pracovní činnosti neadministrativního 

charakteru, je třeba říci, že činnostmi spojenými s aktivním řešením problémů anebo 

s pasivním dohledem se nejvíce zabývají směnoví inženýři, mající na starost provoz hlavního 

výrobního zařízení (68,7 %). Na druhou stranu se tato profese nezabývá technickou agendou 

investic a oprav, která je z logického důvodu nejvýznamnější u mistrů údržby (9,3 %). Účastí 

na poradách a školeních ve výši 8 % jsou pak nejvíce vytíženi vedoucí sektorů. 

Srovnáním podílů jednotlivých skupin pracovních činností provozních mistrů v rámci 

dané profese ve skupině 15 směnových inženýrů je možné porovnat výsledky průzkumu mezi 

jednotlivými teplárenskými zdroji (TKV/TČA/TFM). V tomto případě jsou zcela srovnatelné 

podíly pracovních činností směnových inženýrů pracujících na TKV a TČA, přičemž i jejich 

administrativní zátěž je takřka stejná. V případě TFM je možné sice v tabulce č. 3 vidět lehký 

posun od aktivního řešení problémů po pasivní dohled, celková administrativní zátěž 

směnových inženýrů nicméně zůstává srovnatelná s ostatními zdroji.  

V případě srovnání administrativní zátěže mistrů údržby strojní s mistry údržby 

elektro a MaR je třeba říci, že jejich administrativní zátěž je takřka stejná. Jediný rozdíl 

spočívá v tom, že mistři strojní údržby se věnují méně plánování a vyhodnocování na úkor 

zpracování objednávek, likvidace faktur a příbuzných činností. U jejich činností 

neadministrativního charakteru dosahují obě skupiny mistrů údržby také velmi podobných 

výsledků, s výjimkou vyššího zastoupení aktivního řešení problémů u mistrů strojní údržby na 

úkor pasivního dohledu a porad a školení. 

 Co se týče profese vedoucího sektoru, nebyly výsledky ze zjevného důvodu 

kumulovány do více skupin. Pracovní náplň těchto mistrů je totiž natolik podobná, že by to 

nemělo žádný reálný efekt. Je proto vypočítán pouze průměr za Divizi Karviná celkem. 

2.4.4 Definice úrovně administrativní zátěže provozních mistrů 

Pokud se podívám zpětně na výsledky dotazníkového šetření prezentované 

v tabulkách a grafech kapitoly 2.4.2, je možné definovat administrativní zátěž všech tří 

profesí provozních mistrů. Podíl administrativních činností na fondu pracovní doby 

směnového inženýra činí 22,8 % a u mistra údržby dosahuje hodnoty 30,2 %. Vedoucí 

sektoru je pak zatížen činnostmi administrativního charakteru dokonce z 34,7 % fondu jeho 

pracovní doby. Průměrný podíl administrativních činností na fondu pracovní doby provozních 

mistrů za celou Divizi Karviná tedy dosahuje úrovně 27,5 %. Všechny tyto údaje jsou dobře 

viditelné v tabulce č. 6. 
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V kapitole 2.3.2 této práce bylo stanoveno optimální rozložení pracovní náplně 

provozního mistra Divize Karviná. Z grafu č. 2 vyplývá, že administrativní činnosti by měly 

provozním mistrům zabírat maximálně 15 % z jejich fondu pracovní doby. Je možné tedy 

konstatovat, že provozní mistři divize jsou přetíženi administrativou v průměru o 12,5 %. 

V detailním pohledu jsou směnoví inženýři přetížení o 7,8 % a mistr údržby o  15,2 %. 

Vedoucí sektoru jsou pak přetíženi administrativními činnostmi dokonce o 14,7 %.  

2.5 Návrh opatření pro zefektivnění práce provozních mistrů a snížení 
jejich činností administrativního charakteru 

Technologický rozvoj uplynulých dvaceti let přinesl do fungování 

soukromých i veřejných organizací převratné změny, mající dopad také na 

administrativu a její měnící se podíl na pracovních činnostech firem a jejich zaměstnanců. 

Zavedení elektronických dokumentů a pošty je možné označit za revoluci v administrativě, 

protože přineslo významné zrychlení práce a oběhu dokumentů. Ještě výraznější vliv na 

administrativní činnosti má neustálé zavádění a inovování nejrůznějšího software a prostředků 

IT, jejichž posláním je ulehčit lidem (zaměstnancům) práci a zkrátit čas, který 

administrativními činnostmi tráví. Na druhou stranu je v posledních letech možné pozorovat 

také stoupající nároky státní samosprávy na rozšíření stávajících anebo zavedení nových 

administrativních úkonů, které vedou k  vyšší sledovanosti a následné kontrole 

podnikatelských subjektů. Tento fenomén je často spojen i s nutností respektovat nařízení 

orgánů Evropské unie, která se často jeví jako zbytečně složitá a z hlediska zpracování časově 

velmi náročná. Velmi významný vliv na administrativní zatížení pracovníků má také neustálá 

snaha o zvyšování produktivity a efektivity firem, která vede ve většině případů ke snižování 

stavu zaměstnanců, slučování anebo centralizaci činností firemních útvarů a v konečném 

důsledku ke kumulaci pracovních činností nejen administrativního charakteru do jediné 

pracovní funkce. Všechny tyto prvky samozřejmě ovlivňují také pracovní činnosti provozních 

mistrů Divize Karviná a projevují se na jejich administrativní zatížení, některé z nich 

přímo a některé pouze zprostředkovaně anebo přeneseně. Pokusím se nyní navrhnout 

konkrétní opatření, která povedou k zefektivnění práce provozních mistrů divize a snížení 

jejich činností administrativního charakteru. 

2.5.1 Návrh zefektivnění pracovního výkonu pro směnového inženýra 

I. Jedním z nejlogičtějších opatření, které by mělo ulehčit administrativní zátěži 

směnových inženýrů, je převedení B příkazu a povolení na svařování do elektronické 

podoby. Usnadní to jejich oběh mezi jednotlivými pracovníky provozu a v rámci 
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Závodu výroby a urychlí také jejich vypisování, schvalování a potvrzování. Bude však 

nutné zajistit spolehlivý software a jeho implementaci do stávajícího informačního 

systému divize. 

II. Dalším logickým krokem může být zlepšení systému objednávání a fasování 

materiálu a OOPP. Podle reakcí některých zaměstnanců Divize Karviná zvýšil 

současný systém objednávání (iProcurement) časové nároky na výkon jejich 

funkce a administrativně je více zatížil, což platí samozřejmě i pro směnové inženýry. 

Ti v podstatě převzali část funkcí nákupčích, protože musí v systému elektronických 

objednávek vybrat daný materiál, objednávku vytvořit, předepsat do ní nákladové 

struktury a odeslat ji ke schválení přímému nadřízenému a dále nákupčímu, který se 

postará o poptávkové řízení a samotný fyzický nákup. Jeví se proto jako logické 

prověřit efektivitu tohoto programu z hlediska uživatelského rozhraní a software upravit 

popřípadě zjednodušit dle potřeb prvotních uživatelů (mistrů) tak, aby urychlil proces 

zadání žádanky na nákup a usnadnil práci se skladovými zásobami. Jako možná se jeví 

také alternativa převodu těchto činností zpět na centrální oddělení nákupu společnosti. 

III. Protože směnoví inženýři tráví část své pracovní doby tvorbou a revizemi řídících aktů, 

bylo by dobré převést tyto činnosti na jiné „štábní“ útvary Závodu výroby, například 

na útvar technologie, a ponechat směnovým inženýrům pouze činnosti týkající se 

operativního řízení provozu.  

IV. V souvislosti s řídícími akty se jeví jako zajímavá také myšlenka využívat pro 

školení a seznamování podřízených pracovníků s nimi v maximální míře školící 

útvary a snížit tak časové nároky mistrů na tyto činnosti. 

V. Jedním z posledních opatření vedoucích ke snížení administrativní zátěže směnových 

inženýrů je zefektivnění systému ročních hodnotících pohovorů podřízených 

pracovníků, které jsou kvůli archivaci vypisovány ručně do připravených 

formulářů a posléze zadávány elektronicky do informačního systému. Řešením může 

být zrušení archivace těchto pohovorů v papírové podobě, anebo přenesení 

odpovědnosti za jejich přenos do elektronické podoby na personální útvar divize. 

VI. S archivací souvisí také poslední doporučení, kterým je zefektivnění uzávěrkových 

operací v docházkovém systému. V současnosti jsou měsíční docházkové listy 

jednotlivých podřízených zaměstnanců archivovány v tištěné podobě. Zrušením tisku 

těchto dokumentů by se částečně snížila administrativní zátěž směnových 

inženýrů, i když dopad tohoto opatření by byl spíše marginální. 
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2.5.2 Návrh zefektivnění pracovního výkonu pro mistra údržby 

Protože mistři údržby pracují stejně jako směnoví inženýři v rámci Závodu výroby, 

jsou některé jejich činnosti administrativního charakteru velmi podobné. Proto jsou některá 

navržená opatření stejná jako v kapitole 2.5.1, konkrétně v bodě I., II., III., VI., V., VI. Dále 

doporučuji další následující opatření pro zefektivnění pracovního výkonu. 

I. I přes velký rozmach informačních technologií se stává, že je ve firmě implementován 

software, jehož používání je složité a který je v praxi pro zaměstnance příliš 

komplikovaný. Místo toho, aby pracovníkům pomáhal šetřit čas, je naopak přetěžuje. 

Podle informací získaných nezávisle na sobě od několika zaměstnanců divize není 

aktuální verze SW Maximo (systém pro plánování, sledování a vyhodnocování údržby 

v provozu) uživatelsky přátelská a trpí často delšími odezvami. Využívá internetový 

systém vyplňování jednotlivých políček, při němž je nutné časté proklikávání mezi 

různými okny, čímž provozní mistři přicházejí o drahocenný čas. Opatřením by mělo 

být vyvolání jednání s dodavatelem software, které by mělo vést ke zjednodušení 

ovládání, zkrácení času stráveného v tomto informačním systému a k přiblížení 

Maxima jeho prvotním a nejdůležitějším uživatelům. 

II. S problematikou nákupu a zásob souvisí i další doporučení, kterým je zavedení 

minimálních a maximálních a popřípadě i havarijních stavů skladových zásob 

(zejména těch vysokoobrátkových) na obou závodech. Jejich hlídáním a doplňováním 

by měl být pověřen pracovník skladu, který by při podkročení daného minimálního 

stavu materiálu objednávku automaticky sám vystavil a poslal ke schválení mistru 

údržby, popřípadě vedoucímu údržby. 

2.5.3 Návrh zefektivnění pracovního výkonu pro vedoucího sektoru 

Vedoucí sektoru jsou podle výsledků provedeného dotazníkového šetření 

nejzatíženější skupinou provozních mistrů Divize Karviná z pohledu pracovních činností 

administrativního charakteru. Protože je jejich pracovní výkon z důvodu odlišnosti 

obhospodařované technologie z větší části jiný než u směnových inženýrů a mistrů údržby, 

budou se některá doporučení lišit od doporučení uvedených výše. I přesto ale zůstávají 

některá navržená opatření stejná jako v kapitole 2.5.1, konkrétně v bodě II., III., VI., V., VI. 

I. Na rozdíl od směnových inženýrů a mistrů údržby se vedoucí sektoru podílí na 

aktualizaci čerpání nákladů svého sektoru (tvorba měsíčních prognóz pro 

reporting), k nimž zpracovává podpůrné tabulky a komentáře. Přitom jsou ale všechna 

tato potřebná data dostupná v centrální databázi, čímž dochází ke zbytečnému dublování 
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této činnosti. Řešením může být důsledné využívání této centrální databáze 

nadřízenými zaměstnanci, pro něž se komentáře a podpůrné tabulky připravují, anebo 

přenesení této činnosti na jiného pracovníka Závodu distribuce a služeb, který by 

tuto činnost zastřešoval za všechny sektory. 

II. Významnou část fondu pracovní doby tráví vedoucí sektoru zpracováním odečtu 

měřidel, jejich kontrolou a vkládáním dat do SW Ember, a následným zpracováním 

měsíční bilance energií. Protože většina odečtu je v dnešní době prováděna 

dálkově a v tomto smyslu nemůže dojít k úspoře času, jeví se jako ideální opatření 

přesun této činnosti na jiného pracovníka Závodu distribuce a služeb, například na 

technika přípravy a ekonomie provozu anebo technologa. 

III. Dalším opatřením, které sníží administrativní zátěž vedoucích sektoru, je sjednocení tří 

v současnosti používaných databází týkajících se měřidel. Pokud v reálném provozu 

dojde k výměně měřidla, je nutné to zapsat jak do databáze měřidel, tak i do databáze 

spotřeb (SW Ember) a databáze oprav (SW Mona). 

IV. V předchozím textu byla již zmíněna nespokojenost mistrů údržby se SW Maximo. 

Velmi podobná nespokojenost je signalizována také od vedoucích sektoru, kteří 

používají pro plánování, sledování a vyhodnocování údržby na sítích systému SW 

Mona. Správným opatřením může být vyvolání jednání s jeho dodavatelem, které by 

mělo vést ke zjednodušení ovládání a k přiblížení Mony. Je možné také zvážit 

propojení či sloučení tohoto software s bilančním SW Ember, který již obsahuje 

databázi veškerého zařízení Závodu distribuce a služeb. SW Mona by se tak mohla stát 

jedním z jeho modulů zaměřeným na údržbu zařízení. 
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Závěr 

Administrativní zátěž zaměstnanců je frekventovaným tématem dnešní doby. 

Technologický rozvoj uplynulých dvaceti let přinesl v této oblasti převratné změny, mající na 

administrativu významný dopad. I v současné době je možné se v mnoha průmyslových 

společnostech stále ještě setkat se stoupajícím podílem administrativy v pracovních 

činnostech vedoucích zaměstnanců v provozu. Tito pracovníci mohou být administrativními 

činnostmi často přetíženi, čímž se jim významně zkracuje čas, který by měli věnovat řešení 

konkrétních problémů přímo v provozu.  

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout zefektivnění pracovního výkonu 

provozních mistrů převedením nebo omezením administrativních činností, u kterých to dle 

nastavených kritérií bylo možné. 

V úvodní teoretické části práce byla pozornost věnována významu a postavení 

personálního managementu ve firmě jako celku. Také byla rozebrána interní organizace 

podniku a organizace práce. Poslední kapitola teoretické části práce se zabývala 

problematikou osobnosti manažera a jeho rolí v organizaci.  

V praktické části byla v několika krocích detailněji analyzována pracovní náplň 

provozních mistrů. Nejprve byl proveden rozbor organizační struktury Divize Karviná a byly 

analyzovány existující popisy pracovních míst všech provozních mistrů, z nichž byly 

vytipovány činnosti čistě administrativního charakteru. Na základě této analýzy 

bylo 30 provozních mistrů rozděleno do 3 skupin a pro každou skupinu jsem vytvořila tři 

dotazníky, na jejichž základě proběhlo klasické dotazníkové šetření. Získaná data jsem 

analyzovala a graficky zpracovala a následně jsem provedla interní benchmarking, při němž 

byly porovnány výsledky jednotlivých profesí vzájemně mezi sebou. Provedeným 

průzkumem byla zjištěna u všech tří profesí provozních mistrů značná přetíženost 

administrativními činnostmi. Jejich podíl na fondu pracovní doby směnového inženýra činí 

22,8 % a u mistra údržby dosahuje hodnoty 30,2 %. Vedoucí sektoru je zatížen činnostmi 

administrativního charakteru dokonce z 34,7 % fondu své pracovní doby. Průměrný podíl 

administrativních činností na fondu pracovní doby provozních mistrů za celou divizi dosahuje 

úrovně 27,5 %. 

V závěru práce jsem navrhla základní podněty a opatření, které by měly být vodítkem 

ke snížení administrativní zátěže provozních mistrů Divize Karviná. Dopady těchto opatření 

je velmi obtížné kvantifikovat, a proto není u žádného z nich zcela záměrně uveden 
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předpokládaný procentuální vliv na snížení administrativní zátěže. Jejich celkový dopad by 

byl totiž závislý nejen na provedených opatřeních, ale také na subjektivní vůli každého 

provozního mistra navržená opatření přijmout a využít získaný čas k operativnímu řešení 

konkrétních problémů přímo v provozu. Ve skutečnosti by pak záleželo také na tom, s jakou 

důsledností by byla navržená opatření ve skutečnosti implementována. Jejich důsledná 

aplikace v reálném životě divize by ale měla vést k významnému zefektivnění práce těchto 

liniových manažerů. 
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D   Dělnická profese 

DKA  Divize Karviná 

FM  Frýdek-Místek 

HVZ  Hlavní výrobní zařízení 

ISŘ  Integrovaný systém řízení 

IT  Informační technologie 

MaR  Měření a regulace 

MU  Mistr údržby 

ND  Náhradní díly 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky 

OS ECHO Odborový svaz ECHO 

SI  Směnový inženýr 

SLU  Služby 
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VS  Vedoucí sektoru 

ZDS  Závod distribuce a služeb 

ZV  Závod výroby 
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