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Resumé: 

Závěrečná práce se zabývá současným stavem vzdělání kontrolních pracovníků 
v České školní inspekci a nastíněním jeho posunu do budoucna. 

Vychází ze současného stavu, respektive ze stavu ke dni nabytí účinnosti 
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě dotazníkového šetření podává přehled o slabých a silných stránkách 
organizace a poukazuje na jednu z možností zvýšení motivace kontrolních 
pracovníků v České školní inspekcí k celoživotnímu učení. 

Klíčová slova: 

Motivace 
Lidské zdroje 
Vrcholový management 
Linioví manažeři 
Personální řízení 
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Motto: "Člověk je největším bohatstvím, které organizace má. Pamatuj, že jsi 
člověk" 1 

1 ÚVOD 
Rozvoj lidských zdrojů je jedním ze stěžejních úkolů současné společnosti. 

Na jeho zabezpečení se do značné míry podílí Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Rozvoj lidských zdrojů se bezprostředně týká i České školní inspekce. 
Od 1. ledna 2005 nabyl účinnosti zákon Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který mimo jiné 
vymezuje činnost České školní inspekce. V § 174 odstavci 9 tohoto zákona je 
uvedeno, cituji: Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské 
vzdělání, nejméně pět let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními 
právními předpisy - konec citátu. Toto ustanovení zákona nastartovalo další odborný 
rozvoj kontrolních pracovníků v České školní inspekci. 

Z historie působení kontrolních pracovníků v České školní 
inspekci 

Usnesením vlády ČR č. 723 ze dne 19. 7. 2000 bylo rozhodnuto o přechodu 
220 zaměstnanců ze školských úřadů do České školní inspekce. Přechod 
se uskutečnil k 1. prosinci 2000 a k tomuto datu se týkal 200 zaměstnanců (několik 
dalších, v okamžiku konverze nemocných apod., pak přešlo ještě dodatečně v roce 
2001). 

Údaje o počtu kontrolních pracovníků, kteří přešli do čšr na základě delimitace 
ke dni 1. prosinci 2000: 
Pražský inspektorát l3 Královéhradecký inspektorát 11 
Středočeský inspektorát 29 Pardubický inspektorát 10 
Plzeňský inspektorát 15 Inspektorát V kraji Vysočina 10 
Karlovarský inspektorát 6 Jihomoravský inspektorát 17 
Ústecký inspektorát 16 Olomoucký inspektorát 14 
Jihočeský inspektorát 18 Liberecký inspektorát 18 
Zlínský inspektorát 8 Moravskoslezský inspektorát 15 

Ke dni nabytí účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pracovalo 
v České školní inspekci celkem 167 kontrolních pracovníků, z toho: 
Pražský inspektorát 12 Královéhradecký inspektorát 10 
Středočeský inspektorát 20 Pardubický inspektorát 10 
Plzeňský inspektorát 
 Inspektorát V kraji Vysočina 

Karlovarský inspektorát 6 Jihomoravský inspektorát 13 
Ústecký inspektorát 12 Olomoucký inspektorát 13 
Jihočeský inspektorát 16 Liberecký inspektorát 8 
Zlínský inspektorát 7 Moravskoslezský inspektorát 17 

I Ing. Lenka Nosková, přednáška k modulu Vedení lidí 
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studujících' 
Pražský 
Středočeský 
Plzeňský 
Karlovarský I 

Ústecký i 

Liberecký 
Královéhradecký 
Pardubický 

kraji Vysočina 
Jihomoravský 
Olomoucl<:ý I 

Moravskoslezský 

Z celkového počtu 167 kontrolních pracovníků mělo 30 vysokoškolské 
vzdělání, 14 studovalo vysokou školu, 123 mělo středoškolské vzdělání. Těmto 
středoškolsky vzdělaným pracovníkům byla nabídnuta možnost zvýšit kvalifikaci 
studiem na vysokých školách s cílem pomoci dalšímu rozvoji kontrolních pracovníků 
v České školní inspekci. Možnost studovat využilo celkem 77 kontrolních 
pracovníků, z toho: 

Pražský inspektorát .......... ........................... 1 ....... . ....... . ........... ...... ... ..... 1,30 % 


Středočeský inspektorát.. .. ......................... .. 5.. ..... ........ ........... ....... .. ...... 6,49 % 


Plzeňský inspektorát ......... ........................... 5 ....... . ....... .... .............. ........ 6,49 % 


Karlovarský inspektorát ... . .. ........................ 3 . ...... ........ .................. ........ 3,90 % 


Ústecký inspektorát ........ .. ...... ..................... 5....... ........ .................. ........ 6,49 0/0 


Jihočeský inspektorát ....... ..................... ... . .. 8 ....... ........ .................. ........ 10,39 % 


Liberecký inspektorát ....... ........................... 4....... ........ .................. ........ 5,19 0/0 


Královéhradecký inspektorát. ..... .................. 6 ....... ........ .................. ........ 7,79 % 


Pardubický inspektorát ..... ........................... 8 ....... ........ .................. ........ 10,39 % 


Inspektorát V kraji Vysočina ............ ............ 4....... ........ .................. ........ 5,19 % 


Jihomoravský inspektorát. .......... ................. 5 .. ..... ........ .. ................ ........ 6,49 % 


Olomoucký inspektorát .... ........... . ............... 9 ....... ........ .................. ........ 11,69 % 


Moravskoslezský inspektorát.. ..................... 10 ..... ........ .................. ........ 12,99 % 


Zlínský inspektorát ........... . ............. ............. 4....... ........ .................. ........ 5,19 % 


Celkem ............................. . ......................... 77 ..... ........ .................. ........ 100,000/0
. 

Motivací nově studujícím kontrolním pracovníkům je zejména zvýšení 
zaměstnatelnosti, pocit seberealizace, to znamená potřeba rozvíjet a využívat vlastní 
schopnosti a rovněž tak uspokojování potřeby uznání a vážnosti. 

Pro přehlednost uvádím srovnání výše uvedených údajů v tabulce 
a v grafu: 

Inspektorát Stav KP 

k 1.12. 2000 

Stav KP 

k 1.1. 2005 

Nově studující % nově 

13 12 1 1,30 

29 20 5 6,49 

15 13 5 6,49 

. 6 6 3 3,90 

16 12 5 6,49 

Jihočeský 18 16 8 10,39 

18 8 4 5,19 

11 10 6 7,79 

10 10 8 10,39 

V 10 10 4 5,19 

17 13 5 6,49 

14 13 9 11,69 

I 15 17 10 12,99 

Zlínský 8 7 4 5,19 

Celkem 200 167 77 100,00 

Legenda: KP kontrolní pracovník 
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prehled o počtu KP od 1. 12. 2000 s promítnutím % studujících 

-.-KP k 1.12.2000 -II- KP k 1.1.2005 

, o 

2 ROZVOJ LIDSKYCH ZDROJU 

Definice 

Nově studující --*-% studujících 

člověka všestranně vzdělané Rozvoj lidských zdrojů je pnprava jako 

a harmonicky rozvinuté osobnosti, rozvoj člověka, který je schopen realizovat 
se činností, kterou vykonává na základě vlastního rozhodnutí a vlastních dispozic 

na jejich maximální úrovni. Pokud tedy hovoříme o lidských zdrojích, hovoříme 

o lidech, o jejich unikátních vlastnostech, dovednostech a znalostech. 

Rozvoj lidských zdrojů se ponejvíce chápe jako zdokonalováni znalostí, 
schopností, dovedností a postojů, které probíhá, nebo by mělo probíhat, celý život. 
Na kvalitě tohoto procesu nemá zájem pouze člověk, kterého se rozvíjení 
bezprostředně týká, ale i jeho rodina, zaměstnavatel, společnost.2 

Schopnosti jsou znalosti a dovednosti člověka. Jde o potencionál člověka, 

s nímž lze pracovat, neustále jej rozvíjet, například vhodnými vzdělávacími 

2 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 4 
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[SCHOPNOSTI 

programy. Schopnosti samy o sobě nestačí, je důležité, aby je lidé využívali 
ve prospěch organizace. To ovlivňuje druhá kategorie lidských zdrojů - postoje.3 

Postoje vyjadřují celkovou míru snahy, ochoty, loajality člověka. Úzce 
souvisí s jeho motivací. Avšak ani příznivé postoje nejsou samospasitelné, protože 
sebevětší snaha, ochota a motivace nic nezmůžou, když chybí schopnosti. Stejně jako 
se schopnostmi lze pracovat i s postoji a měnit je, například vhodnými motivačními 
programy. Změnit nelze třetí skupinu lidských zdrojů, kterou můžeme shrnout pod 
pojmem vlastnosti. 

Vlastnosti jsou ty lidské zdroje, které s ohledem na konkrétní podmínky není 
efektivní při práci s lidskými zdroji měnit. Jedná se o neměnné nebo příliš obtížně 
měnitelné rysy osobnosti člověka, úzce spojené s jeho biologickou a psychologickou 
podstatou. Častěji se jedná o zděděné než naučené charakteristiky. 

Typy lidských zdrojů4 

VLASTNOSTI 

(nositel lidských zdrojů) 

POSTOJE 

Termín lidské zdroje nelze nahradit výrazem pracovní síla, neboť pracovní 
síla pouze vykonává uloženou práci, lidský zdroj při své činnosti využívá svých ' 
znalostí, schopností, zkušeností a dovedností. 5 

Cíl strategie rozvoje lidských zdrojů6 

• 	 Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. 
• 	 Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní 

společnost, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje a členství 
v Evropské unii. 

3 Jiří Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, GRADA 2002, strana 58 

4 Jiří Plamínek, Vedení lidí, týmů a firem, GRADA 2002, str. 59, tabule 22 

5 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 2 

6 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 9 
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• 	 Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro 
investory. 

• 	 Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. 
• 	 Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů. 

Strategické řízení lidských zdrojů7 

Definice 

Strategické řízení lidských zdrojů je přístup k rozhodování o záměrech 
organizace týkající se lidí - podstatné složky podnikatelské strategie organizace. 
Jedná se o vzájemné vztahy mezi řízením lidských zdrojů a strategickým řízením 
v organizaci. Strategické řízení lidských zdrojů se týká celkového zaměření 
organizace, pokud jde o zabezpečení jejích cílů pomocí a prostřednictvím lidí. 
Protože podle posledních analýz jsou to lidé, kteří realizují strategický plán, 
vrcholový management musí vzít tento klíčový faktor plně v úvahu při vypracování 
svých podnikových strategií. Z tohoto hlediska je strategické řízení lidských zdrojů 
nedílnou součástí těchto strategií. Uvádí se také, že strategická schopnost firmy -
dosálmout trvalé konkurenční výhody - závisí na schopnostech jejích zdrojů, a lidé 
nepochybně tvoří hlavní zdroj. 

Strategické řízení lidských zdrojů lze považovat za přístup k řešení 
dlouhodobých záležitostí týkajících se lidí a tvoří součást strategického úsilí 
managementu organizace. Zahrnuje makro organizační záležitosti týkající se struktury 
a kultury, efektivnosti a výkonnosti organizace, přizpůsobení zdrojů budoucím 
potřebám a požadavkům organizace a řízení změny. 

Řízení lidských zdrojů získalo mimořádnou publicitu jako zásadně nový 
přístup k personálnímu řízení s mnoha odlišnými rysy, jakými jsou např. strategická 
integrace, důraz na vzájemnost a chápání lidí spíše jako zdroje, do kterého 
se investuje, než jako nákladové položky. 8 

Řízení lidských zdrojů a personální řízení9 
Řízení lidských zdrojů a personální řízení - v čem jej rozdi1? 

Poprvé na tuto otázku odpověděl Armstrong (1987): 
Někteří personální manažeři považují řízení lidských zdrojů za pouhou skupinu 
iniciál nebo staré víno v nových lahvích. Ono skutečně nemůže být nic víc a nic 
méně, než jiným názvem pro personální řízení. Jak to však obvykle cítíme, jeho cena 
spočívá v tom, že zdůrazňuje zacházení s lidmi jako s rozhodujícím zdrojem, jehož 
řízení je bezprostředním úkolem vrcholového managementu jako součást procesu 
strategického plánování organizace. 

7 Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 163 

8 Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 148 

9 Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 159-161 
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Řízení lidských zdrojů může být chápáno jako personální řízení na vysoké 
úrovni a příznivci filozofie řízení lidských zdrojů věří, že povědomí personálních 
ředitelů a manažerů o potřebě strategičtějšího a podnikatelsky orientovaného řízení 
lidí by nedosáhlo současné úrovně bez vlivu filozofie řízení lidských zdrojů. 
Shodné rysy 

Personální řízení a řízení lidských zdrojů se v podstatě shodují v těchto směrech: 
.:. Strategie personálního řízení, stejně jako strategie řízení lidských zdrojů, 

vycházejí z podnikové strategie . 
•:. Personální řízení, stejně jako řízení lidských zdrojů, uznává, že linioví 

manažeři jsou odpovědní za řízení lidí. Personální útvar poskytuje nezbytnou 
radu a podpůrné služby, aby umožnil manažerům vykonávat jejich 
povinnosti . 

•:. Hodnoty personálního řízení a přinejmenším "měkká" verze řízení lidských 
zdrojů se shodují v pohledu na "respektování jednotlivce", vyváženost potřeb 
organizace a jednotlivce a rozvíjení lidí, aby se dosáhlo maximální úrovně 
jejich schopností pro jejich vlastní uspokojení i pro snadnější dosažení cílů 
orgamzace . 

•:. Personální řízení i řízení lidských zdrojů uznávají, že jednou z jejich 
nejpodstatnějších funkcí je přizpůsobování lidí stále se měnícím požadavkům 
orgamzace . 

•:. Řízení lidských zdrojů i personální řízení využívají ve stejném rozsahu výběr, 
analýzy schopností, řízení pracovního výkonu, vzdělávání, rozvoj manažerů 
a způsoby řízení odměňování. 

.:. 	 Personální management, stejně jako "měkká" verze řízení lidských zdrojů, 
klade důraz na proces zapojování, participace a komunikace v rámci systému 
zaměstnaneckých vztahů. 

Rozdíly 

Rozdíly mezi personálním řízením a řízením lidských zdrojů lze spatřovat spIse 
v oblasti důrazů a přístupů než v jejich samotné podstatě. Neboli, jak uvádí Hendry 
a Pettigrew (1990), řízení lidských zdrojů může být chápáno jako "úhel pohledu 
na personální řízení, a nikoliv za personální řízení samo". 
Leggeová (1989) identifikovala tři rysy, které mohou řízení lidských zdrojů 
a personální řízení navzájem odlišovat: 

.:. 	 Personální management je aktivita zaměřená především na jiné než řídící 
pracovníky, zatímco řízení lidských zdrojů je méně jasně zaostřené, ale určitě 
se více týká řídících pracovníků . 

•:. V řízení lidských zdrojů jde mnohem více o integrované aktivity liniového 
managementu, zatímco personální řízení se snaží ovlivnit liniový 
management. 

.:. 	 Řízení lidských zdrojů zdůrazňuje význam zapojení vyšších úrovní řízení 
do řízení kultury, zatímco personální řízení spíše vždy hledělo s podezřením 
na organizační rozvoj a s ním spojené sociálně psychologicky orientované 
myšlenky. 

Strategická podstata řízení lidských zdrojů je dalším rozdílem, který uvádí řada 
lidí, kteří ve skutečnosti odmítají myšlenku, že tradiční personální řízení bylo vůbec 
kdy skutečně zapojeno do strategických oblastí podniku. 
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Snad nejvýznamnější rozdíl spočívá v tom, že pojetí řízení lidských zdrojů 
je založeno na manažersky a podnikatelsky orientované filozofii. Je prohlašováno 
za ústřední strategickou aktivitu vyššího managementu, kterou rozvíjí, vlastní 
a zabezpečuje management jako celek na podporu zájmů organizace, které slouží. 

Smyslem řízení lidských zdrojů je zdůraznění celkových zájmů organizace -
zájmy členů organizace jsou uznávány, ale jsou podřízeny zájmům organizace. 
Z toho také pramení význam, který se přikládá strategické integraci a silné kultuře, 
která vychází z vize vrcholového managementu a jeho způsobu vedení a která 
vyžaduje lidi, kteří budou oddáni této strategii, kteří budou adaptabilní na změny 
a kteří se budou chovat v souladu s podnikovou kulturou a kteří vytvoří tzv. znalostní 
společnost. 

Znalostní společnost 

"Společnost znalostí je prvním typem lidské společnosti, v níž je mobilita směrem 
vzhůru v podstatě neomezená. Znalosti se od všech jiných výrobních prostředků liší 
tím, že je nelze zdědit ani odkázat. Každý jedinec je musí získávat nanovo a každý 
začíná od zcela stejné naprosté nevědomosti. " 
Peter F. Drucke/o 

V současné době, kdy stojíme na prahu 21. století, můžeme hovořit o tzv. 
znalostní společnosti, znalostní ekonomice, tedy o ekonomice založené 
na znalostech. Je třeba stavět na nových informačních technologiích, na ekonomice 
založené na informacích a znalostech, nikoliv na neudržitelném čerpání 
neobnovitelných zdrojů. Pro to, abychom byli rozvinutou znalostní společností, 
musíme zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, jejich jazykovou vybavenost, 
podněcovat zájem o zvýšení kvalifikace lidí a v neposlední řadě investovat značné 
finanční prostředky do vzdělávání. V zhledem ke změnám v charakteru práce 
se vzdělávání stává celoživotním procesem, který ve stále větší míře překračuje úzký 
rámec dřívější profesní kvalifikační přípravy. 

Když hovořím o rozvoji lidských zdrojů, mám na mysli především personální 
management, motivační systém, hodnocení, odměňování, autoevaluaci. Výsledkem 
celého procesu bude možnost a snaha zaměstnanců se celoživotně vzdělávat 
a v neposlední řadě i zvýšení jejich zaměstnatelnosti. 

3 PERSONÁLNí MANAGEMENT 
Schopnost jednat s lidmi jsem ochoten zaplatit lépe než kteroukoli jinou schopnost 
pod sluncem. 
John D. Rockefele/1 

Jádrem moderního personálního managementu je rozvoj lidských zdrojů, 
nikoliv evidence personálií. Řízení lidských zdrojů je základním pilířem práce 
každého manažera. Hlavními segmenty tohoto pilíře jsou: 

!O Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 2 

II Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 44 
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3.1 Získávání a výběr pracovníků 

Pro přípravu a výběr pracovníků je nutné vytvářet informační základnu 

o budoucích potřebách lidských zdrojů, pro obsazení různých funkcí, vyhledávání 

vhodných typů zaměstnanců a jejich adekvátní výběr nejen zvenku, ale i z vlastních 

řad. Cílem je poskytnout ve správný čas správné zaměstnance. Pomocí odhadu 

množství a druhů zaměstnanců, které bude organizace potřebovat, může personální 
oddělení naplánovat jejich nábor, výběr, odbornou přípravu a pracovní postup. 

3.2 Rozmisťování pracovníků 

Zejména uvádění nových pracovníků, převádění na jiná pracovní místa nebo 

funkce, penzionování a propouštění pracovníků. 

3.3 Vzdělávání pracovníků 

Jedná se zejména o zjišťování potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, jeho 

realizaci a hodnocení přínosu vzdělávání. 

3.4 Hodnocení pracovníků 

V této oblasti nestačí posuzovat pouze plnění jednotlivých úkolů (tzv. 

operativní složka hodnocení), ale je třeba se věnovat i dlouhodobému rozvoji 

každého člověka (strategická složka). 

3.5 Odměňování pracovníků 

Nejde jen o zařazení do platových tříd a platových stupňů, ale i o používání 
dalších forem motivace, jako jsou například organizace času, využití zařízení 

organizace pro osobní účely, zlepšení pracovního prostředí, veřejné uznání práce, 

perspektiva setrvání u zaměstnavatele, přístup managementu k zaměstnancům 

a v neposlední řadě možnost podílet se na rozhodování. 

3.6 Pracovní vztahy 

Jedná se především o zabezpečení procesů, které realizují vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci (zpravidla odborovou organizací), předcházení 
konfliktním situacím. V této oblasti je třeba klást velký význam rozvíjení 
komunikační schopnosti řídících pracovníků a kvalitě informačních systémů. 

3. 7 Péče o zaměstnance 

Zahrnuje veškeré činnosti zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

sociální služby pro zaměstnance, pracovní prostředí. 

Podle těchto kritérií lze obsahovou strukturu personálního managementu 

formulovat jako: 
a) Personální politiku a jeji realizaci cílem je pozitivně ovlivnit získávání-

a rozmisťování pracovníků, racionální využívání jejich potenciálu, seberealizaci 
pracovníků na každém pracovišti a rozvoj jejich osobnosti. 

b) Sociální politiku a její realizaci cílem je vytváření podmínek pro úspěšnou -

realizaci personální politiky a pracovní spokojenost zaměstnanců. Má však i širší 


společenský význam. 


c) Vedení lidí cílem je především ovlivňování pracovní ochoty zaměstnanců. 
-
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stránky 

stránky 

Personální management se v zásadě skládá ze dvou vzájemně 

se ovlivňujících, avšak relativně samostatných funkčních oblastí: 

První z nich je vytváření systémových podmínek a předpokladů 

pro ovlivňování jednání pracovníků. Sem patří především věcné, právní, 
ekonomické, organizační a metodické zabezpečení všech personálních a sociálních 

procesů. Na pracovníky působí tyto procesy zprostředkovaně. Vytvářejí určitý rámec, 
v němž se uskutečňují vlastní rozhodovací procesy řídících pracovníků ve vztahu 

k jednotlivcům a pracovním skupinám. 

Za převažující část uvedených skutečností odpovídá personální útvar 
organizace a jeho specializovaná oddělení. 

Druhou oblastí personálního managementu je vlastní vedení lidí, při němž 
jde již o bezprostřední ovlivňování vědomí (postojů, hodnotových preferencí, 
sociálních norem a vzoru jednání atd.) a jednání (iniciativa, výkonnost atd.) 

pracovníků. Rozhodujícími subjekty vedení lidí jsou řídící pracovníci na všech 
12úrovních řídicí hierarchie.

DůJežitým krokem v personálním nzení organizace je provedení SWOT 

analýzy rozvoje lidských zdrojů, to znamená určení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. Po vyhodnocení SWOT analýzy je třeba navrhnout strategii 
převedení slabých stránek na silné a hrozby na příležitosti. 

PŘÍKLAD SWOT ANAL ÝZY ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ13 

Silné 
Slušná úroveň funkční gramotnosti populace, schopnosti improvizovat. 

Kulturní kapitál populace - tradiční vzdělanost. 

Rostoucí hodnota, kterou společnost přikládá vzdělání. 

Ochota za jiných okolností se angažovat a mobilizovat své síly. 

Relativně vysoká úroveň (zejména středoškolská) vzdělání pracovní síly. 


Slabé 
Nedostatečná připravenost k životu v globalizujícím se světě (jazyková příprava, 

orientace v prostředí jiné kultury, schopnost přijímat odlišnosti apod.) 

Nedostatečná vazba vzdělávacího systému na potřeby trhu práce, nízká účast 

sociálních partneru na formování, obsahu, organizaci a financování vzdělávání. 

Nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, trvale vysoký podíl neuspokojených 

zájemců o studium v terciálním sektoru vzdělávánÍ. 


Příležitosti 
Realizace systému celoživotního učení pro zajištění maximálního rozvoje každého 

jedince a odpovídající změny struktury obsahu a forem české vzdělávací soustavy. 

t2 Eva Bedrnová - Ivan Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press 2004, str. 315 
13 Doc. Jaroslav Kalous, PhD., přednáška k modulu Aktuální otázky školského managementu 
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Přístup České republiky a Evropské unie (možnost využití strukturálních fondů, 

využití zahraničních zkušeností aj.) 

Co nejširší propojení aktivit všech partnerů participujících na vzdělání: orgánů státní 

správy a samosprávy, škol, ostatních vzdělávacích institucí a sociálních partnerů. 


Ohrožení 

Přetrvávající post-totalitní syndrom (nedostatečný rozvoj občanské společnosti, 

xenofobie, naučená bezmocnost). 

Přetrvávání relativně nízkého podílu výdajů na rozvoj lidských zdrojů. 

Stárnutí populace v důsledku nerozpoznání a nepřizpůsobení se určujícím 

megatrendům vývoje (globalizace, informatizace, aj.). 


Významnou částí personálního řízení zaměstnanců je nejen vychovat své 
zaměstnance, umožnit jim odborný růst, ale i snaha o udržení těchto lidí v organizaci 
tak, aby se vynaložené finanční prostředky vrátily. Z tohoto důvodu přikládám velký 
význam motivaci zaměstnanců. 

4 MOTIVACE 

Slovo motivace vzniklo z latinského" movere", které znamená pohybovat 
či hýbat. Motivací rozumíme vnitřní hnací síly, tj. podněty, které řídí činnosti člověka 
a vedou ho k určitému jednání. Jedná se o dynamickou složku osobnosti, která má 
několik následujících individuálních charakteristik: výběrovost, zaměření, 
proměnlivost a subjektivnost. 

V oblasti motivace pracovního chování je třeba vyčlenit její dva póly, které 
představují vnitřní a vnější síly působící na motivaci jedince v pracovním prostředí: 
motiv a motivace, stimul a stimulace. 

Motiv a motivace 

Motivací rozumíme vše, co přiměje člověka k činu. Jedná se o širokou škálu 
motivů od vědomého souhlasu až k nevědomí, které jsou aktivní dokud není 
vytyčeného cíle dosaženo. Motivy jsou jakousi jednotkou motivace a jsou nezbytné 
pro vznik akce. Samy o sobě však nestačí. Jedná se o pohnutku jednání člověka, která 
určuje směr jeho jednání, intenzitu jeho činnosti a jeho průběh. Motivy mohou být 
stálé (např. zájem o sport) či krátkodobé (situační). Motivace nemůže být nahodilá, 
chaotická. Musí v ní  být systém, je vhodné například vypracovat motivační plán pro 
každého pracovníka. 

Stimul a stimulace 

Od pojmů motivace a motiv je vhodné a nutné odlišit dva velice blízké, nikoli 
však totožné pojmy "stimulace" a "stimul". Základní rozdíl mezi motivací 
a stimulací je skutečnost, že stimulace představuje působení na psychiku jedince 
zvnějšku a v pracovní sféře se jedná o proces vědomého a záměrného ovlivňování 
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motivace druhého člověka či skupiny osob. Což je opačný pól oproti motivaci, která 
je vyústěním vnitřních hnacích sil jedince (potřeb, hodnot, zájmů, návyků). 

Pojem "stimulus" pochází rovněž z latiny a znamená "pobídnout". Proces 
stimulace pak znamená vnější působení na prožívání a jednání člověka, cílevědomé 
ovlivňování a usměrňování jeho motivace. Má oboupolámí podobu, v pozitivní 
formě představuje odměnu, tj. posílení perspektivy úspěchu. V tom negativním pak 
podobu sankce či trestu, kdy se zvýrazňuje hrozba neúspěchu. Žádoucí stimulace 
je charakteristická užíváním takových stimulů, které jsou v souladu s vnitřní 
strukturou motivace daného jedince. 

Stimulace si klade dva hlavní cíle, tj. podněcování optimálního přístupu 
pracovníka k pracovním činnostem a pak další osobnostní rozvoj pracovníka. 
Za cílový požadavek si stimulace klade to, aby se zařazení člověka ve společenském 
procesu práce stalo jednou z jeho klíčových hodnot. 

Předpokladem účinné stimulace je uplatnění stimulačních podnětů, které jsou 
ve shodě s potřebami a motivačním profilem pracovníka, což zdůrazňuje nezbytný 
předpoklad pro vedoucí pracovníky, a sice znát členy své pracovní skupiny, tj. své 
zaměstnance. 

Proces motivace14 

Proces motivace je model vztahující se k potřebám a naznačuje, že motivace 
je iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených potřeb. Tyto 
potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. Poté jsou stanoveny cíle, 
o nichž se věří, že uspokojí tyto potřeby a přání, a volí se cesty, od nichž se očekává, 
že povedou k dosažení stanovených cílů. Jestliže je určitého cíle dosaženo, potřeba 
je uspokojena a je pravděpodobné, že chování, které vedlo k cíli, se napříště zopakuje 
v případě, že se objeví podobná potřeba. Pokud není cíle dosaženo, je méně 
pravděpodobné, že se budou tytéž kroky v budoucnu opakovat. 

Schéma procesu motivace 

potřeba 

stanovení 
cíle 

dosažení 
cíle 

podniknutí 
kroků 

14 Michael Armstrong, Personáhú management, GRADA 1999, str. 296 
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I 
Uvedený model poněkud zjednodušeně popisuje, jak dochází k motivaci jedince. 

Je založen na motivačních teoriích, týkajících se potřeb, cílů a očekávání. 

4. 1 Motivační teorie 

4.1.1 Motivační teorie Abrahama Maslowa 

Pro motivování lidí je známa celá řada teorií. K nejznámějším patří teorie 

amerického psychologa Abrahama Maslowa (1908 - 1970), nazývaná "Hierarchie 

potřeb". Maslow přišel s myšlenkou, že lidské potřeby je možné uspořádat 

v hierarchické podobě do pěti stupňů: 

1. fyziologické potřeby 

2. potřeba jistoty a bezpečí 
3. sociální potřeba 

4. potřeba uznání a vážnosti 

5. potřeba seberealizace 

Všechny tyto potřeby fungují u člověka souběžně a překrývají se. Jakmile 

je některá z potřeb plně uspokojena, přestává působit jako stimul. V zásadě platí, 

že nejprve musí být uspokojeny potřeby nižší úrovně, teprve potom začínají působit 

potřeby úrovní vyšších, pro které lze lidi motivovat. Motivační teorie Abrahama 

Maslowa, viz příloha Č. 2. 

4.1.2 Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace (pracovní 
spokojenosti) 

Tuto teorii představil americký psycholog Frederick Herzberg a tým jeho 

spolupracovníků. V literatuře managementu je tato teorie, společně s motivační teorií 

Abrahama Maslowa, druhou nejčastěji citovanou motivační teorií. 

Herzberg definuje dvě odlišné skupiny podmínek, které působí na pracovní 

motivaci a pracovní spokojenost. Jsou jimi motivátory a faktory nespokojenosti. 

Motivátory 

jsou činitelé, kteří se vztahují přímo k obsahu práce, aktivují zájem o práci, 

vyvolávají uspokojení, podněcují tvůrčí aktivitu. Patří sem například morální 

či hmotné ocenění za kvalitně odvedenou práci, prezentace výsledků na veřejnosti, 

pocit dosaženého úspěchu, ocenění vysoké profesiona1ity, odpovědnost. 

Faktory nespokojenosti 

Tyto faktory nepůsobí jako stimuly. Nefungují motivačně, vedou 

k nespokojenosti, jsou brzdou zvyšování výkonu, startérem konfliktů, řadí se mezi 
stresogenní činitele. Mezi faktory nespokojenosti můžeme zahrnout hygienické 

podmínky na pracovišti, jako je například špatné osvětlení, nedostatek prostoru 

apod., málo vhodný pracovní systém vedoucích pracovníků, netaktní způsob 
kontroly, úroveň platů ve srovnání s jinými pracovníky analogické úrovně apod. 

17 
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Herzberg 

zvýšenou odpovědností 

Povýšení 

společnosti 

jistoty 

I 

Porovnání Maslowovy a Herzbergovy motivační teorie 

Přestože Herzberg vycházel z odlišných přístupů než Maslow, je překvapivé, 
do jaké míry se kryjí oba Herzbergovy faktory s Maslowovou hierarchií: 15 

Maslow 

Potřeba seberealizace 
Pracovní rust 
Úspěšnost v zaměstnání 
Činnost se 

Potřeba uznání a vážnosti Ocenění dosaženého úspěchu 

Sociální potřeby Mezilidské vztahy 
Citlivé řízení 

Potřeba jistoty a bezpečí Pracovní podmínky 
Pracovní 

4.1.3 Teorie X a Y 

Teorie X a Y je řazena mezi psychologicko-sociální přístupy a někdy je uváděna 
spíše jako populární než vědecká teorie. Reprezentuje dva extrémní názory na vztah 
člověka k práci a tomu odpovídající formy řízenÍ. 

Autorem je jeden z představitelů humanistické psychologie Douglas 
McGregor. Jde o reflexi protikladných představ o pracovníkovi, a sice typ X a typ Y. 

První kategorie a typ představ ve svém celku vyjadřují názor, že člověk. 
je tvor líný, nespolehlivý, iracionální, nedůvěryhodný. Má vrozenou nechuť k práci, 
a proto je nezbytné jej k práci nutit, naopak dobrou práci je třeba finančně odměnit. 
Člověk je také dle této představy tvor nesamostatný a vyžaduje neustálé vedení, 
kontrolu a dohled. 

Protikladný typ představ, typ Y upozorňuje, že člověk nemá přirozený odpor 
k práci a nepotřebuje být neustále kontrolován a vystaven hrozbě trestu. Ve vhodných 
podmínkách pracuje člověk rád a je ochoten přijímat zodpovědnost. Je také schopen 
dosáhnout značného stupně tvořivosti. 

Tento přístup je třeba zohlednit i v personálním řízení při delegování 
složitějších pracovních úkolů a větší zodpovědnosti na zaměstnance. 

4.2 Motivační strategie16 
Motivační strategie mají za úkol vytvořit pracovní prostředí a vyvinout 

politiku a postupy, které povedou k vyššímu výkonu zaměstnanců. Tyto strategie se 
budou zabývat: 

.:. měřením motivace za účelem zjištění oblasti, v nichž je třeba zlepšit 
motivační postupy, 

15 PhDr. Jiří Svoboda Motivování lidí UK v Praze, PedF, úpRPŠ, 2004, str. 12 
16 Michael Annstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 313 - 315 

18 



.:. zabezpečením toho, aby měli zaměstnanci pocit, že si jich organizace váží 

a oceňuje je, 
.:. fonnováním odpovědného a angažovaného chování a oddanosti zaměstnanců 

organIzacI, 
.:. vytvářením takového klimatu v organizaci, který bude posilovat motivaci, 
.:. zlepšováním dovedností v oblasti vedení lidí, 
.:. vytvářením pracovních úkolů a pracovních míst, 
.:. řízením pracovního výkonu, 
.:. řízením odměňování, 
.:. používáním metod modifikace chování. 

4.2.1 Měření motivace 

Neexistují žádné přímé nástroje, jejichž pomocí bychom mohli měřit motivaci. 
Ale představu o úrovni motivace můžeme získat prostřednictvím ukazatelů 
produktivity, :fluktuace zaměstnanců a jejich absence, analýzy výsledků hodnocení 
pracovníků, analýzy problémů objevujících se v agendě stížností i z toho, jak ochotně 

se lidé zapojují do zlepšovatelství apod. 

4.2.2 Oceňování zaměstnanců 

Motivaci, angažovanost a oddanost lze zvýšit, jestliže zaměstnanci cítí, že si 
jich organizace váží a oceňuje je. Znamená to investovat do jejich úspěchu, 
důvěřovat jim a posilovat jejich pravomoci, poskytovat jim příležitost podílet se 
na záležitostech, které se jich týkají, plně je udržovat v obraze, zacházet s nimi slušně 

a spíše jako s lidskými bytostmi než jako se "zdroji", které mohou být v zájmu 
managementu využívány či dokonce zneužívány, a poskytnout jim odměny (peněžní 

i nepeněžní), které názorně ukáží, do jaké míry jsou oceňováni a váženi. 

4.2.3 Odpovědné a angažované chování 

Odpovědné a angažované chování znamená, že jedinci budou směrovat své 
úsilí k dosažení cílů organizace i pracovního místa. Lze toho dosáhnout zapojováním 
lidí do vytváření cílů, poskytováním větší zodpovědnosti jedincům nebo týmům 

s jejich úspěšností při dosahování odsouhlasených cílů. 

4.2.4 Podnikové klima 

Podnikové klima a základní hodnoty organizace by měly zdůrazňovat význam 
vysokého výkonu. Manažeři a vedoucí týmů by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hráli roli vzorů takového chování, jaké se očekává od zaměstnanců. 

4.2.5 Dovednosti v oblasti vedení lidí 

Manažerům a vedoucím týmů by měla být poskytována pomoc nejen při jejich 
seznamování se s procesem motivace, ale také v tom, jak mohou svých znalostí 
využívat ke zlepšování motivace členů svých týmů. 
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4.2.6 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 
Při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst by se měla uplatňovat teorie 

motivace, a zejména pak ty její stránky, které se vztahují k potřebám a motivacím 
spojeným s prací samotnou (vnitřní motivace). 

4.2.7 Řízeni pracovního výkonu 
Proces řízení pracovního výkonu bere v úvahu stanovování cílů, zpětnou vazbu 

a posilování vědomí člověka o příčinách a následcích. 

4.2.8 Řízení odměňováni 
Proces řízení odměňování může přímo ovlivnit motivaci pomocí různých forem 

odměňování založených na výkonu, pokud ovšem věnujeme náležitou pozornost 
poznatkům teorie spravedlnosti. 

4.2.9 Modifikace chování 
Modifikace chování nebo organizačního chování pOUZlva principu 

"podmiňujícího operantu", 9. ovlivňování chování pomocí jeho důsledků. Luthans 
a Kreitner (1975) definovali pět stupňů modifikace chování: 
1. 	 Identifikuj kritické chování - co musí být změněno z toho, co lidé dělají nebo 

nedělají. 
2. Změř frekvenci chování získat jasný důkaz, že existuje skutečný problém 
3. 	 Proveďfunkcionální analýzu - rozpoznat podněty, které předcházely chování, 

a důsledky v podobě odměny nebo trestu, které ovlivňují toto chování. 
4. 	 Vytvoř a realizuj strategii zásahu ta může zahrnovat použití pozitivního -

nebo negativního posilování vědomí důsledků ovlivňujícího chování, 
tj. poskytnutí nebo odebrání peněžní nebo nepeněžní odměny. 

5. 	 Vyhodnoť účinnost zásahu k jakým zlepšením (pokud vůbec) došlo,-

a pokud byly zásahy neúspěšné, co by mělo být uděláno příště. 

Pro dokreslení důležitosti motivace uvádím devět zákonů motivace!7 

1. 	 Chceme-li motivovat, musíme být sami motivováni. 
2. 	 Úspěch motivuje. 
3. 	 Motivace má dvě stádia vytýčit cíl a ukázat, jak cíle dosáhnout. 
4. 	 Uznání motivuje. 
5. 	 Motivace je nikdy nekončící proces. 
6. 	 Vlastní účast motivuje. 
7. 	 Každý krok musí být zřetelně viditelný. 
8. 	 Výzva k akci motivuje jen tehdy, je-li možno zvítězit. 
9. 	 Ztotožnění se se skupinou motivuje. 

5 HODNOCENí 
Hodnocení pracovníka znamená posuzování jeho vlastností, postojů, názorů, 

jednání, vystupování a výsledků práce vzhledem k určité situaci, ve které se 

17 PhDr. Věra Fantová, přednáška k modulu Vedení lidí 
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pohybuje, vzhledem k činnosti, kterou vykonává, a vzhledem k lidem, s nimiž 

vstupuje do kontaktu. 

V činnosti každé organizace patří hodnocení pracovníků mezi významné úkoly. 
Pracovní hodnocení se každého zaměstnance osobně týká. Je na něj proto zpravidla 
velmi citlivý. 

5.1 Obsah a funkce pracovního hodnocení 

Obsah a funkce pracovního hodnocení vyplývají z celkové koncepce systému 
práce s lidmi v organizaci. V souladu s touto koncepcí je posláním pracovního 
hodnocení vždy za určité období souhrnně posoudit pracovníka z hlediska: 

• jeho výkonnosti, 

• 
 souladu jeho pracovní způsobilosti s profesními a pracovními nároky 

současného a případně i předpokládaného pracovního zařazení, 
• jeho osobních vlastností ve vztahu k práci, 
• míry jeho identifikace s organizací a loajality k ní. 

Hodnocení má podat obraz o výsledcích a perspektivách posuzovaného 
pracovníka, ukázat, jak pracuje, upozornit ho na chyby a nedostatky a dát mu reálnou 
perspektivu dalšího působení v rámci organizace. 18 

Kvalitní systém hodnocení pracovníků a jejich výkonu je jedním z předpokladů 
kvalifikované personální práce. Tento systém se stává i základem pro účelný 
a efektivní způsob rozmisťování pracovníků, to znamená přizpůsobování struktury 
pracovníků potřebám pracovních míst, plánování jejich kvalifikačního růstu 
a rozvoje předpokladů pro zvládání náročnějších činností. Hodnocení pracovníků 
je rovněž důležitou složkou motivačního systému každé organizace. 

5.2 Kritéria hodnocení 

Hodnocení musí mít jasná, předem stanovená kritéria stejná pro všechny 
zaměstnance (bez ohledu na osobní zaujatost, předsudky apod.). Hodnocení 
zaměstnanců vychází ze soustavného a pravidelného sledování jednotlivých fází 
pracovního procesu. Mělo by vytvořit přesný obraz o pracovním výkonu každého 
jednotlivce. 

Volba kritérií pro posuzování a hodnocení je zásadnÍ. Musí vycházet 
ze strategie a cílů organizace, z popisu pracovních činností a analýzy konkrétní 
pracovní pozice.19 

Pro volbu kritérií hodnocení platí několik zásad: 

.:. Přiměřený počet kritérií (nesmí být příliš velký, cca 7 kritérií). 

18 Eva Bedrnová, Ivan Nový a kol., Psychologie a sociologie řízení, Management Press 2004, str. 365 
19 PhDr. Lenka Slavíková, PhD. a kol. odborné texty Řízení pedagogického procesu, PedF UK, CŠM 
Praha 2004, kapitola 8, strana 49 

21 

http:pozice.19


• :. 

.:. Objektivita kritérií (musí umožnit různým hodnotitelům dojít při použití 
určitého kritéria u stejného pracovníka ke shodnému výsledku a potvrdit 
správnost hodnocení) . 

•:. Nezávislost (jedno kritérium nesmí vycházet z jiného) . 
•:. Relevantnost (zajistit, aby určitá schopnost byla hodnocena ve vztahu 

k vykonávané práci). 

Hlavním úkolem hodnocení pracovníků je: 

.:. Rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu jednotlivých pracovníků . 
•:. Rozpoznat silné a slabé stránky jednotlivých pracovníků . 
•:. Umožnit každému pracovníkovi zlepšit jeho výkon . 
•:. Motivovat pracovníky . 
•:. Rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků . 
•:. Vytvořit podklady pro plánování personálního rozvoje každého pracovníka . 

Vytvořit podklady pro plánování obsazování funkcí a pro rozmisťování 
pracovníků . 

•:. Vytvořit základnu pro odměňování každého pracovníka. 

Výsledky hodnocení je nutné každému pracovníkovi osobně sdělit a projednat 
s ním. Je nutné se zaměřit na to, jak hodnocení se zaměstnancem projednat, jaký bude cíl. 
Projednání s hodnoceným musí být cílevědomé a neformální. Pokud je to nutné, 
navrhnout způsob, jak zlepšit jeho pracovní výkon a realizovat opatření, která tomu 
mohou napomoci. Každý pracovník má mít možnost se k hodnocení vyjádřit. 

Hodnocení zaměstnanců tvoří provázaný proces tří postupných kroků: 
.:. sběr a analýza informací 
.:. zpracování hodnocení 
.:. projednání hodnocení 

Výsledkem hodnocení by mělo být opatření k činnosti podřízených. Na opatření 
se má manažer s podřízeným zaměstnancem dohodnout, aby bylo efektivní. Manažer 
musí zaměstnance dovést k tomu, aby uznal, kde je chyba. Dalším neméně důležitým 
krokem je zaplánování přijatých opatření a způsob kontroly jejich plnění do plánu 
manažera. V praxi to znamená ověřovat, zda stimulace je skutečně motivační. 

Novým prvkem v hodnocení zaměstnanců je dát pracovníkovi možnost, aby 
se podílel sám na svém hodnocení, tzv. sebehodnocení - autoevaluace. 

5.3 Metoda hodnocení SMART 

Jednou ze známých metod hodnocení je metoda SMART - metoda postavení cíle. 
Jaký by měl být cíl: 
S - specifický 
M - měřitelný 
A - akceptovatelný 
R- reálný 
T - termínovaný 
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Operativní vymezení cílů: 
.:. Obsah cíle - vymezit, čeho má být dosaženo 
.:. Rozsah cíle - v jakém rozsahu, o kolik % 
.:. Vymezení cíle - na kterém úseku chci dosáhnout zlepšení 
.:. Časové období - do jaké doby chci dosáhnout zlepšení. 

Cíle je nutné stanovit ve dvojí rovině: 
.:. své vlastní cíle - čeho chci dosáhnout 
.:. jaké cíle si stanoví hodnocený zaměstnanec. 

Hodnocení vychází z poznatků z kontroly. Je zaměřeno jednak na hodnocení 
jednotlivců, jednak na hodnocení týmu. 

Hodnocení jednotlivce 
.:. je nástrojem řízení k poskytování zpětné vazby k hodnocenému 
.:. je metodou k motivaci a aktivizaci podřízených.2o 

Hodnocení práce je velíce specializovaná oblast spočívající v určení nároku 
pracovních činností na jednotlivé aspekty práce, kvalifikace a schopnosti pracovníků pro 
potřebu řízení pracovního procesu a v neposlední řadě i odměňování. 

6 ODMĚŇOVÁNí 
Odměňování je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení motivující zaměstnance 

k dosahování optimálních výkonů. Je třeba si uvědomit, že efektivita činnosti je přímo 
spojena s odměňováním podle produktivity - příliš nízká odměna vede k frustraci, naopak 
příliš vysoká odměna může vést až ke stagnaci organizace. Systém odměňování je tvořen 
především mzdovou strukturou. Zahrnuje i celou oblast nefinančního odměňování, 
například: 

• veřejné uznání práce 
• perspektiva 
• přístup managementu k zaměstnancům 
• možnost podílet se na rozhodování 
• zlepšení pracovního prostředí 

Cílem mzdového systému je stanovit spravedlivou mzdu za vykonanou pracl. 
Mzdový systém přispívá k realizaci několika cílů, čímž spolupůsobí na prosazení 
personálních záměru organizace. 

Zaměstnavatel svou mzdovou politikou sleduje tyto cíle: 
• získat kvalifikované pracovníky, kteří svými znalostmi a dovednostmi nejen splňují 

požadavky pracovních míst, ale také svým sociálním chováním přispívají k vytváření 
stabilizovaného kmenového stavu zaměstnanců 

• stimulovat k výkonu a žádoucímu pracovnímu chování 

20 PhDr. Ludvík Jaroš, CSc., seminář Vedení týmů, Úřad vlády, ISS 2005 
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• 	 zajistit spravedlivou mzdovou diferenciaci uvnitř organizace ve srovnání 

se mzdovými relacemi na vněj šÍm trhu práce. 

6.1 Systémy odměňování zaměstnanců21 

Systém odměňování zaměstnanců se skládá ze vzájemně propojených politik, 
procesů a praktických postupů organizace při odměňování zaměstnanců podle jejich 
přínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v rámci filozofie, 
strategie a politiky odměňování organizace a zahrnuje uspořádání procesů, praxe, 
struktur a postupů, které zabezpečují a udržují vhodné typy a úrovně mezd a platů, 

zaměstnaneckých výhod a jiných forem odměny. 

6.2 Složky systému odměňování 

Systém odměňování se skládá z peněžních odměn (pevné a pohyblivé mzdy 

a platy) a zaměstnaneckých výhod, které v úhrnu tvoří celkovou odměnu. Systém 
také zahrnuje nepeněžní odměny (uznání, ocenění, úspěch, odpovědnost a osobní 

růst) a v mnoha případech procesy řízení pracovního výkonu. 

6.3 Prvky odměn zaměstnance 

6.3.1 Základní peněžní odměna 

Základní peněžní odměna je pevný plat nebo mzda, kterou tvoří sazba (tarif) 

za určitou práci nebo pracovní místo. Základní peněžní odměna může být základnou 
pro určení dodatečných odměn v závislosti na výkonu, schopnostech nebo 

dovednostech. 

6.3.2 Dodatky k základní peněžní odměně 

K základní odměně mohou být poskytovány další peněžní odměny vztahující 
se k výkonu, dovednostem, schopnostem nebo zkušenostem. Pokud takovéto platby 

nejsou zahrnuty do základní odměny, označují se jako "pohyblivé složky mzdy nebo 
platu". Hlavní formy dodatečných peněžních odměn jsou: 
6.3.2.1 Individuální výkonnostní odměny - zvýšení základní odměny nebo částka 
mimořádné odměny je závislá na hodnocení výkonu a zařazení pracovníka. 

6.3.2.2 Mimořádné odměny odměny za úspěšný výkon, které jsou vypláceny jako 

pevná částka v závislosti na výsledcích dosažených jednotlivci nebo týmy. 
6.3.2.3 Prémie odměny závislé na dosažení předem stanovených cílů, které jsou 

navrženy tak, aby motivovaly pracovníky k dosažení vyšších úrovní výkonu. 
6.3.2.4 Odměna podle kvalifikace - odměna, která se liší podle úrovně dosažených 

dovedností jedince. 
6.3.2.5 Odměna podle schopností odměna, která se liší v závislosti na jedincem -

dosažené úrovni schopností (kompetence). 
6.3.2.6 Příplatky jedná se o složky odměny, které jsou poskytovány jako oddělené -

peněžní částky za takové aspekty zaměstnání, jako je práce přesčas, práce 
ve směnách, pracovní pohotovost. 

21Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 593 - 596 
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6.3.3 Celkové výdělky 

Celkové výdělky jsou obvykle vypočítávány jako úhrn základní 
odměny a všech dodatečných odměn. Tvoří částku peněz vyplácenou na bankovní 
účet nebo vkládanou do výplatního sáčku zaměstnance. 

6.3.4 Zaměstnanecké výhody 
Zaměstnanecké výhody jsou známé také jako nepřímé odměny. Zahrnují penze, 

nemocenské dávky, úhradu pojistného a služební auta. Jedná se o takové prvky 
odměn, které jsou poskytovány navíc k různým formám vyplacených odměn 
a zahrnují rovněž taková opatření, která nejsou odměnami v pravém slova smyslu, 
jako např. dovolená na zotavenou. 

6.3.5 Celková odměna 
Celková odměna je hodnota všech odměn vyplacených v penězích (celkové 

výdělky) a zaměstnaneckých výhod poskytnutých zaměstnancům. 

6.3.6 Nepeněžní odměny 

Nepeněžní odměny zahrnují jakékoliv odměny, které se zaměřují na potřeby 
lidí a týkají se dosažení určitého stupně výsledků, uznání, odpovědnosti, vlivu 
a osobního růstu. 

6.3.7 Úroveň mezd a platů 
Úroveň mezd a platů představují sazby odměn za práce, vyplývající z relace 

k tržním sazbám, procesům formálního nebo neformálního hodnocení prací a někdy 
také z kolektivního vyjednávání. 

6.3.8 Mzdové/platové struktury 
Mzdová/platová struktura organizace definuje úrovně mezd a platů 

u jednotlivých prací (pracovních míst). Ty mohou být sdružovány do stupňů, přičemž 
ke každému stupni je přiřazeno mzdové či platové rozpětí, které poskytuje prostor pro 
růst odměny v závislosti na výkonu, dovednostech, schopnostech nebo době 
zaměstnání. 

Schéma prvků systému odměňování a jejich vzájemných vztahů je znázorněno 
v příloze č. 3 závěrečné bakalářské práce. 

7 AUTOEVALUACE 

Definice 

Autoevaluace (interní evaluace) je systematicky připravené a plánovité hodnocení 
směřující podle předem připravených kritérií k předem stanoveným cílům. Poskytuje 
zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům. 
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Autoevaluace musí být: 
• systematická 
• provedena správně metodicky 
• prováděna pravidelně 
• řízena podle předem stanovených kritérií 
• použitelná pro rozhodování a další plánování 

Autoevaluace je zaměřena na hodnocení procesů probíhajících uvnitř organizace. 
Cíle evaluace si organizace stanovuje sama, rovněž tak metody a formy hodnocení a 
měřítka. Organizace si sama určuje, co považuje za kvalitu, tj. ty hodnoty, na které se 
s ohledem na své priority vyjádřené ve vizi organizace zaměří?2 

Vedle pojmů auto evaluace a evaluace se setkáváme rovněž s pojmem hodnocení. 
Hodnocení se užívá například v běžné školní praxi, například hodnocení žáka učitelem, 
hodnocení práce zaměstnanců vedoucím pracovníkem, viz kapitola 5. 

Důležitým momentem práce organizace je zpětná vazba, Znamená to, ověřit 
si, zda finanční prostředky vyčleněné na rozvoj lidských zdrojů, na jejich neustálé 
vzdělávání, zdokonalování jejich schopností a dovedností, se organizaci vrátily, zda se 
podařilo získat správné zaměstnance ve správný čas, zda se podařilo naplnit plán 
personálního rozvoje, zda máme motivované lidi, kteří si kladou za cíl neustálý rozvoj 
formou celoživotního vzdělávání. Pro zodpovězení těchto otázek slouží autoevaluace. 

8 VÝZKUMNÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
V souvislosti s napsáním této závěrečné bakalářské práce jsem provedla 

výzkum mezi kontrolními pracovníky v České školní inspekci zaměřený zejména 
na motivaci s cílem do budoucna vypracovat motivační systém pro každého 
zaměstnance. Jsem přesvědčena, že jenom tam, kde jsou zaměstnanci dostatečně 
motivováni, daří se snadněji plnit náročné pracovní úkoly. Dotazník pro závěrečnou 
bakalářskou práci je přílohou Č. 1 závěrečné bakalářské práce. 

Celkem bylo rozesláno 139 dotazníků, vrátilo se 50 odpovědí. Celková návratnost 
dotazníků činí 36 %. Na předem připravené otázky bylo možno vybrat odpověď 
z následující škály odpovědí: 

Rozhodně ano Rozhodně ne 
1 

I přes to, že byly otázky dotazníku předem overeny na malém počtu 
respondentů, obdržela jsem v několika případech připomínky ke škále hodnocení, 
na jejichž základě bylo možno hodnotící škálu rozšířit o bod Č. 5 s názvem" nevím, 
nemohu posoudit " V jednom případě na otázku č. 9 "Je současný systém hodnocení , 

pracovníků dostačující?" respondent neuvedl žádnou odpověď. Rovněž otázka č. 18 

"Je řídící práce managementu na dobré úrovni?" měla být uvedena konkrétně (měla 

22 PhDr. Lenka Slavíková, PhD. a kol. - odborné texty Řízení pedagogického procesu: PedF UK, 
CŠM Praha 2004, kapitola 3, str. 11 
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jsem na mysli management ústředí). Někteří respondenti rozdělovali odpověď na tuto 
otázku do dvou částí, jednak odpověď týkající se managementu ve vlastním krajském 
inspektorátu, jednak managementu ústředí ČŠI. Protože se jednalo pouze o několik 
málo případů, do vyhodnocení dotazníku jsem použila odpověď týkající 
se managementu ústředí. 

Pro vyplnění dotazníků jsem vybrala konec roku 2005, tedy dobu, kdy byli na 
okresních pracovištích i ti kontrolní pracovníci, se kterými byl ke dni 31. 12. 2005 
rozvázán pracovní poměr. Tato skutečnost zcela jistě ovlivnila výsledek šetření. 
Přesto jsem se zajímala o názor všech kontrolních pracovníků, kteří v organizaci 
setrvali od počátku působení kontrolních pracovníků v České školní inspekci, tedy 
od 1. prosince roku 2000. 

8.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Četnost Celkem 

1. Je pro Vás motivem pro celoživotní 7 23 17 3 50 

i vzdělávání kariéra? 
2. Je pro Vás motivem pro celoživotní 17 23 4 6 50 
vzdělávání udržení stávajícího pracovního 
zařazení?1 3. Vzděláváte se celoživotně pouze 2 14 10 24 50 

. z donucení? 
4. Máte osobního 7 7 16 20 50 

5. Ovládáte aktivně dva světové 3 4 14 29 50 

6. Vytvořila organIzace podmínky pro 9 24 14 3 50 

zvyšování kvalifikace a pro další vzdělávání 
zaměstnanců? 
7. Toužíte po úspěchu v zaměstnání, 16 29 4 1 50 
po uznání? 
8. Uspokojuje Vás charakter vykonávané 8 26 13 3 50 
práce? 
9. Je současný systém hodnocení pracovníků 3 13 20 13 49 
i 

10. Je dobré tvůrčí klima na Vašem 14 23 12 1 50 

I 

11. Máte pocit, že jste nedílnou součástí 
pracovního kolektivu? 

19 21 10 O 50 

12. Jsou na vašem dobré? 24 22 4 O 

O 

O 

50 

50 

50 

13. Je na Vašem pracovišti zavedeno týmové 
do řešení 

22 20 8 

14. Funguje na Vašem pracovišti informační 15 28 7i 

i 

systém? 

16. Je motivační systém Vašeho nadřízeného 7 19 19 5 
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dlouhodobé cíle 4 4 17 50 
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změny? 

I jste 

I pracovišti na ikající 

I 

I 
I 

.:. 

.:. 

.:. 

.: . 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

.:. 

17. Jsou jasně delegovány úkoly jednotlivým 
zaměstnancům? 

14 19 17 O 50 

. 18. Je řídící práce managementu na dobré 
úrovni? 

8 18 19 5 50 

119. dokáže management pružně reagovat na 
I 

9 21 16 4 50 

20. ZvládVa obavu a strach ze změn? 14 30 6 O 50 

12l. Je vybavení výpočetní technikou na 
Vašem úrovni? 

9 22 13 6 50 

Na základě vyhodnocení dotazníků jsem popsala silné a slabé stránky 
organízace a vypracovala matici příležitostí a hrozeb. 

Silné stránky organizace: 

·:. Pracovní kariéra jako motivace pro celoživotní vzdělávání (1) 

.:. Udržení stávajícího pracovního zařazení jako motivace pro celoživotní 
vzdělávání (2) 

Vytvoření podmínek pro zvyšování kvalifikace a pro další vzdělávání 

zaměstnanců (6) 


Uspokojení z charakteru vykonávané práce (8) 


Tvůrčí klima na pracovišti (10) 


Pocit sounáležitosti s kolektivem (11) 


. :. Dobré vztahy na pracovišti (12) 

Týmové zapojení pracovníků do řešení problémů (13) 


Dobře fungující informační systém (14) 


Jasné delegování úkolů jednotlivým zaměstnancům (17) 


Dobrá úroveň řídící práce managementu (18) 


Vybavení pracovišť výpočetní technikou (21) 


Slabé stránky organizace: 

.:. Celoživotní vzdělávání z donucení (3) 

.:. Plán osobního rozvoje pro každého zaměstnance (4) 

.:. Aktivní znalost dvou světových jazyků (5) 

Systém hodnocení pracovníků (9) 

.:. Znalost dlouhodobých cílů organízace (15) 

.:. Promyšlený motivační systém managementu (16) 

.:. Dobrá úroveň řídící práce managementu (18) 

Pružná reakce managementu na změny (19) 

Některé případy, kdy nebylo možno jednoznačně určit, zda se jedná o silnou, 
případně slabou stránku organizace, tj. když byly kladné a záporné odpovědi téměř 
v rovnováze, jsou ovlivněny mým subjektivním názorem, kdy jsem se přiklonila 
k té odpovědi, kterou bych já sama označila jako správnou. 
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Po prostudování kladných stránek organizace lze konstatovat, že organizace 
zaměstnává lidi, kteří si chtějí udržet stávající pracovní zařazení a pro splnění tohoto 
cíle se celoživotně vzdělávat. 

Dalšími silnými stránkami organizace je vytvoření podmínek pro zvyšování 
kvalifikace a další vzdělávání pracovníků, dobré tvůrčí klima na pracovištích, pocit 
sounáležitosti s kolektivem stejně tak jako dobré vztahy na pracovištích, týmové 
zapojeni pracovníků do řešení problémů, dobře fungující informační systém, jasné 
delegováni úkolů jednotlivým zaměstnancům, zvládnutí obav a strachu ze změn 
a v neposlední řadě vybavení pracovišť výpočetní technikou. To vše je velkou 
devizou organizace pro její další rozvoj, zejména pro rozvoj v oblasti řízeni lidských 
zdrojů. 

Naproti tomu je třeba se zamyslet nad motivací zaměstnanců pro celoživotní 
vzdělávání, systémem hodnocení pracovníků, znalostí dlouhodobých cílů organizace. 
Po zvládnutí těchto rizikových oblastí, to znamená zejména po převedení slabých 
stránek na silné, bude ze strany zaměstnanců České školní inspekce i řídící práce 
managementu chápána pozitivněji než je tomu doposud, jak vyplynulo 
z dotazníkového šetření. 

Jak z provedeného šetřeni vyplývá, jednou z oblastí, kterou lze v organizaci 
zlepšit, je zvýšení jazykové úrovně zaměstnanců. Z průzkumu dále vyplynula nízká 
informovanost zaměstnanců, co se týká dlouhodobých cílů organizace. 

Pro větší motivaci kontrolních pracovníků je třeba vypracovat plán osobního 
rozvoje pro každého jednotlivého pracovníka, zlepšit podmínky pro zvyšování 
kvalifikace a pro další vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě zapojit 
zaměstnance do systému hodnocení. Tím mám na mysli dát každému zaměstnanci 
prostor k sebehodnocení a při projednávání hodnocení se zaměstnancem porovnat 
hodnocení nadřízeného s vlastním hodnocením pracovníka. 

Plán osobního rozvoje23 

Definice 

Plán osobního rozvoje poskytuje jedinci jasný přehled rozvojových akcí, které 
mohou zahrnovat formální vzdělávání, ale kromě toho i širší škálu rozvojových 
aktivit, jako například samostatné vzdělávání, distanční vzdělávání, kouč ování, práci 
na projektech, přebírání nových odpovědností (obohacování práce), dočasné přidělení 
na jiné pracovní místo, vzdělávání při výkonu práce nebo při jiné činnosti 
a rozvojové kariérové pohyby, často horizontální tj. nové role na přibližně stejné 
hierarchické úrovni, které rozšiřují dovednosti a schopnosti a poskytují základnu pro 
další rozvoj kariéry. 

Účelem plánu osobního rozvoje je soustředit pozornost na takový rozvoj, který 
je potřebný pro zlepšení výkonu na současném pracovním místě. Lze jej rozšířit 

23 Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 528, 529 
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o rozvoj potřebný pro budoucí pohyb v rámci kariéry a pak je součástí procesu 
rozvoje plánování kariéry. 

Při přípravě plánu osobního rozvoje je třeba analyzovat stávající situaci 
a rozvojové potřeby. To znamená identifikovat dovednosti, silné stránky a oblasti 
rozvoje a zdokonalení v současné roli. Východiskem by mohlo být následující třídění 
dovedností jedinců na ty, kteří: 

.:. Pracují dobře a preferují uplatnění svých dovedností. 

.:. Pracují dobře, ale nepreferují uplatnění svých dovedností. 

.:. Nepracují dobře, ale preferují uplatnění svých dovedností. 

.:. Nepracují dobře a nepreferují uplatnění svých dovedností. 

Hlavním cílem je to, aby zaměstnanci souhlasili se svými manažery nebo 
vedoucími týmů v tom, že dovednosti, které dobře uplatňují a lze je rozvíjet pro 
budoucí širší roli nebo možná i novou roli, lze označit jako jejich přenosné 
dovednosti. Je třeba také dosáhnout dohody týkající se všech oblastí, kde uplatňování 
dovedností na stávajícím pracovním místě je třeba zlepšit. Jiným důležitým cílem je 
zvážit, jak by mohli jedinci ještě zlepšit uplatňování svých dovedností a schopností. 

Jako pozitivní vnímám snahu zaměstnanců se celoživotně vzdělávat, jejich 
touhu po uznání a úspěchu a v neposlední řadě zvládnutí obavy a strachu ze změn, 
které v letošním školním roce v organizaci nastaly. 

9 ZÁVĚR 

Motto: "Člověk roste se svými většími cíly." 

F. SchillerU 

Jak z této práce vyplývá, rozvoj lidských zdrojů se týká celé široké oblasti 
práce managementu organizace - personálního řízení, motivace, hodnocení, 
odměňování, autoevaluace. Je třeba si uvědomit, že motivace je nikdy nekončící 
proces a bez dobře motivovaných lidí nelze dosáhnout vytčených cílů. 

Rozvoj zaměstnanců je vlastně personální rozvoj a teorie motivace jasně 
ukazuje, že postup vpřed prostřednictvím seberozvíjení a sebevzdělávání je tou 
nejlepší formou rozvoje?5 

Rozvoj lidských zdrojů znamená neustálou snahu řídícího pracovníka rozvíjet 
schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál, aby si uvědomili své možnosti rozvoje. 
Vedoucí pracovník by měl nejen nabízet ostatním možnost uplatnit nově získané 
dovednosti a schopnosti, ale i poskytovat včasnou a individualizovanou zpětnou 
vazbu, aby bylo jasné, co se udělalo dobře, co je ještě možno zlepšit. Zaměstnanci 
si pak mohou sami zhodnotit, jak pokročili, a stanovit si cíle, v čem se zlepšovat. 

24 Ing. Lenka Nosková, přednáška k modulu Vedení lidí 
25 Michael Armstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 314 
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Důležité je, aby vedoucí pracovník motivoval a povzbuzoval, a to zejména tehdy, 
když se vyskytnou nějaké těžkostí.26 

Ve většině lidí je ukryt značný potenciál, který si zpravidla neuvědomujeme. 
Často bývá před okolím ukryt a v pracovním procesu není využíván. Nezřídka 
se projevuje náhodně, jen za určitých okolností a podmínek. Úkolem manažera při 
formování a řízení práce, je takové podmínky vytvářet, udržovat a rozvíjet Tím 
docílit synergického efektu, který umožňuje zvýšit přidanou hodnotu výsledku.27 
Značný význam v řídící práci manažera má dát do souladu společné cíle s cíli 
osobními. Jen tímto způsobem lze rozvinout tvůrčí potenciál. 

V podobném duchu popisuje úlohu manažera Peter F. Drucker ve své knize 
"To nejdůležitějšÍ z Druckera v jednom svazku": Lidé se "neřídí". Úkolem je lidi 
vést. A cílem je produktivní využití konkrétních předností a znalostí každého 

jedince.l8 

Je smutnou skutečností, že stejně tak jako jiné oblasti, je i oblast rozvoje 
lidských zdrojů ovlivněna nedostatkem fmančních prostředků, a to nejenom 
na úrovni státního rozpočtu, ale i na úrovních všech ostatních zúčastněných, včetně 
jednotlivých občanů. Je neustále těžším úkolem nacházet nové finanční zdroje a není 
již možné, aby to byly pouze zdroje z veřejných rozpočtů. Pro dosažení určité úrovně 
rozvoje lidských zdrojů je třeba zapojit vícezdrojové financování, včetně posílení 
soukromého sektoru na financování vzdělávání.29 Investice do rozvoje lidských 
zdrojů je třeba považovat za ekonomicky nejvýhodnější. Problémem je, že návratnost 
těchto investic se dostavuje mnohdy až za několik let. 

26 PhDr. Lenka Slavíková, PhD., Vývojové aspekty managementu a řízení školy, UK v Praze, 
Pedagogická fakulta, Praha 2003, str. 29 
27 PhDr. Ludvík Jaroš, CSc, seminář Vedení týmů, Úřad vlády ČR, ISS 2005, strana 10 
28 Peter F. Drucker, To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press 2002, str. 76 
29 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, Moderní strategie rozvoje a řízení lidských zdrojů, str. 36 
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Příloha Č. 1 
, 

DOT AZNIK pro závěrečnou bakalářskou práci na téma 
"Rozvoj lidských zdrojů" 

Zadáni pro respondenty: 
Toto výzkumné šetření je zaměřeno na motivaci kontrolních pracovníků v České školní inspekci. 

Výsledek dotazníkového šetření bude součástí závěrečné bakalářské práce s názvem "Rozvoj lidských 

zdrojů." Dotazník je anonymní. 

Vyplňte, prosím, následující dotazník. Jednotlivé otázky ohodnoťte body 1 - 4 podle následující škály 

hodnocení. 


Rozhodně ano Rozhodně ne 
1 

OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE 
K MOTIVAČNÍMU SYSTÉMU 

Bodové 
Hodnocení 

1. Je pro Vás motivem pro celoživotní vzdělávání pracovní 
kariéra? 
2. Je pro Vás motivem pro celoživotní vzdělávání udržení 

zařazení? 
3. Vzděláváte se celoživotně z donucení? 
4. Máte osobního 
5. Ovládáte aktivně dva světové 
6. Vytvoříla organízace podmínky pro zvyšování kvalifikace a 

další vzdělávání zaměstnanců? 
7. Toužíte v zaměstnání, uznání? 
8. vás charakter 
9. Je hodnocení 
10. Je dobré tvůrčí klima na Vašem 
11. Máte že nedílnou součástí kolektivu? 
12. Jsou na Vašem dobré? 
13. Je na Vašem pracovišti zavedeno týmové zapojení pracovníků 
do řešení 
14. na Vašem informační 
15. Víte, dlouhodobé cíle 
16. Je motivační Vašeho nadřízeného 
17. Jsou zaměstnancům? 
18. Je řídící na dobré úrovni? 
19. Dokáže na 
20. Zvládl/a obavu a strach ze změn? 
21. Je vybavení výpočetní technikou na Vašem pracovišti na 

úrovni? 

Dotazník odevzdejte Ing. Marcele Orthoberové elektronickou poštou na adresu: 

marcela.orthoberova@seznam.cz 

případně poštou na pracoviště České školní inspekce Kladno, nám. 17. listopadu 2840, 272 63 
Kladno. 

O zpětné zaslání dotazníků prosím do 15. prosince 2005. 

Za vyplnění dotazníku děkuji, Marcela Orthoberová 
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potřeb 

uspokojení z práce 

potřeby 

jistota bezpečnost 

fyziolof!ické potřeby 

Příloha Č. 2 

Teorie hierarchie Abrahama Maslowa 

seberealizace 
otřeba rozvíjet a využívat 

vlastní schopnosti 

ocenění druhými, sebedůvěra ve vlastní 
znalosti a schopnosti 

sociální 
sounáležitost, akceptování skupinou, neformální vztahy 

existenční a 
materiální, finanční zásoby, pocit bezpečí, jistota zaměstnání, zdravotní, 

penzijní pojištění atd. 

jídlo, pití, vzduch, spánek, teplo, přijatelná práce, mzda, plat, pracovní podmínky 
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Systém 
Příloha Č. 3 

Celkový výdělek 

Celková odměna 

Řizení výkonu 

Mzdová 
! 

struktura 

Výkonová 

odměna 

odměňování zaměstnanců30 

Hodnocení 
práce 

Podniková 

strategie 

Strategie 

odměňování 

Šetření tržních 
sazeb 

Mzdová úroveň a 

diferenciace 

Zaměstnanecké 
výhody 

Nepeněžní 

odměny 

30 Michael Annstrong, Personální management, GRADA 1999, str. 597, obrázek 31.1 
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