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 Úvod 3 

Ú V O D  

Potřeba řídit lidi se objevuje již v době dávno minulé, neboť vzniká v podstatě ve 

chvíli, kdy lidé spojují svou individuální aktivitu k dosažení společného cíle. V 

tomto okamžiku se vyčleňuje jedna či více osob, která se zabývá organizací 

souhry těchto jednotlivých aktivit, tedy tvoří se řídící prvek daného úkolu. Čím 

větší je organizační uskupení lidí spojených nějakými společnými cíli, tím větší 

bývá skupina řídících pracovníků, kteří se hierarchicky organizují mezi sebou, 

čímž vzniká celá řídící struktura. Z toho vyplývá, že řízení představuje osobitou, 

specializovanou činnost, nevyhnutelnou v každém organizačním celku, přičemž v 

průběhu vývoje lidské společnosti se tato řídící činnost výrazným způsobem 

měnila vlivem rozvoje vědeckého poznání okolního prostředí a rozvojem 

technických prostředků, jež daly základ rozsáhlé dělbě práce. 

 

Proto se s činnostmi, které v současnosti označujeme jako řídící aktivity, 

setkáváme ve všech historických obdobích. Prvními dobře organizovanými a 

řízenými institucemi v minulosti byly armády, církve a státy, kdy ve starověku a 

středověku bylo mobilizování lidí s ohledem na dosažení určitých záměrů 

většinou spojováno s užitím fyzického násilí. V dalším vývoji dochází postupně k 

přechodu od pohánění, dozoru a trestů k ekonomickým pobídkám, které 

znamenají humanizaci aktivizačních prostředků. Rozmach průmyslové výroby v 

druhé polovině 19. století a úsilí o zvyšování produktivity práce vede ke 

zdůraznění řídící činnosti jako vysoce potřebné a užitečné podnikové činnosti. 

Dalším zdůrazněním významu řízení v průmyslových podnicích je konstituování 

řídících aktivit jako vědecké disciplíny na počátku našeho století a její postupné 

zavádění i do vzdělávacího procesu v průběhu dalších desetiletí. Přitom si je však 

nutno uvědomit, že vlastní proces řízení se opírá nejen o vědecké poznatky, ale i o 

využití všech možností, jež daná situace poskytuje. A proto se často řízení 

označuje jako směs vědy a umění, jež je vázáno na určité osobnosti. 

 

Management, chápaný jako řídící činnost vedoucího pracovníka, je pojem, který v 

české terminologii zdomácněl a neobvykle rychle se rozšířil po listopadu 1989. 

Dříve používaný pojem řízení, zahrnující v systému centrálního plánování 

vykonávání rozhodovacích činností s cílem dodržet shora dolů vytvořený plán, 

byl nahrazen pojmem management, který má zcela jiný obsahový význam. 

Management totiž v dnešním pojetí zahrnuje vykonávání plánovacích, řídících a 

kontrolních činností s hlavní prioritou optimálního výsledku dosaženého ve 

variabilním konkurenčním prostředí, kdy hlavním cílem manažerské snahy je 

výhodné uplatnění vytvořeného produktu na trhu, tudíž zisk. Přitom řízení v 

tržních podmínkách je činnost nejen složitá, ale i zodpovědná a spojená se 

značnými riziky.  

 

Nejdůležitějším zdrojem úspěchu organizace jsou zaměstnanci. Je třeba jim 

věnovat patřičnou pozornost a péči. To je náplní řízení lidských zdrojů jako 

podskupiny managementu.  A proto k usnadnění proniknutí do základních 

problémů řízení lidských zdrojů byla vytvořena tato studijní opora, která má 

posloužit studentům k základní orientaci. 

 

Po prostudování textu budete znát : 

 Základní informace z oblasti práce se zaměstnanci a její historický vývoj; 
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 Charakteristiku základních činností personalisty; 

 Systém plánování, výběru, motivování, hodnocení  a vzdělávání lidí. 

 

 

Budete schopni:  

 uplatnit teoretické znalosti při řízení pracovního kolektivu; 

 využít získaný přehled metod práce se zaměstnanci; 

 aplikovat vhodným způsobem přijatelný způsob vedení pracovníků; 

 navrhnout optimální způsob výběru pracovníků a demonstrovat potřebný 

způsob komunikace a motivace 

Získáte:  

 teoretické základy nutné k vedení lidí. 

 

 

Čas potřebný k prostudování učiva předmětu:  

20 + 5 ,5 hodin (teorie + příklady)  
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1 .  Ú V O D  D O  M A N A G E M E N T U  A  

P E R S O N Á L N Í H O  Ř Í Z E N Í  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je to management a jak se člení .  

 O vlastnostech a rolích manažera .  

 Jaké jsou manažerské činnosti .  

 Jaké je pojetí  řízení lidských zdrojů.  

 Co je úkolem řízení l idských zdrojů  

 

Budete schopni:  

 Definovat základní charakteristiky managementu ;  

 Definovat vlastnosti a role manažera ;  

 Pracovat s některými základními pojmy.  

 Definovat úkoly a podstatu řízení lidských zdrojů.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

management, manažer, manažerské úrovně, manažerské role, manažerské 

činnosti, charakter manažerské práce, řízení lidských zdrojů, personalistika, 

personální práce, lidské zdroje. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h  teorie 

 

 

 

S činnostmi, které v současnosti označujeme jako řídící aktivity, se setkáváme ve 

všech historických obdobích. Prvními dobře organizovanými a řízenými 

institucemi v minulosti byly armády, církve a státy – a dalším zkoumáním 

bychom se dostali až ke konstituování řídících aktivit jako vědecké disciplíny na 

počátku minulého století a její postupné zavádění  do vzdělávacího procesu v 

průběhu dalších desetiletí. Současně si uvědomujeme, že vlastní proces řízení se 

opírá nejen o vědecké poznatky, ale i o využití všech možností, jež daná situace 

poskytuje. A proto se často řízení označuje jako směs vědy a umění, jež je 

vázáno na určité osobnosti.  

 

Názory na to, co tvoří základ manažerské činnosti, prošly dlouhým vývojem. Bez 

Průvodce studiem.  

Abychom pochopili  podstatu managementu a práce se 

zaměstnanci jako vědní disciplíny  a byli  schopni jej aplikovat do 

praxe ,  je nutno si nejprve definovat základní pojmy, se kterými 

budeme v dalším textu pracovat .  
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nadsázky lze konstatovat, že v současnosti mezi jednotlivými autory ani v této 

oblasti neexistuje jednoznačná shoda. Rozdíly se již vyskytují v tom, jak označit 

základní činnosti manažerů - někteří hovoří o „funkcích", jiní o „rolích", nechybí 

ani pojem „komponenty" manažerské práce. Stejně tak panuje nejednotnost ve 

vnitřní klasifikaci, struktuře, tzn. Rozdělení manažerské práce do stejnorodých 

skupin. 

 

Management 

Slovo převzaté z anglického jazyka, v současné době má tři základní významy: 

 určitý způsob vedení lidí, 

 vedoucí představitele organizace, 

 předmět studia a výzkumu (vědecká disciplína). 

 

Management je: 

 

 Proces systematického provádění všech manažerských funkcí a 

efektivního využívání všech zdrojů podniku k dosažení stanovených 

podnikových cílů. 

 

 Proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně 

a účinně dosahují předem určených cílů organizace při optimálním 

využívání poskytnutých zdrojů. 

 

 Způsob jak vykonat uloženou práci prostřednictvím práce jiných. 

 

 Umění jak dosáhnout cíle organizace rukama a hlavami jiných lidí. 

(Americká manažerská asociace) 

 

 Proces koordinace zdrojů a aktivit k zabezpečení funkce organizace 

 

 Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které užívají 

vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností 

(manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace.  

 

Obecné zásady managementu jsou shodné pro různé typy organizací, uplatňují se 

shodně v podnikatelských subjektech v průmyslu či ve službách, v neziskových 

organizacích, působících např. ve školství, zdravotnictví i v kultuře, a také v 

institucích státní správy a regionální či lokální samosprávy. Působení a fungování 

každé organizace má pochopitelně své specifické rysy - ty musí manažer dobře 

znát a musí přitom obecné zásady managementu i vlastní manažerské dovednosti 

uplatnit s přihlédnutím ke specifickým podmínkám fungování organizace, ve které 

působí.  

 

Principy managementu vychází z praktických zkušeností, které se často získávají 

několik let za cenu četných chyb. Těmto chybám se ovšem dá  

vyhnout, pokud je manažer ochoten si zákonitosti managementu prostudovat. 

 

Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů 

svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků a 

poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti, na stanovení cílů a jejich zajištění. 
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Pracovník na základě jmenování, pověření, ustanovení, zmocnění nebo zvolení 

aktivně realizuje řídící činnosti, pro které je vybaven příslušnými kompetencemi. 

Na výkon jeho funkce jsou kladeny následující požadavky: 

 

 účelnost - dělání správných věcí, 

 účinnost - provádění věcí správným způsobem, 

 hospodárnost - realizace věcí s minimálními náklady, 

 odpovědnost - provádění věcí spravedlivě a podle práva. 

 

 

Vlastnosti manažera pro dobrý výkon managementu mají dvojí charakter. Jsou to 

především vlastnosti vrozené, kam patří: potřeba někoho a něco ovládat (potřeba 

moci), potřeba řídit (schopnost organizovat), schopnost empatie (umění vcítit se 

do myšlení a chování osob), vhodný temperament a potřebná inteligence („zdravý 

selský rozum“). Zároveň jsou důležité i vlastnosti získané, kam patří odborné 

znalosti problematiky, sociálně-psychologické znalosti, znalosti metod řízení, 

dobrá tělesná a duševní kondice. 

 

Manažerské základní úrovně 

 

Jsou dány postavením jednotlivců v organizaci. Manažery členíme na: 

1. vrcholový management (top management), který odpovídá za celkovou 

výkonnost organizace, 

2. střední management (middle class), který odpovídá za řízení liniových 

manažerů, případně za řízení i řadových pracovníků, 

3. liniový management (first line management), odpovídá za vedení 

zaměstnanců při plnění jejich každodenních úkolů a řeší problémy, které 

se běžně objevují v provozu. 

 

Manažerské role 

 

Jsou aktivity různorodého charakteru, které musí v rámci řídících funkcí manažer 

vykonávat. Jedná se o následující role: 

 

 Interpersonální role, kde manažer v mezilidských vztazích vystupuje jako 

představitel, vedoucí a spojovatel (zprostředkovatel); 

 

 Informační role, vychází z informací, které manažer získává v 

interpersonálních vztazích a dále přenáší. Působí proto jako pozorovatel 

(monitor), šiřitel (distributor) a mluvčí. 

 

 Rozhodovací role manažera znamená tvorbu strategických, taktických a 

operativních rozhodnutí na základě manažerské autority a jeho přístupu k 

informacím. Manažer tak rozhoduje v rolích podnikatele, distributora 

(alokátora) zdrojů, řešitele rušivých událostí (konfliktů) a vyjednávače. 

 

 Administrativní role představují u manažera potřebu vykonávat 

ekonomické úkoly, které zobrazují názorně úspěšnost jeho činnosti. Patří 

sem role distributora (vedoucí agendy), správce rozpočtu (sleduje příjmy a 

náklady) a role kontrolora (sledovatele) plnění úkolu. 
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Manažerské dovednosti 

 

Jsou velmi důležité pro výkon manažerských funkcí. Tyto schopnosti lze členit do 

těchto skupin: 

 

o Lidské dovednosti, jež představují schopnost pracovat a vést lidi. Znamená 

to umění vytvářet takové prostředí, které umožní potřebný rozvoj 

pracovního úsilí a iniciativy podřízených pracovníků. 

 

o Koncepční dovednosti, kam patří schopnost vést jak skupinu 

spolupracovníků, tak řídit celou organizaci jako systém směřující ke 

stanovenému strategickému cíli. Jsou to schopnosti, jež dovedou rozpoznat 

významné prvky dané situace, porozumět vzájemným vztahům mezi nimi 

a využít je co nejlépe v prospěch organizace, kterou příslušný manažer 

řídí. Jedná se o vlastnosti, které u top managementu jsou prioritní. 

 

o Technické dovednosti, představují znalosti a zběhlost v používání metod a 

postupů pro realizaci výkonných činností a procesů. Jedná se o vysoce 

významné dovednosti liniových manažerů, které se zvyšující se úrovní 

manažerského postavení ztrácejí na významnosti. 

 

Manažerské činnosti, někdy označované jako aktivity či manažerské funkce, 

jsou úlohy, které vedoucí pracovník vykonává v průběhu řízení podniku i při 

vedení lidí a které zabezpečují dosažení předem stanovených cílů. Dosažení cílů 

se tudíž zabezpečuje vzájemným souladem manažerských funkcí. 

 

Charakter manažerské práce v důsledku mnohostranné manažerské činnosti lze 

hodnotit následujícím způsobem: 

 

 Jedná se o činnost plnou konfliktů cílů, přičemž jejich řešení je stálé 

hledání kompromisů a rovnováhy. 

 Je to činnost v podmínkách trvalé nejistoty. 

 Je zde odpovědnost za výsledky práce celého podřízeného týmu. 

 Je to práce se svěřenými zdroji. 

  Je to neustálé hledání nových příležitostí a vyhýbání se hrozbám tržního 

prostředí. 

 Je to práce probíhající v časovém tlaku. 

 Práce s často omezenou informační vybaveností. 

 Práce vykonaná prostřednictvím cizích lidí. 

 

Kritéria práce manažerů 

 

Hlavním měřítkem úspěšnosti práce manažera je dosažení cílů organizace, což 

většinou znamená hospodářské ukazatele (zisk, vyrovnaný rozpočet). Úspěšnost 

práce manažera lze posuzovat nejen podle výsledků, kterých dosáhl, ale také 
podle způsobu, jak svou práci vykonává z hlediska procesního. Kritériem pak 
může být způsob organizace práce, delegování úkolů, komunikace s pracovníky, 

přístup k zákazníkům, kreativita a přístup k inovacím, pracovní nasazení. 
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Úspěšný manažer musí být vybaven potřebnou autoritou a podle charakteru 

autority lze rozlišovat: 

- formální autoritu, která je odvozena od řídící funkce, 

- tradiční autoritu, která je odvozena od zvyklostí, 

- znalostní autoritu, která je odvozena od znalostí a dovedností, 

- charismatickou autoritu, odvozenou od přesvědčivosti osobnosti a 

osobního kouzla. 

 

Řízení lidských zdrojů (human resource management) 

V odborné literatuře i v běžném životě se tento pojen používá ve dvou 

významech: 

 jako personální práce, personalistika, která se zabývá řízením a vedením 

lidí v organizaci, 

 jako současné pojetí personální práce a současné přístupy k řízení a 

vedení lidí v organizaci. 

 

Pojem lidské zdroje se používá v různých významech: 

 lidé pracující v organizaci, 

 personální práce týkající se vedení a řízení lidí v organizaci, 

 personální útvar, 

 personalisty zajišťující řízení a vedení lidí v organizaci. 

 

Lidé pracující v organizaci tvoří lidský kapitál, což jsou schopnosti, znalosti a 

dovednosti lidí, které organizace potřebuje k dosahování svých cílů. Schopnosti, 

znalosti a dovednosti lidí se rozvíjejí prostřednictvím interakcí mezi lidmi 

v organizaci i mimo ni, což představuje společenský kapitál, který umožňuje 

vytvářet institucionalizované schopnosti, znalosti a dovednosti vlastněné 

organizací, tedy organizační kapitál.  

Lidský, společenský a organizační kapitál tvoří dohromady intelektuální kapitál, 

tedy veškeré schopnosti, znalosti a dovednosti, které jsou organizaci k dispozici, 

reprezentují nehmotné zdroje organizace a spolu s hmotnými vytvářejí hodnotu 

organizace. 

Úkolem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle, aby byla výkonná a aby se její výkon 

neustále zlepšoval. 

Každá organizace potřebuje dostatek schopných a motivovaných lidí, neboť 

schopnosti a motivace lidí určují jejich výkon, který určuje výkon organizace. 

Můžeme tedy říci, že schopnosti a motivace lidí určují výsledky práce a 

chování lidí, které určují výsledky podnikání a hospodaření organizace. 

Prostřednictvím účelného řízení a vedení lidí je možné účinně ovlivňovat 

schopnosti, motivaci a výkon lidí i výkon organizace. 

V rámci jednotlivých činností řízení lidských zdrojů plní manažeři následující 

úkoly, se kterými se podrobněji seznámíme v dalším textu: 
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 Vytváření a analýza pracovních míst. 

 Plánování lidských zdrojů. 

 Obsazování volných pracovních míst. 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. 

 Odměňování zaměstnanců. 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

 Péče o zaměstnance. 

 Využívání personálního informačního systému. 

 

Úkol k textu. 

Popište podstatu managementu podniku a řízení lidských zdrojů. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Jaké jsou vazby mezi manažerskými rolemi a dovednostmi?  

Jak můžeme chápat lidské zdroje? 

 

 

Část pro zájemce. 

Zadejte si do internetového vyhledávače „management“ a „lidské zdroje“, a 

uvidíte, kolik odkazů budete mít k dispozici.  

 

Otázky. 

1. Co je to management? 

2. Jaké jsou manažerské úrovně? 

3. Jaký je základní cíl managementu? 

4. Definujte role manažera. 

5. Definujte manažerské dovednosti. 

6. Jak chápeme lidské zdroje? 

7. Co je to řízení lidských zdrojů? 

8. Jaké jsou úkoly manažera v řízení lidských zdrojů? 

9. Co tvoří hodnotu organizace? 
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Shrnutí kapitoly.  

Management je proces dosahování cílů organizace při efektivním 

využití  zdrojů a s  použitím manažerských činností .  Tyto činnosti 

vykonává manažer, k terý při výkonu manažerské práce prochází 

řadou manažerských rolí , pro které musí být vybaven potřebnými 

schopnostmi.  S managementem obecně úzce souvisí  řízení lidských 

zdrojů, které je  klíčové pro výkon organizace.   

 

 

 



 Řízení lidských zdrojů 12 

2 .  V Ý V O J  Ř Í Z E N Í  L I D S K Ý C H  Z D R O J Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Získáte základní přehled o vývoji řízení lidských zdrojů  jako 

vědní disciplíny;  

 Poznáte významné školy  managementu lidských zdrojů ;  

 

Budete schopni:  

 Na základě historického vývoje poznat trvalost zásad 

managementu lidských zdrojů;  

 Využít  poznatky teorie v  konkrétní řídící praxi .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů, michiganský 

model, harvardský model, evropský model. 

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie  

 

  

 

Vývoj managementu lidských zdrojů 

Přístup organizace k řízení a vedení lidí souvisí se zvolenou koncepcí personální 

práce. Současnou koncepcí personální práce je řízení lidských zdrojů, které je 

jednou z vývojových etap personální práce.  

Obvykle mluvíme o třech vývojových etapách personální práce, tedy o třech 

koncepcích: 

1. personální administrativa 

2. personální řízení 

3. řízení lidských zdrojů. 

 

Jednotlivé koncepce a vývojové etapy personální práce vyjadřují postupně se 

měnící pohled teorie i praxe řízení na význam lidí a personální práce pro dosažení 

úspěchu organizace, a to v souvislosti s neustále se měnícími podmínkami 

podnikání a hospodaření na světových trzích. 

Průvodce studiem.  

Historický vývoj managementu lidských zdrojů je velmi důležitou 

oblastí,  neboť vytváří nejen povědomí o prostředí, ve kterém se 

management lidských zdrojů vyvíjel, ale ukazuje na principy, 

které v  řízení vznikly mnohem dříve a kter é mají dosud trvalou 

platnost .  
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Volba určité koncepce personální práce je závislá na velikosti organizace, na její 

činnosti, strategii, organizační struktuře, pojetí řízení organizace, její technické 

vyspělosti, kvalifikační úrovní lidí apod. 

 

Personální administrativa 

V řízení organizací se začala tato koncepce prosazovat zhruba ve 20. letech 20. 

století a byla ovlivněna klasickým přístupem k řízení organizace. Průmyslová 

výroba byla založena na hluboké dělbě práce a úzké specializaci lidí. Lidé byli jen 

pracovní silou, jejich práce byla ztotožněna s prací strojů. 

Smyslem bylo udržovat a zvyšovat produktivitu a efektivitu práce lidí tím, že 

jejich práce byla jednodušší a rutinnější. Při vytváření pracovních úkolů a 

pracovních míst se používaly pohybové a časové studie, každá operace byla 

rozdělena do řady jednoduchých a rutinních pracovních operací. Cílem bylo určit 

nejlepší pracovní postup a ideální čas na provedení daných pracovních operací. 

Tím byla stanovena norma pracovního výkonu. Pro každou práci byl přijat 

nejvhodnější pracovník tak, aby mohl přidělenou práci ihned vykonávat a 

dosahoval požadované produktivity práce. K tomu byl stimulován úkolovou 

mzdou vázanou na normu pracovního výkonu. Bylo tak možno zaměstnávat 

nekvalifikované lidí, což snižovalo náklady práce a zkracovalo čas potřebný 

k zaučení lidí. 

Personální práce byla chápána jako služba pro potřeby řízení organizace. 

Personalisté plnili administrativní úkoly spojené se zaměstnáváním lidí a vedením 

personální evidence pro účely plánování, výběru, zaučení, hodnocení a 

odměňování lidí. Personalistika byla pasivní součástí řízení organizace. 

 

Personální řízení 

V řízení organizací se tato koncepce začala prosazovat asi ve čtyřicátých až 

padesátých letech 20. století, kdy postupně pokračoval rozvoj průmyslové výroby, 

zostřovala se konkurence a měnily se potřeby zákazníků. 

Velké organizace usilující o ovládnutí trhu začaly vnímat lidi jako konkurenční 

výhodu. Úspěch vyžadoval schopné a motivované lidi a jejich optimální 

rozmístění a využití. Personální práce se stala skutečnou profesí. Začaly vznikat 

personální útvary v čele s personálním ředitelem, kde se jednotliví personalisté 

začali specializovat na jednotlivé personální činnosti.  Měli rozsáhlejší pravomoci 

a odpovědnosti, ale přesto jejich hlavním úkolem zůstalo operativní řešení 

problémů zaměstnávání lidí, bez výrazné možnosti ovlivňovat strategii personální 

práce v organizaci. 

 

Řízení lidských zdrojů 

Tato koncepce se začala v personální práci prosazovat od osmdesátých až 

devadesátých let 20. století v důsledku radiálních změn v podmínkách podnikání a 

hospodaření na světových trzích (postupující globalizace, zostřující se 

konkurence, nové technologie, měnící se požadavky zákazníků apod.). Organizace 

začínají zjišťovat, že jedině dostatečně schopní a motivovaní lidé, systematicky 

připravovaní na změny, zajistí organizaci dlouhodobou prosperitu a trvalou 
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konkurenční výhodu. Lidé se stávají nejdůležitějším zdrojem a největším 

bohatstvím organizace, protože aktivně rozhodují o zabezpečování, využívání a 

rozvoji všech ostatních zdrojů organizace a jejich schopnosti a motivace k práci 

přispívají k dosažení strategických cílů organizace.  

Personální práce se stává nejdůležitější oblastí řízení organizace a vyznačuje se: 

 Uplatňováním strategického přístupu, tj. probíhá v souladu se strategií 

organizace. 

 Respektováním vnějších podmínek, tj. probíhá s ohledem na měnící se 

podmínky činnosti organizace a života lidí. 

 Zapojováním liniových manažerů, tj. přestává být výhradní záležitostí 

specializovaných personalistů a stává se nedílnou součástí každodenní 

práce manažerů na všech stupních řízení organizace. 

 

Samotné pojetí řízení lidských zdrojů vychází z prvních modelů řízení lidských 

zdrojů, které byly formulovány na půdě amerických univerzit v polovině 80. let 

minulého století, které se rozšířily přes Velkou Británii dále do Evropy a 

přizpůsobily se odlišným evropským podmínkám. 

 

Michiganský model 

Tento model podtrhuje význam řízení lidských zdrojů pro úspěch organizace. 

Fobrun, Tichy a Devanna formulovali strategický přístup k řízení organizace 

založený na souladu mezi strategií, strukturou a systém řízení lidských zdrojů 

uprostřed neustále se měnících vlivů podnikatelského prostředí, protože jen tak 

může být dosaženo očekávaných výsledků hospodaření. Lidé jsou aktivní součástí 

organizace, protože pracují v rámci určité organizační struktury a rozhodují o 

realizaci strategie organizace. 

Základem systému řízení lidských zdrojů je podle nich: 

1. Výběr schopných a motivovaných pracovníků. 

2. Hodnocení pracovníků, tj. posuzování výkonu lidí za účelem jejich 

efektivního řízení, spravedlivého odměňování a soustavného 

vzdělávání. 

3. Odměňování pracovníků, tj. spravedlivé ocenění výkonu lidí a jejich 

efektivní stimulace k dosahování požadovaného výkonu. 

4. Vzdělávání jako nástroj k rozvoji schopnosti lidí. 

 

Harvardský model 

Tento model dává manažerům návod, jak formulovat a realizovat strategii řízení 

lidských zdrojů. Cíle a způsoby řízení lidských zdrojů musejí zvažovat zájmy 

zainteresovaných stran a působení situačních faktorů uvnitř organizace i mimo ni, 

podněcovat oddanost zaměstnanců práci a organizaci, rozvíjet jejich schopnosti a 

dosahovat souladu mezi cíli zaměstnance a organizace a také zajistit efektivnost 

nákladů na řízení lidských zdrojů. 
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Uplatňované zásady a postupy zahrnují: 

1. Vliv zaměstnanců, tj. posilování jejich pravomoci a odpovědnosti. 

2. Pohyb lidských zdrojů, tj. získávání, výběr a rozmisťování 

zaměstnanců. 

3. Systém odměňování, tj. poskytování peněžitých i nepeněžitých plnění 

za vykonanou práci. 

4. Systém práce, tj. vytváření pracovních míst a organizace práce. 

 

Evropský model 

Hledání nejlepšího pojetí řízení lidských zdrojů pro evropské podmínky se 

projevilo ve snaze řady výzkumníků formulovat nový model vhodný pro evropské 

podmínky, např. Kirkbride, Brewster, Mayrhofer, Morley, Larsen, Schulz, Böhm, 

Michailov a další.  

Většinou zdůrazňují potřebu postihnout při aplikování amerického pojetí 

odlišnosti, ať již jde o odlišnosti politické, ekonomické, sociální, kulturní, 

demografické, právní, technologické, přírodní apod., které existují ve srovnání 

Ameriky a Evropy, tak i ve srovnání mezi jednotlivými evropskými zeměmi. 

Původní americké pojetí je převážně univerzalistické a podporuje předpoklad tzv. 

„nejlepší praxe“, tj. v řízení existují univerzálně použitelné zásady a postupy 

vedoucí ke zlepšení výkonu organizace, a to více méně bez ohledu na okolnosti 

jejich uplatnění. 

Evropské pojetí řízení lidských zdrojů je převážně kontingenční a podporuje 

předpoklad tzv. „nejlepšího přizpůsobení“, tj. žádné zásady v řízení nelze 

uplatňovat univerzálně, ale vždy v souladu s okolnostmi jejich uplatňování.  

Vztah mezi řízením lidských zdrojů a výkonem organizace je ovlivňován 

působením mnoha okolních vlivů, které omezují úspěšné přebírání jednotlivých 

zásad a postupů v řízení lidských zdrojů.  

Evropské pojetí navíc zahrnuje odlišnosti mezi integrujícími se evropskými 

zeměmi. Přebírání amerických postupů je považováno za značně problematické, 

neboť evropská kultura podporuje spíše zájmy skupiny než jednotlivce, což vede 

k přísnější legislativě v pracovně-právních vztazích, vlády aktivněji přistupují 

k ovlivňování trhu práce a je zde silnější vliv odborů.  

Každá evropská organizace tak má přebírat a používat specifické zásady a postupy 

v řízení lidských zdrojů odpovídající jedinečným podmínkám relevantního okolí 

organizace. 

 

Úkoly k textu. 

Který přístup k personální práci převažuje podle Vašeho názoru v českých 

organizacích? 

 

Úkol k zamyšlení. 

Dlaždiči, kteří pracují v normě, stavějí chodník z tzv. zámkové dlažby. Dvojice 

pracovníků položí za den 15 m2 chodníku. Byli však přijati noví dva pracovníci, 

kteří dokáží položit 25 m2 za stejný čas. Po nátlaku ostatních však svůj výkon 
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snížili. Proč? Vyšší výkon je v zájmu podniku i zaměstnanců. Pokuste se vysvětlit 

tuto skutečnost. 

 

 

Otázky:  

1. Jaké znáte koncepce personální práce? 

2. Kde se v současnosti dají uplatnit principy michiganského modelu? 

3. Co přináší manažerům uplatnění harvardského modelu? 

4. Jaké jsou základní rozdíly mezi americkým a evropským přístupem k řízení 

lidských zdrojů? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Kapitola, kterou jste právě dočetli,  nám ukázala historický vývoj 

personálního managementu  a přehled nejvýznamnějších směrů 

personální práce.  
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3 .  Z Á K L A D N Í  P E R S O N Á L N Í  Č I N N O S T I  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co tvoří  personální politiku;  

 Jak člení personální činnosti .  

 

 

Budete schopni:  

 Definovat podstatu personáln í práce;  

 Chápat vztah managementu a personalistiky  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Personální politika,  personální činnosti, řízení pracovní kariéry.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie  

 

 

Základní pojmy 

  

Personální politika = soubor zásad, metod a pravidel při řízení pracovníků. 

Řízení lidských zdrojů = pojetí personální práce, chápající lidský faktor jako 

rozhodující pro rozvoj organizace.  

Personální činnosti = plánování, získávání, výběr, hodnocení pracovníků, 

odměňování…,  

Hodnocení pracovníků = zjištění úrovně výkonu a kvality práce pracovníka. 

Řízení pracovní kariéry = cílevědomé ovlivňování pracovního zařazení 

pracovníka. 

 

Nový trend – výkonnému managementu jsou  delegovány pravomoci a 

odpovědnost za personální oblast i za utváření motivačně pozitivního klimatu. 

 
Řízení lidských zdrojů představuje souhrn metodologií a rozhodování, jejímž 

cílem je řídit a rozvíjet lidský potenciál ve všech druzích organizací. Z tohoto 

zaměření vyplývají dva základní cíle: 

 

 Umožnit podniku dosáhnout optimálních krátkodobých i dlouhodobých 

výsledků prostřednictvím lidí. 

Průvodce studiem.  

Stanovených cílů dosahujeme pomocí řízení zd rojů. Přitom zdroje 

mají různý charakter a trvale nejdůležitější jsou lidské zdroje.  

Proto lidem musíme věnovat zvýšenou pozornost.  
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 Přizpůsobit řízení podniku potřebám a vhodným aspiracím pracovníků. 

 

Personalistika představuje obsazování pozic v organizační struktuře a udržování 

jejich obsazení. Strategie řízení lidských zdrojů je postavena na dlouhodobém 

plánování aktivit v této oblasti. Určuje: 

 

 Jaké počty pracovníků budeme potřebovat a v jaké odbornosti. 

 Jakým způsobem budeme získávat pracovníky. 

 Jakých kriterií bude použito při uvolňování nadbytečných pracovníků. 

 Podle kterých kriterií budou vybíráni noví pracovníci. 

 Jak bude organizováno jejich zvyšování kvalifikace, a jak bude organizace 

postupovat při vzdělávání pracovníků (dovednost, znalosti). 

 
Základní personální činnosti: 

 

 Personální plánování - pravidelné plánování potřeb a reserv lidských 

zdrojů pro řízení jejich vnitřní i vnější mobility v čase a prostoru. 

 Získávání a výběr pracovníků z vnějších i vnitřních zdrojů. 

 Přijímání pracovníků - zpracování základních dokumentů o pracovníkovi a 

seznámení jej s úkoly a zařazení na vykonávanou funkci. 

 Řízení adaptačního procesu - přivykání pracovníka novému pracovnímu 

prostředí, metodická pomoc a kontrola úrovně zácviku. 

 Podnikové vzdělávání - organizace systému doplňování potřebných 

znalostí. 

 Hodnocení pracovníků - na základě zjištění pracovního výkonu jeho 

formální (standardizované, systematické) a neformální ocenění nebo 

potrestání. 

 Zpracování motivačního programu - vytvoření systému odměn, který je 

motivující, spravedlivý, podporující tvorbu sounáležitosti k podniku. 

 Péče o pracovníky - systém dodržováni zákonem stanovených pracovních 

výhod, kontrola předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 

poradenská činnost v oblasti pracovní legislativy, spolupůsobeni na tvorbu 

norem, jež upravuji mezilidské vztahy v podniku (etiketa, etika). 

 Vedení personální agendy - tvorba personálního informačního systému a 

dokumentace o pracovnících. 

 

Personalisté v organizaci obvykle zabezpečují jednak nezbytné administrativní 

činnosti vyplývající z pracovně-právních předpisů a související s plněním 

povinností zaměstnavatele v pracovně-právních vztazích, jednak různé koncepční, 

metodické a analytické činnosti spojené s řízením a vedením zaměstnanců, stejně 

jako navazující poradenství pro manažery a zaměstnance. 
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Počet personalistů, podobně jako organizační uspořádání a začlenění personálního 

útvaru, závisí na velikosti organizace i celkovém pojetí personální práce 

v organizaci.  

V malé organizaci místo personalisty zpravidla vytvořeno není a personální 

činnosti zásadního významu zajišťuje majitel nebo vrcholový manažer. Ve středně 

velké organizaci již bývá vytvořeno alespoň jedno místo personalisty a výjimkou 

není ani zřízení personálního útvaru s vedoucím a dvěma až třemi personalisty. 

Ve velké organizaci bývá zřízen rozsáhlý a vnitřně strukturovaný personální útvar 

s vedoucím a značným počtem personalistů specializovaných na určitou 

personální činnost. 

 

Základní úkoly manažera v personálním řízení: 

 

 Vybírat si své spolupracovníky. 

 Podílet se na rozvoji jednotlivců, pracovních kolektivů a na svém rozvoji. 

 Hodnotit výsledky spolupracovníků. 

 Vytvářet, udržovat a zvyšovat tvůrčí pracovní vztahy v kolektivu. 

 Sbírat, zpracovávat, rozlišovat a rozšiřovat potřebné informace o 

spolupracovnících. 

 

Úkol k textu. 

 Pokuste se definovat prvky personálního managementu Vaší organizace. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad vztahem managementu a personalisty ve Vaší organizaci. 

 

Část pro zájemce. 

Pro lepší pochopení vztahu mezi personálními činnostmi se podrobněji seznamte 

s odbornou literaturou, např. s publikacemi od J. Urbana nebo M. Vikýře. 

 

Otázky 

1. Jak je definována personální politika? 

2. Co je náplní práce personalisty ? 

3. Které personální činnosti znáte? 

4. Jaké znáte faktory ovlivňující vytvoření personálního útvaru v organizaci? 

 

Shrnutí kapitoly.  

Ve  třetí kapitole jsme si ukázali, co je náplní práce  personalisty a 

co ovlivňuje vytvoření personálního útvaru v organizaci. Dále jsme 

si vymezili , jaké jsou hlavní personální činnosti.  
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4 .  M O T I V U J Í C Í  P R A C O V N Í  M Í S T A  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Které faktory ovlivňují vytváření motivujících pracovních 

míst ;  

 Co je pracovní místo ;  

 Jaké rozlišujeme přístupy k  vytváření pracovních míst ,  jej ich 

výhody a nevýhody.  

 

Budete schopni:  

 Zvolit  si  vhodnou metodu v procesu vytváření pracovních míst;  

 Definovat podstatu a smysl procesu vytváření pracovních míst.  

 

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Pracovní místo, mechanistický přístup, motivační přístup, rotace 

práce, rozšiřování práce, obohacování práce, metody analýzy 

pracovních míst.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

 2 h teorie + 2 h příklady  

 

 

 

 

 

Motivující pracovní místa umožňují zaměstnancům vykonávat práci, která je 

přiměřeně komplexní, rozmanitá, významná i autonomní a poskytuje 

zaměstnancům odpovídající zpětnou vazbu.  

Taková práce posiluje u zaměstnanců pocit užitečnosti, důležitostí, odpovědnosti 

a sounáležitosti s vykonávanou prací i očekávanými cíli. Zlepšuje využití a rozvoj 

schopností zaměstnanců, zvyšuje spokojenost a motivaci zaměstnanců. Umožňuje 

dosahování nejlepšího výkonu zaměstnanců i organizace. 

Pracovním místem se rozumí základní organizační jednotka obsazená zpravidla 

jedním zaměstnancem a vymezená souhrnem pracovních úkolů a souvisejících 

povinností, pravomocí, odpovědností, podmínek a požadavků vykovávané práce. 

Pracovní místo určuje roli a postavení zaměstnance v organizaci. Zaměstnanec na 

určitém pracovním místě plní sjednané pracovní úkoly a dodržuje ostatní 

Průvodce studiem.  

Při řízení podniku má velký význam proces vytváření motivujících 

pracovních míst . Jaké jsou  jeho dimenze, nám ukáže tato 

kapitola.  
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povinnosti v rámci svěřené pravomoci, přidělené odpovědnosti, vytvořených 

podmínek k výkonu sjednané práce a stanovených požadavků pro výkon sjednané 

práce. 

Definované pracovní úkoly tvoří obsah práce na určitém pracovním místě. 

Rozdělování práce na jednotlivé pracovní úkoly, pro jednotlivá pracovní místa a 

jednotlivé zaměstnance je výrazem dělby práce a specializace zaměstnanců. 

 

Proces vytváření pracovních míst 

Vytváření pracovních míst je proces definování pracovních úkolů a souvisejících 

povinností, pravomocí, odpovědnosti, podmínek a požadavků vykovávané práce a 

jejich seskupování do pracovních míst. Spojováním pracovních míst do vyšších 

organizačních celků vzniká organizační struktura. Proces vytváření pracovních 

míst je nedílnou součástí procesu organizování. 

 

Definované pracovní úkoly a vytvářená pracovní místa: 

1. musí zabezpečit uskutečňování cílů organizace i uspokojování potřeb 

zaměstnanců, 

2. musí využívat a rozvíjet schopnosti zaměstnanců, 

3. musí zaměstnance uspokojovat a motivovat, 

4. nesmí zaměstnance ohrožovat a poškozovat, 

5. musí být v souladu s právními předpisy. 

 

Pro tvorbu pracovních míst se obvykle používají 2 přístupy: 

 mechanistický přístup, 

 motivační přístup. 

 

Mechanistický přístup 

K vytváření pracovních míst využívá tento přístup hlubokou dělbu práce a úzkou 

specializaci zaměstnanců. Smyslem je zdržovat a zvyšovat produktivitu a 

efektivitu práce zaměstnanců tím, že jejich práce bude jednodušší a rutinnější. 

Předpoklady uplatňování: 

 stabilní podmínky, 

 velká opakovanost práce, 

 relativně velký objem práce, 

 stálý počet zaměstnanců, 

 přesně stanovený pracovní postup, 

 plynulý přísun surovin, 

 bezporuchový provoz strojů, 
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 dokonalá organizace a spolehlivá kontrola zaměstnanců. 

 

Přednosti uplatňování: 

 zvýšení efektivity a produktivity práce, 

 snížení kvalifikačních nároků práce, 

 snadnější získávání zaměstnanců, 

 snížení nákladů práce. 

 

Nedostatky uplatňování: 

 jednostranná a monotónní zátěž, vyšší riziko chybovosti a úrazovosti 

zaměstnanců, 

 nižší spokojenost a motivace, častější absence a fluktuace zaměstnanců, 

 omezené využívání schopností, omezená využitelnost zaměstnanců, 

 nezbytnost dokonalé organizace práce a kontroly zaměstnanců. 

 

Motivační přístup 

Vychází z předpokladu, že nejlepším podnětem pro zaměstnance je motivující 

práce, která je přiměřeně komplexní, rozmanitá, významná i autonomní a 

poskytuje zaměstnancům odpovídající zpětnou vazbu. Toho lze dosáhnout pomocí 

rotace práce, rozšiřování práce a obohacování práce. Odpovídající zpětná vazba se 

v pracovním procesu zajišťuje pomocí systému hodnocení zaměstnanců. 

Rotace práce jako dočasné přemisťování zaměstnanců na jiná pracovní místa 

s jinými pracovními úkoly a pracovními podmínkami může být krátkodobá 

(během pracovního dne nebo týdne) nebo dlouhodobá (během týdnů, měsíců i let) 

a zvyšuje využitelnost a zastupitelnost zaměstnanců a připravuje je na další 

kariéru v organizaci. 

Rozšiřování práce (horizontální integrace pracovních úkolů) znamená spojování 

pracovních úkolů s podobnou mírou složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, tím 

se zvyšuje komplexnost a rozmanitost práce. 

Obohacování práce (vertikální integrace pracovních úkolů) znamená spojování 

pracovních úkolů s různou mírou složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Tím se 

zvyšuje komplexnost, rozmanitost, významnost a autonomie práce. Její součástí 

může být delegování pravomoci vedoucím na podřízeného pracovníka nebo 

posilování pravomoci, kdy vedení organizace rozhodne o trvalém přidání 

pravomoci a odpovědnosti všem zaměstnancům, kteří zastávají určená pracovní 

místa. 

Motivační přístup je vhodný  jak pro pracovní místa, tak pro zaměstnance. 

 

Metody analýzy pracovních míst 

Metody analýzy pracovních míst zahrnují specifické postupy zkoumání a 

posuzování údajů o pracovních místech a požadavcích pracovních míst na 
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zaměstnance. Výstupem analýzy jsou dokumenty označované jako popisy a 

specifikace pracovních míst, které obsahují: 

 údaje o pracovním místě, tj. název, organizační začlenění, nadřízenost, 

podřízenost, úkoly, povinnosti, pravomoci, odpovědnosti, podmínky apod. 

 údaje o požadavcích pracovního místa na zaměstnance, tj. vzdělání, 

praktické zkušenosti, specifické znalosti a dovednosti, očekávané chování 

a motivace apod. 

 

Popisy a specifikace pracovních míst slouží manažerům a personalistům při 

zajišťování ostatních činností řízení lidských zdrojů. Zpracovávají se buď pro 

jednotlivá pracovní místa nebo pro skupiny pracovních míst s podobnými úkoly, 

podmínkami a požadavky. 

 

 

Úkol k textu. 

Pro které typy podniků z hlediska jejich zaměření je, podle Vašeho názoru, 

vhodné použití motivačního přístupu?  

 

Příklad 

Pro rozšíření náplně práce je možno využít příkladu automobilky SAAB, která pro 

omezení montážních chyb zrušila u dražších typů montáž na pásu a začala 

realizovat montáž aut pracovními skupinami montérů. Tím došlo k výrazné změně 

náplně jednotlivých pracovníků, přičemž nadále zůstávali montéry, kteří však 

dělali různé úkony a nikoliv pouze jednotvárné pracovní pohyby na montážním 

páse. 

Obohacení náplně práce lze vidět v činnosti montéra, který provádí běžně montáž 

a bez problémů zvládnul pracovní postupy. Vzhledem k jeho volné kapacitě a 

bezchybné práci je mu navržena samokontrola, což omezuje kontrolu výsledků 

jeho práce jinými osobami. Je to nejen projev důvěry v kvalitní pracovní výkon, 

ale i vertikální posun (povýšení). 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se, jak by se dala vaše činnost v práci obohatit a co byste měli dělat, 

abyste zajistili rozšíření pracovních povinností u podřízených pracovníků při 

respektování zásad humanizace práce. 

 

Část pro zájemce. 

S myšlenkou humanizace práce přišel Eric Trist, který v podstatě říká, že lidé 

dávají přednost přiměřeně náročné práci s jistou dávkou pestrosti. Ukazuje se 

také, že lidé budou pracovat lépe, pokud budou mít smysluplně ucelený úkol. 

Tristova výzkumná práce vyústila v řadu metod vedoucích ke zlepšování morálky, 
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uspokojení z práce a motivace. Mimo rozšiřování a obohacování pracovní náplně 

zde patří i rotace náplně práce a změna náplně práce. 

Rotace náplně práce je první pokus o snížení monotónnosti práce. 

 

Korespondenční úkol. 

Obstarejte si popisy pracovních míst z instituce Vašeho zaměstnavatele a 

analyzujte a popište je.  

 

Otázky 

1. Jak je definována tvorba motivujících pracovních míst? 

2. Co je náplní mechanistického přístupu ? 

3. Co je náplní motivačního přístupu? 

4. Jaké znáte faktory metody analýzy pracovních míst? 

 

Shrnutí kapitoly.  

Ve  čtvrté kapitole jsme si ukázali,  jak je důležité vytvářet  

motivující  pracovní místa. Dále jsme si vymezili, jaké jsou hlavní 

přístupy k  této personální činnosti .  

 



 Řízení lidských zdrojů 25 

5 .  S T R A T E G I C K É  P L Á N O V Á N Í  

L I D S K Ý C H  Z D R O J Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Které faktory tvoří plánování l idských  zdrojů ;  

 Jaký je postup plánování lidských zdrojů .  

 

Budete schopni:  

 Zvolit  si  vhodnou formu plánování zaměstnanců;  

 Definovat kritéria plánování zaměstnanců.  

 

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Strategické plánování lidských zdrojů, plánování potřeby 

zaměstnanců, plánování pokrytí potřeby zaměstnanců, plánování 

personálního rozvoje zaměstnanců, postup plánování .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

 1 h teorie  

 

 

 

Strategické plánování lidských zdrojů slouží k dosahování strategických cílů 

organizace tím, že umožňuje stanovovat současnou i perspektivní potřebu 

zaměstnanců, odhadovat pokrytí této potřeby z vnitřních i vnějších zdrojů 

zaměstnanců a navrhovat opatření k řešení stávajícího i předpokládaného 

nedostatku nebo nadbytku zaměstnanců. 

Současně slouží  uspokojování specifických potřeb zaměstnanců tím, že umožňuje 

plánovat personální rozvoj zaměstnanců, jejich kariéru i následnictví 

v manažerských funkcích. 

 

Oblasti plánování lidských zdrojů 

Plánování lidských zdrojů, personální plánování nebo plánování zaměstnanců 

zahrnuje: 

1. plánování potřeby zaměstnanců, 

2. plánování pokrytí potřeby zaměstnanců, 

3. plánování personálního rozvoje zaměstnanců. 

 

Průvodce studiem.  

Při řízení podniku má velký význam plánování lidských zdrojů. .  

Jaké jsou  jeho kroky ,  nám ukáže tato kapitola.  
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Plánování potřeby zaměstnanců 

Organizace předvídá poptávku po zaměstnancích nebo-li předvídá, kolik 

zaměstnanců a jakých bude pravděpodobně krátkodobě i dlouhodobě potřebovat, 

aby zajistila požadovanou práci a dosáhla očekávaných cílů. Poptávku po 

zaměstnancích přitom odvozuje od poptávky pro výrobcích a službách, které 

pomocí zaměstnanců realizuje. 

 

Plánování pokrytí potřeby zaměstnanců 

Při tomto procesu organizace předvídá nabídku zaměstnanců nebo-li předvídá, 

kolik zaměstnanců a jakých bude mít pravděpodobně krátkodobě i dlouhodobě 

k dispozici, aby uspokojila plánovanou poptávku po zaměstnancích, zajistila 

požadovanou práci a dosáhla očekávaných cílů. Potřebu zaměstnanců přitom 

uspokojuje z vnitřních i vnějších zdrojů zaměstnanců. 

Mezi vnitřní zdroje zaměstnanců patří: 

 zaměstnanci uspoření v důsledku technického pokroku, 

 zaměstnanci uvolnění v důsledku organizačních změn, 

 zaměstnanci připravení vykonávat náročnější práci, 

 zaměstnanci ochotní vykonávat jinou práci. 

Výhodou využívání vnitřních zdrojů je, že se organizace a zaměstnanci vzájemně 

znají, což usnadňuje a urychluje jejich výběr a adaptaci. Nevýhodou je určitá 

ztráta potenciálu schopných a motivovaných lidí mimo organizaci. 

Mezi vnější zdroje zaměstnanců patří:¨ 

 volní uchazeči o zaměstnání na vnějším trhu práce, 

 zaměstnanci jiných organizací, 

 studenti a absolventi škol, 

 ženy v domácnosti, důchodci, lidské zdroje v zahraničí apod. 

Výhodou využívání vnějších zdrojů je pestrá nabídka práce a zajímavý potenciál 

schopných a motivovaných lidí mimo organizaci, kdy jejich  zkušenosti, podněty 

a nápady mohou vést k pozitivním změnám. Nevýhodou je určitý nedostatek 

relevantních informací o aktuální situaci na trhu práce a potenciálních uchazečích 

o zaměstnání. Organizace tak musí vynaložit více úsilí, času a peněz na získání 

vhodných uchazečů o zaměstnání, jejich zapracování a sociální začlenění. 

Úspěšné organizace většinou dávají přednost získávání zaměstnanců z vnitřních 

zdrojů, teprve pokud nemají odpovídající vnitřní zdroje, uspokojují svou potřebu 

zaměstnanců z vnějších zdrojů. 

 

Plánování personálního rozvoje zaměstnanců 

Při tomto procesu organizace sestavuje plány kariéry zaměstnanců a plány 

následnictví v manažerských funkcích. Plán kariéry zpracovaný pro konkrétního 

zaměstnance stanovuje možnosti jeho odborného rozvoje a funkčního postupu. 

Plán následnictví zpracovaný pro konkrétní manažerskou funkci určuje možnosti 

jejích obsazení z vnitřních zdrojů. 
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Plánování personálního rozvoje zaměstnanců souvisí s plánováním výběru, 

hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců. 

 

Postup plánování lidských zdrojů 

Modelový postup vychází z plánovaného cíle organizace. Na základě plánovaného 

objemu produkce se odhaduje celková potřeba zaměstnanců a její pokrytí 

z vnitřních zdrojů. Přitom se počítá se skutečným stavem zaměstnanců, 

předpokládanými nástupy a odchody zaměstnanců. Výsledkem porovnání odhadu 

celkové potřeby zaměstnanců a odhadu jejího pokrytí z vnitřních zdrojů je 

stanovení čisté potřeby zaměstnanců, která může být nulová, kladná nebo 

záporná. Na základě výsledku se pak navrhuje řešení předpokládaného nedostatku 

nebo nadbytku zaměstnanců. 

To vše se promítá do plánů personálních činnosti, které organizace postupně 

realizuje a průběžně hodnotí tak, aby je mohla včas upravit podle vývoje 

specifických podmínek a strategických cílů organizace. 

 

Úkol k textu. 

Pro jaké profese je vhodnější využívat spíše vnějších zdrojů zaměstnanců?  

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jak ve Vaší organizaci probíhá plánování lidských zdrojů. 

 

Otázky:  

1. Co patří k základním prvkům plánování lidských zdrojů? 

2. Vyjmenujte typy zdrojů zaměstnanců a jejich výhody a nevýhody. 

3. Objasněte postup plánování lidských zdrojů.  

 

Shrnutí kapitoly.  

Tvorba vhodného plánu lidských zdrojů je základem  personální 

práce.  Proto je třeba znát typy a formy personálních plánů , což nám 

umožnila tato kapitola.   
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6 .  P O Z I T I V N Í  V Ý B Ě R  Z A M Ě S T N A N C Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je volné pracovní místo ;  

 V čem spočívá získávání zaměstnanců ;  

 Jaké jsou základní  metody výběru vhodných zaměstnanců ;  

 Jaké jsou zásady adaptačního procesu .  

 

Budete schopni:  

 Charakter izovat metody získávání a výběru zaměstnanců ;  

 Uvědomit si  vhodnost metod výběru zaměstnanců .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Volné pracovní místo, získávání zaměstnanců, nabídka  zaměstnání, 

životopis, výběrový pohovor, testování uchazečů, assessment 

centre, adaptace .  

 

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie  

 

Výběr zaměstnanců je součástí obsazování volných pracovních míst, provádí se 

pomocí zvolených kritérií a metod výběru zaměstnanců a umožňuje posoudit 

odbornou způsobilost i rozvojový potenciál uchazečů o zaměstnání  a rozhodnout, 

který z uchazečů pravděpodobně nejlépe splňuje požadavky pro výkon práce, 

odborný růst i funkční postup v organizaci. Snažíme se uplatňovat pozitivní 

přístup. 

 

Postup obsazování volných pracovních míst 

Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo nebo 

uvolněné pracovní místo, které se zaměstnavatel rozhodl obsadit. 

Samotný postup obsazování volných pracovních míst je věcí organizace, není 

stanoven žádným právním předpisem, zpravidla vychází z doporučení odborné 

literatury a zkušeností každodenní praxe. Organizace proto může uplatnit 

libovolný postup vyhovující danému účelu. 

Průvodce studiem.  

Získávání a výběr vhodných uchazečů o zaměstnání  je proces ,  

který je do značné míry individuální záležitostí organizace, 

přesto můžeme v  odborné literatuře nají t vhodné návody .  Pojďme 

se společně podívat na některé z nich .  
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Například je možné využít postup, který vychází z procesu plánování lidských 

zdrojů a analýzy pracovních míst a zahrnuje procedury získávání, výběru, 

přijímání a adaptace zaměstnanců. 

Zdroje a metody získávání zaměstnanců 

Účelem získávání zaměstnanců je oslovit a přilákat dostatek vhodných uchazečů o 

zaměstnání, kteří splňují nezbytné požadavky volného pracovního místa na 

zaměstnance, stanovené organizací podle vlastních potřeb nebo podle zvláštních 

právních předpisů. 

Volné pracovní místo můžeme obsadit z vnitřních i vnějších zdrojů. Vnitřní i 

vnější zdroje jsme si uvedli v předchozí kapitole. 

 

Metody získávání zaměstnanců 

Metoda získávání zaměstnanců je specifický postup oslovení a přilákání 

potenciálních uchazečů o zaměstnání. Stanovení vhodné metody získávání 

zaměstnanců závisí na mnoha okolnostech: 

 jaké pracovní místo obsazujeme, 

 zda oslovujeme vnější nebo vnitřní zdroje zaměstnanců, 

 jaké jsou požadavky a podmínky volného pracovního místa, 

 jaká je aktuální situace na trhu práce, 

 jaký je zájem potenciálních uchazečů o zaměstnání, 

 jakou máme pověst jako zaměstnavatel, 

 kolik máme času a peněz k dispozici. 

 

Při získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů se používá: 

o inzerce na intranetu, místní vývěsce nebo nástěnce, 

o rozeslání nabídky zaměstnání elektronickou poštou, 

o doporučení současného zaměstnance, 

o přímé oslovení vhodného zaměstnance v organizaci. 

 

Při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů se používá: 

o inzerce na internetu, v tisku, rozhlase nebo televizi, 

o spolupráce s personálními agenturami, úřady práce, školami, 

o přímé oslovení vhodného jedince mimo organizaci. 

 

Moderní metodou získávání zaměstnanců je elektronické získávání, založené na 

využití dostupných služeb počítačové sítě, zejména webových stránek a 

elektronické pošty.  Moderní prostředek internetové komunikace je „social 

networking“, založený na vytváření a rozvíjení sociálních sítí a virtuálních 

komunit uživatelů se společnými zájmy.  
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Formulace nabídky zaměstnání 

Smyslem formulace a uveřejnění nabídky zaměstnání je poskytnout potenciálním 

uchazečům o zaměstnání v organizaci jasnou přesnou, úplnou a pravdivou 

informaci o možnosti, požadavcích a podmínkách zaměstnání. 

Smysluplně formulovaná nabídka zaměstnání by měla obsahovat následující 

údaje: 

 Název práce, pracovního místa. 

 Charakteristika práce a organizace. 

 Místo výkonu práce. 

 Požadavky na uchazeče. 

 Podmínky výkonu práce. 

 Dokumenty požadované od uchazečů. 

 Pokyny pro uchazeče o zaměstnání. 

 

Kritéria a metody výběru zaměstnanců 

Účelem výběru zaměstnanců je rozhodnout, který z vhodných uchazečů o 

zaměstnání pravděpodobně nejlépe splňuje požadavky pro výkon práce, odborný 

růst i funkční postup v organizaci. Výběr zaměstnanců se provádí pomocí 

zvolených kritérií a metod výběru zaměstnanců. 

Kritéria výběru zaměstnanců zahrnují nezbytné a ostatní požadavky volného 

pracovního místa na zaměstnance, které organizace stanovuje jednak podle 

vlastních potřeb (vzdělání, praxe, specifické znalosti apod.), jednak podle 

zvláštních právních předpisů (bezúhonnost, zdravotní způsobilost apod.). 

Metoda výběru zaměstnanců je specifický postup zkoumání a posuzování 

způsobilosti uchazečů o zaměstnání vykonávat požadovanou práci. Mezi běžné 

metody patří: 

 Hodnocení životopisu – zpravidla rozhodujeme, zda je uchazeč způsobilý 

vykonávat požadovanou práci a může být  pozván k dalším výběrovým 

procedurám. 

 Výběrový pohovor – osobní setkání personalistů a manažerů organizace 

s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli předběžným výběrem na 

základě hodnocení životopisu. 

 Testování uchazečů – zahrnuje testy inteligence, testy osobnosti, testy 

schopností.  Jednotlivé testy poskytují pouze doplňkové údaje, 

vyhodnocení by měl provádět psycholog. 

 Assessment centre – založeno na zkoumání a posuzování výsledků práce a 

chování uchazečů při skupinovém a individuálním řešení modelových 

úkolů a případových studií. 
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 Zkoumání referencí – provádíme jen se souhlasem uchazeče, poskytují 

osoby, které uchazeče znají ze zaměstnání, ze školy apod.  

 

Přijímání zaměstnanců 

Zahrnuje formální procedury spojené s uzavřením pracovně-právního vztahu 

s vybraným uchazečem o zaměstnání.  

 

Adaptace zaměstnanců 

Adaptace, popřípadě orientace zaměstnanců zahrnuje formální i neformální 

procedury spojené s informováním, odborným zapracováním a sociálním 

začleněním přijatého zaměstnance v novém zaměstnání. 

Formální adaptace se uskutečňuje systematicky cestou adaptačního programu pod 

vedením manažera nebo pověřeného zaměstnance. Neformální adaptace probíhá 

spontánně pod vlivem sociálního okolí, především spolupracovníků. 

Adaptace formou adaptačního programu začíná dnem nástupu nového 

zaměstnance do práce, probíhá s využitím rozmanitých metod vzdělávání 

přijatého zaměstnance na pracovišti nebo mimo pracoviště a končí rozhodnutím 

manažera, např. uplynutím zkušební doby, kdy musí být přijatý zaměstnanec 

připraven samostatně vykonávat sjednanou práci a dosahovat požadovaného 

výkonu. 

Podstatnou součástí realizace adaptačního programu je neformální a formální 

hodnocení přijatého zaměstnance ze strany manažera. Neformální hodnocení se 

uplatňuje podle potřeby během adaptačního procesu. Formální hodnocení se 

uskutečňuje ke konci adaptačního programu, kdy manažer shrnuje s přijatým 

zaměstnancem průběh a výsledky adaptačního programu. 

 

Úkol k textu. 

Pro které typy profesí z hlediska jejich zaměření je, podle Vašeho názoru, vhodné 

použití testování uchazečů a assessment centre?  

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jak ve Vaší organizaci probíhá proces výběru zaměstnanců. 

. 

Otázky:  

1. Podle čeho volíme metodu získávání zaměstnanců? 

2. Jaké metody volíme při získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů? 

3. Jaké metody volíme při získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů? 

4. Objasněte, co má obsahovat správná nabídka zaměstnání. 

5. Jaké znáte metody výběru zaměstnanců? 

6. Co zahrnuje proces adaptace? 
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Shrnutí kapitoly.  

Získávání a výběr  vhodných pracovníků je jedním 

z nejdůležitějších  prvků personální práce .  Proto je třeba znát typy a 

formy získávání a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání , což nám 

umožnila tato kapitola.   
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7 .  H O D N O C E N Í  Z A M Ě S T N A N C Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Jaké chyby mohou nastat při  hodnocení zaměstnanců;  

 Jaké jsou nejznámější metody hodnocení pracovníků;  

 Jak se provádí hodnocení pracovníků.  

 

Budete schopni:  

 Definovat rozdíly mezi jednotlivými metodami hodnocení 

lidských zdrojů;  

 Aplikovat zásady správného hodnocení pracovníků do praxe.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Hodnocení pracovníků,  řízení kariéry,  hodnocení pracovního 

výkonu, metoda 360 °.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2,5 h teorie + 1 h příklad  

 

 

 

Řízení a hodnocení pracovního výkonu 

 

Za výkon se zpravidla pokládá výsledek určité cílevědomé činnosti. Uskutečňuje 

se v určitém čase a za určitých podmínek. Člověk může uskutečnit výkon za 

předpokladu odpovídajících odborných schopností, ochoty a ve vyhovujícím 

pracovním prostředí . Toto je možné vyjádřit vzorcem: 

 

V = f (M, Vz, P, atd. ), 

kde V vyjadřuje výkon, f jsou jednotlivé faktory ovlivňující výkonnost, M 

vyjadřuje motivaci, Vz vyjadřuje vzdělávání pracovníků a P vyjadřuje pracovní 

prostředí. 

 

Řízení pracovního výkonu je relativně nový termín v oblasti managementu, 

který se začal formovat v 80. letech a trvale nabýval na popularitě v 90. letech. 

Vznikl z hodnocení výkonu a zároveň absorboval některé z novějších technik, 

např. důraz na stanovení cílových standardů výkonu. 

 

 

Průvodce studiem.  

Pro manažerské činnosti , které znamenají hodnocení pracovníků 

a jejich výkonu, se používá řada metod. Vy mezíme se ty základní 

a ukážeme si, jak by se mělo správně provádět hodnocení  

pracovníků.  
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Řízení výkonu (stejně jako hodnocení výkonu) se zabývá dosažením co 

nejlepšího výkonu u jednotlivce, avšak navíc ještě usiluje o co nejlepší výkon 

týmu a organizace jako celku. Řízení výkonu znamená integrovanější přístup 

založený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy 

mezi manažerem a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si 

schopností potřebných k tomuto pracovnímu výkonu. 

 

Typické rysy systému řízení výkonu jsou: 

 jasná vazba na cíle organizace 

 zřetelné provázání s popisem pracovního místa 

 přísný a objektivní proces hodnocení 

 důraz na individuální rozvojové plány 

 důraz na výkon týmu a celé organizace 

  permanentní, pravidelné hodnocení 

 vazba hodnocení na mzdu 

 

Hodnocení pracovního výkonu může být velmi silným motivačním nástrojem. 

Aby se však stalo efektivní součástí řízení, musí je manažer umět dobře připravit, 

dodržovat správný postup a řídit jeho průběh. 

 

Neformální hodnocení pracovníka je průběžné hodnocení pracovníka při 

vykonávání každodenní práce s cílem vést pracovníka žádoucím směrem. 

 
Formální hodnocení pracovníka je plánované, systematické a standardizované 

hodnocení pracovníka na konci určitého období, např. roku. 

 

Systematické a pravidelné hodnocení výkonu a pracovního chování patří 

k základním pilířům personálního managementu firmy. Vedoucí pracovníci na 

všech stupních řízení jsou povinní hodnotit své podřízené, schopnost objektivního 

a spravedlivého hodnocení podřízených je také jednou ze základních odborných 

kompetencí vedoucího pracovníka. 

 

Účel hodnocení: 

1. určuje úroveň pracovního výkonu, 

2. stanovuje silné a slabé stránky pracovníků 

3. poskytuje pracovníkům příležitosti ke zlepšení výkonu 

4. dává podklady k odměňování podle individuálního výkonu 

5. identifikuje potřeby zvyšování kvalifikace 

6. motivuje k výkonu 

7. informuje o názorech 

 

Bylo zpracováno 9 požadavků na hodnocení pracovníků: 

 

1. pravidelnost – hodnocení by mělo být prováděno v pravidelně se 

opakujících intervalech, 

 

2. znalost kritérií – s kritérii hodnocení by měli být seznámeni hodnocení 

pracovníci i hodnotitel, 
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3. výsledky písemné – výsledky hodnocení by měly mít vždy písemnou 

formu a hodnocený pracovník by měl mít možnost se s ním seznámit, 

 

4. hodnotící pohovor zaměřen na podporu a rozvoj pracovníka – 

hodnocení by mělo sloužit k rozvoji pracovníka. 

 

5. zvýraznit pozitiva – hodnocení by měla začínat pozitivy, pak teprve by 

mělo následovat hodnocení negativ. 

 

6. využití principu sebehodnocení – optimální je kombinace hodnocení 

nadřízeným se sebehodnocením pracovníka, 

 

7. nenechat se svazovat minulostí – do současného hodnocení by se 

neměly promítat chyby, kterých se pracovník v minulosti dopustil. 

 

8. projednání s pracovníkem – s výsledky hodnocení by měl být 

pracovník seznámen, měl by se k nim vyjádřit a závěry a doporučení 

by měla být vždy formulována ve spolupráci s hodnoceným 

pracovníkem. 

 

9. využití výsledků – výsledky hodnocení a z nich vyplývající doporučení 

by měla být realizována tak, aby došlo k pozitivním efektům 

v organizaci i u pracovníka. 

 

Aktivity spojené s hodnocením pracovníků rozdělujeme do několika etap: 

 

 příprava hodnocení – informování  pracovníků o účelu a průběhu 

hodnocení,  příprava hodnotitelů. 

 vlastní hodnocení – hodnotící pohovor. Ohodnocení jednotlivých kritérií 

výkonu a pracovního jednání pracovníka. Vyjádření hodnoceného.  

 vyhodnocení a využití výsledků – metoda BARS – vytváření hodnotících 

stupňů pracovního chování. Založena na vymezení žádoucího pracovního 

chování na specifikovaném pracovním místě jako předpokladu efektivního 

výkonu pracovní činností (vynikající až nepřijatelné). Každý stupeň 

obsahuje i slovní charakteristiku znaků pracovního chování odpovídající 

tomuto stupni.  

 

 

 

Chyby v realizaci systému hodnocení: 

 

 špatně zvolené měřítko stupnice hodnocení – hodnotitel má příliš vysoké 

nebo naopak příliš nízké nároky na hodnocení, výkony většiny pracovníků 

jsou pak podprůměrné nebo naopak nadprůměrné, 

 

 nivelizační trend v hodnocení – všechny výkony jsou hodnoceny jako 

průměrné, hodnotitel tak nemusí zdůvodňovat odchylky, 

 

 předčasné závěry, předpojatost nebo zaujatost hodnotitele – hodnotitel je 

již před zahájením hodnocení ovlivněn negativním postojem 
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k hodnocenému pracovníkovi, z malé chyby jsou vyvozovány dalekosáhlé 

důsledky, 

 

 kumulativní chyba – závěry hodnocení jsou zprůměrňovány, 

 

 arogantní postoj – hodnotitel jedná z pozice síly, nepřipouští odlišný názor 

hodnoceného 

 

 zneužití hodnocení – výsledky hodnocení jsou využity nikoliv pro rozvoj 

pracovníka a organizace, ale pro „zbavení se“ nepohodlného pracovníka. 

 

Existuje mnoho různých metod hodnocení pracovního výkonu pracovníků, 

např.: 

 

 Hodnocení podle stanovených cílů (tj. podle výsledků) – pro hodnocení 

manažerů nebo specialistů, posuzuje se dosažení dohodnutého cíle.   

 Hodnocení na základě plnění norem – pro hodnocení dělníků, posuzuje se 

splnění stanovené normy. 

 Volný popis – univerzální metoda, zpravidla pro hodnocení manažerů a 

specialistů, popisuje se pracovní výkon podle daných kritérií pracovního 

výkonu. 

 Hodnocení na základě kritických případů – univerzální metoda, poskytuje 

pouze doplňkové údaje, zaznamenává pouze mezní situace pracovního 

výkonu. 

 Hodnocení pomocí stupnice – univerzální metoda, použitelná i pro 

sebehodnocení. Ke každému kritériu pracovního výkonu je zvlášť přiřazen 

určitý stupeň pracovního výkonu (1 – 5). 

 Checklist – metoda kontrolního seznamu. 

 Klasifikační škály vycházející z chování nebo pozorování chování - 

metoda BARS - Behaviorally Anchored Rating Scales, metoda BOS – 

Behavioral Observation Scales 

 Metody založené na vytváření pořadí pracovníků podle jejich pracovního 

výkonu. 

 Metoda AC/DC – pro hodnocení pracovního výkonu, odborné způsobilosti 

a rozvojového potenciálu klíčových zaměstnanců, založena na skupinovém 

i individuálním řešení modelových úkolů a případových studií. 

 

Metoda 360° zpětná vazba 

Při hodnocení v 360° zpětné vazbě je pracovník hodnocen nejen svým 

nadřízeným, ale i svými kolegy a vybranými podřízenými. Hodnocení kolegů a 

podřízených však zůstává anonymní, je zpracováno pouze odborným útvarem a 

hodnocenému se dostává do rukou jen celkový výsledek. Součástí je i 

sebehodnocení. 

 

Pokud se přidává i hodnocení interních či externích zákazníků či dodavatelů, 

mluvíme o 540° zpětné vazbě. Je to metoda založena na anonymitě a důvěrnosti – 

a je při ní vhodné využít externího konzultanta (záruka nestrannosti a 

nezaujatosti). 
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Výhoda této metody je v její komplexnosti – poskytuje hodnocenému 

pracovníkovi komplexní zpětnou vazbu (z hodnocení druhých lidí se rozšiřuje 

člověku znalost sebe sama a orientuje jeho nasměrování v oblasti vlastního 

rozvoje). Eliminuje se také subjektivita hodnocení pouze nadřízeného. 

 

Příklad 

 

Vaše osobní hodnocení pracovního výkonu 

 

1. Napište odstavec popisující, jak jste úspěšní v zaměstnání nebo ve studiu. 

Uveďte seznam výsledků, o nichž si myslíte, že znamenaly Váš úspěch. 

2. Pro oblast, kterou se budete zabývat, si zvolte 5 oblastí svého zájmu a 

měřítko úspěchu, které byste použili. 

3. Transformujte hlavní oblasti zájmu do specifických osobních cílů. 

4. Lektor vytvoří skupiny po 3 studentech a ti si navzájem sdělí příběhy o 

svých úspěších, svá měřítka úspěchu a své cíle. Existují rozdíly? 

 

Úkol k textu. 

Najděte si v odborné doplňkové literatuře podstatu personalistiky. 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jak je prováděno hodnocení pracovníků na Vašem 

pracovišti. 

 

Část pro zájemce. 

Podívejte se do odborné doplňkové literatury na další metody hodnocení 

pracovníků.  

 

 

Otázky. 

1. Kdy je vhodné použití metody AC/DC? 

2. Kdy mluvíme o řízení výkonu a kdy o řízení pracovního výkonu? 

3. Jaká jsou pravidla pro hodnocení pracovníků? 

4. Jaké chyby mohou při hodnocení nastat? 

5. Co je podstatou metody 360 °? 

6. Jaké znáte metody hodnocení pracovníků? 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

V kapitole, kterou jste právě dočetl i,  jsme si ukázali vybranou 

oblast personalistiky, a to hodnocení pracovníků. Seznámili jsme se 

s pravidly,  metodami i chybami při jeho provádění.  



 Řízení lidských zdrojů 38 

8 .  M O T I V A C E  Z A M Ě S T N A N C Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je podstatou a zdroji  strategické motivace  ;  

 Jaké jsou nejznámější motivační teorie .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat jedno tlivé motivační teorie ;  

 Tyto metody aplikovat v  praxi.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

 

motivace, stimul,  motiv, potřeba, hierarchie potřeb, ideál, motivační 

teorie, demotivace, pracovní motivace  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapito ly: 

2 h teorie  

 

 

Motivace 

 

Motivací člověka rozumíme soubor činitelů představujících vnitřní hnací sily jeho 

činností, které usměrňují lidské jednání a prožívání. Motivace integruje 

psychickou i fyzickou aktivitu člověka směrem k vytýčenému cíli. 

Prvotním impulsem motivace určitého chování je motiv, který můžeme definovat 

jako každou vnitřní pohnutku podněcující člověka. Na jednání člověka zpravidla 

působí celý soubor motivů. Podněty či skutečnosti, které vyvolávají lidskou 

motivaci se obecně nazývají zdroje motivace.  

Mezi základní zdroje patří: 

 Potřeby - prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho důležitého pro 

život jedince. 

 Přání - touha po něčem, co současně nemá člověk k dispozici. 

 Návyky - opakované, ustálené a zautomatizované způsoby jednání 

člověka v určité situaci. Patří zde však i zlozvyky, které představuji opak 

žádoucích návyků. 

 Zájmy - trvalejší zaměření člověka na určitou oblast předmětů nebo jevů 

skutečnosti. 

Průvodce studiem.  

 

Průvodce studiem.  

Aby mohl vedoucí za pomocí řízeného kolektivu splnit stanovené cíle, musí 

pracovníky vhodně motivovat pomocí metod, které si popíšeme v této kapitole. 
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 Ideál - model (vzor), který slouží člověku jako vodítko jeho jednáni.  

 

Pracovní motivace - systém, který příznivě ovlivňuje pracovní morálku, 

disciplinu a stabilitu pracovníků. K dosažení zájmu lidí o práci využíváme 

aktivizačních prostředků, kam patří: 

o faktory existenční 

o faktor strachu 

o faktor morálního oceněni 

o faktor hmotné zainteresovanosti 

o faktor radosti z práce 

o faktor seberealizace  

 

Stimul - vnější podnět, vyvolávající motivaci pracovníků. Stimul v organizacích 

má tyto formy: 

 

♠ Hmotné ocenění 

 finanční ocenění - plat, mzda, prémie, odměny 

 naturální ocenění 

 zaměstnanecké výhody 

 

♠ Nehmotné ocenění 

 morální ocenění pracovního výkonu, jež může být spojeno s hmotnými 

výhodami 

 

Část pro zájemce. 

V novodobé historii managementu vzniklo několik motivačních koncepcí a řada 

teorií motivace. Různí autoři se snaží vysvětlit motivaci lidskými potřebami. 

Ukázalo se, že existuji dvě (Heizberg - faktory hygienické, motivátory), tři 

(Alderfert - potřeby existenční, vztahové, růstové) až pět úrovní potřeb (Maslow – 

potřeby fyziologické, bezpečí, sociální, úcty a seberealizace). Jiné teorie se snaží 

vysvětlit průběh motivace a vlivy na motivací působící. Patří zde teorie 

exspektance (výkon = významná odměna) nebo teorie spravedlnosti (vstupy a 

výstupy mé práce srovnávám s výsledky jiných lidi). 

 

Teorie „X a Y“ podle McGregora 

 

Jedná se o konfrontaci dvou názorů na pracovníky. Podle „teorie X“ jsou 

pracovníci v podstatě líní, snaží se vyhnout práci a proto mají být k práci 

přinuceni systémem odměn a trestů při neustálé kontrole. Proto je nutno 

uplatňovat u většiny lidí autokratický způsob řízení. Podle „teorie Y“ naopak lidé 
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mají zájem o práci, rádi přijímají odpovědnost a samostatnost a je výhodné zde 
používat demokratický systém řízení. 

 

Teorie hierarchie potřeb podle Maslowa 

 

Východiskem je seřazení potřeb lidí do žebříčku uznávaných hodnot od nejnižších 

po nejvyšší. Platí zde následující pořadí: fyziologické potřeby - potřeby bezpečí a 

jistoty - potřeby přátelství - potřeby uznání - potřeba seberealizace. 

 

Příklad. 

Dobrý manažer, který má schopnost empatie, dokáže odhadnout, co je nejlepším 

motivem pro své podřízené. Proto ví, že Aničku nejlépe motivuje k mimořádnému 

výkonu vysoká prémie, Jana naopak ocení slovní vyzvednutí před kolektivem a 

Jirka zvýšení odpovědnosti a pravomoci. Tyto příklady jasně ukazují složitou 

problematiku motivačních technik. 

 

Úkol k zamyšlení. 

1. Co vás nejvíce motivuje k výkonu, který zdroj? 

2. Čím nejvíce můžete motivovat své nejbližší spolupracovníky? 

 

Otázky: 

1. Jaké máme základní zdroje motivace? 

2. Co je motiv a co je stimul? 

3. Jaké druhy stimulů rozeznáváme? 

4. Co říká teorie XY? 

 

Shrnutí kapitoly.  

Prosazování řídících záměrů patří k  nedílným součástem manažerské 

práce.  Základní otázkou přitom je,  jak přesvědčit pracovníky, aby 

dosahovali požadovaných výkonů při vykonávání sjednané práce.  

Východiskem k  tomu je pochopit , co lidi motivuje. Proto je 

využíváno nejen motivů, ale zejména různých forem stimulů.  
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9 . O D M Ě Ň O V Á N Í  Z A M Ě S T N A N C Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co chápeme jako mzdový systém zaměstnavatele ;  

 Jaké  jsou prvky mzdového systému ;  

 Co jsou složky mzdy ;  

 Jak chápeme  zaměstnanecké výhody .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat faktory a prvky odměňování zaměstnanců ;  

 Pochopit  mzdový systém zaměstnavatele ;  

 Určit formy zaměstnaneckých výhod.  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Odměňování,  mzdy, složky mzdy, mzdový systém, mzdové formy,  

zaměstnanecké výhody, .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1,5 h  teorie  

 

 

 

Spravedlivé odměňování umožňuje ocenit skutečný výkon zaměstnanců a 

stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a k dosahování 

požadovaného výkonu. Zaměstnanci získávají prostřednictvím odměňování 

možnost vlastního ekonomického zajištění a uspokojení vlastních potřeb. 

Optimální strategie odměňování musí zabezpečit spravedlivé i efektivní 

odměňování zaměstnanců, a to v souladu s pracovně-právními předpisy a 

s ohledem na hospodářské výsledky organizace. Spravedlivé a efektivní 

odměňování umožňuje: 

 Získat a stabilizovat schopné a motivované zaměstnance. 

 Nastavit zákonné a konkurenceschopné rozdíly v odměnách zaměstnanců. 

 Zajistit efektivní řízení nákladů práce a financování systému odměňování. 

 

Moderní systémy odměňování zahrnují: 

 Peněžní formy odměňování – mzda, plat, odměna z dohody apod. 

Průvodce studiem.  

Odměňování zaměstnanců jako nástroj ocenění výkonu 

zaměstnanců je citlivá oblast, která by měla realizována 

spravedlivě a efektivně .  Jaké formy k  tomu může organizace 

využít , si  ukážeme v  této kapitole.  
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 Nepeněžní formy odměňování – zaměstnanecké výhody, pochvaly, 

flexibilní pracovní režim, odborný rozvoj, lepší pracovní prostředí apod. 

 

Mzdový systém zaměstnavatele 

Mzdový systém tvoří zásady, postupy a formy odměňování mzdou. Aplikace 

mzdového systému je věcí zaměstnavatele, ale musí přitom respektovat zásady 

odměňování za práci uvedené v zákoníku práce a prováděcích právních 

předpisech, např. o minimální mzdě, o ztíženém pracovním prostředí atd. 

 

Mzdové formy 

Představují odlišné zásady a postupy stanovení mzdy. Terminologie, klasifikace a 

aplikace mzdových forem vychází z běžné praxe při respektování zásad 

odměňování dle zákoníku práce a prováděcích předpisů. 

Mezi často používané mzdové formy patří: 

1. časová mzda – hodinová nebo měsíční, 

2. úkolová mzda – pro odměňování zaměstnanců ve výrobě, 

3. provize – doplňková forma používaná v obchodě a ve službách, 

4. prémie –  doplňuje časovou nebo úkolovou mzdu, vyplácí se jednorázově 

nebo pravidelně, 

5. osobní ohodnocení – doplňková forma, stanovuje ji manažer na základě 

systematického hodnocení zaměstnance, 

6. podíl na výsledcích hospodaření – doplňková forma, kterou zaměstnavatel 

oceňuje podíl zaměstnanců na dosažení očekávaných výsledků 

hospodaření organizace. 

 

Mzdotvorné faktory 

Mzda se poskytuje podle: 

 složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, 

 podle obtížnosti pracovních podmínek, 

 podle dosahovaného pracovního výkonu. 

 

K určení hodnoty jednotlivých prací za účelem vymezení tarifních stupňů, 

přiřazení mzdových tarifů a sestavení tarifní stupnice slouží hodnocení práce za 

pomoci metod: 

 sumárních, kdy jsou práce posuzovány jako celek bez ohledu na 

jednotlivé faktory složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, 

 analytických, kdy jsou práce posuzovány systematicky podle významu 

jednotlivých kritérií složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. 
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Složky mzdy 

Mzdu zaměstnance obvykle tvoří: 

 Základní, zaručená, pevná složka mzdy – oceňuje hodnotu práce. 

 Příplatky – oceňují mimořádné pracovní podmínky. 

 Doplňková, nezaručená, pohyblivá složka mzdy – oceňuje nadstandardní 

pracovní výkon, určuje se pomocí doplňkové mzdové formy. 

 

Zaměstnanecké výhody 

Jedná se o dodatečná peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty, která 

zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v souvislosti se zaměstnáním. Dodatečně 

zvýhodňují zaměstnance, zvyšují atraktivnost zaměstnává a zlepšují pověst 

zaměstnavatele. Rozlišujeme zaměstnanecké výhody: 

1. sociální povahy – dovolená navíc, příspěvky na sport, kulturu a rekreaci, 

penzijní připojištění, podnikové půjčky apod. 

2. související s prací – příspěvek na stravování, dopravu do zaměstnání, 

vzdělávání, ubytování, pitný režim apod., 

3. spojené s postavením v organizaci - služební automobil, mobilní telefon, 

notebook, podnikový byt, nadstandardní vybavení kanceláře, příspěvek na 

reprezentaci apod. 

 

Poskytování zaměstnaneckých výhod je možno sjednat v kolektivní smlouvě, 

pracovní či jiné smlouvě, stanovit vnitřním předpisem. Systém poskytování 

zaměstnaneckých výhod může být plošný nebo volitelný (kafetéria systém). 

 

 

Úkol k textu. 

Má Vaše organizace vypracovaný systém zaměstnaneckých výhod? 

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, kterou variantu odměňování (peněžního i nepeněžního) 

byste použili ve Vaší organizaci.  

 

Část pro zájemce. 

Osvěžte si znalosti odměňování dle zákoníku práce a navazujících prováděcích 

předpisů. 

 

 

Otázky:  

1. Co je mzdový systém organizace? 

2. Jaké jsou základní faktory odměňování? 
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3. Jaký je rozdíl mezi metodami hodnocení práce? 

4. Jak chápeme složky mzdy? 

5. Jaké znáte zaměstnanecké výhody? 

 

 

 

Shrnutí kapitoly.  

V této  kapitole jsme se naučili chápat faktory odměňování v 

organizaci ,  ukázali jsme si  složky mzdy a zaměstnaneckých výhod .  
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1 0 .  V Z D Ě L Á V Á N Í  Z A M Ě S T N A N C Ů  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je smyslem vzdělávání zaměstnanců ;  

 Jaké jsou prvky vzdělávání zaměstnanců ;  

 Co zahrnuje plán vzdělávání zaměstnanc ů ;  

 Jak se hodnotí systém vzdělávání zaměstnanců .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat faktory a prvky vzdělávání  zaměstnanců;  

 Pochopit  cyklus odborného vzdělávání zaměstnanců ;  

 Určit formy vzdělávání zaměstnanců .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

Vzdělávání zaměstnanců, cyklus vzdělávání, zaškolení, doškolení,  

přeškolení,  rozvoj kvalifikace, plán vzdělávání .  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

1,5 h  teorie  + 2,5 h příklady  

 

 

 

Smyslem vzdělávání zaměstnanců je systematicky utvářet, prohlubovat a 

rozšiřovat schopnosti, znalosti, dovednosti i chování zaměstnanců k vykonávání 

sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. 

Systematické vzdělávání připravuje zaměstnance na soustavné změny podmínek a 

požadavků jednotlivých pracovních míst i celé organizace. Připravenost na 

změny, spojená se schopností a motivací zaměstnanců využít změnu jako 

příležitost, zajišťuje organizaci potřebnou konkurenceschopnost. Systematické 

vzdělávání rovněž souvisí s personálním rozvojem zaměstnanců. 

 

Oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců 

Odborné vzdělávání zaměstnance během jeho zaměstnání u zaměstnavatele je 

spojeno se všeobecným vzděláváním člověka během jeho života ve společnosti. 

Veškeré schopnosti, které si člověk osvojuje, prohlubuje a rozšiřuje během 

všeobecného a odborného vzdělávání tvoří jeho kvalifikaci. Základy kvalifikace 

Průvodce studiem.  

Vzdělávání  zaměstnanců jako proces k prohlubování znalostí a 

dovedností zaměstnanců je jedním z  nástrojů udržení 

konkurenceschopnosti organizace .  Jaké formy k  tomu může 

organizace využít , si  ukážeme v  této kapitole.  
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člověka se formují během všeobecného vzdělávání, změny kvalifikace umožňuje 

odborné vzdělávání. 

Odborné vzdělávání zaměstnanců v organizaci obvykle zahrnuje: 

 Zaškolení, adaptaci, orientaci – nový pracovník nebo pracovník 

přecházející v organizaci na jiné pracovní místo si osvojí schopnosti 

k vykonávání sjednané práce. 

 Doškolování, prohlubování kvalifikace – pracovník si průběžně osvojuje 

nové schopnosti v souvislosti s měnícími se požadavky svého současného 

pracovního místa. 

 Přeškolování, rekvalifikace – pracovník si osvojí nové schopnosti, aby 

mohl vykonávat jinou než současnou práci. 

 Rozvoj, rozšiřování kvalifikace – pracovník si osvojuje nové schopnosti 

nad rámec požadavků současného pracovního místa, aby zvýšil svoji 

uplatnitelnost v organizaci i mimo ni. 

 

 

Cyklus systematického vzdělávání zaměstnanců 

Systematické vzdělávání zaměstnanců, které vychází ze strategie vzdělávání a 

organizačních předpokladů vzdělávání, probíhá jako neustále se opakující cyklus 

identifikace potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace vzdělávání a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání. 

Strategie vzdělávání zaměstnanců je formulována a realizována v souladu 

s personální strategií zaměstnavatele a vede k vytvoření nutných organizačních 

předpokladů vzdělávání zaměstnanců. 

Samotný cyklus systematického vzdělávání začíná identifikací potřeby 

vzdělávání, tj. nesouladu mezi schopnostmi zaměstnanců a požadavky pracovních 

míst. Identifikace potřeby vzdělávání se provádí s využitím dostupných údajů o 

pracovních místech a o zaměstnancích. 

Na to navazuje zpracování plánu vzdělávání, který vymezuje: 

o cíl vzdělávání, 

o cílovou skupinu zaměstnanců, 

o metody vzdělávání, 

o instituci zabezpečující vzdělávání, 

o lektora, 

o místo vzdělávání, 

o čas vzdělávání, 

o požadavky na materiální a technické vybavení a služby, 

o metody vyhodnocování výsledků, 

o náklady na vzdělávání. 
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Na plán vzdělávání navazuje realizace vzdělávání, které spočívá v aplikaci 

správné metody vzdělávání, která umožní osvojit si požadované schopnosti a 

může probíhat na pracovišti (instruktáž při výkonu práce, asistování, pověření 

úkolem, rotace práce, koučink, mentoring) nebo mimo pracoviště (přednáška, 

seminář, demonstrování, případová studie, outdorové aktivity). 

Vyhodnocení výsledků vzdělávání je poměrně problematické, protože tyto 

výsledky jsou obtížně měřitelné a zpravidla se projeví nepřímo s odstupem času 

v přístupu a chování zaměstnanců. 

Při vyhodnocování výsledků vzdělávání se posuzuje, zda byly použity a dodrženy 

adekvátní metody, jaká byla bezprostřední a následná odezva účastníků, jaká je 

skutečná míra osvojení si nových znalostí a dovedností a jejich uplatnění 

v každodenní práci. 

  

Úkol k textu. 

Pro které typy organizací  z hlediska jejich zaměření je, podle Vašeho názoru, 

vhodné použití koučingu a mentoringu?  

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jak ve Vaší organizaci probíhá vzdělávání zaměstnanců. 

 

Část pro zájemce. 

Za pomoci doplňkové literatury se seznamte s novými formami vzdělávání 

zaměstnanců. 

 

Korespondenční úkol. 

Zpracujte v rozsahu min. 2 stran A4 přehled o možnostech a způsobech 

odborného vzdělávání ve Vaší organizaci nebo profesi.  

 

Otázky:  

1. Co patří k základním systému odborného vzdělávání? 

2. Vyjmenujte typy činností tvořící cyklus odborného vzdělávání. 

3. Objasněte podstatu plánu vzdělávání.  

 

 

Shrnutí kapitoly.  

Tvorba vhodné formy odborného vzdělávání zaměstnanců  je jedním 

z důležitých prvků personálního řízení. Proto je třeba znát typy a 

formy odborného vzdělávání zaměstnanců , což nám umožnila tato 

kapitola.  
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1 1 .  P E R S O N Á L N Í  I N F O R M A Č N Í  S Y S T É M  

 

V této kapitole se dozvíte:  

 Co je personální informační systém  ;  

 Podle jakých kritérií byl měl být personální informační 

systém vytvářen;  

 Co umožňuje personální  portál .  

 

Budete schopni:  

 Charakterizovat jednotlivé výhody a nevýhody personálního 

informačního systému ;  

 Na základě kritérií  stanovit vhodný personální informační 

systém .  

 

Klíčová slova této kapitoly: 

 

Personální informační systém, personální portál,  manažerský 

samoobslužný systém, zaměstnanecký samoobslužný systém.  

 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly:  

2 h teorie  

 

Průvodce studiem.  

Personální informační systém je důležitým nástrojem k  usnadnění 

personální práce. Jaké požadavky na jeho tvorbu je třeba 

v organizaci  stanovi t ,  si ukážeme v  této kapitole.  

 

 

Personální informační systém (PIS) představuje souhrn personálních údajů o 

jednotlivých zaměstnancích, pracovních místech i personálních činnostech, které 

zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a 

zabezpečování personální práce v organizaci. 

Potřebné personální údaje může zaměstnavatel zpracovávat v písemné i 

elektronické podobě, přičemž v písemné podobě se zpracovávají veškeré doklady, 

které musí být podle zákona zpracovány písemně, např. pracovní smlouvy. 

Moderní personální informační systém bývá řešen jako samostatná počítačová 

aplikace nebo jakou součást systému plánování podnikových zdrojů, který je 

obvykle jádrem podnikového informačního systému a zahrnuje aplikace z oblasti 

logistiky, financí a personalistiky. 

Standardní aplikace podporují personální administrativu, tj. osobní a mzdovou 

evidenci, ovšem pokročilé aplikace podporují rovněž personální rozvoj. Internet 

umožňuje realizovat on-line personalistiku, tj. personální portál, personální 
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samoobsluhu, elektronické získávání zaměstnanců, elektronické vzdělávání 

zaměstnanců nebo poskytování aplikačních služeb. 

PIS musí být zaváděn, využíván a rozvíjen s ohledem na specifické podmínky 

organizace a v souladu se strategickými cíli organizace a musí být vnímám nejen 

jako nástroj automatizace personální práce, ale především jako nástroj 

strategického řízení organizace. 

Přednosti využívání PIS: 

o Zabezpečení jedinečných pořizovaných personálních údajů. 

o Zefektivnění správy personálních údajů. 

o Zdokonalování personálních procesů. 

o Sdílení žádoucích znalostí, hodnot a standardů. 

o Zlepšení komunikace, koordinace, kooperace. 

 

Problémy využívání PIS: 

o Neschopnost a neochota uživatelů systém aktivně využívat. 

o Nevyjasněná odpovědnost a nenaplnění očekávání z jeho zavedení a 

využívání. 

o Technické problémy – nevhodné uživatelské rozhraní, poruchovost, 

dlouhá časová odezva, obtížná spolupráce s okolními informačními 

systémy apod. 

 

Modelový postup výběru PIS zahrnuje: 

1. Analýzu potřeb a možností organizace a uživatelů. 

2. Analýzu trhu informačních a komunikačních technologií. 

3. Oslovení vhodných dodavatelů a posouzení jejich nabídek. 

4. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a dodavateli. 

5. Uzavření smlouvy o zavedení, provozování a rozvoji PIS. 

 

Kritéria výběru PIS: 

 Počet uživatelů. 

 Požadované funkce. 

 Uživatelské rozhraní – jednoduché a srozumitelné ovládání. 

 Transformace personálních údajů ze stávajícího systému. 

 Integrace aplikací – spolupráce systému s kancelářskými aplikacemi. 

 Změny – organizační, technické a jiné. 

 Bezpečnost – ochrana proti zneužití, ztrátě a nežádoucím změnám 

personálních údajů. 

 Legislativa – aplikace musí být v souladu s platnou legislativou. 
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 Cena, náklady – na zavedení, využívání a rozvoj systému. 

 Reference, kontakt.  

 

Personální portál umožňuje zavést personální samoobsluhu v podobě 

manažerského a zaměstnaneckého samoobslužného systému. 

 

Manažerský samoobslužný systém 

Poskytuje manažerům komplexní informační podporu při řízení a vedení 

zaměstnanců. Přínosem je zvýšení účinnosti personální práce manažerů i 

koncepční, metodické, analytické a administrativní podpory manažerů ze strany 

personalistů. Dochází  k podstatnému snížení administrativních nákladů a zvýšení 

účinnosti personálních procesů. 

 

Zaměstnanecký samoobslužný systém 

Zpřístupňuje zaměstnancům základní personální údaje a umožňuje jim účastnit se 

personalistiky v organizaci, komunikovat s manažery a personalisty, aktualizovat 

si osobní údaje, ucházet se o volná pracovní místa, vybírat si vzdělávací 

programy, čerpat zaměstnanecké výhody apod. Přínosem je snížení 

administrativních nákladů, zvýšení účinnosti personálních procesů, zvýšení 

informovanosti a zlepšení komunikace mezi zaměstnanci, manažery a 

personalisty. 

 

Úkol k textu. 

Pro které typy organizací z hlediska jejich zaměření je, podle Vašeho názoru, 

vhodné využití personálního portálu?  

 

Úkol k zamyšlení. 

Zamyslete se nad tím, jak ve Vaší organizaci funguje personální informační 

systém. 

 

Část pro zájemce. 

V doplňkové literatuře si nastudujte informace o projektu zavádění personálního 

informačního systému. 

 

Otázky:  

1. Co patří k základním prvkům personálního informačního systému 

organizace? 

2. Vyjmenujte kritéria výběru personálního informačního systému. 

3. Objasněte podstatu personálního portálu.  
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Shrnutí kapitoly.  

Tvorba vhodného personálního informačního systému organizace je 

jedním ze základních  prvků personálního řízení. Proto je třeba znát 

výhody, nevýhody i kritéria výběru vhodného personálního 

informačního systému, což nám umožnila tato kapitola.  
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