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RESUMÉ 

Tato diplomová práce je obecným přístupem k fungování systémů 

personálního řízení v organizacích, v jehož rámci se snaží o popsání nejen 

teoretického základu, ale především praktického působení organizací. 

V konkrétnější rovině se práce obrací na čtyři vybrané personální činnosti, které 

hodnotí z pohledu jejich odlišné aplikace v různých organizacích. Další rovinou je 

změna přístupu k některým personálním činnostem, jež byla způsobena příchodem 

hospodářské recese do českého prostředí v letech 2008-2010. Všechny roviny jsou 

v práci nejprve popsány z teoretického hlediska a následně jsou konfrontovány 

realitou získanou z vlastního výzkumného šetření. 

Práce tedy nabízí pohled na teoretická východiska personálního řízení a také 

rozbor aktuální situace změněné ekonomickou krizí. V centru stojí výzkumné 

šetření, v němž  jsou k dispozici výpovědi personalistů, kteří sdílejí zkušenosti 

z prostředí vlastních organizací. 
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SUMMARY 

This Master Thesis is concerned with the general approach towards systems 

of human resources management in organizations. In this approach it strives to 

comprehend not only its theoretical matter, but also to give a thorough description 

of its practical function. This Thesis copes on a tangible level with four selected HR 

activities, which are measured from the perspective of their usage in different 

organizations. Another level of the Thesis is a change of approach towards some HR 

activities which was caused by the arrival of economic crisis on the Czech market 

during the years 2008-2010. All levels are in this Thesis defined first from the 

theoretical point of view and consecutively confronted by the real practice gained 

from its own inquiry. 

This thesis purveys therefore theoretical groundwork of personnel 

management, but also a current analysis of the whole situation in HR which was 

changed due to the economical crisis. It centrally offers statements of many HR 

employees, who are sharing their experience from the environment of their own 

organizations. 
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0 ÚVOD 

Více než dvacet let od obnovení demokratické společnosti založené na volném 

trhu existuje v České republice nespočetné množství organizací, které neustále usilují 

o zlepšování svého fungování. Výzkumy v oblasti personálního řízení jsou dnes 

prováděny většinou na kvantitativní bázi, což nám sice poskytuje velké množství dat 

o těchto organizacích, ale neumožňuje to již poznat a popsat jejich personální řízení 

hlouběji. 

V období nadvlády komunistického režimu u nás nefungovaly svobodné 

organizace a ekonomika byla centrálně plánovaná. Od revoluce 1989 se začaly 

transformovat organizace na standard běžný ve vyspělých ekonomikách. Tomu se 

musela přizpůsobit také personální oddělení, která během komunistického režimu 

v podobě, v jaké jsou známa dnes, nefungovala. Přesto se organizacím v období 

transformace podařilo vytvořit funkční personální oddělení nabízející kvalitní služby 

ostatním útvarům v organizaci.  

V diplomové práci Systémy personálního řízení v různých typech organizací se 

zabývám tím, jaké personální činnosti využívají jednotlivé personální útvary v odlišných 

organizacích. Cílem práce je zmapování praxe personálních oddělení ve společnostech, 

které působí v českém prostředí a to, jak se jejich činnosti změnily během hospodářské 

recese v letech 2008-2010. Pokouším se také o komparaci personálních činností 

jednotlivých organizací podle kritérií stanovených v metodologii. 

Důvodem k výběru tématu byl zájem prozkoumat fungování HR oddělení 

z praktického hlediska v co nejširším spektru organizací. Zajímala jsem se mimo jiné 

o společnosti, v nichž je personální oddělení považováno za důležitého partnera, který 

se podílí na celkové firemní strategii. Téma hospodářské krize jsem do své práce 

zakomponovala především proto, že podle mnohých studií může být současná 

ekonomická situace zlomem, po němž získá personální oddělení v organizacích 

významnější postavení. 

První až pátá kapitola v práci se zabývá teoretickými východisky personálního 

řízení, v těchto kapitolách pojednávám o organizacích, personálním řízení, personálních 

činnostech a systémech personálního řízení. Pro dokreslení situace, v níž se 
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v současnosti personální řízení v České republice nachází, popisuji dopady hospodářské 

recese na podniky a zmiňuji i omezení, která se v souvislosti s úspornými opatřeními 

firem projevila na fungování personálních oddělení. 

 Šestá kapitola je věnována vlastnímu výzkumnému šetření, které bylo 

provedeno v osmnácti organizacích. Společnosti třídím podle toho, zda mají český či 

zahraniční kapitál, podle velikosti, dalším kritériem je také zda jsou státní, soukromé či 

neziskové. Záměrem je poznat shodné rysy personálních oddělení v organizacích 

podobného typu a případně identifikovat rysy odlišné. 

V kapitole 6.2 Komparace systémů personálního řízení v různých typech 

organizací se snažím o popsání a komparaci různých systémů personálního řízení v co 

nejrůznorodějším spektru organizací. Zaměřuji se zde na způsob zařazení personálního 

oddělení v organizaci, které je důležité pro určení toho, jakou má personální útvar 

v podniku nějakou váhu. Dále mě zajímá oblast samotných pravomocí personalistů 

k provádění změn v organizaci, což souvisí i s předcházejícím tématem. Nakonec v této 

kapitole nahlížím na způsob komunikace personálního oddělení v organizaci a na to, jak 

jsou personalisté vnímáni ve společnostech.  

V kapitole 6.3 Komparace personálních činností v různých typech organizací 

přibližuji vybrané personální činnosti, na jejichž popisech se snažím ukázat odlišnosti či 

shody v různých společnostech. Na začátku popisuji to, kým jsou v organizaci prováděny 

jednotlivé personální činnosti, tedy personalisty či liniovými manažery, a kdo je 

považuje za svoji zodpovědnost. Následně se věnuji třem personálním činnostem – 

získávání a výběru zaměstnanců, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a zaměstnaneckým 

výhodám. 

Navazující kapitola 6.4 Komparace personálních činností v průběhu finanční 

krize se zaměřuje na zhodnocení situace na personálních odděleních po příchodu 

hospodářské recese do české ekonomiky na konci roku 2008. Zde zkoumám to, zda 

krize organizace postihla, a pokud ano, tak jaký vliv měla na personální činnosti 

uvedené v předcházející kapitole. 
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1 ORGANIZACE 

 Ve své dnešní podobě začaly organizace vznikat v průběhu posledních dvou set 

let. V tomto procesu je možné vidět spojitost s principy modernizace v naší společnosti 

(Keller, 2007, s. 9), neboť v důsledku industrializace narůstala potřeba organizovat větší 

skupiny lidí v součinné práci. S koncem roboty v Evropě, ke kterému došlo na konci 

18. a v průběhu 19. století, již nebylo možné zajistit pracovní sílu, která by odváděla 

svou práci bez odměny. Začaly se proto vytvářet organizace, které aby pokryly pracovní 

sílu, musely svým zaměstnancům dávat za práci odměnu. Byly tak položeny základy 

moderního řízení lidí. Od poloviny 19. století se začalo vyvíjet dělnické hnutí, které se 

snažilo zlepšit podmínky pro práci dělníků v továrnách, a to také v oblastech jejich 

zaopatření v případě invalidity a či nemoci. Byl to počátek systému sociálních dávek, 

který se postupně vyvíjel do dnešní podoby. Dělnické hnutí a sociálnědemokratické 

strany zajistily základní záruky, které se v naší společnosti a v řízení organizací udržely 

dodnes a jsou považovány za samozřejmé. 

Od počátku 20. století pak přetrvává stabilní zájem o studium organizací, jehož 

prvotním cílem bylo po dlouho dobu nalézt ideálně fungující organizaci, kterou by bylo 

možno využívat jako vzor pro ostatní. Dalším důvodem tohoto zájmu byla lidská 

fascinace tím, že konkrétní sociální struktura dokáže koordinovat aktivitu velkého 

množství lidí. Podle Marche a Simona jsou pro sociology organizace důležité proto, 

„… že v nich lidé tráví tolik času …“ (Miebach, 2007, s. 11). Nejenom, že většinu života 

prožívají lidé v organizacích, ale především kvůli nim přizpůsobují své jednání, často aniž 

by si jejich vliv na sebe uvědomovali. Organizace jsou rozmanité, neboť lidé nedokáží 

efektivně fungovat, aniž by do své práce nevnášeli osobní potřeby a city (Bělohlávek, 

1996, s. 95). 

Podle autorů teorie organizací neexistuje jedna všeobjímající teorie, ale nabízí 

se nepřeberné množství definic. Když zúžím výběr, existují například dvě odlišné 

definice organizace. Podle Kiesera a Walenbacha jsou organizace sociálními útvary, 

které dlouhodobě sledují jeden cíl a jsou schopny díky své formální struktuře aktivizovat 

své členy a s jejich pomocí se snaží svůj cíl uskutečnit (Miebach, 2007, s. 11). Trochu 

odlišný pohled má definice Marche a Simona, kteří říkají že: „… organizace jsou systémy 
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koordinovaných činností mezi individui a skupinami, které se rozcházejí ve svých 

preferencích, informacích, zájmech a vědění.“ (Miebach, 2007, s. 12) Rozdíl mezi těmito 

pohledy může být v tom, že jedna definice se zaměřuje na organizaci jako statickou 

sociální jednotku a druhá se zabývá sociálním jednáním jednotlivců jako členů 

organizace. 

Keller (2007, s. 9) chápe organizaci jako nástroj, který byl uměle vytvořen 

za účelem sladění činností určitého množství lidí, aby dosáhli konkrétního předem 

daného cíle. Funkci organizace spatřuje v tom, že umožňuje snižovat individuální 

nejistotu těch, kteří by jinak ve společnosti neměli žádné zajištění proti případné 

pracovní neschopnosti nebo v penzi. Organizace podle něj vznikaly na principech 

modernity, která je v posledních desetiletích v krizi a také s ohledem na nárůst 

individualismu, dochází k ústupu organizací. Bude tedy nutné redefinovat lidské potřeby 

a funkce organizace.  

Z pohledu využití organizace chápe pojem Tureckiová (2004, s. 8) jako systém, 

který má vnitřní strukturu a vazby mezi prvky struktury nebo jako proces, v jehož rámci 

jde o sladěnou koordinaci aktivit jednotlivých prvků k dosažení cíle. Posledním využitím 

je podle Tureckiové hodnotící význam, který vyjadřuje úspěšnost nebo naopak 

neúspěšnost systému organizace.  

 

1.1 Vývoj teorie organizace 

Vývoj chápání organizací je možné rozdělit do několika etap, které se vyznačují 

odlišným přístupem k lidským zdrojům. Zvolím způsob třídění doktorky Kocianové 

(2004, s. 13), která rozlišuje: klasické směry řízení, rozvojové směry řízení a přístupy 

80. a 90. let.  

Mezi klasické směry řízení patří Taylorovo vědecké řízení, správní řízení Fayola, 

Weberova teorie byrokracie a škola lidských vztahů, již reprezentuje Mayo. Tyto směry 

položily základy pro studium organizací a vycházely z potřeby identifikovat faktory 

ovlivňující lidskou práci.  
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Taylorovo vědecké řízení se zabývalo standardy výkonnosti pracovníků 

a  zdůrazňoval význam správného výběru zaměstnanců i jejich vedoucích. Organizace 

měla představovat stroj, který by fungoval na lidské síle (Bělohlávek, 1996, s. 34). Fayol 

se soustředil na manažerskou práci a definoval činnosti, které manažeři vykonávají. 

Správní řízení upřednostňuje řídící proces a vyzdvihuje úlohu vedoucích zaměstnanců 

(Kocianová, 2004, s. 17). Weber v teorii byrokracie popsal ideální typ administrativní 

organizace, založené na odborných dovednostech pracovníků bez vnášení emocí, 

individuality a iniciativy do své práce (Bělohlávek, 1996, s. 30). Weber popsal ideálně 

fungující organizaci a nepřipojil způsob jak takového stavu v organizaci dosáhnout 

(Nerdinger, Blickle, Schaper, 2008, s. 45). Škola lidských vztahů se zabývala 

produktivitou a později spokojeností zaměstnanců na pracovišti. Ve studiích nebyla 

prokázána přímá souvislost mezi produktivitou a vlivem pracovního prostředí nebo 

inteligencí pracovníků (Kocianová, 2004, s. 20). Výsledkem výzkumu bylo doporučení 

zacházet se zaměstnanci přátelsky a budovat důvěrnou atmosféru a vztahy 

na pracovišti, aby byli ke své práci více motivováni (Nerdinger, Blickle, Schaper, 2008, 

s. 56). 

Na klasické směry řízení navazují přístupy moderního managementu. Sociálně-

psychologický přístup studuje vlivy působící na osobní a skupinové zájmy člověka 

a na vliv sociálního prostředí. Maslow označil jako nejvyšší potřebu seberealizaci, kdy se 

člověk snaží naplnit svá přání a vykonávat práci, k níž má pozitivní vztah (Bělohlávek, 

1996, s. 37). Herzberg identifikoval dva motivátory ovlivňující výkon práce. Prvním je 

hmotné či morální ocenění a druhým faktorem jsou „hygienické vlivy“, které sice 

nemotivují, ale při jejich absenci jsou zaměstnanci nemotivovaní a nespokojení 

(Kocianová, 2004, s. 25). Systémové přístupy chápou organizace jako složitý konstrukt 

a snaží se poznat všechny faktory, které na sebe vzájemně působí. Přístup zdůrazňuje 

celistvost a snahu o komplexní pochopení řídících procesů. Organizaci vidí jako otevřený 

systém, na něž působí různé vnější faktory. Například Barnard rozebral účinnosti 

formálního a neformálního řízení, a souvislosti mezi autoritou a komunikací v organizaci 

(Kocianová, 2004, s. 27). Procesní přístupy analyzující proces řízení, který člení 

do jednotlivých řídících činností. Tyto přístupy se snaží klasifikovat manažerský proces 

a radí, aby činnosti byly spojeny v jeden celek, což přispěje k efektivitě manažerských 
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činností (Kocianová, 2004, s. 29). Empirické přístupy zkoumají praxi úspěšných 

organizací. Drucker určil pět činností manažera a Mintzberg vymezil manažerské role, 

kdy manažeři měli zajistit integraci činitelů řízených kolektivů (Kocianová, 2004, s. 31). 

Kotter vytvořil rámec, v němž díky pozorování určitých prvků v každé společnosti, 

dokázal určit její typ a způsob jejího fungování. Podle Kottera jsou pro výzkum důležité 

hlavní procesy v organizaci v podobě rozhodování, komunikace či činnosti pracovníků 

(Armstrong, 2007, s. 245). 

 Situace v oblasti managementu byla do konce 70. let poměrně jednoznačná. 

Bylo tehdy možné předvídat vývoj v ekonomice a organizace se nemusely příliš 

přizpůsobovat vnějším vlivům. V řadě organizací fungovala pyramidová hierarchie 

snižující akceschopnost. Od 80. let začalo být složité předpovídat budoucnost a bylo 

současně nutné udržet konkurenceschopnost v globálním rozměru. Organizace se 

musely naučit reagovat na neustálé změny. Peters a Waterman nastartovali zájem 

výzkumníků o kritické faktory úspěchu, tedy prvky manažerské práce, které výrazně 

ovlivňovaly úspěšnost organizace (Kocianová, 2004).  

V první polovině 80. let manažerské literatuře dominovala „škola excelence“, 

která se zakládala na výzkumu Peterse a Watermana v úspěšných společnostech. 

Celkově tato teorie doporučovala podporovat inovace a tvořivost, kreativní 

podnikatelské myšlení a nutnost silné firemní kultury, loajalitu pracovníků a komunikaci 

pracovníků a vedení. Přes počáteční popularitu teorie se ukázalo, že jmenované faktory 

k dokonalosti nestačí. V polovině 80. let se začali autoři zabývat firemní kulturou, když 

Schein její identifikoval složky (Kocianová, 2004, s. 36). 

 Doba 90. let probíhala ve znamení rozvoje informačních technologií, což 

ovlivnilo přístup teoretiků ke zkoumání organizací. V této době se do popředí zájmu 

dostala “učící se organizace“, reengineering a řízení znalostí. Hlavním zdrojem, o nějž je 

potřeba pečovat se staly znalosti.  

 Počátky “učící se organizace“ sahají do pozdních 70. let k práci Argyrise, podle 

nějž by organizace měly své zaměstnance podporovat ve vzdělávání a rozvíjet jejich 

potenciál. Učení by mělo být dlouhodobým procesem, který trvá po celý život. V roce 

1990 přišel Senge s pátou disciplínou a ještě více popularizoval koncept učící se 

organizace. Učení chápe v hlubším významu, a to jako prostředek, který povede 
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k dosahování výsledků. Koncept “učící se organizace“ se ale jen zřídka podaří převést 

do reality (Kocianová, 2004, s. 44). 

 Druhým přístupem je reengineering, podle něhož mají být přehodnoceny 

podnikové procesy, aby došlo k výraznému zefektivnění. Je třeba určit klíčové 

a okrajové procesy a ty přebytečné zrušit. V návaznosti na tento přístup začalo docházet 

k razantnímu zeštíhlování organizací. Podle kritiků přístupu, ale nemusí být důsledkem 

zeštíhlení organizace její zefektivnění (Kocianová, 2004, s. 47). 

 Řízení znalostí stojí na předpokladu, že pro úspěšné fungování organizace, je 

potřeba sdílet a využívat informace v rámci i mimo organizaci. Podle Nonaky 

a Takeuchiho je především klíčové zvládnout předávat znalosti tacitní (tedy 

neformálních vědomostech), které zaměstnanec získal při práci (Kocianová, 2004, s. 56).  

 Z vývoje teorie organizace je patrné, že se z jednoduchého pojetí organizace 

na začátku 20. století, dostává k porozumění organizacím jako komplexním celkům, jež 

je třeba k pochopení studovat z širšího pohledu. V současnosti musejí organizace být 

schopné reagovat na turbulentní a často se měnící prostředí, čemuž by mělo odpovídat 

i jejich řízení. 

 

1.2 Fungování organizace 

Organizace jsou sociálním útvarem, který vzniká vždy záměrně tak, že jej 

zakladatel vymyslí díky představivosti a pak ji může uvést do praxe svým konáním. 

Organizace ve smyslu podniků jsou vytvářeny za účelem dosahování určitých cílů, což je 

hlavní funkce organizace. Pokud se cíle daří realizovat, tak organizace pokračuje ve své 

činnosti nebo je neplní a v tom případě organizace může na popud zakladatele 

zaniknout. Vznik a zánik organizace se odehrává v právním prostředí státu a musí 

se vejít do legislativního rámce, který z části určuje podobu organizace (Novotná, 2008, 

s. 37-40).  

Cílem organizace je chápán její budoucí stav, kterého se snaží zakladatelé 

dosáhnout. Cíle lze klasifikovat z různých hledisek, kdy nejjednodušší je dělení podle 

pořadí jejich významu. Rozlišovány jsou cíle vrcholové, které sleduje celá organizace 

společně, a k jejich dosažení vedou podřazené cíle. Dále je kritériem jejich časové 
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hledisko, dělené na krátkodobé cíle v horizontu do jednoho roku; střednědobé cíle 

do tří let. Nejkomplexnější jsou dlouhodobé cíle vycházející z podnikové strategie 

a dosažení je očekáváno v horizontu více než tří let. Za různé cíle zodpovídají různé 

úrovně manažerů. Cíle si lze představit jako pyramidu, v níž se jde od nejspodnějšího 

patra ke špici, kde spodní patro představuje krátkodobé podřazené cíle, které vedou 

nahoru k dlouhodobým cílům. Cíle podřízené a vrcholové by neměly být ve vzájemném 

v rozporu a měly by být přijaty všemi zaměstnanci, aby bylo možné je vůbec realizovat 

(Dědina, Cejthamr, 2005, s. 33-34). Zásadní je shoda na strategických cílech, které je 

třeba z nejvyšší úrovně přenášet na řadové zaměstnance (Bělohlávek, 1996, s. 79). 

Organizace se neustále vyvíjejí, jak je vidět z popisu Glasla a Lievegoeda, kteří 

vytvořili čtyřfázový model, kde mezi fázemi nastává krizové období, které společnost 

buď dokáže překonat a posílí svojí pozici anebo se začne rozpadat. Na počátku 

identifikují fázi pionýrskou, kdy je organizace ještě malá a musí co nejvíce vycházet 

vstříc svým klientům, aby si zabezpečila dostatečnou zákaznickou základnu. V této době 

se organizace jako velká rodina shromažďuje kolem zakladatele, který je současně také 

vedoucím a řídí se přímo jeho pokyny. Pokud organizace dokáže překonat poruchy 

v komunikaci, které vznikají s růstem počtu zaměstnanců, a ti se dokážou zorientovat 

v tom, kdo má jaké kompetence, postupuje do další fáze. Tou se stává organizační fáze, 

v níž společnost začíná budovat formalizované struktury, v nichž panuje přísná 

hierarchie a dochází ke standardizaci procesů. Problémem se stává strnulost a také 

klesající motivace zaměstnanců. Následuje fáze integrační, při níž se vytvářejí týmy 

a pracovníci se výrazně podílejí na rozhodování a hospodářském úspěchu. Pracovníci 

zde začínají spoluvytvářet podobu organizace a ovlivňují standardizaci procesů. Tato 

fáze je velmi obtížná na koordinaci, ale po jejím zvládnutí pokračuje organizace 

do asociační fáze. Je to samozřejmě pouze ideální stav, ke kterému se organizace snaží 

dospět, ale v tomto období dochází k větší spoluprácí s dalšími organizacemi mimo 

hranice vlastní organizace (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 53-55). 

V dnešní ekonomicky orientované společnosti se měřítkem pro úspěšnost 

organizace stal její růst. Růst podniku znamená, že se společnosti daří zvyšovat objem 

prodeje výrobků nebo poskytování služeb. Růst je v současné společnosti hlavním 

měřítkem úspěchu, a to jak organizací, tak i institucí jako jsou například jednotlivé státy. 
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Z tohoto důvodu je dnes růst podniku brán jako automatický a jsou neustále hledány 

způsoby, jak nestagnovat na trhu a hlavními způsoby, jak dosáhnout růstu je 

konkurenceschopnost a inovace (Synek, 2006, s. 100). Mnoho velkých firem dosahuje 

růstu tím, že se snaží snižovat své náklady přenecháním některé aktivity profesionálům 

v rámci outsourcingu nebo některou část podpůrných služeb využít z jiné země, která 

nabízí kvalifikované a levnější pracovníky. Tyto změny se projevují například v tom, že 

některé nadnárodní společnosti zakládají ve vhodných lokalitách centra podpůrných 

služeb, která nabízejí svým zákazníkům v zemích s dražší pracovní silou. Možnosti pro 

získávání pracovníků mimo vlastní zemi vzniku se v posledních deseti letech neustále 

zlepšují především díky hodnotám Evropské unie, která se snaží odstranit bariéry 

bránící jednotnému evropskému trhu práce (Synek, 2006, s. 93-94). 

Pokud se organizacím uspět nedaří, dochází k jejich zániku, který ekonomie 

považuje za očistnou funkcí, protože pomáhá novým, dynamickým společnostem 

proniknout na dříve obsazený trh. Organizace může být zrušena rozhodnutím vnějšího 

orgánu jako je soud nebo může dojít k zániku z důvodu vlastního rozhodnutí. 

K ukončení fungování organizace tak, že je sloučena nebo přeměna v jinou společnost 

(Synek, 2006, s. 104).  

 

1.3 Struktura organizace 

 K dosahování cílů společnosti slouží organizační struktura, která formálně 

specifikuje vztahy mezi jednotlivými pracovními místy a určuje kdo je za co zodpovědný 

a které pozice kontrolují plnění těchto úkolů. Potřeba jasné struktury je více 

akcentována ve velkých podnicích se složitou strukturou, v nichž orientace jejích členů 

závisí na vyobrazení takové struktury, podle níž se mohou v případě nejasností řídit. 

Struktura organizace je v podstatě „… rámec pro zabezpečování práce“ (Armstrong, 

2007, s. 246), který tvoří jednotlivé divize, funkce a oddělení, stejně jako pracovní týmy. 

V hlubší rovině je struktura tvořena konkrétními činnostmi jednotlivých procesů nebo 

projektů či zákazníků (Armstrong, 2007, s. 246). 

Přehledné zobrazení fungování organizace je označováno jako schéma 

organizace, to je stěžejní pro orientaci v rámci společnosti. Podobná schémata využívá 
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většina podniků, v nadnárodních koncernech je dokonce možné podívat se 

z regionálních poboček až do nejvyšších pater mateřské společnosti. Tato schémata 

vyobrazují formální vztahy mezi jednotlivými články: odděleními, zaměstnanci, liniovými 

manažery a vrcholovým vedením. Dokážou nám na první pohled jasně ujasnit vztahy 

v organizaci jako je podřízenost a nadřízenost a pomáhají tak při dosahování cílů 

(Armstrong, 2007, s. 247). 

 Jedním ze základních kritérií pro rozlišování organizační struktury je tvar 

organizace, kde se rozlišuje štíhlá struktura s mnoha úrovněmi a malým počtem 

podřízených zaměstnanců na jednoho vedoucího. Opačným typem je široká struktura, 

kde je zde velké množství podřízených – příkladem může být univerzitní fakulta 

(Bělohlávek, 1996, s. 92). 

 Vedle toho lze strukturu dělit podle jejího uspořádání na funkcionální, 

divizionální a maticové struktury. Liší se podle toho, jak jsou zaměstnanci sdružováni. 

Ve funkcionální struktuře je tak činěno podle podobnosti aktivit, úkolů nebo 

dovedností, kde jsou tito zaměstnanci s totožnou náplní podřízeni jednomu řediteli. 

Divizionální struktura obsahuje de facto samostatné divize, které jsou rozděleny podle 

typu služby či výroby. V rámci každé divize fungují odborní pracovníci věnující se 

například oblasti finanční, obchodní nebo technické. Poslední typ maticové struktury se 

snaží spojit prvky dvou výše zmíněných struktur, v níž má každý pracovník jak 

odborného vedoucího, tak ještě druhého vedoucího týmu (Bělohlávek, 1996, s. 92). 

 Armstrong uvádí dělení, v němž mezi základní typy organizací patří: „linie 

a štáb“, divizní typ, decentralizované a maticové organizace, flexibilní a procesní 

organizace. Organizace „linie a štáb“ má dvě úrovně struktury – liniovou, již tvoří funkce 

a manažeři plnící primární úkoly organizace a vedle nich stojí „štáb“ plnící podpůrnou 

funkci ve formě financí, personalistiky nebo techniky. Organizace divizního typu je 

rozdělená do oddělných divizí, kde se každý zabývá samostatnou činností (výrobou, 

distribucí, prodejem) a na ústředí jsou sdruženy odborné útvary, které podobně jako 

„štáb“ podporují divize, ale současně nad nimi také provádějí určitou kontrolu 

(Armstrong, 2007, s. 247). Decentralizované organizace jsou poměrně nesourodé 

a na centrále udržují základní personál pro účely strategického plánování, finanční 

kontroly, konzultace ohledně právních otázek a občas také personálního zajištění. 
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Maticové organizace fungují na projektech, jež mají na starosti manažeři projektu, kteří 

nemají žádné stálé podřízené a sami si vybírají členy týmu z odborných skupin. Flexibilní 

organizace jsou schopny se rychle přizpůsobit novým požadavkům a bývají nazývány 

také „jádro – periferie“. Tento název mají proto, že v jádru jsou pracovníci, kteří mají na 

 starost důležité činnosti a vedle nich pracují najatí pracovníci, kteří jsou podpůrnou 

silou. Tato organizace dokáže podle potřeby rychle zvýšit nebo snížit počet 

zaměstnanců. V procesních organizacích je kladen důraz na práci na multifunkčních 

projektech, na nichž se podílí funkční útvary organizace. Cílem je dosahovat 

synergického efektu mezi útvary (Armstrong, 2007, s. 248). 

 

1.4 Typologie organizací 

Mezi základní kritéria typizace organizací slouží její velikost, kde jsou společnosti 

děleny na malé, střední a velké. Zde se velikost určuje podle počtu zaměstnanců, obratu 

nebo zisku, nejužívanější kritérium je počet zaměstnanců. Česká republika používá 

kombinované měřítko, a to podle počtu zaměstnanců i obratu. Malé podniky jsou 

potom ty do 100 zaměstnanců s ročním obratem do 30 milionů korun. Střední podniky 

mají méně než 500 zaměstnanců a obrat nepřesahuje 100 milionů korun. Pokud 

společnost překračuje dané limity, tak je považována za velkou společnost (Synek, 

2006, s. 81). Dále lze rozlišit původ organizace na české a zahraniční společnosti 

a potom jestli se jedná o soukromé, státní/veřejné či neziskové organizace. 

Kritériem u třídění organizací může být také jejich právní forma. V českém 

prostředí existuje pět hlavních typů – podniky jednotlivce, osobní společnosti, 

kapitálové společnosti, družstva a veřejné či státní podniky. Podniky jednotlivce jsou 

živnosti řízené jednou osobou bez dalších zaměstnanců. Osobní společnosti jsou 

zakládány a vlastněny dvěma či více osobami. Družstva jsou vlastněna více osobami, 

a jejich cílem není zisk, ale poskytování užitku svým členům (Synek, 2006, s. 74).  

Kapitálové společnosti stojí na vkladech jejích vlastníků, kterým v případě 

neúspěchu podniku ručí. Jednou z jejích forem jsou společnosti s ručením omezeným, 

jejichž struktura je jednodušší než u akciových společností, a proto jsou také 

u podnikatelů oblíbenější. Druhou formou jsou zmíněné akciové společnosti, jejichž 
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základní jmění se rozvrhne na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Jejich 

organizace je složitější a podléhá větší kontrole ze strany států, můžou se potýkat 

s nezájmem akcionářů o směrování společnosti (Synek, 2006, s. 74-77). 

Veřejné nebo státní podniky mají na starosti zajišťování důležitých služeb pro 

občany. Příkladem jsou železnice, pošta, televize, radiokomunikace, správa silnic, 

výroba nebo těžba statků jako je uhlí nebo elektřina. Vlastnictví je zde buď zcela 

v kompetenci státu, nebo tyto podniky můžou být částečně vlastněny soukromými 

vlastníky jako v případě energetické firmy ČEZ.  

Mezi neziskové organizace spadají rozpočtové organizace, které dostávají 

finance ze státního rozpočtu – příkladem jsou školy, soudy, zdravotnická zařízení. Dále 

jsou to příspěvkové organizace, které jsou financovány nejen z vlastní činnosti, ale 

dostávají část peněz od státu, příkladem jsou divadla, muzea, galerie či knihovny.  

Dalším typem jsou nestátní neziskové organizace, jako například občanská 

sdružení, snažící se sdružovat občany s podobným zájmem, a nadace, které podporují 

konkrétní projekty s humanitárním nebo obecně prospěšným záměrem (Synek, 2006, 

s. 78-79). Právě tyto dvě posledně zmíněné formy společností se v posledních dvaceti 

letech velmi rozvíjely a dnes je už většina oblastí společenských potřeb pokryta různými 

organizacemi, které se zaměřují od ekologie po genderovou rovnováhu.  

Pro zajímavost zmíním Bridgesův způsob třídění organizací, který svou typologii 

založil na základě testů MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), jež jsou běžně používány 

pro identifikaci osobnosti zaměstnanců ve společnostech a často slouží jako základní 

informace pro další rozvoj zaměstnance. Podle Bridgese se organizace neliší pouze 

podle velikosti, struktury a cílů, ale také svým charakterem. Každá organizace má svůj 

vlastní charakter, protože záleží také na oboru činnosti organizace, délce působení, 

osobnosti zakladatele a prostředí. Zakládá se na čtyřech párech opačných preferencí, 

z jejichž kombinace pak lze určit celkový charakter organizace. Preferenční páry jsou 

následující – extroverze – introverze, smyslové vnímání – intuice, myšlení – cítění 

a usuzování – vnímání. Bridges pak vytvořil šestnáct základních kategorií, které však 

zatím nebyly statisticky ověřeny (Bridges, 2006, s. 19-21). 

 



 
 

19

1.5 Organizační kultura 

 Organizační kultura působí jako vnitřní vazba společnosti, jež není vidět zvenku, 

ale formuje vnitřní prostředí organizace a chování jejích členů. Její důležitost by si měli 

uvědomovat zakladatelé organizace i vrcholový management, protože firemní kultura je 

nástrojem k ovlivnění chování zaměstnanců ve prospěch firemních cílů. 

 Podle Scheina je firemní kultura „soubor společně sdílených představ, který si 

členové organizace osvojili ve snaze přizpůsobit se prostředí a vnitřně se stmelit.“ 

(Bělohlávek, 1996, s. 108) Peters a Waterman (Miebach, 2007, s. 50) stavějí firemní 

kulturu jako jeden z důležitých faktorů přispívajících ke správnému fungování 

společnosti, a to vedle tvrdých faktorů (struktura, systém a specifické znalosti) 

a měkkých faktorů (obraz o sobě, styl). Přestože je možné nalézt ve vymezeních firemní 

kultury podobné prvky, neexistuje jeden správný popis, který by dokázal jednotně 

vystihnout všechny firemní kultury.  

 Armstrong zdůrazňuje, že vedle kultury existuje ještě klima organizace, které je 

pro zaměstnance lépe hmatatelné než kultura, protože se v organizaci projevuje 

aktuálním chováním vrcholového managementu, vedoucích zaměstnanců a řadových 

zaměstnanců. Zaměstnanci si klima uvědomují a jsou schopni jej popsat, zatímco 

kultura se vztahuje k hlubším strukturám a je spíše vyznávaná (Armstrong, 2007, 

s. 258). Kultura může být chápána jako systém podvědomě vnímaných norem, které 

jsou zaměstnancům představovány v průběhu jejich kariéry v organizaci. S některými 

hodnotami se setkají při vstupu během orientačního tréninku, kde je s nimi seznámí 

lektor, personalista či přímý nadřízený. Další předpoklady chování mohou být již více 

skryté a zaměstnanec je může poznávat podle pozitivní či negativní reakce vedoucího 

na své jednání. Kultura je šířena od vedení společnosti k nejnižším článkům, od nichž je 

vyžadováno přijetí těchto norem a jejich šíření. Naopak klima je aktuální situací 

ve společnosti, která se mění v souvislosti s dynamikou společnosti a například i její 

úspěšností na trhu. Když je organizace úspěšná a nabírá nové zaměstnance, panuje 

ve společnosti optimistické klima, které se pak současně odráží i v tom, že jsou 

zaměstnanci ochotni snáze přijímat firemní kulturu. Na druhé straně v případě 

propouštění zaměstnanců panuje atmosféra obav o vlastní pracovní místo, současně 
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tito lidé přestávají věřit ve firemní kulturu, a proto se zde optimistické myšlení 

na řadové zaměstnance snaží rozšířit vedení společnosti, aby byli schopni zachovat 

jejich výkonnost. 

 Pro vznik organizační kultury je stěžejní zakladatel organizace, který do ní 

promítá své hodnoty, postoje a vizi uspořádání organizace. Firemní kultura není ovšem 

neměnná, a tudíž ji ovlivňuje vývoj společnosti (ve smyslu slova „society“) a prostředí, 

v nichž organizace působí (Bělohlávek, 1996, s. 109). Změny managementu a nové 

směry a cíle organizace také ovlivňují kulturu, například tím, že se organizace z uzavřené 

začne více orientovat na přání zákazníků.  

Základními složkami firemní kultury jsou hodnoty a postoje, normy chování 

a symboly (artefakty), jejichž intenzita a kombinace vytváří v organizacích rozmanitou 

kulturu.  

Hodnoty jsou pevné ideje ovlivňující chování lidí tím, že napovídají, co je vhodné 

(Tureckiová, 2004, s. 134). Jsou to výchozí předpoklady pro chápání okolního světa, jako 

je pravda, čas, lidé, lidské chování a sociální vztahy. Hodnoty jsou jádrem firemní 

kultury, přestože jsou málo viditelné (Miebach, 2007, s. 52). Schein hodnoty označuje 

za základní předpoklady, které vznikají tím, že se problémy řeší vždy stejným způsobem, 

a proto je lidé časem vnímají jako samozřejmé. Vedení je pokládá za neměnné a jejich 

změna je vždy nejobtížnější (Bělohlávek, 1996, s. 111). 

Normy jsou nepsaná pravidla, která se stávají neformálním návodem k tomu, jak 

se správně chovat. Jsou ústně tradované a projevují se konkrétními reakcemi v případě 

porušení nebo splnění normy. Vyjadřují, nakolik se bude očekávat od zaměstnanců 

loajalita k organizaci a zda v organizaci převládá formální úřední tón nebo uvolněnější 

atmosféra přátelské spolupráce (Armstrong, 2007, s. 260). 

Nejsvrchnější a nejviditelnější část firemní kultury vytváří symboly neboli 

artefakty, které se projevují v korporátním designu v rámci směrnic a regulací a vedou 

ke standardizaci procesů v organigramech a počítačových systémech (Miebach, 2007, 

s. 51-52). Armstrong (2007, s. 261) spatřuje důležité artefakty v pracovním prostředí, 

v tónu firemních sdělení nebo v tom, jak se zaměstnanci titulují na jednáních nebo 

telefonních hovorech. Schein je považuje za výtvory, které jsou viditelným projevem 
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kultury ve výrobcích, technologiích, oblékání či historkách z dějin organizace. Přestože 

jsou dobře viditelné pro zaměstnance, je složitější vysvětlit jejich smysl (Bělohlávek, 

1996, s. 111). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Přehled složek firemní kultury 

(Zdroj: Miebach, 2007, s. 51). 

 

Artefakty 

Normy 

Hodnoty 

Viditelné organizační struktury a procesy 
(těžko definovatelné) 

Strategie, cíle, filozofie (uznané 
ospravedlnění) 

Nevědomá a samozřejmá přesvědčení, 
vnímání, myšlenky a pocity  
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2  PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ ČINNOSTI 

Mezi nejdůležitější oblasti v řízení organizací patří personální řízení, které se 

ve svém nejširším pojetí zabývá vším, co je spojeno s lidmi v organizaci. Význam 

personálního útvaru se neustále zvětšuje ve spojitosti s tím, že jsou to právě lidé, kteří 

dané organizaci poskytují konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu leží na personálních 

odbornících velká zodpovědnost, aby dokázali poskytnout správné informace a podporu 

managementu, který by měl podle jejich doporučení v oblasti řízení lidí postupovat.  

 

2.1 Personální řízení 

Personální řízení je potřeba nejprve definovat a vymezit, protože je možné 

na něj pohlížet z několika pohledů (Kocianová, 2010): 

• jedna oblast řízení v organizaci, 

• oblasti činností, které jsou zajišťovány personálními specialisty 

a orientují se na člověka v organizaci, 

• součást práce každého vedoucího pracovníka. 

Obor personálního řízení se začal vyvíjet od druhé poloviny 19. století, kdy se 

začaly rozšiřovat podniky, v nichž bylo potřeba organizovat pracovní sílu, o čemž 

pojednávám již na začátku práce. V průběhu celého minulého století se tento obor 

proměňoval tak, aby jeho zaměření odpovídalo aktuálním potřebám tehdejší 

společnosti, a to v souvislosti se sociálními a ekonomickými podmínkami v různých 

obdobích. Odlišnosti ve vývoji jsou vyvolány také s ohledem na specifické podmínky 

panující v různých organizacích v jednotlivých odvětvích (Kocianová, 2004).  

Na začátku vývoje v polovině 19. století v souvislosti se zvýšením důrazu 

na pracovní podmínky v továrnách se začíná rozšiřovat péče o pracovníky. Rozvíjí se zde 

snaha zlepšit podmínky pro pracovníky a nastavit legislativu tak, aby pracovníci byli více 

chráněni před zaměstnavateli a negativními vlivy pracovního prostředí. V prvních 

desetiletích 20. století již hovoří o personální administrativě, neboť se v podnicích 

začaly vytvářet speciální personální útvary, jež poskytovaly především podporu 
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managementu při získávání a výběru pracovníků, jejich odměňování, základním 

tréninku a zlepšování pracovních podmínek. V této době bylo personální oddělení spíše 

pasivním správním oddělením, které reaguje na vzniklé potřeby (Kocianová, 2004). 

Vyspělejším stádiem se od 40. let stává personální řízení, neboť činnosti 

personálních útvarů již začaly přesahovat administrativní rámec fungování. V této etapě 

začíná být kladen důraz také na koncepci personální a sociální politiky a personální 

pracovníci začínají být odborníky ve své oblasti. Personální oddělení přejímá aktivní roli 

při své práci a zařazuje se mezi zásadní prvky řízení podniku. Po skončení druhé světové 

války se zvyšuje důležitost personálních oddělení v oblasti přijímání a odborného 

výcviku zaměstnanců. Později od 60. let nabývá na významu také vzdělávání 

a dlouhodobý rozvoj pracovníků a manažerů (Kocianová, 2004). 

V současnosti se používá nejčastěji termín řízení lidských zdrojů, které se 

etablovalo od 80. let, neboť od této doby se rozvíjí zejména strategický přístup 

v personálním řízení. Důvodem k této změně se stala potřeba komplexně a promyšleně 

přistupovat k řízení lidí a k tomu měla personální oddělení přispět svými znalostmi. 

V této etapě je tedy nejvíce patrná proměna personální práce od původního chápání 

ve smyslu administrativní podpory k výsledné koncepci personalistiky jako 

strategického partnera ve vedení společnosti. V průběhu doby lze pozorovat také důraz 

na vždy odlišnou oblast řízení lidských zdrojů, kdy zejména v 90. letech vyvstala potřeba 

vytvářet z organizací učící se společnosti, podporovat týmovou práci a podpořit 

reorganizace podniků, které se stávaly štíhlejší a pružnější (Kocianová, 2004, s. 105). 

Z vývoje personálního řízení je patrné, že úlohy řízení lidí jsou poměrně široké, 

kdy hlavním cílem by měla být schopnost zefektivnit působení pracovníků v organizaci. 

K tomuto cíli se snaží personalisté dojít pomocí mnoha činností a nástrojů. Základem je, 

aby vhodní pracovníci obsadili vhodná pracovní místa, a aby byli dostatečně motivováni 

ke svojí práci. Pouze tak mohou zaměstnanci podávat kvalitní pracovní výkony 

a přispívat tak ke zlepšení fungování organizace. Personalisté se podílejí na rozvoji 

zaměstnanců a pomáhají najít talenty mezi pracovníky a rozvíjet je tak, aby se stali 

hnacím motorem rozvoje organizace a inspirovali své kolegy. Dalším z hlavních úkolů 

personalistů je zajišťovat vhodné klima ve organizace a realizovat politiku vyvažující 

a respektující různé potřeby všech stran (Armstrong, 2007, s. 30). 



 
 

24

Z výčtu činností personálních útvarů je patrné to, jak důležitá práce spadá 

do kompetencí personalistů. Problémem se ovšem často stává to, že jim nejsou 

přiděleny dostatečné pravomoci, kterými by byli schopni nutná opatření přijímat. 

Některé organizace si ještě nezvykly důvěřovat radám personalistů a raději se rozhodují 

na základě dat nebo jiných faktorů. Tato situace se ale podle průzkumů konzultantských 

firem (Hudson, 2009) začíná měnit k lepšímu, a to především z důvodu hospodářské 

recese, která top management donutila vést hlubší dialog s HR odborníky, aby se 

předešlo zbytečným chybám. 

Za důležité považuji alespoň krátce vysvětlit rozdíl mezi personálním řízením 

a řízením lidských zdrojů, neboť tyto dva pojmy jsou v některých odborných textech 

brány jako synonyma, ale existují zde určité rozdíly. Podle některých autorů je řízení 

lidských zdrojů vývojovou etapou personálního řízení, což je tvrzeno především 

v případě, nahlíží-li autor na problém prizmatem personálního řízení. Naopak pokud jej 

sleduje z perspektivy organizace, je řízení lidských zdrojů činností manažerů 

a personální řízení zajišťuje personální útvar. U řízení lidských zdrojů je výraznější 

zaměření aktivit na vedoucí pracovníky a rozvoj managementu, zatímco personální 

řízení projevuje větší zájem o běžné zaměstnance. Největší proměn je zřejmá 

v odlišném chápání pracovníků, neboť řízení lidských zdrojů se na ně zaměřuje jako 

na zdroje, které jsou pro společnost nejdůležitějším subjektem a je potřeba vybrat 

správný přístup k jejich řízení tak, aby byli dokonale využiti (Kocianová, 2004, s. 145). 

 

2.2 Personální činnosti 

 Systémy personálního řízení jsou z hlavní části tvořeny personálními činnostmi, 

tedy aktivitami prováděnými personálním oddělením a ve spolupráci s liniovými 

manažery, které jsou nástrojem k řízení lidských zdrojů a vytvoření systému.  

 

2.2.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

 Pro vytvoření pracovního místa je nutné nejprve analyzovat potřeby organizace 

a zjistit, zda je nové místo nezbytné a jaké úkoly bude zajišťovat. Pracovní místo je 



 
 

25

základním prvkem struktury, tedy souborem příbuzných úkolů zpracovávaných jednou 

osobou s odpovědností za svěřené úkoly. Analýza pracovních míst dává podklady nejen 

k tvorbě nových míst, ale také k vytvoření popisu práce a stanovení požadovaného 

profilu budoucího zaměstnance. 

 Samotná analýza pracovního místa probíhá tak, že se popíše práce 

na pracovním místě s představou o člověku, který by tuto práci vykonával. Pracovník 

analyzující pracovní místo zjišťuje a zaznamenává jaké pracovní úkoly a metody jsou 

na tomto místě vykonávány. Současně identifikuje odpovědnost a vazby na jiná 

pracovní místa a podmínky, v nichž je práce prováděna (Koubek, 2006, s. 43).  

Hlavními metodami k získání informací o pracovním místě jsou rozhovor, 

dotazník a pozorování. Ke zjištění úrovně odpovědnosti a požadavků kladených 

na pracovníka se využívají rozhovory s pracovníky a přímým nadřízeným. K podobnému 

účelu slouží také dotazníky, jež jsou používány především pro analýzu většího množství 

pracovních míst. Poslední a časově velmi náročnou metodou je pozorování, kdy je 

sledován pracovník při práci a jsou zdokumentovány jeho pracovní úkoly, doba k jejich 

vykonání, pracovní pomůcky a pracovní podmínky při práci. Vedle těchto postupů je 

možné aplikovat také síťovou analýzu, časovou analýzu pracovního postupu a metody 

rozboru postupu (Kocianová, 2010, s. 45).  

Po analýze pracovního místa by mělo následovat vytvoření popisu pracovního 

místa, které informuje o práci na pracovní pozici, postavení místa v organizaci 

a podmínkách na daném místě (Kocianová, 2010, s. 51). V praxi často obsahuje kritéria 

úspěchu, v jehož návaznosti se nastavují cíle pro roční hodnocení. Jakmile má 

organizace k dispozici popis pracovního místa, může na jeho základě vytvořit kvalifikační 

profil pracovníka, kde bývá uvedeno požadované vzdělání a pracovní zkušenosti, délka 

praxe, znalost jazyků a další dovednosti a znalosti, případně i osobnostní a fyzické 

předpoklady (Kocianová, 2010, s. 52). 

 Při samotném vytváření pracovních míst je potřeba sledovat dvě roviny. Zaprvé 

je nutné vyhovět potřebám organizace, která dané pracovní místo poskytuje a zajistit 

efektivitu činností, produktivitu a také kvalitu. Zadruhé je ovšem nezbytné splnit 

očekávání pracovníka, který obsadí vzniklé místo, tak, aby naplňoval své potřeby 

v podobě zájmů, rozmanitost pracovních úkolů a možnost úspěchu (Armstrong, 2007, 
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s. 279). Jedná se zde tedy o „specifikaci obsahu, metod a vztahů pracovního místa 

za účelem uspokojení technologických a organizačních požadavků a rovněž sociálních 

a osobních požadavků držitele pracovního místa.“ (Armstrong, 2007, s. 279) 

 

2.2.2 Personální plánování 

 Plánování je nejdůležitějším nástrojem, kterým organizace dosahují svých 

vytýčených cílů nastavených na odlišně dlouhá období. Do ročního plánování nákladů se 

promítají dostupné informace o pravděpodobném vývoji v následujícím období. Díky 

podkladům z předcházejících období může organizace poměrně přesně určovat 

rozpočet na příští rok. Samozřejmě v případě, že ekonomika není poznamenána 

propadem, jak tomu bylo v době krize, kdy společnosti ztratily velkou část svých příjmů.  

 Personální plánování určuje zdroje, které budou v následujícím období 

vynakládány na personální činnosti a zabezpečí všechny potřeby oblasti řízení lidských 

zdrojů. V personálním plánování dominuje otázka pracovní síly v organizaci, kdy je 

nutné zhodnotit, zda současní pracovníci dokážou zajistit potřebné funkce organizace. 

V případě, že organizace nedisponuje dostatečným počtem kvalifikovaných 

a osobnostně vhodných pracovníků, kteří jsou flexibilní a optimálně rozmístěni 

do pracovních míst a odvádějí práci za optimální náklady, je nutné zvážit redesign 

pracovních míst, přemístění pracovníků na jiná pracovní místa a případně vytvoření 

dalších pracovních míst (Kocianová, 2010, s. 73). Dochází také k opačné situaci, kdy si 

zaměstnavatel díky plánování uvědomí, že v organizaci má příliš zaměstnanců, kteří 

nepracují efektivně, a pak začne svou pracovní sílu redukovat. 

 Na základně předem definovaného počtu pracovních míst se může organizace 

soustředit na plánování konkrétních činností. Je potřeba zvážit, odkud bude organizace 

čerpat zdroje pracovní síly, zda má dostatek svých vhodných pracovníků uvnitř 

organizace nebo bude hledat mimo ni. Z plánování vychází nutnost nastavit také plán 

vzdělávání na následující období, který ovlivňuje kvalifikaci a pohyb pracovníků uvnitř 

organizace. Dále je potřeba naplánovat možné změny v rozmístění pracovníků 

v organizaci a připravit odměňování a motivační systém pro zlepšení produktivity práce. 

Při plánování všech personálních činností je nutné vždy dávat pozor na náklady, které 
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musí být efektivně využity, aby nedocházelo k plýtvání prostředky (Koubek, 2006, 

s. 116-119). 

 

2.2.3 Získávání a výběr pracovníků 

 Procesem získávání a výběru pracovníků může organizace výrazně ovlivnit svojí 

podobu, vnitřní vztahy na pracovišti a celkovou úspěšnost organizace. Proto je tento 

proces zásadní personální činností, kterou se personalisté snaží najít vhodné uchazeče, 

kteří by odpovídali profilu společnosti, což je důležité například pro adaptaci nového 

zaměstnance ve firmě a přijetí firemní kultury organizace. 

Získávání potencionálních pracovníků je činnost, při níž se personalisté snaží 

zajistit dostatečné množství kvalitních kandidátů pro následný výběr. Na základě 

vytvořeného popisu pracovního místa a kvalifikačních požadavků hledají vhodné 

uchazeče, a to jak interně z vnitřních zdrojů, tak i externě prostřednictvím inzerce nebo 

personálních agentur. Po stanovené době by měli mít k dispozici určitý počet životopisů 

a dostatek relevantních informací o uchazečích, aby mohli posoudit jejich vhodnost pro 

práci v organizaci (Kocianová, 2010, s. 79). Vedle inzerce mezi další metody, kterými je 

možné získávat uchazeče, patří spolupráce s úřady práce, spolupráce se vzdělávacími 

institucemi či sdruženími odborníků. Uchazeči mohou být k výběru někým doporučeni 

nebo je personální oddělení či agentura může oslovit přímo. Využívány jsou také 

samotné nabídky uchazečů, vývěsky a letáky (Kocianová, 2010, s. 85). 

Pokud mají personalisté dostatek kvalifikovaných uchazečů, můžou přejít 

k výběru pracovníků. V této fázi je potřeba zhodnotit předpoklady všech uchazečů tak, 

aby dostáli nárokům pracovního místa a také, aby měli potenciál k rozvoji vzhledem 

k jejich budoucímu působení v organizaci. Na konci je vybrán uchazeč jevící se jako 

nejvhodnější s ohledem na stanovené požadavky. Výběru pracovníků by se měl účastnit 

také přímý nadřízený budoucího pracovníka a měl by mu být věnován dostatek času, 

aby se předešlo přijetí nevhodného uchazeče (Kocianová, 2010, s. 94). Podle 

Armstronga (2007, s. 343) je cílem celého procesu získávání a výběru pracovníků to, aby 

organizace získala kvalitního pracovníka s vydáním minimálních nákladů. 
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2.2.4 Přijímání, rozmisťování a adaptace zaměstnanců 

 Příchod nového zaměstnance je důležitou událostí jak pro přicházejícího 

pracovníka, tak i pro organizaci, která se jeho start snaží co nejlépe zabezpečit. 

Nervozitu zaměstnance z nového prostředí a neznámých lidí je potřeba překonat 

s podporou pracovníka personálního oddělení, který nového zaměstnance 

do organizace přivítá.  

 Ještě před příchodem zaměstnance (případně první den nástupu) je nutné 

vyřešit jeho přijetí do společnosti, které je upraveno právními a administrativními 

náležitostmi. Pracovní poměr vzniká podpisem smlouvy a dalších dokumentů, které 

organizace vyžaduje, případně jmenováním (Kocianová, 2010, s. 128). 

 Uvedení nového zaměstnance do společnosti je odlišné v každé organizaci, 

i když ve všech je podobná určitá standardní procedura. Uvítání ve společnosti zaštiťuje 

personální útvar, kde proběhne i podpis pracovní smlouvy a vyřízení technických 

náležitostí příchodu. V menších společnostech posléze ještě probíhá seznámení nově 

příchozího se zásadami v oblasti personální politiky, aby měl přehled o možnostech, 

které ve společnosti má. Ve velkých společnostech, které přijímají najednou větší 

množství zaměstnanců, bývá toto představení od personalistů krátké, protože 

zaměstnance čeká ještě vstupní trénink orientace, jenž může být i několikadenní – 

podle velikosti organizace. K rychlé orientaci mají organizace připraveny takzvanou 

„Příručku pracovníka“, v níž nový zaměstnanec najde nejdůležitější informace, které by 

měl znát. Poté dochází zpravidla k předání zaměstnance do správy jeho nadřízeného 

nebo alespoň do útvaru, v němž má pracovník působit.  

 Předáním pracovníka na jeho oddělení by ale práce s ním neměla skončit, 

protože je nutné mu pomoci adaptovat se na nové prostředí. Především se musí 

adaptovat na kulturu organizace, svoji pracovní činnost a na sociální podmínky 

v organizaci (Kocianová, 2010, s. 130). Tento proces je důležitý zejména kvůli potřebě 

snižování nákladů spojených s odchodem nedávno přijatých zaměstnanců, neboť tento 

jev bývá poměrně častý a zaměstnavatel přijde o prostředky, které do odešlého 

zaměstnance již vložil a současně musí vynakládat další prostředky na hledání jeho 

náhrady (Armstrong, 2007, s. 396). Z dlouhodobějšího hlediska do adaptačního procesu 
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spadá také vzdělávání pracovníka a rozhovory s personalistou a nadřízeným, které 

mohou včas identifikovat nespokojenost na straně pracovníka. 

 Rozmisťování pracovníků je nástrojem, který umožňuje umístit vhodného 

pracovníka na správné místo a optimálně tak využít jeho schopnosti. Především při 

vytváření týmu je nutné zajistit, aby se v týmu nacházeli odlišní hráči, kteří budou 

skupinu doplňovat a rozdělí si mezi sebe úkoly efektivně. Definice rozmisťování 

pracovníků podle Koubka zní jako „… kvalitativní, kvantitativní, časové a prostorové 

spojování pracovníků s pracovními úkoly a pracovními místy s cílem optimalizovat vztah 

mezi člověkem, jeho prací a pracovním místem, a tím dosahovat zlepšování 

individuálního, týmového i celoorganizačního pracovního výkonu.“ (Koubek, 2006, 

s. 235)  

Specifičtějším termínem je zde potom staffing, kdy se personalisté snaží 

formovat pracovní sílu v rámci organizace a mění například její počet, kvalifikační 

strukturu a pracovní schopnosti. V praxi dochází k povyšování pracovníků, převedení 

na jinou práci nebo přeřazení na nižší funkci (Koubek, 2006, s. 237-238). 

 

2.2.5 Hodnocení a řízení pracovního výkonu 

 Řízení pracovního výkonu je podle Armstronga (2007, s. 413) systematický 

proces vedoucí ke zlepšování výkonu organizace, kterého je dosahováno rozvojem 

jedinců a týmů, kteří poté odvádějí lepší výsledky. Toho je dosaženo tak, že jsou 

nastaveny konkrétní cíle a plány jejich výkonu a současně je domluven také osobní 

rozvoj pracovníka. Pracovník si tak plně uvědomuje, co je po něm požadováno a jak má 

přispět ke zlepšení výkonu organizace a možnému zlepšení svého kariérního postupu. Je 

to především nástroj manažerů pro řízení pracovní výkonnosti (Wagnerová, 2008, 

s. 12). 

 Cílem této činnosti je nastavit kulturu vysokého výkonu tak, aby se sami 

pracovníci v organizaci snažili zlepšovat podnikové procesy a přinesli největší výkon. 

Proces řízení pracovního výkonu propojuje individuální a podnikové cíle a zajišťuje, aby 

se zaměstnanci ztotožnili s podnikovými hodnotami. Snaží se využít maximum znalostí 

a schopností, které mají zaměstnanci, a rozvíjet je pro budoucí růst výkonu.  
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 Proces by měl být co nejflexibilnější, aby se zamezilo zkostnatění této činnosti, 

která se pak proměňuje v byrokratický systém, v němž nejde o skutečné zlepšení 

výkonu a rozvoj zaměstnanců. Za byrokratický model považuje Armstrong (2007, s. 417) 

roční hodnocení pracovního výkonu, které podle něj vychází pouze od vedoucích 

zaměstnanců, kdežto řízení pracovního výkonu je naopak založené na spolupráci mezi 

pracovníkem a nadřízeným a hledání vhodných cílů a prostředků. Někteří autoři ovšem 

nadále chápou hodnocení pracovníků a řízení pracovního výkonu jako totožné principy1. 

Hodnocení pracovníků lze chápat také jako součást řízení pracovního výkonu 

zaměstnance. 

 Samotný proces by měl být podle Wagnerové (2008, s. 35-39) kontinuální 

a pružný a měl by probíhat na základě ročního cyklu ve třech fázích. Cyklus začíná 

rozhovorem sloužícím ke stanovení cílů, který je podmíněn otevřenou komunikací. 

Na tomto rozhovoru si hodnocený s hodnotitelem dohodnou cíle na následující období 

na základě informací, které mají oba k dispozici. Cíle by měly být motivující a reálné 

a měla by být nastavena kritéria pro vyhodnocení. Následuje průběžné sledování 

výkonnosti, kdy hodnotitel dává hodnocenému pravidelně zpětnou vazbu, která by 

měla být pozitivní a srozumitelná. Ideální je, pokud nadřízený podává zpětnou vazbu 

častěji než při formálním ročním hodnocení, protože si podřízení přejí vědět, jak si 

vedou i během roku. V poslední fázi dochází k hodnocení dosažených výsledků, které 

může pomoci organizaci lépe zacházet s lidskými zdroji, pokud je správně provedeno. 

Organizace tak získává nástroj pro komunikaci napříč organizací. 

 

2.2.6 Odměňování pracovníků 

 Odměňováním pracovníků dokáže zaměstnavatel nejefektivněji motivovat své 

zaměstnance k podávání kvalitních výkonů pro organizaci. Podle Elšika a Nachbagauera 

je jako odměna „… označována ta peněžní částka, kterou zaměstnanec obdrží v rámci 

smluvně upraveného pracovního poměru za to, že dal zaměstnavateli k dispozici svou 

pracovní sílu.“ (Kasper, Mayrhofer, 2005, s. 491) Tato oblast se ovšem týká 

i rozmanitějších prvků než pouze platu. Organizace se dlouhodobě snaží vytvořit takový 

                                                 
1 Hroník řízení pracovního výkonu považuje za modernější termín pro hodnocení pracovníků a můžeme jej tedy 
používat synonymně. Hroník. Hodnocení pracovníků. (Hroník, 2006, s. 13). 
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systém, který by byl spravedlivý a motivující pro všechny pracovníky a současně, aby byl 

pro společnost co nejméně nákladný a v ideálním případě vytvořil kulturu vysokého 

výkonu. V posledních letech se do popředí dostává téma propagované genderovými 

organizacemi, které se snaží o stejné ohodnocení pro muže i ženy. Jedná se tedy 

o dlouhodobý proces, na který nepůsobí pouze faktory uvnitř organizace, ale také zvyky 

a stimuly přicházející z národní kultury a společnosti. 

 V odměňování se jedná o několik oblastí, ze kterých se skládá celková odměna 

zaměstnance. Nejviditelnější částí je především transakční odměna v podobě základní 

peněžní odměny (pevná nebo pohyblivá mzda/plat) a zaměstnanecké benefity, které 

musí být konkurenceschopné, aby do společnosti přivedly dostatečné množství 

kvalitních uchazečů o zaměstnání. S odkazem na Zákoník práce se „mzda a plat […] 

poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti 

pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných výsledků …“ 

(Kocianová, 2010, s. 163) Další část celkové odměny tvoří nehmotné odměny ve formě 

ocenění, zvýšení odpovědnosti nebo osobního rozvoje a řízení pracovního výkonu 

(Kocianová, 2010, s. 161).  

 Mezi zaměstnanci jsou velmi oblíbené zaměstnanecké benefity, které se neváží 

na výkon a nesnaží se k němu zaměstnance přímo motivovat. Jejich účelem je spíše 

stabilizovat zaměstnance ve společnosti a ovlivnit jejich spokojenost. V České republice 

se nejčastěji poskytují benefity, které mají pro zaměstnance okamžitý efekt, nejčastěji 

jde o stravenky, týden dovolené navíc, zdravotní dny volna, příspěvky na kulturu i sport 

či rekreaci, výhodnější půjčky, penzijní připojištění (Kocianová, 2010, s. 165). V řadě 

firem, které nabízejí nějaký produkt, dostávají zaměstnanci slevu na firemní produkty či 

služby. V současné době stát ovšem uvažuje o zmenšení prostoru pro daňově 

zvýhodněné benefity, které zaměstnavatelé upřednostňují. Některé velké organizace 

nabízejí pro zaměstnance systém kafeterie, který spočívá v udělení určitého počtu 

bodů, které zaměstnanci mohou čerpat na libovolné výhody – stravenky, vzdělávání, 

kultura či sport. Tento systém je pro firmy výhodný proto, že má kontrolu nad náklady 

za benefity a každý zaměstnanec si může vybrat oblast benefitů, která mu vyhovuje. 

Někteří autoři doporučují systémy kafetérie nejen jako benefitní program, ale také jako 

nástroj pro vzdělávání manažerů (Folwarczná, 2010, s. 208). 
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Cílem odměňování je podle Armstronga odměnit zaměstnance podle hodnoty, 

kterou organizaci vytvářejí a nastavit odměňování v součinnosti s podnikovými cíli 

na jedné straně a se zaměstnaneckými potřebami a hodnotami na straně druhé. 

Odměňování také pomáhá předat zaměstnancům informaci o souvislostech mezi 

ohodnocením a očekávaným chováním a výsledky. Důležitým cílem je přilákat a udržet 

vysoce kvalitní lidi, které organizace potřebuje a motivovat zaměstnance k jejich 

závazku a angažovanosti ve společnosti (Armstrong, 2007b, s. 4). 

   

2.2.7 Vzdělávání a plánování osobního rozvoje 

 S pomocí vzdělávání zaměstnanců a řízení jejich rozvoje dokážou personalisté 

a linioví manažeři slaďovat požadavky míst a schopností pracovníků v současnosti 

i budoucnosti. Firemní vzdělávání je aktivita, již by měly všechny organizace 

podporovat, protože má pozitivní vliv na řadu odlišných faktorů. Zejména dává 

zaměstnanci zprávu, že si ho firma váží a chce do něj investovat své prostředky. Pro 

organizaci je to také prostředek, jak se vyrovnat s neustálými vnějšími změnami 

a zajistit si kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu, kterou může podle potřeby různě 

využívat. Dochází také ke zvyšování efektivity, zkvalitňování vnitřních procesů a rozvoji 

samotného podniku. 

 Základní smysl vzdělávání lze spatřovat v tom, že formuje pracovní schopnosti 

například v oblasti sociálních vlastností žádoucích pro zdravé mezilidské vztahy 

zaměstnanců a samozřejmě zde jde také o prohlubování kvalifikace zaměstnanců 

(Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 63). Důležité je ovšem rozlišovat mezi vzděláváním 

a rozvojem. Vzdělávání je cílená aktivita, při níž je zaměstnanec trénován k získání 

znalostí potřebných k výkonu své práce. Rozvoj je zde širší pojem, protože se jedná 

o dlouhodobější aktivitu s cílem podpořit rozvoj kariéry pracovníků v souvislosti 

s potřebami společnosti.  

 Podnikové vzdělávání zahrnuje různé aktivity a existuje mnoho nástrojů pro 

vzdělávání. Zaměstnanec se po vstupu do organizace účastní nejdříve v rámci 

adaptačního procesu školení, které ho připravuje na výkon své práce. V průběhu jeho 

zaměstnání dochází k prohlubování kvalifikace v oblasti, kterou potřebuje k výkonu své 
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práce. V rámci vzdělávání může také dojít k rekvalifikaci, kdy si má pracovník osvojit 

nové povolání. Pro organizaci a zaměstnance je ovšem klíčové zvyšování kvalifikace, 

které se stává součástí rozvojového plánu (Bartoňková, 2010, s. 17). 

 Plánování osobního rozvoje je nastavováno pracovníkem ve spolupráci 

s vedoucím či personalistou. Cyklus probíhá podle Armstronga (2007, s. 471) ve čtyřech 

fázích: 

1. analýza současného stavu a potřeby rozvoje, 

2. stanovení cílů, které by mělo obsahovat návrhy na zlepšení výkonu, 

získání dovedností a rozšíření znalostí, rozvoj oblastí schopností, 

3. vypracování plánu kroků stanovující, co je třeba udělat k dosažení 

stanovených cílů, 

4. realizace. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Grafické znázornění cyklu plánování osobního rozvoje 

(Zdroj: Armstrong, 2007, s.471, upraveno). 

 

 Vzdělávací aktivity a rozvoj pracovníka by měly být v souladu s firemní strategií 

a personální politikou, protože přispívají k implementaci podnikové strategie. Pro 

kvalitní fungování programu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je nutné systém správně 

nastavit (Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 65). Důležité je také plánování vzdělávání 

a rozvoje, kdy Hroník (2006, s. 101) doporučuje připravovat rozvojové plány v horizontu 

jednoho roku a kariéru pracovníka maximálně na dobu tří let. Důvodem, proč tuto dobu 

nepřekračovat je neustále se měnící situace na trzích, v trendech a ve společnosti. 

Zhodnotit 
současný stav 

Stanovit cíle 

Naplánovat 
kroky 

Realizovat 
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 Do oblasti rozvoje zaměstnanců patří také řízení kariéry, v jehož rámci 

„… organizace vybírá, hodnotí, orientuje a rozvíjí pracovníky tak, aby si zajistila určité 

množství kvalifikovaných lidí, kteří budou odpovídat budoucím požadavkům.“ 

(Kocianová, 2010, s. 176) Zejména jedná-li se o plánování následnictví, je nutná příprava 

dostatečného množství budoucích manažerů, kteří nahradí stávající manažery po jejich 

odchodu z organizace. Organizace se může soustředit na řízení kariéry svých 

zaměstnanců, z nichž některé povede až do vedoucích pozic nebo, pokud neplánuje 

dlouhodobě, může získávat tyto manažery z externích zdrojů (Kocianová, 2010, s. 176). 

Podle výzkumu BCG (Strack, 2010, s. 8) mají organizace, v nichž je řízení kariéry 

zaměstnanců a řízení talentů na vysoké úrovni, také lepší hospodářské výsledky, 

protože ušetří náklady za zaškolování nových manažerů. Eliminuje se proces 

identifikace s firemní kulturou, neboť pracovník již kulturu zná a je navíc motivován 

povýšením. 

 

2.2.8 Péče o pracovníky a pracovní podmínky 

 S rozvojem tržní společnosti a konkurence v českém prostředí si stále více 

zaměstnavatelů uvědomuje nutnost starat se o své zaměstnance a nabízet jim 

motivující prostředí pro vlastní práci. Péče o pracovníky se dělí podle Koubka (2006, 

s. 343) na tři oblasti: 

• povinnou péči – danou zákonně či předpisem nebo kolektivní smlouvou, 

• smluvní péči – dohodnutou v rámci kolektivní smlouvu, 

• dobrovolnou péči – jež je projevem personální politiky organizace a snaží se 

zajistit, aby byli pracovníci v organizaci co nejspokojenější. Jedná se především 

o pracovní dobu a prostředí, bezpečnosti práce, personální rozvoj, služby 

poskytované pracovníkům na pracovišti i jejich rodinám mimo pracoviště 

a případně také péče o životní prostředí, dnes již součást CSR politiky 

organizace. 

Personální útvar zajišťuje, aby byla pro všechny zaměstnance zajištěna povinná péče, 

a formuje dobrovolnou péči tak, aby byla co nejatraktivnější pro zaměstnance 

i případné uchazeče o zaměstnání. Personální oddělení zajišťuje především školení 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení pro řidiče. Například také kontroluje 

a zajišťuje závodní preventivní péči, která je řadou zaměstnanců vnímaná jako benefit. 

Na vedoucích pracovnících leží zodpovědnost za kontrolu dodržování stanovených 

pravidel a norem (Koubek, 2006, s. 361). 

  

2.2.9 Uvolňování pracovníků 

 Uvolňování pracovníků ve smyslu propouštění je pro řadu personálních 

specialistů nejnepříjemnější část jejich práce, kdy se do hry dostávají ve velké míře silné 

emoce, a je proto potřeba věnovat dostatečné množství času na přípravu.  

Pracovní poměr může být ukončen dobrovolným odchodem pracovníka 

z organizace nebo propuštěním zaměstnance, penzionováním nebo úmrtím (Kocianová, 

2010, s. 191). K dobrovolné rezignaci zaměstnance výpovědí dochází zejména 

v případech, kdy chce daný člověk urychlit vývoj své kariéry nebo dostal lépe placenou 

nabídku na pracovní místo, případně odchází do předčasného důchodu. V současnosti 

také častěji dochází k přestěhování do jiného regionu nebo země pro získání zkušeností 

ze zahraničí. Na druhé straně odcházejí zaměstnanci z organizace dobrovolně i z důvodu 

nespokojenosti s ohodnocením, zacházením v zaměstnání nebo osobními vztahy 

s nadřízeným nebo na pracovišti (Armstrong, 2007, s. 402). 

 Propouštění zaměstnanců je proces, při němž organizace ukončuje poměr 

s pracovníkem, a to na základě organizačních důvodů nebo-li nadbytečnosti, a nebo 

kvůli problémům se zaměstnancem. Nadbytečnost se v organizacích vyskytuje 

především v dobách krize, kdy je potřeba výrazně snižovat náklady, což se přirozeně 

dotkne zaměstnanců, kteří představují pro společnost finanční zátěž. Současně také 

trendy v řízení organizací od 90. let doporučují organizace zeštíhlovat, provádět 

reengineering a zvyšovat produktivitu zaměstnanců za co nejnižší náklady. Dalším 

důvodem pro ukončení pracovního poměru je snaha organizací hlídat si výkony 

zaměstnanců. Propouštěni jsou pak ti, kteří dlouhodobě neplní předem stanovené cíle 

(Armstrong, 2007, s. 401).  

 Při propouštění zaměstnanců je třeba zachovat jasné postupy a dodržovat 

spravedlnost při výběru nadbytečného personálu. Současně je třeba zvolit citlivý postup 
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pro sdělení informace o samotném propuštění a snažit se dotčeným zaměstnancům 

poskytnout co nejlepší podporu. Jedná se především o jasné a férové zacházení, kdy 

v ideálním případě komunikuje výpověď přímý nadřízený a sdělí zaměstnanci důvody 

jeho výběru a personální oddělení zajistí pouze administrativní zprocesování. 

Ke zlepšení situace propouštěných zaměstnanců může organizace použít nástroj 

outplacementu. Buď se přímo snaží vyhledat náhradní zaměstnání pro propouštěného 

zaměstnance, nebo může nabídnout interně či externě program, v němž se 

zaměstnanec znovu dokáže ucházet práci na pracovním trhu. Typický outplacementový 

program může zahrnovat konzultaci pro určení vhodného typu zaměstnání a možného 

kariérního vývoje, přípravu životopisu a motivačního dopisu, nácvik přijímacího 

pohovoru.  

Cílem všech nástrojů a jednání personálního oddělení a přímého nadřízeného 

a také nabídnutí outplacementu je to, aby odchod zaměstnance z organizace proběhl 

pokud možno v přátelském duchu, a aby na straně zaměstnance nezůstal pocit 

ukřivdění. 
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3 SYSTÉMY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

Každá organizace si od svého vzniku vytváří své vlastní strategie a systémy pro 

své fungování. Souvisí to se způsobem vývoje organizací, který se od svého chaotického 

a operativního začátku dostává postupně do fáze, v níž je potřeba položit základy pro 

organizaci čím dál složitější struktury společnosti. Tento proces je popsán v kapitole 

1.2 Fungování organizace za pomoci modelu podle Glasla a Lievegoeda (Kasper, 

Mayrhofer, 2005, s. 53-55). 

Ve výzkumu organizací a managementu se po klasickém přístupu a škole 

lidských vztahů dostává do popředí systémový management, který vedle lidských zdrojů 

sleduje také oblasti, které organizační vývoj ovlivňují hlouběji, jde spíše o ekonomické 

ukazatele. Autoři v oblasti systémového managementu požadují, aby byly organizace 

nahlíženy jako celý systém vytvořeny z navzájem propojených částí. Tento způsob 

myšlení byl později označen jako holistický kvůli zkoumání organizací jako celků. Holos 

je řecký výraz pro celek a angličtina má kořen tohoto termínu ve slově „whole“ 

(Jacskon, 2003, s. 3). Holistický přístup vidí organizace jako „otevřené systémy“, které 

se neustálé navzájem ovlivňují se svým okolím (Jackson, 2000, s. 62). 

 Systémový přístup přibližuje také Senge s knihou Pátá disciplína, v níž autor 

představuje systémové myšlení jako stěžejní pro fungování organizací. Podle něj lze 

určitému systému porozumět jen tehdy, je-li pozorně vnímán jeho celek, nikoli jen 

jakoukoli jedinou část tohoto strukturního vzorce. Důvodem je propojenost systémů, 

kterou může být snadno přehlédnuta a také to, že se účinky jednoho rozhodnutí mohou 

projevit i po několika letech. Pro lidi, kteří jsou součástí systému, je složité vzorec 

postřehnout, protože se také soustředí spíše na okamžité stavy jednotlivých částí 

systému (Senge, 2007, s. 75-85). 

Zde se dostávám k systémům personálního řízení, které jsou poměrně 

abstraktním pojmem, jemuž se oborová literatura nevěnuje. Publikace se většinou 

zabývají tím, jakým způsobem by mělo personální oddělení fungovat a jakými činnostmi 

se zabývá, ale není zde uvedeno to, jak zařadit personální útvar do organizační struktury 

tak, aby dosahoval optimálních výsledků. V každé společnosti pak dochází k tomu, že 

personální oddělení je odlišně zařazeno a také má v rámci své vlastní organizace různou 
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podobu. Tuto podobu samozřejmě ovlivňují objektivní faktory jako je velikost 

organizace či obor činnosti, ale také může jít i o faktory subjektivní jakým je například 

snaha managementu o dosažení lepšího řízení lidských zdrojů. V takové společnosti 

získává oddělení lidských zdrojů silnou pozici a mandát, kterým může pomoci řídit 

pracovníky tak, aby byli co nejlépe využiti. 

K pochopení, co se skrývá pod označením systém personálního řízení, je potřeba 

podívat se na to, co to vlastně systém je. Tento výraz původně pochází ze starořecké 

filozofie a znamenal tehdy seskupení, sjednocení a celek. (Říman, 1987, s. 993). Systém 

je soubor působících nebo se navzájem ovlivňujících systémových částí, které tvoří 

jeden integrovaný celek. Tuto definici potvrzuje také Jackson (2003, s. 3), který tvrdí, že 

„… systém je komplexní celek, jehož fungování závisí na jeho částech a interakci mezi 

těmito částmi.“ Celek je také chápán jako souhrn vztahů, které se navzájem ovlivňují. 

Systémy sdílejí společné vlastnosti, zejména to, že mají strukturu definovanou částmi 

a složením. Systémy se určitým způsobem chovají, což obnáší vstupy a jejich 

procesování a následně výstupy informací a dat či energie a materiálu. Systémy jsou 

vzájemné propojené, kdy jejich rozmanité části mají mezi sebou funkční a strukturní 

vztah.  

Když definici systému vztáhnu na personální řízení, tak je systém personálního 

řízení souhrn opatření a činností, které jsou personálním útvarem prováděny tak, aby 

optimálně podporovaly ostatní činnosti v rámci organizace. Každá organizace, která se 

etabluje a navyšuje počet lidských zdrojů, musí zvyšovat svou organizovanost a nastavit 

procesy, které se v budoucnosti budou pouze opakovat. Procesy se neustále adaptují 

a vyvíjejí a s tím se také mění systém personálního řízení. Současně je potřeba si 

uvědomit, že stejně jako z definic systému vyplývá, že na sebe působí jeho jednotlivé 

části, tak také v organizaci působí všechna oddělení na oddělení personální. V rámci 

systému personálních činností se tedy budu věnovat nejen tomu, jak personální 

oddělení funguje, ale pokusím se také naznačit, jakým způsobem může být zasazeno 

do struktury organizace. 

Pro vznik a organizaci oddělení lidských zdrojů je zásadní počet zaměstnanců 

ve společnosti, neboť nutnost vytvořit místo personalisty vyvstává zpravidla v době, kdy 

organizace dosáhne počtu 100 až 150 zaměstnanců (Dvořáková, 2007, s. 14). Záleží 
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samozřejmě na typu společnosti, centralizaci či decentralizaci a zejména potřebu 

nejvyššího vedení přivést do organizace odborníky specializující se na lidské zdroje. 

V menších a středních firmách vykonávají personální činnosti jiné než k tomu určené 

útvary/osoby. V pionýrské fázi si organizace vystačí se základními prvky personální 

práce, které zvládá majitel nebo výkonný ředitel. Podle Koubka (2007, s. 24) by měla 

i menší společnost mít připravenou koncepci svých personálních činností.  

Personalisté by proto měli nejprve poskytovat služby liniovým manažerům 

a vyššímu managementu, který se stará o zaměstnance v oblasti řízení a kontroly 

podřízených. Linioví manažeři mají klíčovou roli při řízení lidských zdrojů tím, že vedou 

zaměstnance k dosahování vytčených cílů, což již pod HR nespadá (Tayeb, 2005, s. 5-6). 

Na personální práci se tak velkou mírou podílejí linioví manažeři, kteří tyto činnosti 

uvádějí do procesu.  

 

3.1 Personální řízení v rukou liniových manažerů 

Při práci liniových manažerů se jedná především o následující činnosti – řízení 

lidí, poskytování odborných znalostí, řízení provozních nákladů, organizování, sledování 

pracovních procesů, prověřování kvality a měření výkonu, jednání se zákazníky. 

Ve vzrůstající míře se ale linioví manažeři věnují právě provádění činností, které dříve 

náležely pouze personalistům.  

Pro úspěšnou práci liniových manažerů je zásadní dostatečná kvalifikace 

a zkušenosti s řízením podřízených. Zde je ovšem zásadní problém u řady manažerů, 

protože nedokáží dostatečně motivovat své zaměstnance a sdělovat jim zpětnou vazbu 

na jejich práci, která může být často negativní. Manažeři musí umět podat zpětnou 

vazbu takovým způsobem, aby zaměstnance nedemotivovali, naopak, aby mu pomohli 

se zlepšením jeho výkonu (Armstrong, 2007, s. 98). Je tedy nutné dlouhodobě se 

vzdělávat v oblasti vedení lidí, hodnotících a motivačních pohovorů, sdělování zpětné 

vazby a celkově naučit manažera otevřeně komunikovat s podřízenými tak, aby si 

vedoucí zajistil jejich důvěru. 

Důležité je, aby organizace dokázala zajistit rovnováhu mezi prací personalistů 

a úkoly liniových manažerů, protože jejich úkoly se často překrývají. Personalisté také 
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kontrolují práci liniových manažerů a může zde docházet ke konfliktům. Je proto 

potřeba, aby se obě strany snažily jednat s co největším respektem a porozuměním 

a často spolu diskutovaly o možnostech a problémech organizace. Praxe je však 

samozřejmě odlišná, neboť v některých organizacích jsou manažeři rádi, že za ně HR 

přebírá některé nepříjemné činnosti – například disciplinární řízení, propouštění 

(Armstrong, 2007, s. 99). 

Pokud má tedy organizace dobře fungovat, měli by si personalisté jako cíl vytyčit 

práci s liniovými manažery, kteří by pak měli personální strategii a politiku přenášet 

na zaměstnance. V některých oblastech by poté nedocházelo k selhávání a neefektivitě, 

jako například při řízení pracovního výkonu, protože sami linioví manažeři nejsou 

motivováni pracovat se svými podřízenými a nemají zájem na jejich rozvoji. Personalisté 

by proto všechny nové strategie a změny v procesech měli nastavovat ve spolupráci 

s liniovými manažery, aby je získali na svou stranu a ukázali jim, jaký přínos budou mít 

konkrétní činnosti pro jejich práci a výsledky. Proces nastavení úspěšné spolupráce mezi 

liniovými manažery a personalisty je běh na dlouho trať, ale vždy samozřejmě záleží 

na osobnostech těchto lidí a také na firemní kultuře organizace, jak podporuje jejich 

spolupráci. 

 

3.2 Způsoby organizování personálních oddělení 

Podle Dvořákové (2007, s. 13) „… postavení personálního útvaru v organizační 

struktuře vyjadřuje, jaký význam přikládá vrcholový management personální práci 

a jaké postavení má vedoucí personálního útvaru ...“ Toto tvrzení jistě nelze brát jako 

bernou minci pro všechny organizace, ale domnívám se, že pro řadu organizací tento 

výrok platí. Zejména je to možné sledovat na tom, že od 80. a 90. let 20. století začalo 

docházet k označování personálního útvaru jako oddělení lidských zdrojů. Měl to být 

signál, že pro danou organizaci znamenají lidské zdroje velmi důležitý prvek, s nímž se 

snaží podle toho pracovat. Samozřejmě nelze opomenout to, že v řadě firem toto 

přejmenování bylo pouhým trendem, který zkopírovaly od úspěšných firem. 

V posledních letech dochází k posilování role oddělení lidských zdrojů v souvislosti s tím, 
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že jeho ředitel je současně v užším vedení společnosti nebo je alespoň toto oddělení 

podřízeno přímo generálnímu řediteli (Dvořáková, 2007, s. 13). 

Personální oddělení vychází primárně z potřeb a velikosti společnosti 

v souvislosti s tím, jestli má společnost divize, či je jednolitá, zda působí pouze lokálně či 

regionálně. Specifický je vztah mezi HR odděleními v nadnárodních koncernech, v nichž 

se často tvoří strategie a procesy na vyšší úrovni a lokální personalisté aplikují tato 

řešení na své úrovni. 

Podle Dubiose (2004, s. 9) je nejznámějším a nejjednodušším způsobem 

fungování funkcionální personální útvar, který je jednolitým útvarem, v němž jsou 

rozděleny jednotlivé personální činnosti. Velké společnosti mohou mít specialisty 

na vztahy se zaměstnanci, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, odměňování a benefity či 

mzdy, případně další potřebné jednotky. V malé a střední organizaci vykonává tyto 

činnosti jedna či dvě osoby.  

V jiných organizacích, v nichž jsou velké a rozdílné divize, může fungovat 

personální oddělení divizionálně, tedy nabízet personální služby již v jednotlivých 

divizích. Například ve společnosti, která má svoje divize a vytvoří ještě servisní 

středisko, které na rozdíl od již vytvořených divizí působí pro střední Evropu a výrazně 

se rozrůstá, může organizace určit, že se jeden či více členů personálního oddělení 

budou starat pouze o toto středisko. Tento příklad bychom mohli považovat i jako 

ukázku struktury kombinovaného personálního oddělení, jehož jedna část poskytuje 

služby všem divizím a jiná část se věnuje pouze jedné divizi. 

Druhým způsobem je podle Duboise (2004, s. 9) metoda „kontaktního místa“, 

v níž se HR oddělení snaží vycházet co nejlépe vstříc potřebám klientů, partnerů či 

komunitě. Oddělení se pak více dělí na ty, kteří se zabývají vstupními zaměstnanci 

(od získávání a výběru, přes umisťování a orientaci), dále na ty, kteří zajišťují udržení 

zaměstnanců (v podobě mezd, tréninků, odměňování a zaměstnaneckých vztahů), 

nakonec na ty zabývající se odchodem zaměstnanců (propouštěním a penzionováním).  

V poslední době je podle Duboise oblíbený třetí typ organizace personálního 

oddělení, při níž se HR oddělení rozděluje na dvě části. První zajišťuje administrativní 

část personální práce – zejména mzdy, osobní údaje zaměstnanců, přípravy 
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personálních podkladů. Druhá skupina se snaží rozšiřovat znalosti z řízení lidských 

zdrojů na liniové manažery tím, že je školí nebo jim radí jakým způsobem zacházet se 

zaměstnanci, a to především v případech, kde si sami manažeři nevědí rady (Dubois, 

2004, s. 9). 

Podobně může personální útvar v návaznosti na teorie organizací fungovat jako 

štábní útvar generálního ředitele, kterému je útvar také podřízen. V organizacích, které 

chtějí, aby personální útvar byl blíže jiným organizačním jednotkám, je personální 

oddělení součástí štábní struktury přímo například u obchodního ředitele. V jiných 

organizacích může být personální útvar na stejné úrovni, jako jsou jiné organizační 

jednotky (Dvořáková, 2007, s. 13). Co se týká jeho zařazení v rámci organizačního 

uspořádání, rozlišuje Dvořáková (2007, s. 14) tři typy, přestože současně uvádí, že je 

toto uspořádání ovlivněno mnoha faktory, jako je velikost organizace, původ vlastníka 

nebo obor činnosti a strategie organizace: 

• liniově-štábní koncepce působící na centrále společnosti, kdy je 

personální oddělení rozděleno do odborů rozdělených na další odborná 

oddělení provádějící odlišné personální činnosti, 

• „front a back offices“, kde první kontakt s určitými organizačními 

jednotkami zajišťují front útvary, které poskytují personální poradenství 

a reprezentují HR oddělení navenek, zatímco back office vyřizuje 

zejména administrativní agendu spojenou s činností front útvarů, 

• střediska na centrále provádějící specializované personální služby 

a v organizačních jednotkách působící personalisté, kteří provádějí 

optativu. 

V každé organizaci praxe na personálním oddělení odlišná a jeho struktura je 

přizpůsobena konkrétním potřebám a požadavkům organizace. Adamse identifikuje 

čtyři přístupy k roli personálního oddělení, a to podle úrovně nárůstu míry externalizace 

při zabezpečování personálních činností (Armstrong, 2007, s. 68). 

1. Interní agentura – HR oddělení je samostatnou jednotkou a vykonává 

práci pro ostatní oddělení. 
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2. Interní konzultační útvar – HR oddělení poskytuje své služby vnitřním 

zákazníkům. 

3. Podnik uvnitř podniku – některé personální činnosti jsou poskytovány 

nejen interně, ale jsou obchodovány také externě. 

4. Externí poradenská služba – personální konzultace jsou nabízeny 

externím dodavatelem. 

Z posledního jmenovaného bodu vyplývá, že personální práce může být 

zabezpečována externě tzv. outsourcingem. Hlavním důvodem je zde úspora nákladů, 

protože služby jsou levnější a efektivnější. Výhodou je také to, že personalisté pracující 

v organizaci se mohou více soustředit na klíčové úkoly a nemusejí čas ztrácet například 

některými administrativními činnostmi. Outsourcing je také možnost, jak do organizace 

nakoupit nové know-how, které zatím nebylo praktikováno. Tato služba se nejčastěji 

používá v oblastech získávání a vzdělávání pracovníků, BOZP, poradenství pro 

pracovníky a pro péči o pracovní prostředí, nejvíc se však používá na administrativu 

spojenou se mzdovou agendou (Armstrong, 2007, s. 71). 

 

3.3 Mezinárodní řízení lidských zdrojů 

Rozšířenou oblastí, kterou se v současné době zabývá řízení lidských zdrojů, je 

mezinárodní řízení lidských zdrojů, které vzniklo v souvislosti s nárůstem globalizace. 

Podle Sculliona jsou tři hlavní důvody, proč je důležité zabývat se mezinárodním řízením 

lidských zdrojů. Zaprvé došlo v posledních letech k výraznému nárůstu globální aktivity 

a soutěže, protože roste počet mezinárodních společností a jejich vliv, s čímž narůstá 

také vliv mezinárodního řízení lidských zdrojů. Zadruhé je pro úspěch nebo nezdar 

společností efektivní mezinárodní řízení lidských zdrojů stěžejní. Zatřetí roste problém 

s nedostatkem dobrých mezinárodních manažerů, kteří by dokázali implementovat 

globální strategie. Obchodní neúspěch je zde spojen se špatným řízením lidských zdrojů 

a společnosti mají také narůstající problémy s expatrianty (Tayeb, 2005, s. 8). 

Mezinárodní řízení lidských zdrojů je podle Schulera a Briscoe „o pochopení, 

zkoumání, uplatňování a přehodnocení všech činností řízení lidských zdrojů v jejich 
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interním a externím smyslu. To, jak je ovlivněn proces řízení lidských zdrojů v podnicích 

v globálním prostředí, může vést ke zlepšení zkušenosti s mnohočetnými účastníky 

včetně investorů, zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů, prostředí 

a společnosti.“ (Briscoe, Schuler, 2004, s. 20) Mezinárodní firmy se musí v různých 

zemích vypořádat s odlišnými podmínkami v podobě lokální kultury a zvyků a musí 

přizpůsobit své jednání místnímu očekávání. Za tímto účelem zakládají na lokálních 

místech své pobočky nebo dceřiné společnosti, které se s místním prostředím dokáží 

lépe vypořádat. Ovšem vzdálenost od centrály a různé bariéry v komunikaci 

a porozumění vytvářejí komplikace pro řízení lidských zdrojů. Rozdíl je samozřejmě 

v tom, jak je organizace velká, protože čím větší a početnější organizace je, tím je řízení 

složitější. V každé zemi je odlišná kultura, která ovlivňuje potřeby, zájmy, výkon 

a oddanost, proto je důležité přijmout správné rozhodnutí v tom, jak globální pracovní 

sílu řídit. 

Barlett a Ghoshal rozlišují různé druhy firem působících na mezinárodní úrovni 

(Armstrong, 2007, s. 104). 

1. Decentralizovaná federace – národní jednotky fungují jako zvláštní 

subjekt snažící se optimalizovat výkon v lokálním prostředí, je to 

tradiční mnohonárodní společnost. 

2. Koordinovaná federace – centrum společnosti vytváří systémy řízení, 

aby si udrželo celkovou kontrolu, lokální manažeři však mají možnost 

provádět postupy dle vlastního uvážení na základě lokálních 

podmínek. 

3. Centralizovaný „náboj kola“ – zaměřuje se spíše na globální než 

na lokální trh. 

4. Nadnárodní – společnost vytváří strategické schopnosti, které jsou 

zacílené na globální konkurování, ale dokáže reagovat na podmínky 

na lokálním trhu. 

Důležitá otázka, kterou mezinárodní organizace v oblasti personálního řízení řeší 

je podle Armstronga (2007, s. 104) ta, zda mají tuto politiku konvergovat (sbližovat 

ve smyslu působit všude ve stejné podobě) nebo divergovat (vzdalovat ve smyslu 
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ponechat lokální rozdíly v organizacích). Existují samozřejmě argumenty proč řízení 

lidských zdrojů konvergovat, neboť pak má centrum organizace lepší přehled 

o procesech v dceřiných společnostech a s tím také větší kontrolu nad jejich chodem – 

především použitými financemi. Pro divergenci hovoří lepší překonávání lokálních 

překážek a může také lokální manažery motivovat k lepším výsledkům. 

V mezinárodní organizaci, která je řízena centrálně, bez prostoru pro nové nápady 

lokálních manažerů či přizpůsobujících procesů a strategií, proudící do lokální 

organizace z centra, může u manažerů a pracovníků docházet ke lhostejnosti a pocitu 

nedůvěry ze strany centrály. Můžou také pociťovat nemožnost změnit procesy 

v organizaci, což povede k jejich horším pracovním výsledkům. Zejména oblasti lidských 

zdrojů je nutné dát prostor pro modifikace na lokálních úrovních, neboť již 

z důvodu odlišných zákonných norem nebo zvyklostí fungujících v odlišných státech 

není možné nastavit například benefity ve všech regionech stejně.  

Příkladem může být dovolená, která je v České republice ze zákona stanovena 

v délce 20 dní, ale je pravidlem, že zaměstnavatelé nabízejí standardně týden dovolené 

navíc. Pokud by ji nenabízely, ztratily by konkurenceschopnost při získávání nových 

uchazečů. Na Slovensku je dvacetidenní dovolená zákonnou normou, ale jen pro mladší 

pracovníky a po odpracování určitého počtu let se tato doba automaticky zvyšuje 

na 25 dní. V případě, že se organizace snaží sladit benefity v těchto dvou zemích, naráží 

již na elementární problém s tím, jak tuto situaci vyřešit, aby zaměstnanci obou států 

vyšli z procesu sladění benefitů spravedlivě. V Maďarsku je zase pravidlem přispívat 

zaměstnancům každoročně na školné pro děti a bez těchto příspěvků by, stejně jako 

v případě delší dovolené v ČR, ztratil maďarský zaměstnavatel konkurenceschopnost 

na pracovním trhu. Jestliže centrála nemá dostatečné informace o dění v regionech 

a nárocích, kterých se zaměstnanci nechtějí vzdát, a benefity sladí tak, že zruší 

specifické benefity regionu, může to pro lokální organizaci znamenat krátkodobě 

problém při hledání nových zaměstnanců. 

Už jen z tohoto příkladu je patrné, že při mezinárodním řízení lidských zdrojů 

vzniká velké množství třecích ploch, které můžou vyvolat (pokud jsou neřešené) konflikt 

mezi regionem a centrem. V mezinárodních společnostech je na mateřské organizaci, 

jaký zvolí postoj vůči svým regionálním pobočkám. Podle mého názoru je třeba najít 
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rovnováhu mezi kontrolou s direktivním řízením z centra a úplnou samostatností lokální 

organizace (která zřejmě v takové podobě neexistuje). Z vlastní zkušenosti 

z mezinárodních firem se domnívám, že v posledních letech nadnárodní organizace více 

stahují kompetence pro změnu v lokálních organizacích do své moci. Následkem pak je, 

že v regionu mají manažeři odpovědnost za rozhodnutí, která byla provedena v centru 

a nemají ani možnost toto rozhodnutí ovlivnit. Například Rakousko je v tomto ohledu 

poměrně striktní, kdežto naopak Mexiko nechá svým regionům větší volnost. Současně 

ovlivňuje řízení i obor působení, protože například ropný a plynárenský průmysl je 

poměrně konzervativní, a na druhé straně IT technologie musí být vysoce pružné, 

a proto může být i řízení lokálních organizací uvolněnější. 

Systémy řízení lidských zdrojů jsou velice komplexní a, jak již bylo zmíněno, 

záleží na celé řadě okolností, které jejich fungování ovlivňují. Současně ale roste 

potřeba efektivně a správně vytvářet systém řízení lidí, který by odpovídal současným 

potřebám organizace a současně se přizpůsoboval výkyvům působícím z vnějšího 

prostředí, které organizace výrazně ovlivňuje. 

Pro dobré fungování řízení lidských zdrojů je pár předpokladů, kterých by se 

měla držet každá organizace, pokud chce být úspěšná. Především by měl být personální 

ředitel součástí nejužšího vedení společnosti, aby mohl přinášet informace o potřebách 

a dění v organizaci do personálního oddělení a naopak přenášel informace o způsobech 

řízení lidských zdrojů mezi vedení. Jen při této spolupráci může oddělení lidských zdrojů 

plnit roli strategického partnera a nereagovat pouze na vzniklé problémy, ale především 

působit proaktivně a zužovat oblasti, kde by problémy mohly vznikat. Dále je nutné 

naučit se správně spolupracovat s liniovými manažery, kteří by měli být s HR navzájem 

strategičtí partneři a ve fungování organizace se efektivně doplňovat.  

Domnívám se, že nezáleží zcela na tom, jakým způsobem je personální oddělení 

strukturováno, ale spíš na tom, jaké služby ostatním poskytuje a jestli je jejich práce 

efektivní. Organizace personálního útvaru by měla odpovídat potřebám společnosti 

a měla by reagovat na vnější změny a zejména mít dlouhodobou strategii. Personalisté 

by měli být schopni do organizace přinášet nové myšleny a trendy, jakým způsobem 

organizovat práci a neměli by zůstávat pouhými administrátory personální práce, jak se 

tomu v mnoha společnostech děje.  
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4 HOSPODÁŘSKÁ RECESE A JEJÍ DOPADY NA ČESKOU REPUBLIKU 

V současné době je řízení lidských zdrojů silně poznamenáno hospodářskou 

recesí, kterou celý svět od poloviny roku 2007 prochází. Tato krize znamenala pro řadu 

organizací nutnost přehodnotit svoji strategii a v řadě firem došlo buď ke stagnaci 

náborových aktivit, nebo i k propouštění zaměstnanců. Vlivem propojenosti ekonomik, 

a to především v rámci Evropské unie, není situace ani v roce 2011 na trhu zcela 

stabilizovaná a na výraznější oživení na trhu práce stále čekáme.  

Problém, který začal realitní bublinou na americkém hypotečním trhu 

s nemovitostmi, se díky odkupu investičních balíčků2 dostal do Evropy, kde řada bank 

tato aktiva kupovala. Jakmile bublina splaskla, ukázalo se, že banky investovaly 

do nekrytých projektů a přijdou tak o část svých peněz (Foster, Magdoff, 2009, s. 27). 

Na podzim roku 2008, po nepříznivých událostech na americkém trhu s pádem 

investiční banky Lehman Brothers, přišla globální hospodářská recese. Nejistota 

na finančních trzích se začala šířit (Kouhout, 2010, s. 68).  

Důvodem problémů na evropském kontinentu byla ochota vyspělých zemí 

fungovat na dluh, kdy některé státy začaly mít problém se splácením svých dluhů. 

Evropská unie byla krizí zasažena silně, protože ji pojí společná měna a některé státy se 

ukázaly jako nedůvěryhodné. Byly to zejména země na jihu kontinentu s vysokými 

schodky veřejných financí a s nedostatečnou ekonomickou výkonností (Janáčková, 

2010, s. 80). V souvislosti s nastalou situací se státy musely naučit úsporněji hospodařit 

a srazit dluh veřejných financí. Ve většině států došlo a stále dochází ke snižování 

rozpočtů a reformám, které mají napomoct ke zmenšení strukturálních nákladů 

na sociální výdaje. Celková nestabilita prostředí se zpětně promítá i ve fungování 

soukromých organizací.  

Krizi ale není nutné brát jako katastrofu. Je nutné si uvědomit, že zde funguje 

ekonomický cyklus, v němž se již po staletí střídají období prosperity a růstu s dobami 

úpadku a recese. Krize se budou opakovat i v budoucnosti a společnost se bude muset 

naučit jim čelit tak, aby nebyla příliš zasažena. Podle modelu společnosti Deloitte (2009) 

                                                 
2 “Banky se naučily „rozporcovat“ riziková aktiva včetně podřadných hypoték a zkombinovat je do různých „balíčků“, 
které měly díky rozložení rizika být málo rizikové.“ (Janáčková, 2010, s. 36) 
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je potřeba naučit státy a organizace, aby se uměly v období konjunktury připravit 

na další období a dokázaly včasně zareagovat na signály o krizi.  

 

Obr. 3 – Zobrazení ekonomického cyklu a jeho fází 

(Zdroj: Deloitte, 2009, s. 2) 

 

4.1 Dopady recese na Českou republiku 

První fáze krize neboli finanční krize se v České republice neprojevila a vše 

nasvědčovalo tomu, že česká ekonomika do krize nespadne tak jako západní 

ekonomiky. Česká republika měla bankovnictví v dobrém stavu, neboť zdejší bankovní 

prostředí je poměrně konzervativní a neinvestuje do rizikových derivátů jako je to 

běžné ve vyspělejších ekonomikách. Výhodou bylo, že čeští občané věřili svým bankám 

a většina úvěrů a hypoték byla vedena v české měně. Čeští občané žili stále v relativním 

bezpečí své země.  

Dopady krize na české podniky přišly se zpožděním a projevily se na začátku 

roku 2009, kdy začala rapidně narůstat nezaměstnanost. Hlavním důvodem problémů 

podniků byl propad poptávky po českých výrobcích v zahraničí. Tato závislost je dána 

tím, že české podniky jsou na poptávce ze zahraničí závislé ze 70 i více procent 

(Janáčková, 2010, s. 38). Propad v poptávce se značně projevil na všech 

makroekonomických ukazatelích české ekonomiky. 
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 Po vstupu do Evropské unie se zdál být růst ekonomiky raketový, jeho průměrné 

tempo v období let 2002-2008 bylo na úrovni 4,61% a tedy vyšší než průměr zemí 

eurozóny (Kohout, 2010, s. 85). Tento údaj je ovšem pouhou iluzí, protože růst byl 

dosažen masivními úvěry a zadlužováním České republiky. Stručně řečeno se republika 

ve prospěch našeho hospodářského růstu začala zadlužovat, a to především od roku 

2005, kdy ekonomika generovala větší objem dluhu, než kolik dokázala vytvořit nových 

produktů. 

 

Graf 1 – Zobrazení narůstání státního dluhu České republiky 

(Zdroj: Euroekonom.cz, 2011) 

  

Podle ekonoma Pavla Kohouta byla ekonomika v době před recesí přehřátá 

a docházelo k neudržitelné tvorbě úvěrů, která se projevovala v rostoucím HDP. Českou 

republiku proto nezasáhl pouze pokles poptávky ze zahraničí, ale i útlum domácích 

úvěrů. Bohužel se nepodařilo, v době před krizí, využít růst ekonomiky ku prospěchu 

našeho hospodářství a vytvořit rezervy, či se pokusit o vyrovnaný rozpočet (Kohout, 

2010, s. 84). 
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 Graf 2 – Vývoj HDP v České republice v letech 2006-2010 

 (Zdroj: Kurzy.cz, 2011) 

 

Zpomalení růstu HDP v důsledku globální hospodářské recese se promítlo 

ve výpadcích na straně státních příjmů, ještě markantněji se však projevilo tím, že byl 

vytvořen příliš optimistický rozpočet na rok 2009. Vláda se proto snažila najít způsob, 

jakým by recesi buď odvrátila, nebo alespoň zmírnila její dopady. Toho lze 

z teoretického hlediska dosáhnout čtyřmi způsoby: zvýšením spotřeby, zvýšením 

investic, zvýšením vládních výdajů nebo zvýšením čistých exportů (Červorová et al., 

2010).  Potíží pro nastartování exportu se ovšem stala posilující koruna, která dosáhla 

v polovině roku 2008 pod hranici 24 Kč/euro, posílila tedy meziročně o 18,3%. Vůči 

dolaru posílila koruna o 28,9%, což začalo být problematické pro konkurenceschopnost 

českých výrobků na globálním trhu (Kohout, 2010, s. 64).  

 Velkou obavou ve společnosti se stala hrozba nárůstu nezaměstnanosti, kterou 

se od počátku nového tisíciletí dařilo snižovat (přestože to bylo za cenu zadlužování 

státu). Nezaměstnanost začala narůstat od ledna 2009, kdy se zvýšila o více než půl 

procentního bodu na 6% a její tempo nabývalo na intenzitě v průběhu celého roku 

2009. Maxima dosáhla v únoru 2010, tedy téměř na deseti procentní hranici. 

Na počátku roku 2010 naštěstí začalo docházet ke zlepšení ekonomické situace a 

nárůstu HDP, což pozitivně ovlivnilo situaci na pracovním trhu. 
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 Graf 3 – Vývoj nezaměstnanosti v České republice v letech 2008-2011 

 (Zdroj: Kurzy.cz, 2011b) 

  

Ke shrnutí hlavních důsledků ekonomické krize v České republice využiji 

následující výčet dopadů (Hospodářská komora ČR, 2008): 

• HDP – v roce 2009 pokles až na -4,9%, v roce 2010 mírný růst kolem 2-3% 

a slibné prognózy na rok 2011 v důsledku oživení německého trhu, 

• nezaměstnanost – z 5,2% v roce 2008 nárůst na 8,5% na konci roku 2009 

a až k 10% na počátku roku 2010; po nárůstu nezaměstnanosti na konci 

roku 2010 na 9,5% a opět klesá v prvním čtvrtletí roku 2011, 

• banky – opatrnost v oblasti poskytování hypoték a úvěrů, přes pokles 

úrokové sazby Centrální banky zdražují komerční banky půjčky, aby byly 

dosažitelné pro solventní klienty, 

• snahy o restrukturalizaci a zeštíhlování podniků, 

• ukončení činnosti podniků, které byly již před krizí ve složité situaci, 

• problémy většiny hospodářských sektorů, zejména útlum v oblasti 

stavebnictví. 

Zmíněné makroekonomické ukazatele naznačují, že pro českou ekonomiku byl 

nejnáročnější rok 2009, v němž došlo k markantnímu poklesu HDP a k nárůstu 

nezaměstnanosti. Přestože i v roce 2010 byla nezaměstnanost na úrovni 8,5%, je 
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patrné, že s příchodem nového roku 2011 dochází ke stabilizaci a oživení pracovního 

trhu díky novým pracovním nabídkám. Prognózy pro rok 2011 jsou zatím optimistické. 

 

4.2 Dopady krize na organizace 

 Mluvíme-li o oblasti řízení lidských zdrojů, je potřeba se podívat na podnikovou 

ekonomiku, která je základem pro tvorbu HDP v každé zemi. Problémy se v českém 

podnikatelském prostředí začaly objevovat se zpožděním za západními ekonomikami, 

kdy hlavním se nositelem krize stal pokles poptávky po českých výrobcích. Již v lednu 

2009 podniky prodávaly minimum svého zboží na zahraniční trhy. Postiženy tak byly 

především výrobní organizace, na rozdíl například od sektoru služeb, který se mohl 

vyvíjet díky spotřebě českých konzumentů. 

 Menší počet zakázek se v první řadě projevil ve snížených ziscích organizací, 

které aby přežily, musely začít hledat nástroje k redukci svých nákladů. Zde se musela 

organizace rozhodnout, jakým způsobem a kde své výdaje bude krátit, protože podle 

řady odborníků je v tomto momentu nutná trpělivost. Rychlé a nepromyšlené seškrtání 

nákladů může být v konečném důsledku pro organizaci nevýhodné a může přispět 

k jejímu zániku. Prvními náklady, které jsou obvykle kráceny, jsou v oblasti marketingu 

a propagace, také se snižuje počet služebních cest. Hned poté přichází na řadu 

personální náklady. Po nich následuje zmražení investičních plánů, přestože by vhodná 

investice mohla organizaci opětovně nastartovat k lepším výsledkům (Morávek, 2009). 

 Pokud se organizacím podařilo přestát propad poptávky a správně identifikovat 

oblasti snižování nákladů, nastalo období stabilizace, v němž čekaly na oživení situace 

na trhu. K obnovení ekonomického růstu skutečně došlo, a to v souvislosti se zmíněným 

zlepšením ekonomické situace v Německu. Od třetího čtvrtletí roku 2010 se opět 

nastartoval růst HDP a s ním se vrátily zisky organizací. Společnosti se v této době začaly 

pomalu vracet do normálního stavu, přestože jistá míra nestability stále panuje ještě 

dnes. Završuje se tak cyklus, kdy po recesi nastává stabilizace a začíná opět docházet 

ke konjunktuře. 
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5 DOPADY FINANČNÍ KRIZE NA SYSTÉMY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

 Z předchozí kapitoly je patrné, že se současná krize stala velkou výzvou pro 

celou společnost a zejména pro vedoucí pracovníky a manažery lidských zdrojů, kteří 

museli situaci správně vyhodnotit a přijmout taková opatření, která do budoucna zlepší 

postavení společnosti na trhu.  

Tato kapitola vychází z několika zahraničních a českých studií, které byly 

v souvislosti s finanční krizí realizovány.  

Společnost Rok Respondentů Původ 

BCG 2009 3348 Evropa 

BCG 2010 5561 109 zemí 

Deloitte duben 2009 397 globálně 

Hewitt 
Associates 

březen 2009 239 ČR 

Hudson duben 2009 500 30 zemí 

ING červen 2010 173 ČR 

Manpower  2008-2011 750 ČR 

Tower Watson duben 2009 500 USA 

Watson Wyatt  říjen 2008 248 USA 

Watson Wyatt  srpen 2009 175 USA 

 

Tab. 1 – Přehled použitých studií 

 

Tyto studie pomohou identifikovat situaci, která se objevila v souvislosti 

s propadem trhu a ukazují převažující způsoby, které personalisté volili v domnění, že 

zlepší jejich firemní situaci. 

 

5.1 Dopady krize na oblast lidských zdrojů 

 V době hospodářské recese se většina společností snažila najít maximální možné 

úspory. Oblast lidských zdrojů byla považována za místo, kde mohou být přímé náklady 

poměrně jasně a jednoduše redukovány. Často ovšem scházelo celkové promyšlení 
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situace. Záleželo na personálních odbornících, zda dokázali vedení přesvědčit o tom, 

aby tolik nezasahovalo do výdajů na zaměstnance.  

Dopady současné hospodářské krize na personální činnosti se zabývá řada studií 

renomovaných poradenských společností po celém světě. Nejprve bych ráda přiblížila 

současný vývoj ve světě, a to především ve Spojených státech, kde se krize projevila 

jako první. V další části se zaměřím na situaci v České republice. 

Ve studiích od společnosti Watson Wyatt jsou zkoumány dopady krize 

na personální oddělení ve Spojených státech dlouhodobě, takže je možné díky publikaci 

Effect of the Economic Crisis on HR Programs sledovat vývoj názorů amerických 

personalistů v různých obdobích krize. Ve vydání z října 2008 jsou personalisté ještě 

optimističtí s výhledem na následující rok. Více než polovina z nich se domnívá, že 

personální činnosti v jejich společnosti budou velmi málo ovlivněné vývojem v americké 

ekonomice. Toto přesvědčení se změnilo v průběhu roku 2009, jak je patrné 

na následujícím grafu (Watson Wyatt Worldwide, 2008, s. 2). 

 

Graf 4 – Odpovědi respondentů na dotaz: „V jakém rozsahu budou v důsledku 

nedávných událostí v americké ekonomice ovlivněny Vaše HR programy 

(zaměstnávání, odměny, benefity)? 

(Zdroj: Watson Wyatt Worldwide, 2008, s. 2) 
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Důvodem této změny v názorech může být to, že v roce 2008 se krize týkala více 

méně oblasti bankovního a finančního sektoru a většina oslovených firem se proto 

nemusela cítit situací ohrožená. V roce 2009 začala na intenzitě nabírat také mediální 

kampaň, která rozsáhle informovala o probíhající krizi tak negativně, že posilovala 

obavu firem a zaměstnanců. Krize se proto více prohlubovala. 

V průzkumu Watson Wyatt Worldwide (2009, s. 2) ze srpna 2009 se již objevují 

opatření, která měla pomoci společnostem s redukcí nákladů v oblasti lidských zdrojů. 

Podle tohoto průzkumu 36% respondentů očekávalo, že dojde ke zmrazení platů a 83% 

začalo intenzivněji komunikovat se svými zaměstnanci, aby si udrželi jejich pracovní 

nasazení. Důležitou otázkou bylo pro organizace to, do jaké míry provádět 

restrukturalizace a propouštění zaměstnanců, tak aby neochromily svoje fungování 

a současně nedemotivovaly zůstávající zaměstnance. Problémem bylo i zvyšující se 

riziko odchodu zaměstnanců s klíčovými znalostmi (critical-skill) a špičkových 

zaměstnanců (top-performing). V průzkumu nárůst tohoto problému identifikovalo 52% 

respondentů (Watson Wyatt Worldwide, 2009, s. 6). 

Studie společnosti Hudson (2009) se snaží odpovědět na otázku, jestli se 

personalisté dokázali poučit z dřívějších krizí a zda zaujmou aktivnější roli při zvládání 

současné krize. Respondenti zde měli uvést hlavní priority pro rok 2009 v oblasti řízení 

zaměstnanců.  

 

Graf 5 – Zobrazující priority HR oddělení v různých regionech 

(Zdroj: Hudson, 2009, s. 2, upraveno) 
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Oproti roku 2008 je pro společnosti na prvním místě restrukturalizace 

a propouštění zaměstnanců. Poté následuje snaha zvýšit zapojení vlastních 

zaměstnanců na procesu rozhodování. Na důležitosti začíná nabývat také identifikace 

interních talentů. Ve studii se ptají: „Je možné, že si společnosti uvědomily, že 

zaměstnanci, kteří zůstávají v organizaci, by měli získat více pozornosti než ti, kteří 

odcházejí?“ (Hudson, 2009, s. 2) Tento dotaz vystihuje problém řady organizací, které, 

před diskuzí se zaměstnanci a snaze najít nejlepší řešení pro obě strany, sáhnou v touze 

po dosažení okamžitého výsledku k jednostranným opatřením.  

Řada organizací si ovšem stále neuvědomuje fakt, že dokážou sice krátkodobě 

snížit přímé náklady a udržet se na trhu, ale v období po recesi začnou ztrácet svoji 

konkurenční výhodu tím, že zaměstnávají nemotivované nebo nevzdělávané 

zaměstnance. Podle studie společnosti Hudson se ovšem podobné chování firem začíná 

měnit. Přestože společnosti v současné krizi sahají ke snižování počtu zaměstnanců 

a rušení vzdělávacích aktivit, uvědomují si také, že budou muset zvýšit nebo alespoň 

udržet svůj výkon a budou k tomu mít omezenou pracovní sílu. Organizace tak zvažují, 

zda je nutné zbavovat se zaměstnanců a hledají způsoby, jak snížit náklady jinak. 

Příkladem jsou alternativní nebo částečné úvazky. Se zaměstnanci totiž často odchází 

nejenom jejich explicitní vědomosti, ale především tacitní vědomosti, které jsou těžko 

zachytitelné a nedají se předat na jiné kolegy. U obchodnických pozic může nastat také 

odchod klientů, kteří byli vázáni na osobu daného zaměstnance. 

Studie zmiňuje, že obtíže nastávají také mezi zaměstnanci, kteří podnik 

neopustí, protože se na jejich pracovní motivaci a výkonu podepisuje aktuální situace 

ve firmě. Pokud podnik začne propouštět, zaměstnanci zpozorní a čekají, jak se situace 

vyvine. Dochází zde často k pesimističtější pracovní atmosféře a menší ochotě ze strany 

zaměstnanců. Zaměstnanci také sledují to, jak se organizace chová k propuštěným 

lidem. Tato reflexe může později přispět k jejich odchodu nebo naopak větší loajalitě 

vůči podniku (Hudson, 2009, s. 15). 

 Výsledkem studie je doporučení, aby se organizace začaly soustředit v období 

recese více na zapojení talentů namísto plošného propouštění zaměstnanců. 

Společnosti by měly více komunikovat se svými zaměstnanci a zapojit je 

do rozhodovacího procesu. Jakmile zaměstnanci uvidí, že společnosti na jejich názoru 
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záleží, budou se aktivněji snažit přispět k pozitivnímu vývoji. V závěru je studie Hudson 

optimistická a říká, že se personalisté z krizí poučili a jejich odborné rozhodování se 

stále zlepšuje. 

 V České republice je situace podobná jako ve Spojených státech nebo západní 

Evropě, kdy podle průzkumu společnosti Hewitt Associates pouze 17,2% společností 

nechystá v důsledku krize žádné změny v oblasti lidských zdrojů. Naopak téměř 

polovina oslovených organizací předpokládá, že dojde k propouštění, viz graf číslo 6 

(Hewit Associates, 2009, s. 3). 

 

Graf 6 – Změny ve společnostech 

(Zdroj: Hewit Associates, 2009, s. 3) 

 

Porovnám-li české prostředí se situací v západní Evropě, je patrné, že u nás se 

propouštělo o 7-10% více zaměstnanců. Může to znamenat, že Češi zatím nedospěli 

k porozumění toho, že propouštění nemusí být nejlepším receptem na zvládání krizí. 

Podle společnosti Deloitte (2009), jejíž průzkum proběhl na začátku roku 2009 

po celém světě, se během krátké doby měnily oblasti snižování nákladů v HR. V lednu se 

více než polovina společností domnívala, že dojde k restrukturalizaci pracovních pozic, 

ale již v březnu tento názor sdílelo o 13% méně respondentů. Více se naopak začalo 
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uvažovat o podpoře dřívějšího odchodu do důchodu, rušení benefitů a zejména snížení 

platů. 

 

 Graf 7 – Oblasti snižování nákladů v oblasti HR 

 (Zdroj: Deloitte, 2009, s. 3) 

  

V dostupných průzkumech z českého prostředí také vůbec nepadá otázka, na níž 

se soustředila společnost Hudson, a to, zda se zaměstnavatelé snaží více zapojit své lidi 

do diskuze o budoucnosti podniku. Také nejsou údaje o tom, jestli si čeští manažeři 

uvědomují důležitost talent managementu v době krize a toho, že jakmile se situace 

na trhu srovná, může dojít k odlivu kvalifikovaných pracovníků. 

Přesto také v České republice se již vyskytují příspěvky, které se snaží 

personalisty i manažery upozornit na to, že v dlouhodobém kontextu nemusí být 

propouštění v době krize levnější. Zejména proto, že dříve nebo později začne stejně 

docházet k růstu a organizaci mohou začít uvolnění pracovníci scházet (Ženatý, 2009). 

Řada společností, které provádí výzkumy v oblasti lidských zdrojů, se tomuto paradoxu 

často věnuje a snaží se společnosti naučit hospodárněji a etičtěji zacházet se svými 

lidskými zdroji.  
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5.2 Personální činnosti ovlivněné příchodem krize 

  S příchodem současné hospodářské krize došlo k zastavení části personálních 

činností nebo alespoň k jejich redukci tak, aby byla uspokojena potřeba managementu 

snižovat náklady. Přestože se personalisté pokoušejí těmto snahám vedení bránit, 

nemají zatím dostatečné rozhodovací pravomoci, aby mohli vyšší rozhodnutí zvrátit.  

 Samozřejmě není možné generalizovat, protože každá organizace je tvořena 

různými lidmi, kteří vytvářejí odlišnou firemní kulturu. Přesto je z výzkumů a studií, 

které byly v posledních letech provedeny, patrné, že krizí jsou více zasaženy menší 

podniky, které se hůře adaptují a mají menší možnosti při restrukturalizaci. Naopak 

větší a zaběhnuté podniky se dokážou s krizí poměrně dobře vyrovnat a vrátit se také 

v oblasti lidských zdrojů do svých původních kolejí (Běťák, 2010, s. 18). 

  

5.2.1 Restrukturalizace a uvolňování zaměstnanců  

Podle průzkumu společnosti Hewit Associates (2009), který byl proveden 

v březnu 2009, plánovalo propouštění 45,2 procent zaměstnavatelů, viz tabulka číslo 2. 

Podobné výsledky vyšly také z výzkumu společnosti ING, podle nějž se k propouštění 

chystalo více než polovina respondentů, kterých se hospodářská krize dotkla, 

viz tabulka číslo 3 (Běťák, 2010, s. 23). 

 

Tab. 2 – přehled počtu společností, které v důsledku finanční krize propouštěly 

pracovníky v roce 2008 

(Zdroj: Hewit Associates, 2009, s. 6) 
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 Tab. 3 – Vliv ekonomické situace na zaměstnance 

 (Zdroj: Běťák, 2010, s. 23) 

  

Lze vypozorovat, že propouštění bylo ještě v průběhu roku 2010 stále aktuální, 

nelze ovšem již říct, v jaké míře bylo provedeno. Vlna velkého propouštění proběhla 

zejména v roce 2009 a částečně i v roce 2010, kdy se již situace na trhu práce relativně 

stabilizovala. Přesto někteří zaměstnavatelé stále využívají jako důvod pro propouštění 

nevhodných zaměstnanců zmínku o krizi ve společnosti. 

 V průzkumu ING jsou zmíněny způsoby využívané jednotlivými společnostmi pro 

restrukturalizaci. Nejméně bolestivým způsobem je penzionování zaměstnanců 

v předdůchodovém a důchodovém věku, které v průzkumu uvedlo 10% 

zaměstnavatelů. Dále se zaměstnavatelé snaží rozvázat spolupráci u pracovně-právních 

vztahů, které nejsou tolik chráněné zákoníkem práce, jako jsou dohody a spolupráce 

s agenturami (ve 26% společností). V souvislosti s finanční krizí využila řada společností 

jako důvod pro výpověď organizační důvody, kterými je možné odůvodnit zrušení 

pracovního místa. 

 Zajímavá jsou také závěry průzkumu společnosti Deloitte (2009), která zjišťovala 

kritéria, podle nichž se společnosti rozhodují propouštět své zaměstnance. Zde vidíme, 

že manažery v první řadě zajímá to, nakolik je pracovní pozice potřebná pro fungování 

společnosti. Dále porovnávají pracovní výkon zaměstnance, jeho dovednosti a praxi. 

Daleko za těmito kritérii je výše platu a délka působení na dané pozici. Manažery v době 

hospodářské recese téměř nezajímá, zda se zaměstnanci ztotožňují s firemní kulturou. 
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Graf 8 – Kritéria, která manažeři považují za nejdůležitější, když se rozhodují, 

koho propustit 

 (Zdroj: Deloitte, 2009, s. 3) 

 

5.2.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

 Jedním z hlavních dopadů krize na personální činnosti bylo vedle uvolňování 

pracovníků především zastavení všech náborových aktivit a snaha zajistit si pracovní sílu 

z vlastních zdrojů. Znamená to, že se v podstatě obrátila situace, která v České republice 

panovala asi dva až tři roky před krizí. Tehdy bylo obtížné najít dostatečně kvalifikované 

zaměstnance a organizace nabízely atraktivní nástupní platy a propracovaný systém 

benefitů.  

 Pro identifikování doby, kdy společnosti přestaly získávat nové zaměstnance, 

poslouží velmi kvalitní výzkum společnosti Manpower – Index trhu práce. Tento výzkum 

je prováděn čtvrtletně u 750 českých firem, které odpovídají na otázku: „Jak očekáváte, 

že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí […] 

v porovnání s aktuálním čtvrtletím.“ (Manpower, 2011, s. 1) Studie je přínosná i z toho 

důvodu, že nabízí srovnání mezi odvětvími, regiony a především i s jinými státy.  
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 Hlavním ukazatelem metody Manpoweru je „čistý index trhu práce“, který se 

vypočítá tak, „… že od procenta zaměstnavatelů, kteří předpokládají nárůst pracovních 

sil, odečteme procento zaměstnavatelů, kteří předpokládají naopak pokles počtu 

pracovních sil. Hodnota tohoto čistého rozdílu tedy může být kladná nebo záporná.“ 

(Manpower, 2011, s. 1) 

  

 Tab. 4 – Vývoj Indexu trhu práce v letech 2008-2011 

 (Zdroj: Manpower, 2011) 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se náborové aktivity zastavily v 1. čtvrtletí 

roku 2009, kdy více společností plánovalo propouštění zaměstnanců. Tento trend 

přetrval až do konce roku 2010 s mírnými výchylkami. Například na podzim roku 2009 

bylo očekáváno oživení náborových aktivit, ale v roce 2010 došlo opět k jejich útlumu. 

Výrazné zlepšení zaznamenává až poslední průzkum, který se týká 2. čtvrtletí roku 2011, 

kde celkem 7% zaměstnavatelů očekává, že dojde ke zlepšení. 

 Český trh je ovlivněn situací v Německu, kde je situace stále stabilnější a tento 

trend se přesouvá i do České republiky. Podle Manpoweru (2011) reaguje český 

pracovní trh s půlročním zpožděním oproti vývoji v západních zemích. Situace by se 

měla v dohledné době v České republice zlepšovat, pokud tedy nedojde k dalším 

propadům ekonomiky v Evropské unii. 
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5.2.3 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

 Zaměstnanci hodnotí svoji spokojenost podle tří hlavních kritérií, mezi která 

patří náplň práce, odměna za práci a pracovní kolektiv. Relativní spokojenost 

zaměstnance trvá do té doby, je-li spokojen se dvěma ze tří kritérií. Jakmile je ovšem 

tento předpoklad narušen, začne s hledáním nové práce, kde by mohl dosáhnout 

vyššího uspokojení. Během hospodářské krize bylo možné sledovat, že tento 

předpoklad neplatí tehdy, kdy je velmi obtížné získat novou práci. Na rozdíl od doby 

před krizí, kdy byl nedostatek kvalitních zaměstnanců a organizace je lákaly na zajímavé 

finanční ohodnocení a různorodé benefity, se zaměstnanci během recese i přes svou 

nespokojenost snažili udržet na stávajících místech. Právě této situace mohly 

společnosti využít a zvrátit trend neudržitelně rostoucích mezd a benefitů. Většina 

společností proto hned na počátku krize komunikovala zmrazení platů a některé z nich 

platy dokonce snižovaly.  

Přesto podle studie společnosti Platy.cz (2010) došlo za poslední tři roky 

ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy. V roce 2007 byla na úrovni 21 979 korun 

a v roce 2010 již byla 23 231 Kč. Vysvětlením může být to, že přestože zaměstnavatelé 

nezvyšují platy výrazně, snaží se je alespoň navýšit tak, aby pokryly inflaci. Nejlépe 

placeni jsou zaměstnanci v Praze ve věku od 25 do 34 let s praxí, kteří mají 

vysokoškolské vzdělání. 

Oblast benefitů nebyla podle průzkumů tak rozsáhle ovlivněna krizí. 

Samozřejmě, že docházelo k pozastavení či zmenšení počtu poskytovaných benefitů, ale 

celkově je zaměstnavatelé považují za důležitou část jejich odpovědnosti vůči 

zaměstnancům. Odlišné postoje zaměstnavatelů jsou patrné v následujícím grafu, který 

ukazuje předpoklad zaměstnavatelů ohledně vývoje poskytování benefitů.  
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 Graf 9 – Předpokládaný dopad na změny v oblasti benefitů  

 (Zdroj: Towers Watson, 2010, s. 9)  

 

 Z výzkumu vyplývá, že se 24% zaměstnavatelů chystá poskytnout nové benefity 

a současně stejný počet respondentů plánuje benefity rušit či pozastavovat. Více než 

polovina zaměstnavatelů změny v oblasti zaměstnaneckých výhod neplánuje (Towers 

Watson, 2010). Průzkum je z doby, kdy situace ještě nebyla tak vyhrocená. V roce 2009 

došlo zcela jistě k nárůstu obav z následků firemní strategie v oblasti benefitů. 

 V českém prostředí je k dispozici poměrně podrobný průzkum společnosti ING 

o firemních benefitech. Podle průzkumu nabízí svým zaměstnancům daňově 

zvýhodněné benefity 95% ze 175 respondentů. Jako nejčastěji poskytovaný benefit jsou 

uváděny stravenky (Běťák, 2010, s. 3-5). 

 

 Graf 10 – Daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity 

 (Zdroj: Běťák, 2010, s. 5) 
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Průzkum identifikuje, že jediným výrazněji rostoucím benefitem oproti roku 

2009 je vzdělávání, které plánuje navýšit 8% organizací. Nárůst plánují společnosti 

v podpoře životního pojištění a malý nárůst je také patrný u stravenek a penzijního 

pojištění. České společnosti jsou poměrně konzervativní, co se nabídky benefitů týká 

a drží se již zavedených benefitů, které se osvědčily. S ohledem na současnou 

hospodářskou situaci organizace čekají na lepší ekonomické výsledky, které se mohou 

projevit ve větší podpoře zaměstnanců. 

 

Graf 11. Změny v poskytování daňově zvýhodněných benefitů 

 (Zdroj: Běťák, 2010, s. 6) 

 

 Celkově z průzkumu vyplývá to, že ve společnostech, v nichž se ekonomická 

situace zhoršila, nabízejí méně než tři benefity. Naopak společnosti, kterým se daří, 

poskytují v průměru více než tři zaměstnanecké výhody. Záleží zde na velikosti, protože 

společnosti s počtem zaměstnanců nad 250 lidí poskytují v důsledku hospodářského 

oživení více benefitů. Tento trend také zlepšuje celkovou atmosféru na pracovišti, 

morálku a loajalitu zaměstnanců. 

 Ve složité situaci, v níž se podniky v na přelomu roku 2008 a 2009 ocitly, se 

oblast odměňování a benefitů měnila v plošném měřítku tak, aby se zbytečně 

neplýtvalo a byly zajištěny základní potřeby zaměstnanců na pracovišti. Jakmile se 

situace v organizacích postupně stabilizovala, snažily se opět nabízet benefity 

a navyšovat mzdy. 
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5.2.4 Vzdělávání zaměstnanců 

 V oblasti vzdělávání se v době hospodářské recese nejvíce ukázalo, které 

organizace jsou schopné plánovat své aktivity v dlouhodobém horizontu. Velká část 

firem v důsledku akutního pocitu ohrožení zvolila strategii šetření, v rámci níž došlo 

k plošnému zastavení vzdělávacích aktivit. Naopak některé společnosti, často pobočky 

velkých nadnárodních koncernů, sice také omezily část vzdělávacích aktivit, ale začaly 

hledat levnější alternativy, které by nahradily externě organizované vzdělávání. 

 Ve společnostech, jež pokračovaly ve vzdělávacích aktivitách svých 

zaměstnanců, byl také nastartován proces vedoucí k zefektivnění systému vzdělávání. 

Přestalo se s neproduktivním školením, které bylo aplikováno pouze za účelem 

vykazování aktivity na straně HR i zaměstnance. Manažeři společně s personalisty začali 

hledat oblasti rozvoje svých podřízených tak, aby nově nabyté znalosti byly potřebné 

a zaměstnanci je aktivně využívali při své práci.  

 Dalším důsledkem redukce investic do vzdělávání zaměstnanců bylo nalezení 

nových metod k vlastnímu vzdělávání. V některých podnicích se zaměřili na interní 

lektory, kteří vzdělávali zaměstnance jak v odborných tak i soft skills dovednostech. 

V jiných organizacích musel zase zaměstnanec, který se zúčastnil externího školení, 

seznámit s obsahem tréninku svého nadřízeného a kolegy, čímž bylo docíleno toho, že 

nově získané vědomosti nezůstaly pouze u jednoho zaměstnance (HRM line, 2010, s. 1-

2). 

 Důležitost celoživotního a dalšího profesního vzdělávání si uvědomuje také 

Evropská unie, která podporuje vzdělávací aktivity ve svých členských státech. V mnoha 

z nich proto mohly firmy v době krize čerpat dotace na vzdělávání svých zaměstnanců, 

ke kterému docházelo v pracovní době. Evropská unie dále podporovala ty, kteří jsou 

na pracovním trhu nejvíce ohrožení, tedy absolventy, lidi v předdůchodovém věku 

a nezaměstnané zasažené recesí (Národní ústav odborného vzdělávání, 2010, s. 3-5). 

 Je patrné, že podniky v době krize měly určité prostředky, které mohly použít 

k dalšímu rozvoji svých zaměstnanců. Financování vzdělávání je nezbytné zejména 

proto, že podle všech prognóz poradenských firem bude v následujících letech stále 

obtížnější nalézat kvalifikované a kvalitní pracovníky. Je potřeba podívat se na talenty 
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uvnitř organizace a začít je vzdělávat a vychovávat. Podle řady již zmíněných studií je to 

právě správně nastavený systém vzdělávání a vyhledávání talentů ve společnosti, který 

pomůže k získání lepší konkurenční výhody v období konjunktury. 

 

5.3 Protikrizová opatření personálních oddělení 

 Rozsah současné krize nutí celou naši společnost k revizi základních otázek 

spojených s fungováním firem a s řízením lidských zdrojů. Otázek, jak se vyrovnat se 

výkyvy ekonomiky, je celá řada, ovšem univerzální způsob, který by nám pomohl, zatím 

nebyl nalezen. Odborníci se proto v každé krizi učí a své zkušenosti mohou využít 

i v následujících turbuletních obdobích. 

 Protikrizová opatření personálních oddělení v České republice jsou uvedena 

na grafu číslo 6 (Hewit Associates, 2009). Ochromeny jsou v podstatě všechny důležité 

nástroje personalistů, které organizacím pomáhají zvyšovat svou konkurenceschopnost 

na trhu (zvyšování kvalifikace zaměstnanců) a také získávat kvalitní pracovní sílu 

(odměňování a benefity). Proto je důležité, aby se personalisté snažili oproti top 

managementu prosazovat taková řešení, která v dlouhodobém horizontu nepoškodí 

lidské zdroje ve společnosti. Je to složitý úkol, jehož cílem je dosáhnout rovného 

postavení oddělení human resources a top managementu.  

Zejména v českém prostředí je vnímán častý problém, kdy personalisté plní 

úlohu administrátorů, kteří zajišťují chod společnosti pouze v souladu s pracovním 

právem (Ženatý, 2009). Během aktuální krize se ukázalo, že funkce oddělení lidských 

zdrojů je natolik důležitá, že je nutné komunikovat s HR oddělením před provedením 

finálních kroků. Zejména v době uvolňování zaměstnanců bylo potřeba umět 

identifikovat jedince, kteří mají odejít. Pokud ve společnosti nefungoval systém 

hodnocení zaměstnanců nebo byl pouze na formální úrovni, mohlo dojít k propuštění 

nesprávných zaměstnanců (Zíková, 2010, s. 64). 

Společnost Deloitte (2009) doporučila pro překonání krize přijmout roční plán, 

v jehož rámci by došlo v oblasti HR k úsporám a k efektivnějšímu fungování 

personálních oddělení. Plán je rozdělen podle časových horizontů, v nichž je potřeba 

opatření uskutečnit: 
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Do 3 měsíců 

• identifikovat potenciál ke snížení personálních nákladů. 

• analyzovat a optimalizovat náklady na vzdělávání. 

• analyzovat a optimalizovat náklady na dodavatele HR služeb. 

Do 6 měsíců 

• optimalizovat procesně a organizačně HR. 

• optimalizovat HR informační systém. 

• optimalizovat odměňování a systém řízení výkonu zaměstnanců. 

• zvyšovat efektivitu procesních týmů. 

• poskytovat outplacement. 

V horizontu 1 roku 

• řídit a motivovat klíčové pracovní síly. 

• vytvářet HR strategie. 

• rozvíjet manažerské dovednosti. 

• plánovat pracovní sílu a talent management. 

• rozvíjet firemní kulturu. 

Všechny tyto kroky by podle autorů měly vést k tomu, aby z krize vyšla 

společnost posílená a z personálního oddělení se stal strategický partner pro vedení 

společnosti, který bude spoluurčovat její budoucí vývoj. 
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Obr. 4 – Zobrazení důležitosti oblasti v HR 

(Zdroj: Strack, 2010, s. 8) 

 

Jednotícím prvkem zmiňovaných zahraničních studií je v současné době práce 

s talenty. Ta by měla být na takové úrovni, aby personalisté dokázali identifikovat 

klíčové zaměstnance a pracovníky s vysokým potenciálem. Tato oblast je nejvíce 

zmiňována ve velmi podrobném výzkumu společnosti BCG (Strack, 2010) z roku 2010. 

Podle dotazovaných respondentů je práce a rozvoj talentů současně i výhledově 

nejdůležitější oblast, které se personalisté a manažeři budou muset ve zvýšené míře 

věnovat. 

Na obrázku číslo 4 jsou znázorněny oblasti, na něž se tazatelé ze společnosti 

BCG v průzkumu ptali. Na důležitosti nabývají 4 oblasti: řízení talentů, zlepšení rozvoje 

leadershipu, zvýšení zaměstnaneckého zapojení a strategické plánování pracovní síly. 

Všechny tyto komponenty se tedy týkají strategičtější a do důsledku promyšlené práce 

se zaměstnanci. Ta má organizacím zajistit, že i v budoucnosti budou mít k dispozici 

kvalitní pracovníky. Organizace si během krize uvědomily, že i přes naplnění pracovního 

trhu novými silami stále není v některých oborech jednoduché najít vhodné pracovníky. 
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Podle jiných ukazatelů mají organizace, které podporují nástupnictví, lepší hospodářské 

výsledky a odpadá v nich doba pro zaučení externích pracovníků. Zejména talent 

management byl aktuální již před začátkem krize, v jejím průběhu jeho význam však 

ještě vzrostl. 

 Personální útvar se má do budoucnosti stát strategičtějším partnerem, který 

dokáže skutečně řídit lidské zdroje tím, že bude mít k dispozici kvalitní informace 

o vlastních zaměstnancích a zejména o jejich potenciálu pro organizaci. S těmito 

informace by měli pracovat společně s vedoucími zaměstnanci na jednotné strategii, 

v níž si společnosti budou lépe střežit a rozvíjet své talenty. Jak se ovšem situace bude 

vyvíjet, záleží nejen na aktivitě personalistů, ale především na ochotě top manažerů 

poslouchat rady, které budou z personálních oddělení přicházet. 
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6 KVALITATIVNÍ ŠETŘENÍ V OBLASTI FUNGOVÁNÍ PERSONÁLNÍCH 

ODDĚLENÍ A PROVÁDĚNÍ PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ 

6.1 Metodologický postup 

  Ve výzkumné části diplomové práce se zabývám odlišnostmi a specifiky 

personálního řízení v jednotlivých typech organizací. Snažím se porovnat zejména české 

a zahraniční, soukromé, státní3 a neziskové organizace. Organizace dělím podle jejich 

velikosti, protože ta je samozřejmě zásadním kritériem pro fungování personálního 

oddělení. 

 Cílem šetření je popsat praxi týkající se lidských zdrojů v organizacích a to jak 

z pohledu obecného (jak je personální útvar v organizaci vnímán ostatními odděleními), 

tak i konkrétního (zabývám se vybranými personálními činnostmi). Současně se 

pokouším o popsání stavu personálních oddělení a personálních činností, za účelem 

porovnání. 

 

6.1.1 Výzkumný projekt a jeho metodika 

 V první části šetření se zaměřuji na fungování personálních oddělení 

v organizacích a na to, jakým způsobem jsou oddělení v organizacích zakotvena. 

Následně hodnotím, jaký mají personální oddělení prostor k prosazování změn v rámci 

těchto organizací a na jaké úrovni je komunikace s ostatními odděleními.  

V druhé části šetření přibližuji konkrétní personální činnosti a jejich strukturu 

v organizaci. Sleduji, kdo jednotlivé činnosti provádí a kdo je za ně zodpovědný. 

Konkrétně se věnuji oblastem získávání, výběru a přijímání zaměstnanců, jejich 

vzdělávání a rozvoji. Dále rozebírám oblast zaměstnaneckých výhod, kterými se 

organizace snaží motivovat své zaměstnance.  

Třetí část šetření věnuji komparaci vybraných personálních činností z předchozí 

části a zaměřuji se na jejich vývoj v průběhu hospodářské krize. Zajímá mě, do jaké míry 

                                                 
3 Mezi státní organizace řadím v tomto šetření také veřejné rozpočtové organizace. 
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ovlivnila hospodářská recese již zaběhlé procesy v daných organizacích, a také, jak se 

s nově vzniklými problémy snažili vypořádat personalisté.  

 K šetření jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu, protože mi šlo 

o detailnější deskripci systému personálního řízení, kterou kvantitativní výzkum nemůže 

poskytnout. Moje šetření je tedy založeno na porovnávání praxe, metod a nástrojů 

používaných jednotlivými personalisty, spíše než na obsáhlém srovnávání a následné 

generalizaci na základě získaných dat. Výsledky mého šetření tedy nemohu prezentovat 

jako obecně platná zjištění, ale spíše jako přiblížení se reálné praxi v různých typech 

organizací. 

Kvalitativní výzkum se také ukázal jako vhodnější metoda s ohledem na jeho 

vypovídající hodnotu i při nižším počtu respondentů. Velkou výhodou bylo i to, že jsem 

mohla otázky v průběhu výzkumného šetření měnit a případně později doplňovat. Jako 

příklad mohu uvést rozšíření otázek v oblasti vzdělávání o téma talentových programů 

a v oblasti recruitmentu o téma interních kandidátů. 

Prostředkem pro získání informací se stal polostrukturovaný rozhovor, který 

jsem následně doplnila o krátký dotazník. Model rozhovoru byl přizpůsoben tak, aby 

závazek firemní mlčenlivosti nebránil respondentům v odpovídání, a zároveň aby 

poskytl co největší objem informací. S ohledem na toto jsem se rozhodla pro obecnější 

otázky, v nichž se orientuji spíše na procesy a záměry personálních oddělení. Tato 

obecnost neklade jasné mantinely, poskytuje respondentům větší volnost, a umožňuje 

jim tím vyjádřit také vlastní názory a stanoviska.  

 Ve zmíněném přiloženém dotazníku respondenti specifikovali charakter své 

organizace (počet zaměstnanců, velikost personální oddělení a typ společnosti). 

Dotazník dále zjišťoval, kdo má ve společnosti v kompetenci personální činnosti (HR 

oddělení, liniový manažer, agentura, nikdo). Fungoval jako „rozehřátí“ na úvod, 

personalisté nemuseli zeširoka odpovídat na mé dotazy, ale pouze krátce komentovali 

jednotlivé personální činnosti. 
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6.1.2 Výzkumný vzorek 

 Na počátku jsem si stanovila základní hodnotící kritéria sloužící k výběru 

jednotlivých objektů šetření: velikost, původ a typ. Tato kritéria měla zajistit výběr co 

nejdiferencovanějšího vzorku společností, aby mohlo dojít k následné komparaci. 

V důsledku přílišné rozmanitosti jednotlivých zkoumaných objektů, a zároveň jejich 

nedostatečného počtu, však nebylo možné provést jednoznačně vypovídající 

komparaci. Pro zjednodušení jsem v šetření nepřihlížela k oboru činnosti organizací. Aby 

jeho zohlednění mělo význam, musel by být zkoumaný vzorek výrazně vyšší. 

 Pro svůj výzkum jsem získala 18 respondentů, kteří byli ochotni spolupracovat 

a odpovídat na všechny otázky. Jednalo se téměř vždy o personalisty, pouze v jednom 

případě šlo o jednatele malé české firmy, která personální oddělení neměla. Mezi 

respondenty jednoznačně převažovaly ženy 16:2. Všechny zkoumané společnosti sídlí 

v Praze, některé mají pobočky po celé republice. 

 

Název Zaměstnanců HR Typ Původ Obor činnosti 

Adidas 200 1,5 soukromá zahraniční 
Výrobce sportovního 

sortimentu 

AFS 7 1 nezisková česká 
Mezikulturní studijní 

výměny 

Atlas Copco 251 4 soukromá zahraniční 

Dodavatel 
technologických 

zařízení pro průmysl 
a stavebnictví 

AVE CZ 1350 5,5 soukromá zahraniční 
Odpadní 

hospodářství 

Cemex 530 5 soukromá zahraniční 
Výrobce stavebních 

materiálů 

Člověk v tísni – 
Humanitární 

sekce 
200 1 nezisková česká Nezisková organizace 

Gamma* 350 4 soukromá česká 
Prodejce výpočetní 

techniky 

Ikea, obchodní 
dům Zličín 

320 2,5 soukromá zahraniční Prodejce nábytku 

ING ČR 500 8 soukromá zahraniční Pojišťovna 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

537 12 státní česká Ministerstvo 

Operátor* 3020 39 soukromá zahraniční 
Operátor mobilních 

telefonů 

PriceWaterhouse-
Coopers 

800 20 soukromá zahraniční 
Poradenská 
společnost 

Ředitelství silnic a 
dálnic 

1672 8 veřejná česká Veřejná správa 

Sendvič* 700 6 soukromá česká Výrobce potravin 

SKF Ložiska 60 1 soukromá zahraniční 

Dodavatelem v 
oblasti valivých 

ložisek, těsnění a 
příbuzných produktů 

Spěváček 6 2 soukromá česká Jazyková škola 

Subterra a.s. 950 12 soukromá česká Stavební společnost 

Watergate 3 0 soukromá česká 
Prodej filtrace a 
úpraven vody 

Tab. 5 – Přehled respondentů šetření 

(Organizace označené hvězdičkou si nepřály být ve výzkumu uváděny pod svým 

jménem, ale pouze anonymně.) 

 

6.1.3 Metody vyhodnocování dat 

 Na základě nahraných rozhovorů jsem zpracovala přepis všech nahrávek 

do písemné formy. Jednotlivé rozhovory jsem si následně rozdělila podle typu, velikosti 

a původu organizace. Na základě těchto údajů pak probíhala samotná komparace. Vždy 

jsem se snažila zkoumanou oblast porovnávat z pohledu jednotlivých typů organizací 

nebo jsem jako jednotící kritérium užívala velikost společností. V rámci dělení 

společností podle velikosti jsem usilovala o porovnávání dalších kritérií: původu firem 

a toho, zda jsou státní, soukromé či neziskové.  

 Ve výzkumném šetření nejde pouze o komparaci jednotlivých systémů 

personálního řízení, ale také o popsání personální praxe, která je v organizacích 

prováděna. Na konci každé podkapitoly (v rámci komparace) se snažím o shrnutí 

odlišností nebo shodných rysů, které ze šetření vyplývají. Je ale složité dělat jasné 

závěry s ohledem na různorodost organizací. Navíc je potřeba si uvědomit, že 
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personalisté jsou reprezentanti svých organizací, a z této pozice mají přirozeně tendenci 

daná fakta zkreslovat v jejich prospěch.  

 

6.2 Komparace systémů personálního řízení v různých 

typech organizací 

První část komparace se zabývá fungováním personálního oddělení v organizaci. 

Usilovala jsem především o zjištění toho, zda se z personálního oddělení stává důležitý 

partner pro jednání a pro rozhodování o změnách v organizaci, nebo zda je naopak 

zatím více v pozici administrátora personální agendy. Zajímá mě také míra spolupráce 

liniových manažerů s personalisty. 

 

6.2.1 Velikost a zařazení personálního oddělení do organizační 

struktury 

 Způsob, jakým je personální útvar zařazen v organizační struktuře, může ukázat, 

jaký je ve společnosti kladen důraz na personální práci. Poměrně zřetelným ukazatelem 

je také poměr počtu personalistů na počet zaměstnanců. Podle Armstronga (2007) jsou 

personální útvary v menších společnostech zřizovány až při naplnění počtu 110 

zaměstnanců. Měl by pak na každých dalších 110 zaměstnanců přijít do organizace další 

personalista? Z mého šetření vyplývá, že na každého personalistu v průměru vychází 

103 zaměstnanců, což zhruba odpovídá Armstrongovu poměru. 

 V malých společnostech často nemají k dispozici žádného personalistu 

a personální práci vykonává buď jednatel či ředitel. Případně mají pouze jednoho 

personalistu jako v případě společnosti SKF Ložiska. Personalistka z této společnosti se 

k tomu vyjadřuje slovy: „… [Personální útvar je u nás] v rámci managementu, považuji 

to za velice důležité. Jsem překvapená, v kolika firmách to takhle není.“ Ve dvou dalších 

zkoumaných organizacích je personální práce týkající se stálých zaměstnanců přímo 

v kompetenci ředitelky organizace nebo jednatele. Jsou zde sice zaměstnanci, kteří 

částečně provádí personální činnosti, ale nelze je považovat za personalisty, jejich 

kompetence jsou totiž omezeny pouze na jednu činnost. Například organizace AFS má 
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jednu zaměstnankyni, která se stará o dobrovolníky, ti ale nejsou zaměstnanci. Podobně 

je tomu ve společnosti Spěváček, kde jedna zaměstnankyně zajišťuje pouze nábor 

lektorů. V případě společnosti Watergate personální činnosti spadají přímo pod 

jednatele, jenž má ale v současné době pouze dva zaměstnance.  

 Střední společnosti disponují podle potřeby jedním až čtyřmi personalisty. 

Například společnost Atlas Copco má na svých 251 zaměstnanců čtyři personální 

odborníky, a to z toho důvodu, že se společnost v České republice rychle rozšiřuje. 

Personalistky navíc zajišťují služby také pro jiné pobočky v regionu střední Evropy. 

Společnosti Adidas stačí 1,5 personalisty k řízení dvou stovek zaměstnanců, přesto jsem 

měla dojem, že svoji práci zvládají. Nastavení situace v Adidasu je vyhovující proto, že 

mu určitou nadstandardní procesní nebo rámcovou podporu v oblasti personálního 

řízení zajišťuje mateřská organizace. Specifická situace panuje v neziskové organizaci 

Člověk v tísni, v níž se personální specialistka zabývá pouze recruitmentem a podporou 

zaměstnanců, kteří jsou vysíláni na humanitární mise po celém světě. Jinak tato 

organizace žádného personalistu nemá, disponuje pouze zaměstnanci na mzdovém 

oddělení. 

U velkých společností se počty personalistů diametrálně odlišují. Například 

ve společnostech AVE CZ a Ředitelství silnic a dálnic na jednoho personalistu připadá 

více než 200 zaměstnanců. Naopak u velkého mobilního operátora už připadá 

na jednoho personalistu pouze 77,4 zaměstnanců. Mohu pouze spekulovat, zda má 

tento výrazný rozdíl mezi strukturami personálních oddělení vliv na kvalitu 

poskytovaných služeb. Ve většině velkých zkoumaných organizací spadá personální 

útvar pod generálního ředitele. Personální manažeři se často podílí i na setkání top 

managementu firmy, aby byli blízko rozhodovacích procesů. Mohou tak lépe ovlivňovat 

jeho rozhodnutí o přijetí nových personálních strategií a opatření. To potvrzuje 

i společnost Operátor poskytující HR služby prostřednictvím business partneringu, 

v jehož rámci poskytuje deset HR partnerů, kteří mají ve společnosti vysoké postavení, 

front office služby různým divizím a oddělením. HR partneři využívají služeb 

kompetenčních center (development, zdraví a bezpečí zaměstnanců, compensation and 

benefits) poskytujících odbornou podporu pro business partnery. 
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 Ze srovnání českých a zahraničních organizací vyplývá větší standardizace 

procesů společností zahraničních. Tyto procesy fungují ve společnostech již 

dlouhodobě. Naopak v řadě českých organizací se snaží procesy teprve nastavovat. 

Místní společnosti se liší především v tom, že někde procesy fungují již v současnosti 

a jinde se je teprve snaží zavádět. Samozřejmě neplatí, že by někde byly veškeré 

procesy nastaveny definitivně, všechny společnosti se je snaží zlepšovat.  

Podle odpovědí více respondentů se přístup k řízení personálních oddělení začal 

měnit v posledních 3-5 letech, kdy se do funkce ředitelů HR oddělení dostali lidé, kteří 

byli schopni prosazovat nové strategie. V dlouhodobém horizontu usilovali o to, vytvořit 

z personálního oddělení něco více než administrativní útvar. Zlepšení situace 

personálního oddělení po příchodu nového nadřízeného dokládají personalistky ze 

zahraničních společností Cemex a AVE CZ. V české společnosti Subterra se po vytvoření 

úseku personálního ředitele, který patří mezi sedm top manažerů, zvýšila váha HR 

oddělení ve společnosti. Personální specialisté mají nyní více možností prosadit své 

strategie v organizaci.  

 Výrazné rozdíly oproti soukromému sektoru je možné předvídat u nestátních 

neziskových organizací. V nich se se samostatným personalistou či dokonce 

personálním oddělením téměř nesetkáme. Zde úloha personalisty spadá pod ředitele 

organizace nebo jednoho zaměstnance, který personální činnosti provádí vedle svých 

běžných pracovních úkolů. Výjimkou je Sekce humanitární a rozvojové pomoci 

organizace Člověk v tísni, která má vlastní personalistku specializující se na recruitment 

nových členů zahraničních misí. Paní Jančová z Člověka v tísni na začátku rozhovoru 

řekla: „Já jsem v podstatě souhlasila s poskytnutím tohoto rozhovoru kvůli tomu, že 

pozice personalistů je v neziskových organizacích vzácná. A je to zvláštní věc, že nábor 

na jiné pozice si vždy řeší šéfové těch sekcí případně linioví manažeři, jenom naše sekce 

ho má kvůli vysokému obratu lidí.“ Toto specifikum potvrdila i výpověď paní Puttové 

z AFS: „Tady se hodně usmíváme, když se nás ptají: ‘Kdo u vás dělá marketing? 

Personalistiku?‘ To u nás dělají všichni.“ Personální oddělení je zde tedy raritní 

a většinou se v neziskových organizacích nevyskytuje vůbec nebo existuje pouze v rámci 

mzdového útvaru. 

 



 
 

78

6.2.2 Pravomoci personálního oddělení k provádění změn 

 V otázkách akceschopnosti a možností personalistů ovlivnit dění v organizaci se 

společnosti liší velmi výrazně, což může mít často souvislost s typovou odlišností těchto 

organizací. Velká diskrepance je patrná především mezi státními a soukromými 

organizacemi. 

 Ve veřejné rozpočtové organizaci Ředitelství silnic a dálnic pravomoci 

personalistů velké nejsou, protože jsou v otázkách počtu lidí a odměňování striktně 

limitováni zákonem a státem. Také paní Formánková z Ministerstva životního prostředí 

odkazuje na organizační řád, v němž jsou předem definovány jejich činnosti. Mohou 

tedy prosazovat pouze věci v souladu s tímto řádem. Pokud chtějí něco upravit, musí 

ke změně přesvědčit nejprve náměstky, aby podpořili jejich návrh. Důvodem slabého 

postavení personálních oddělení ve státní správě může být také to, že jsou náměstci 

politické postavy, které na ministerstvo přicházejí podle měnící se politické situace.  

 Podstatně lépe jsou na tom s prosazováním nových opatření v českých 

soukromých společnostech, kde o přijetí návrhu rozhoduje generální ředitel nebo 

jednatel. Není zde potřeba přesvědčovat o nutnosti změn tolik osob jako ve státní 

správě. V české společnosti Sendvič, která má poměrně jednoduchý styl vedení, nemají 

podle její personalistky dlouhé schvalovací procesy. Podobně je to i ve společnosti 

Spěváček, kde o věcech rozhoduje majitel. Je to způsobeno tím, že zaměstnanci 

a majitel či ředitel k sobě mají blízko a snáze se domluví. Ve velké společnosti Subterra 

posiluje postavení personálního oddělení, takže jeho návrhy na změny jsou vedením 

přijímání bez problémů. U českých společností tedy stačí konsenzus mezi vedením a HR 

oddělením a je možné změny uskutečnit během krátké doby. 

 U zahraničních organizací, které mají centrály na nadnárodní úrovni, dochází 

k tomu, že jsou hlavní strategie přebírány z mateřské společnosti, a to buď zcela anebo 

jsou částečně přizpůsobené lokálnímu prostředí. Například ve společnosti ING to podle 

paní Dvořákové funguje následovně: „Z regionu jde vůči nám základní koncepce a to ne 

všech oblastí. Tuto základní koncepci jsme buď schopni dodržet na lokálních podmínkách 

anebo ji musíme uzpůsobit. Regionální vedení ví, že nelze udělat jeden model na všechny 

pobočky v různých zemích. V tom jsou opravdu velmi rozumní a dávají nám prostor, 
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abychom si to lokalizovali.“ Tento přístup mateřské společnosti je velmi zodpovědný 

a dává pobočkám možnost samostatně o sobě rozhodovat, což působí pozitivně 

na motivaci vedoucích pracovníků. Podobně je tomu i v PriceWaterhouseCoopers. 

Ve společnosti Cemex, která má centrálu v Mexiku, je přístup k centrální strategii 

volnější. Pobočky se zde řídí jen společnými rámcovými dlouhodobými koncepcemi. 

V ostatních záležitostech se mohou rozhodovat podle vlastního uvážení, jedinou 

podmínkou je udržení vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet jako jediný limit pro provádění 

změn a zavádění novinek v oblasti řízení lidských zdrojů do organizace má také Ikea, 

která je na tom podobně jako výše uvedené zahraniční organizace.  

 Pevnější vazbu na svoji mateřskou organizaci prokázala ve výzkumu společnost 

AVE CZ, která má centrálu v Rakousku. Zde chtějí většinu věcí navrhovaných 

jednotlivými pobočkami ještě před uvedením do praxe odsouhlasit. Ale podle paní 

Srovnalové to není na škodu, protože pokud se nějaká opatření schválí na centrále, je 

garantovaná jistota, že budou dodržována. V oblasti benefitů mají větší volnost: „Tohle 

je v naší kompetenci, pokud to nejde proti linii mateřské společnosti, tak některé tyto 

věci jako benefity jsou v kompetenci našich jednatelů. Musíme se držet nějaké linky, ale 

máme poměrně možnost volby.“ 

 

6.2.3 Komunikace s ostatními odděleními ve společnosti 

 V oblasti komunikace s ostatními odděleními jde především o to, jak vnímají 

sami personalisté přístup ostatních oddělení k nim a jejich práci. Ve všech 

společnostech se personalisté snaží zajistit vysokou úroveň v komunikaci s interními 

zákazníky a zejména to, aby i zaměstnanci považovali HR oddělení za důležitého 

a důvěryhodného partnera.  

 Podle personalistky společnosti Subterra jejich práci zaměstnanci pozitivně 

vnímají i z toho důvodu, že se snaží vše přizpůsobit zaměstnancům. Nemusí se řídit 

mezinárodními pravidly a HR oddělení tak není pouhým administrátorem docházek 

a výplat. Personalisté se shodují na tom, že záleží na osobnosti lidí, s nimiž jednají. 

Například personalistka společnosti Adidas říká: „Se zaměstnanci problémy nemáme. 

Měla jsem problém s jedním jednatelem, který HR považuje právě za útvar, který 



 
 

80

nevydělává. Ale zase druhý jednatel se o personální věci zajímá a rád řeší tuto 

problematiku – zajímá ho vzdělávání, bavíme se o lidech. Je to různé, ale máme docela 

dobrou pozici.“ 

 Paní Šťastná ze společnosti SKF ložiska se snaží vytvořit komunikaci s ostatními 

odděleními a hlavně liniovými manažery tak, aby byla její pozice vnímána strategicky. 

Po ročním působení ve firmě se sama musí snažit o to, aby manažeři a zaměstnanci 

respektovali HR oddělení a vnímali jej jako partnera. Pokouší se toho dosáhnout tím, že 

se účastní schůzek manažerů. Ti ji začínají vnímat jako přínos, protože do diskuse vnáší 

mimooborový náhled. „Budujeme to, zatím jsme na cestě, ale myslím, že to začínají 

vnímat v tom smyslu, hlavně že je to potřeba. Do budoucna to musí jít ruku v ruce.“ 

Tento přístup nelze vnímat jinak než jako správný, protože čím blíž je oddělení lidských 

zdrojů byznysu a čím více rozumí strategii podniku, tím lépe může přizpůsobit svou 

personální strategii a politiku. 

 Komunikace směrem k zaměstnancům se ve všech organizacích liší podle 

potřeby šířit a upevňovat firemní kulturu. Ta je na první pohled patrná například 

u Operátora, kde při vstupu do sídla společnosti najde každý návštěvník vitrínu 

s úspěchy společnosti a také aktuální výzdobu společných prostor. Ve společnosti ING 

fungují různé plakáty ve výtahu a společných prostorách. Jednou měsíčně mají všichni 

zaměstnanci centrály informativní setkání, kde jsou komunikovány úspěchy, novinky 

a plánované změny v organizaci. Velmi silná je i firemní kultura a komunikace směrem 

k zaměstnancům ve společnosti Ikea, kde jsou v prostorách pro zaměstnance 

na nástěnkách všechny potřebné informace (přehled všech zaměstnanců obchodního 

domu, benefity, interní trenéři, nově otevřené pozice). 

 Specificky a na poměry dnešní informační společnosti, v níž jsou lidé zvyklí 

komunikovat elektronicky, zcela nečekaně působí situace ve společnosti Cemex, která 

má velké množství zaměstnanců na dělnických pozicích v betonárkách po celé České 

republice. Tito zaměstnanci nemají k dispozici počítač s internetem, takže komunikovat 

mohou pouze s liniovými manažery. Proto jakékoliv informace z oblasti HR musí být 

nejprve sdělovány manažerům, kteří je následně předávají zaměstnancům. 

Ke komunikaci jsou používány také nástěnky a podle paní Brečkové jsou tak 
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personalisté bohužel dál od zaměstnanců a musí spoléhat na spolupráci ze strany 

liniových manažerů.  

   

6.2.4 Shrnutí 

 Z výše uvedené praxe realizované personálními odděleními v různých 

organizacích je patrné, že je všude snaha poskytovat personální servis na co nejvyšší 

úrovni. Rozdíly vyplývají pouze z toho, jaký prostor pro svoji práci personalisté mají.  

 Ve společnostech, v nichž je personální oddělení podřízené přímo generálnímu 

řediteli a HR manažer se účastní pravidelných schůzek s top manažery, mají personální 

oddělení silné postavení. Týká se to hlavně soukromých společností, kde je zavedena 

otevřená komunikace, a personalisté se podílejí na strategii společnosti. Odlišné je 

postavení personálních oddělení ve státní správě, kde přestože je personální ředitelka 

podřízená generálnímu řediteli, nemá v organizaci silné postavení.  

 V rámci mého šetření organizací je patrné, že úspěch personálního oddělení 

nezávisí jen na míře kladného postoje vedení, ale také z velké části na schopnosti 

personálních manažerů prosadit svoje postavení ve společnosti. Například v Adidasu si 

personální ředitelka po dlouhé snaze zajistila místo mezi top managementem 

a postavení HR oddělení se výrazně upevnilo. Podobná změna se během posledních 

pět let podařila v mnoha společnostech. Příchod nových ambiciózních a cílevědomých 

HR manažerů do organizací má často za následek zvýšení podílu personálního útvaru 

na provádění klíčových činností.  

 V zahraničních organizacích, které jsou součástí nadnárodních koncernů, mě 

často překvapila volnost v nastavování pravidel a činností na lokální úrovni. Dlouhodobé 

strategie a obecné přístupy k řízení lidských zdrojů jsou v těchto společnostech 

nastavovány sice v souladu s politikou koncernu, ale adaptace konkrétních kroků pak 

závisí na jednotlivých lokálních zaměstnancích HR. Tyto společnosti podporují iniciativu 

regionálních zaměstnanců a v případě úspěšného projektu na lokální úrovni jsou 

některé z nich ochotny přejímat tyto projekty i na globální úroveň.  

 České společnosti, o nichž se často hovoří v souvislosti se špatným zacházením 

se zaměstnanci, z výzkumu vyšly v lepším světle. V některých společnostech si již vedení 
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uvědomilo nutnost kvalitní práce s lidmi, která je základem úspěchu 

a konkurenceschopnosti. Personální útvary tak začínají získávat větší důležitost, jako 

v případě společnosti Subterra. Dobrým příkladem je Sendvič, který má díky expanzi 

od roku 2009 personální oddělení zajišťující nejen personální administrativu. V této 

společnosti bude sice ještě nějakou dobu trvat, než nastaví personální procesy a služby 

na úroveň blížící se zahraničním společnostem, ale již se tímto směrem vydala. Rozdíly 

mezi zahraničními a českými společnostmi se tedy postupně stírají. Do českých 

organizací se dostávají zaměstnanci se zkušenostmi ze zahraničních společností, kteří 

sem často vnášejí nový styl řízení.  

 

6.3 Komparace personálních činností v různých typech 

organizací 

V druhé části výzkumného šetření se věnuji personálním činnostem a tomu, kdo 

je má v organizaci v kompetenci. Zaměřuji se tak blíže na spolupráci HR oddělení 

s liniovými manažery a pokouším se zjistit, které personální činnosti v organizacích 

chybí.  

Následně zkoumám tři personální činnosti. Jedná se o získávání, výběr, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a o oblast zaměstnaneckých výhod. Tyto činnosti jsou 

zcela nebo částečně v kompetenci personálního oddělení, které například při výběru 

a rozvoji zaměstnanců spolupracuje s liniovými manažery. V rámci všech společností se 

tyto činnosti samozřejmě liší, přesto je možné najít shodné rysy. 

 

6.3.1 Zodpovědnost za provádění personálních činností 

V první podkapitole, při určování zodpovědnosti za jednotlivé činnosti, vycházím 

z krátkého dotazníku, který všichni personalisté vyplnili (kromě společnosti Watergate, 

v níž případné personální činnosti vykonává majitel). Odpovídali v něm na otázku: „Kdo 

provádí tyto personální činnosti?“ Na výběr měli interní HR, liniové manažery, agenturu 

a případně nikoho, pokud by činnost v organizaci nevykonávali. 
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 Porovnám-li české a zahraniční společnosti, mohu v zahraničních organizacích 

identifikovat shodu v tom, že personalisté zde mají největší podíl na personálních 

činnostech (vykonávají téměř všechny). Výjimka je pouze v oblasti hodnocení, 

odměňování, plánování osobního rozvoje a motivace zaměstnanců. Tyto oblasti označili 

někteří personalisté jako výlučné činnosti liniových manažerů. Celkově lze ale říci, že 

i v těchto případech poskytuje personální oddělení manažerům rámec, v němž aktivity 

uvádí v praxi.  

 Mezi českými organizacemi nalezneme stále mnoho subjektů, v nichž míra 

spolupráce personalistů a liniových manažerů není na takové úrovni jako 

u organizací zahraničních. Přesto již někteří personalisté nabízejí rámec pro podporu 

liniových manažerů podobný tomu v zahraničních organizacích. Zejména personální 

oddělení společnosti Subterra poskytuje všechny zkoumané činnosti (až na řízení 

pracovního výkonu), a snaží se zavádět jednotnější a standardizované přístupy 

do personálního řízení. Protipólem je společnost Sendvič, v níž skutečně funkční HR 

oddělení existuje od roku 2009, předtím mělo v podstatě charakter oddělení 

administrativního. V této organizaci většinu personálních činností provádějí linioví 

manažeři, personální oddělení má čistě ve vlastní kompetenci jen získávání 

zaměstnanců, péči o pracovní podmínky a personální poradenství. V některých 

činnostech manažery podporuje administrativně, ale například oblasti hodnocení 

pracovníků a řízení pracovního výkonu jsou uskutečňovány pouze manažery 

a personální oddělení do těchto aktivit ani nevidí. Nemohou proto sledovat spravedlivé 

zacházení se zaměstnanci a korigovat práci některých liniových manažerů.  

 Státní a veřejné organizace se liší oproti ostatním v oblastech řízení pracovního 

výkonu a hodnocení pracovníků. Na Ředitelství silnic a dálnic zatím není prováděna ani 

jedna tato aktivita. To je dáno především systémem, který je centrálně regulován 

státními přepisy, což mi potvrdila i personalistka organizace. Platy státních zaměstnanců 

jsou ze zákona nastavené podle platových tříd, což zamezuje aplikování takové platové 

politiky, která by byla motivační, a mohla reagovat na aktuální výkony zaměstnanců. 

Pokud je systém plošně regulován státem, nemůže správně fungovat. Individualizovaný 

systém hodnocení by vedl ke zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců a vytvořil lepší 

firemní atmosféru. Paní Formánková z Ministerstva životního prostředí dodává, že 
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personální oddělení má již připraveno návrh na systém hodnocení pracovníků, ale 

z důvodu snižování prostředků určených státní správě je zatím nemožné tento systém 

prosadit. Pokud tedy stát sám nepochopí, že je zaměstnance státní správy nutno 

motivovat finančně, bude mít Česká republika i nadále byrokratický aparát fungující bez 

jakékoliv snahy o své zlepšení. 

  Diferenciace organizací podle velikosti nemá zásadní vliv na rozložení 

zodpovědnosti mezi liniové manažery a personalisty. Rozdíl je pochopitelně v množství 

lidí provádějících personální činnosti. V malých organizacích je to buď jednatel nebo 

jeden personalista, který musí znát všechny procesy ve firmě. Ve středních organizacích, 

které mají k dispozici více personalistů, už záleží na rozdělení zodpovědnosti 

za jednotlivé činnosti. Většinou se jeden zaměstnanec věnuje recruitmentu, jeden 

vzdělávání, další odměňování a benefitům. Tito lidé jsou zastřešováni manažerem, který 

jejich práci koordinuje. Ve velkých organizacích pozoruji, že personální oddělení jsou 

převážně rozdělena na menší útvary podle typu činnosti. V některých velkých 

společnostech personální oddělení navenek reprezentují HR business partneři nebo 

HR advisoři, kteří komunikují převážně s top managementem a liniovými manažery. 

Jejich potřeby předávají ke zpracování do HR back office.  

 

6.3.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

 Získávání i výběr zaměstnanců je ve všech zkoumaných organizacích prováděn 

víceméně v podobě, která je téměř totožná s popisy v učebnicích personalistiky. Při 

šetření jsem nenarazila na žádné větší zajímavosti, které by se v jednotlivých 

organizacích při těchto činnostech vyskytovaly. Rozdíly mezi zahraničními a českými 

firmami se v této oblasti stírají. Odlišnosti se projeví až při porovnávání na základě 

velikosti. 

 V menších společnostech je získávání a výběr pracovníků jednodušším 

procesem, v němž o vhodnosti kandidáta rozhoduje jednatel, který v některých 

případech spolupracuje s personalistou. Složitější proces náboru zaměstnanců má 

společnost Spěváček, která celoročně rekrutuje nové lektory. Tato organizace má však 

výhodu v tom, že se jí zájemci o práci sami hlásí, neustále je tak dispozici databáze 
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potencionálních kandidátů, kteří mohou být v případě potřeby oslovováni. Preselekce 

kandidátů je poměrně striktní, protože lektoři musí pro postup do dalšího kola splnit 

základní požadavek, kterým je filologické či pedagogické vzdělání. Úspěšné kandidáty 

čeká gramatický test, ukázková hodina a samotný pohovor. Spolupráce s agenturami 

není u malých společností příliš častá, pouze společnost SKF ložiska jejich služby využívá 

při obsazování specializovaných nebo manažerských pozic. 

 Výše uvedený proces výběru zaměstnanců je standardní také u středně velkých 

firem, záleží opět jen na počtu osob, které se recruitmentu věnují. Spolupráce 

s agenturami je mezi zkoumanými organizacemi této velikosti odlišná, stejně jako 

důvod k jejich využití. Například Člověk v tísni agentury nevyužívá, neboť má dostatek 

spontánních žádostí o místo, stejně jako obchodní dům Ikea na Zličíně. Adidas, Atlas 

Copco a Gamma využívají služeb personálních agentur ve větším rozsahu, ale především 

pro obsazování specializovaných a vyšších pozicí. Zajímavá je výpověď HR manažerky 

paní Štefanové ze společnosti Atlas Copco: „S agenturami spolupracujeme. Být to 

na mě, tak agentury nepoužívám, protože s nimi nejsem spokojená, ale jinak to nejde. 

Na některé pozice nemáme tolik času. Atlas Copco je sice jednička na trhu ve svém 

oboru, ale pokud se účetní bude rozhodovat, zda pracovat pro nás nebo pro Coca-Colu, 

tak se rozhodne spíš pro ně, protože nejsme tolik známí. Agentury potřebujeme, protože 

na náš inzerát (záleží sice na pozici) se ne vždy přihlásí tolik lidí.“ Střední méně známé 

organizace tak mají při získávání kandidátů slabší pozici oproti společnostem jako je 

například Ikea. 

Ve velkých organizacích probíhá recruitment opět podobně, jen s tím rozdílem, 

že jsou procesy ještě více standardizovány, a to především v zahraničních organizacích. 

Ty mají zavedené postupy začínající již od prvotní potřeby nového zaměstnance. 

Procesy jsou také více dodržované, což zajišťuje spravedlivý přístup ke všem 

kandidátům. Specifický přístup k recruitmentu má poradenská společnost 

PriceWaterhouseCoopers, která se ve velké míře soustředí na absolventy, jež se snaží 

oslovit i během studentských veletrhů nebo skrze přednášky vlastních odborníků 

na vysokých školách. Na „graduate recruiting“ (získávání absolventů) má tato 

organizace přímo dva HR specialisty, kteří mimo běžný nábor zajistí každý rok v září 
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příchod šedesáti nových absolventů. Tato situace je podobná i u ostatních velkých 

poradenských firem, které si v boji o nadané absolventy neustále konkurují. 

 Další podstatný rozdíl existuje mezi soukromými a státními organizacemi. V těch 

státních totiž personální oddělení po získání kandidátů neprovádí preselekci, ale dává 

k dispozici všechny uchazeče přímému nadřízenému, který si z nich sám vybere. 

Na Ředitelství silnic a dálnic na nadřízeného čeká také práce spojená se zamítáním 

nevhodných kandidátů a zajišťováním pohovorů. Personální oddělení nemá velkou 

kontrolu nad tím, zda si vedoucí skutečně vyberou z nabízených kandidátů, nebo zda si 

přivedou vlastního externího uchazeče. U preselekce životopisů je podobná situace také 

na Ministerstvu životního prostředí. Pohovorů s kandidáty se personalisté účastní pouze 

na žádost referentů. Velkou odlišností u státní správy je akt jmenování všech vedoucích 

pracovníků. Ti vycházejí buď z výběrových řízení, nebo je na jejich místa dosadí jejich 

známí, kteří je do organizace přivedou. 

Důležitou složkou získávání a výběru pracovníků je interní recruitment, který je 

ve většině firem významným prostředkem pro motivaci zaměstnanců, kteří tímto 

způsobem můžou ve společnosti růst. Většina oslovených organizací dává svým 

zaměstnancům možnost přihlásit se do výběrového řízení předtím, než je daná pozice 

inzerovaná externě. Ve spolčenosti Sendvič je interní recruitment obvyklý: „Je tady 

běžné, že se hlavně v obchodě vypracují na vyšší pozice. Začali třeba jako řidiči nebo 

prodejci a pak jsou z nich provozní nebo obchodní manažeři.“ V neziskové organizaci 

Člověk v tísni mají k dispozici takzvané veterány, kteří jsou preferováni pro účast 

na dalších misích. Případně je možné vyslat i stážisty, kteří jsou „… již hodně zaměření 

na rozvojová studia nebo specializovaní, takže nevykonávají nekvalifikovanou práci.“ 

Přestože jsou organizace odlišné, snaží se všechny nabízet volné pozice nejprve svým 

vlastním zaměstnancům a posilovat loajalitu vůči organizaci. 

 

6.3.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 V oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je možné mezi jednotlivými 

společnostmi najít mnoho odlišností. Důvodem může být to, že vzdělávání a rozvoj je 

někdy považován jen za jakousi nadstavbu v péči organizací o zaměstnance. 
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 Pro vzdělávání společnosti potřebují dostatečný přísun financí, který je zejména 

u malých firem poměrně nejistý. Malé začínající firmy jako je Watergate zatím 

personální řízení natož vzdělávání neřeší. Pokud se někdo z organizace školení účastní, 

je to pouze s konkrétním cílem získání znalostí či dovedností k provádění práce. 

Ve společnosti SKF ložiska, která má delší tradici a zahraniční zázemí, se sice vzdělávání 

podporuje a probíhá, ale v nesystematizované podobě, kdy jsou podnětem ke školení 

jednorázové potřeby zaměstnanců. Paní Šťastná se proto snaží s manažery pracovat na 

jednotné koncepci vzdělávání pro všechny zaměstnance. Ve společnosti Spěváček je 

situace odlišná. Protože se zaměstnanci starají o poměrně velký počet lektorů, jejich 

vlastní vzdělávání nehraje pro společnost prim. Jsou vzděláváni částečně interně i 

externě, ale koncept chybí. Naopak vzdělávání lektorů je jasně nastaveno akademickým 

oddělením a zajišťováno senior lektory, kteří jednou měsíčně dělají workshopy pro 

ostatní.  

Odlišná situace je v neziskové organizaci AFS, která zprostředkovává svým 

zaměstnancům kurzy nabízené jinými neziskovými organizacemi za přijatelnou cenu. 

Jejich zaměstnanci se také účastní kurzů a workshopů pořádaných na evropské nebo 

globální úrovni, což je ale spíše využíváno jako motivační prostředek. V AFS se 

zaměstnanci na centrále starají o dobrovolníky, kteří vykonávají práci v terénu. 

Vzdělávání dobrovolníků je také do určité míry motivační, protože se během něj mladí 

lidé setkávají a navazují kontakty. Především se jim „Klub ostřílených lektorů“ snaží 

předávat informace a dovednosti získané na národních či mezinárodních školeních 

dobrovolníků. Vzdělávání zde tedy funguje na principu „train the trainers“, kdy 

se školení účastní pouze jeden člověk z organizace, který předává informace na ostatní 

trenéry. Vzdělávání je v neziskových organizacích důležitým nástrojem, jímž se daří 

kompenzovat nižší mzdy zaměstnanců. 

Jiná nezisková organizace Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověka v tísni 

má díky specifickému charakteru práce svých zaměstnanců s průběžným a pravidelným 

vzděláváním problémy. Zaměstnanec sice prochází po příchodu různými blokovými 

školeními, poté je ale rok či dva v podmínkách, kde není možné zajišťovat externí 

školení. Například na misi na Haiti či v Iráku není ani kam zaměstnance poslat 

na trénink. Dalším problémem je to, že práce lidi na misích natolik pohltí, že nejsou 
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schopni vytvářet si čas na aktivity spojené s vlastním rozvojem. Člověk v tísni proto 

nemá prostor pro dlouhodobou koncepci vzdělávání pro většinu zaměstnanců. 

U komerčních firem střední velikosti pozoruji odlišnosti mezi českými 

a zahraničními organizacemi. Například v české společnosti Gamma se neplánuje 

rozpočet na vzdělávání na nadcházející rok. HR oddělení může pouze pevně věřit v to, 

že ředitel schválí peníze na aktuální školení v potřebné výši. Každé školení, které chce 

firma realizovat, proto musí personalistka nebo liniový manažer umět obhájit u ředitele 

a vysvětlit návratnost této investice. V zahraničních společnostech je předem schválený 

rozpočet jistotou na následující rok. 

U středně velkých zahraničních organizací jsou na základě ročních hodnocení 

zaměstnanců jejich potřeby ve vzdělávání nastavovány s přímým nadřízeným. 

Vzdělávání probíhá externě i interně. O hospodárnost se v oblasti vzdělávání snaží Ikea, 

která dlouhodobě šetrně zachází s finančními prostředky. Například na externí kurzy 

vyšle jednoho zaměstnance, který po návratu do organizace školí ostatní. Tuto praktiku 

některé společnosti zavedly až v krizi. Společnost si tak vychovává vlastní interní trenéry 

z řad zaměstnanců. O zajištění toho, aby se řadoví zaměstnanci vzdělávali v průběhu 

roku, se starají mentoři na každém oddělení. Ve společnosti Adidas spustili nedávno 

propracované interní kurzy v retailu. Dva vedoucí prodejen z České republiky byli 

vysláni na centrálu, kde získali certifikát trenérů a nyní můžou školit ostatní vedoucí 

lokálních prodejen. Jakmile si znalosti a dovednosti osvojí vedoucí prodejen, začnou je 

předávat na zaměstnance obchodů. Adidas vyžaduje po zaměstnancích proaktivitu 

ve vzdělávání. Tento systém pomáhá společnosti usnadnit interní recruitment, protože 

je možné vyloučit ty, kteří se ve vzdělávání nesnaží.  

Velké organizace mají většinou vícehlavé vzdělávací oddělení nabízející 

rozmanité možnosti pro rozvoj zaměstnanců. V české společnosti Sendvič, která 

v posledních letech silně expandovala, ale zatím vzdělávání nepřipisují důležitou roli. 

Interní školení si v této organizaci provádí sami vedoucí oddělení, kteří mají za úkol 

předávat svým podřízeným znalosti a zkušenosti. Naopak u Subterry existuje 

propracovaný rámec vzdělávání. Interní vzdělávání zajišťují lektoři z řad zaměstnanců, 

kdy lektoři základních kurzů, jako je bezpečnost práce, požární ochrana a školení 

potřebná pro provádění stavebních a důlních prací, proškolí ročně 500 - 1000 lidí. 
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Organizace si dále zve externí dodavatele na školení na míru, mezi něž patří kvůli 

specifickému oboru působnosti organizace také ČVUT. V PriceWaterhouseCoopers má 

interní vzdělávání na starosti oddělení Learning and Development, jehož trenéři 

připravují kurzy v oblasti soft skills. V ING se snaží kromě jiného interně poskytovat 

tzv. odpolední workshopy připravené ve spolupráci s vlastními odborníky. 

Oproti malým organizacím mají ty velké již nastavené talentové programy, jimiž 

se snaží identifikovat vhodné zaměstnance, kteří by v organizaci mohli růst. 

U zahraničních společností se jedná o talentové programy, které často vytváří mateřská 

organizace. Do nich se mají šanci zapojit většinou zaměstnanci vyššího managementu. 

Personalistky Atlas Copco v České republice si sami vytvořily lokální talentový projekt, 

který jim zahraniční kolegové začali závidět, takže se do projektu zapojilo i několik 

zaměstnanců ze zahraničních poboček. Společnost Ikea klasický talentový program 

nemá, ale snaží se podporovat všechny zaměstnance, kteří chtějí ve firmě růst.  

 Rozvinutý systém práce s talenty spustila v minulém roce také česká Subterra. 

Připravuje si tím personální rezervy, jak na konkrétní funkce, tak i obecně. „Projekt“ 

na individuální bázi uzavírají vybraní zaměstnanci na dva až tři roky. Z obavy před 

produkcí příliš velkého počtu manažerů, pro které ve výsledku nebude k dispozici 

uplatnění, nebyl do projektu vložen velký objem prostředků. Slovy paní Jakoubkové: 

„U nás je to zatím hodně obecné – odbornost si zvyšují výjimečně na konferencích či 

kurzech, ale spíš samostudiem literatury, sledováním dění na stavebním trhu nebo tím, 

že je nadřízený vezme na jednání, kam by se jinak nedostali. Není to tak, že by měli 

konkrétní kurzy za určitou částku. Chtěla jsem to pojmout obecně, aby v tom necítili 

konkrétní sliby.“ V programu mají zatím okolo čtyřiceti zaměstnanců a pro některé 

účastníky programu z regionů mohou využít peníze z programu Evropské unie. 

Vyhodnocení programu zatím ještě není k dispozici, ale je to zajímá varianta, jak firma 

může motivovat zaměstnance k vlastnímu rozvoji s použitím malého množství 

prostředků.  

 Vzdělávání zaměstnanců probíhá i ve státní správě, zdaleka ne však v takové 

míře jako v soukromém sektoru. Na Ředitelství silnic a dálnic se již zaměstnanci naučili 

shánět a zajišťovat si školení samostatně podle vlastního zájmu. Zaměstnanci se zde 

vzdělávají především externě, vzdělávací potřeby vychází pouze od zaměstnanců. 
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Na Ministerstvu životního prostředí se o vzdělávání starají tři zaměstnanci a nabízí 

propracovanější systém, v rámci něhož je pro zaměstnance k dispozici vzdělávací 

katalog. Interně se zde školí IT kurzy a některé kurzy v oblasti legislativy. U externích 

kurzů existují již vytipovaní lektoři a agentury, které si zvou přímo do svého sídla. Noví 

zaměstnanci musí do tří měsíců projít školením, kde se seznámí se všemi aspekty práce 

na ministerstvu. Na to navazuje následné školení, které musí absolvovat během roku 

od nástupu, kdy je potřeba na závěr složit zkoušky a získat certifikát. Program získáním 

certifikátu končí a zaměstnanec si znalosti nemusí obnovovat ani prohlubovat. 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků je ve společnostech natolik rozmanitý, jako jsou 

zaměstnanci v něm pracující. Podle mého názoru ze šetření vyplývá, že velmi záleží 

na samotném HR útvaru, jak se snaží nastavit kulturu vzdělávání a rozvoje v organizaci. 

Personalisté samozřejmě mohou narazit na limity ze strany vedení, liniových manažerů 

i zaměstnanců, ale kreativní a energické HR oddělení by mělo umět zaměstnance i jejich 

nadřízené motivovat, aby se různými způsoby vzdělávali.  

 

6.3.4 Zaměstnanecké výhody 

 Organizace se při řízení lidských zdrojů neustále snaží posilovat motivaci svých 

zaměstnanců. Používají k tomu různé nástroje. Nejvíce motivující je pro zaměstnance 

sama odměna za práci, případně pravidelný bonus, z části to mohou být i benefity. Při 

rozhovorech s personalisty jsem se převážně zajímala o zaměstnanecké výhody. 

 Zaměstnanecké výhody jsou, podobně jako vzdělávání, u malých začínajících 

společností téměř neznámým pojmem. Podle majitele Watergate jsou benefity 

zhýralostí, které podle jeho mínění na západě nejsou zvykem v takovém rozsahu jako 

v České republice. Jeho zaměstnancům benefity neschází, protože jsou spokojení s tím, 

že pracují. Jsou si vědomi toho, že na další výhody není prostor. V ostatních 

zkoumaných malých společnostech jsou obvyklé „základní“ benefity jako jsou stravenky 

a týden dovolené navíc. Tento balíček nabízí například SKF Ložiska. Stravenky, telefony 

a jazykové kurzy zdarma poskytuje Spěváček. AFS nabízí stravenky, vzdělávání a týden 

dovolené navíc. Té si ale v AFS zaměstnanci příliš neužijí, protože často pracují 

i o víkendech, za něž dostávají náhradní volno. Nemají však možnost si dovolenou 
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a náhradní volno vybrat v takové míře, v jaké by chtěli. „Pro nás to není benefit, ale spíš 

stres, protože to nestíháme vyčerpat. Není možné zajistit provoz kanceláře, když si 

někdo vezme například dovolenou na měsíc“, říká paní Puttová. 

 Ve středních organizacích přibývá benefitů, ale spíše podle oboru působnosti. 

V neziskové organizaci Člověk v tísni může být pro zaměstnance uspokojující to, že 

vykonávají smysluplnou práci. Jako klasické benefity poskytují příspěvky na kurzy a snaží 

se dávat finanční odměny. Personalistka Atlas Copco se domnívá, že benefitů nemají 

moc, když nabízejí stravenky, úrazové pojištění a pět týdnů dovolené. V Adidasu mají 

benefity zaměřené na sport a poskytují zlevněné vstupy do fitness center, stravenky, 

týden dovolené navíc, penzijní a životní pojištění, před zimou vitamíny a očkování, také 

mají sickday a zaměstnanecké slevy na oblečení. Nejvíce zaměstnaneckých výhod mezi 

středními organizacemi nabízí Ikea, která má pro zaměstnance přehlednou brožurku se 

všemi informacemi, kde je uvedeno i sedmnáct benefitů. Mezi zatím nejmenované patří 

otevřená firemní kultura, poukázky pro volný čas, lékařská péče, slevy od bankovních 

institucí, zaměstnanecké parkoviště a uniforma zdarma. Ikea také v návaznosti 

na průzkum mezi zaměstnanci v současné době uvažuje o sjednocení systému benefitů 

v podobě kafeterie, aby si zaměstnanci mohli vybírat podle svého zájmu. 

 Velké organizace nabízejí svým zaměstnancům většinou celou škálu různých 

výhod, což je patrné především u zahraničních firem. Na pobočkách velkých 

nadnárodních organizací je poměrně běžnou záležitostí systém kafeterie, kdy je 

zaměstnancům přidělena určitá výše bodů na rok a oni si mohou v nabídce vybrat to 

nejvhodnější. Ze společností v mém šetření mají kafeterii zavedenou ING, mobilní 

operátor a PriceWaterhouseCoopers, v němž si zaměstnanci pomocí PWC Choices volí 

své benefity. Za zaměstnanecké výhody nad rámec PWC Choices jsou považovány 

vzdělávání, dva dny v roce na dobrovolnické aktivity a v pátek pivo zdarma v PWC 

klubu. U ING mají zaměstnanci navíc příspěvky na některé firemní produkty, slevy 

u partnerů, zvýhodněné telefonní tarify, stravenky a týden dovolené navíc. Cemex má 

standardní benefity jako stravenky, penzijní a životní pojištění a týden dovolené navíc. 

Společnost AVE CZ k těmto zmíněným poskytuje ještě permanentku do zoo a flexipasy. 

V české společnosti Sendvič je situace odlišná: „My jsme v tomto objektivně 

řečeno zaměření spíše na výkon než na benefity. Máme bagety a sendviče zadarmo 
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na pracovišti. Máme jazykové kurzy, slevovou kartičku 10% na bageterii po zkušební 

době.“ Podle firemní personalistky jsou zaměstnanci motivováni spíš výkonnostní 

složkou platu než benefity. Stejný postoj má především vedení, které neplánuje zavádět 

v dohledné době další výhody. Subterra vychází z kolektivní smlouvy s odbory, v níž je 

nastavena většina benefitů. Zaměstnancům nabízejí stravenky, týden dovolené navíc, 

penzijní a životní pojištění, dny volna navíc, flexipasy, jednorázový příspěvek v případě 

dlouhodobé nemoci a při narození dítěte.  

  Státní a veřejná správa je v benefitech opět specifická. Obě zkoumané 

organizace mají odbory, ale jako státní správa nemají na mnoho zaměstnaneckých 

výhod nárok. Na Ředitelství silnic a dálnic poskytují sice stravenky, někteří vedoucí 

zaměstnanci získali auta pro osobní účely a telefony pro soukromé použití, ale jinak moc 

výhod nabízet nemohou. K dispozici mají Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), 

kam mířila ještě loni 2% z mzdových prostředků, letos se ale příspěvek snížil na 1%. 

Na Ministerstvu životního prostředí rozhoduje o použití prostředků FKSP odborová 

organizace. Z fondu jde příspěvek na stravování, sociální potřeby, různé půjčky. 

Do loňského roku byly poskytovány příspěvky na kulturu a sport či rekreaci (příspěvek 

na tuzemskou nebo zahraniční dovolenou) a šekové knížky na sport. Problémem 

čerpání je však velká nespravedlnost toho, kdo prostředky využívá. Ministerstvo nemá 

stanoven limit na jednoho zaměstnance, a proto někteří využívají fond podstatně více 

než jiní. Paní Formánková shrnuje, jak je to s benefity ve státní správě: „Tady není 

možné mít klasické benefity jako v soukromých společnostech.“ 

 Ve většině společností se snaží zaměstnanecké výhody poskytovat v co 

největším rozsahu, aby uspokojili své zaměstnance. Základem se v dnešní době staly 

stravenky a týden dovolené navíc. Přesto nás možná čekají reformy, na nichž pracuje 

ministr financí, které mají snížit množství daňově zvýhodněných benefitů. Pokud by 

došlo k avizovanému zrušení stravenek, vyvstává otázka, jestli budou organizace nuceny 

jejich absenci něčím nahrazovat. Zde je potřeba zvážit i to, do jaké míry motivují 

benefity zaměstnance k vyšším pracovním výkonům. Zaměstnanci totiž poměrně rychle 

přestávají vnímat benefity jako nadstandard, považují je pak za samozřejmou součást 

odměny. 
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6.3.5 Shrnutí 

 Vliv na diferenciaci personálních činností v jednotlivých typech organizací má 

především velikost a typ těchto organizací, méně už jejich původ. Personální činnosti 

ve společnostech fungují většinou na spolupráci personalistů a liniových manažerů. 

Ve velkých organizacích se personalisté účastní personálních činností alespoň tím, že 

vytvářejí rámec pro tyto činnosti a konzultují s manažery jejich postupy a problémy. 

HR oddělení například nastavuje systémy pro hodnocení a řízení pracovního výkonu, 

poskytuje vzdělávací katalogy a poradenství, zajišťuje všechny formální náležitosti 

procesů, jako jsou požadavky a formuláře. Samotné řízení lidí je pak na liniových 

manažerech, kteří tyto činnosti provádějí ve větší či menší míře samostatně.  

V procesu získávání a výběru zaměstnanců jsou shody napříč všemi 

organizacemi. Většina organizací je schopná zajistit si přísun běžných pracovníků 

vlastními silami, střední a větší organizace používají agentury především na hledání 

specialistů a manažerů. Všechny organizace podporují interní recruitment, díky němuž 

mohou svoje zaměstnance posunovat na vyšší úrovně v organizaci. V několika 

společnostech identifikovali dotazovaní personalisté tento proces jako důležitou 

součást motivace zaměstnanců, kteří se od provádění manuálních činností mohou 

dostat až na manažerské pozice. Získávání a výběr zaměstnanců je základem personální 

práce, což logicky vyúsťuje v jeho obdobný charakter napříč různými organizacemi. 

Metody recruitmentu jsme v České republice po revoluci 1989 převzali od společností 

ze západní Evropy, to je dalším důvodem podobnosti tohoto procesu v českých 

a zahraničních společnostech. 

Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je nejzajímavější složkou šetření, 

protože každá společnost používá jiné nástroje v jiném rozsahu. Celkově mohu 

konstatovat, že většina organizací chápe vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců jako 

způsob pro vývoj a růst společnosti a pro udržení konkurenceschopnosti. Základem 

kvalitního systému vzdělávání a rozvoje jsou samozřejmě dostatečné finanční 

prostředky, které musí uvolnit vedení společnosti. Proto je stěžejní, aby personalisté 

dokázali vedení vysvětlit nutnost a přínosy vzdělávání. Snazší je to v zahraničních 

firmách, které fungují na strategii neustálé inovace a zlepšování procesů. Tyto 

organizace každoročně poskytují dostatečný rozpočet na vzdělávání zaměstnanců, což 
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sice někdy vede k plýtvání prostředky, může to ale také vytvářet kulturu „učící se 

organizace“. Některé organizace vyžadují po zaměstnancích v oblasti vlastního 

vzdělávání proaktivitu, která je pak hodnocena nadřízeným. Domnívám se, že je 

potřeba naučit zaměstnance zodpovědnosti za vlastní rozvoj, aby ke vzdělávání 

nemuseli být přemlouváni personalisty. Dobrou taktikou ve středních a velkých firmách 

je předání zodpovědnosti za realizaci vzdělávání z personálního oddělení na mentory, 

trenéry nebo seniory na každém oddělení. Případně je důležité přesvědčit o významu 

vzdělávání a rozvoje liniové manažery, kteří by mohli více sledovat a kontrolovat 

vzdělávání svých podřízených.  

Množství především velkých, případně i středních, organizací má nastavené 

talentové programy. Nepracuje se ovšem jen s těmi nejlepšími, ale je snaha o rozvoj 

a postup všech zaměstnanců, kteří o svůj kariérní růst mají zájem. Například v několika 

společnostech je možné se vypracovat z prodejce, přes obchodního zástupce, až 

na vedoucí pozici. Talentové programy pro vybrané zaměstnance jsou využívány 

pro motivaci ambiciózních jedinců, kteří chtějí v rámci organizace rychleji postupovat.  

Motivovat zaměstnance mají také benefity, jejichž elementární složku, 

stravenky a týden dovolené navíc, poskytuje většina společností. Ostatní výhody jsou již 

přidělovány pouze podle úspěšnosti organizace a ochoty vedení přistupovat na stále 

nové zaměstnanecké výhody. Systém benefitů lze vnímat spíše jako nástroj pro 

zvyšování atraktivity zaměstnavatele pro nové uchazeče. Diskutabilní je pak funkce 

benefitů jako motivátoru pracovního výkonu zaměstnanců. Společnosti většinou 

od benefitů tuto funkci nečekají, benefity jsou chápány spíše jakou součást péče 

o pracovníky v organizaci. 

 

6.4 Komparace personálních činností v průběhu finanční 

krize 

 V předchozí části práce jsem se zabývala vybranými personálními činnostmi ve 

zkoumaných organizacích. Cílem této části výzkumu bylo popsat změnu v přístupu 

organizací k těmto činnostem po příchodu krize a případně nastínit, jaká je situace 

v současnosti.  
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 Mezi zkoumanými organizacemi převažovaly ty, které krize zasáhla. Musely 

proto přijímat protikrizová opatření. Některé z firem, které byly krizí zasaženy, na ni 

byly však natolik dobře připraveny, že nemusely přecházet k drastickým opatřením. Jiné 

společnosti zase nebyly krizí zasaženy téměř vůbec, a ve svých personálních činnostech 

tak kvůli recesi nic neměnily.  

 Na začátku kapitoly se věnuji otázce propouštění zaměstnanců v průběhu krize a 

tomu, jakým způsobem s odcházejícími lidmi pracovaly. Následně se zaměřím na to, 

jakým způsobem byly krizí ovlivněny tři oblasti personálních činností – získávání, výběr, 

vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a zaměstnanecké benefity.  

 

6.4.1 Restrukturalizace organizace a uvolňování 

 Pět ze zkoumaných společností nebylo podle výpovědi personalistů 

poznamenáno hospodářskou recesí téměř vůbec. Většina organizací však recesí 

zasažena byla, a musela proto přijmout opatření ke snížení dopadů krize. Organizace 

postižené krizí však často přestály toto období hladce a ani zde nemuselo dojít 

k propouštění zaměstnanců. 

 Zejména menší zkoumané firmy krizi zvládly bez propouštění nebo se odliv 

zaměstnanců vyřešil sám od sebe. Například ve společnosti Spěváček najali lektory 

na dobu určitou na jeden akademický rok. Po jeho skončení se někteří zejména 

zahraniční lektoři rozhodli odjet do jiných zemí. Spěváček prošel v roce 2010 

restrukturalizací, když se spojil s dalšími organizacemi, čímž se ušetřilo zejména na 

administrativních zaměstnancích, kteří se starali o lektory. Společnost SKF ložiska se 

také obešla bez propouštění. Z dlouhodobého pohledu se paní Šťastná snaží o 

koncepční přístup při propouštění zaměstnanců tím, že organizace má smlouvy se 

zaměstnanci zpracované tak, aby měla dostatečné podklady a důvody k propouštění. 

Nezisková organizace AFS přišla v roce 2010 o řadu studentů přijíždějící ze zahraničí do 

Čech, čímž se jí zmenšily příjmy. Přesto zde nemuseli nikoho propouštět, situaci si totiž 

vyřešili nižšími náklady v jiných oblastech. Na šetření jsou navíc v neziskovém sektoru 

zvyklí. Zaměstnanci odchází ze společnosti spíše sami a to za různými zážitky, o kterých 

v kanceláři slyší neustále od studentů i kolegů. 
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Středně velkou organizaci Člověk v tísni krize nepoznamenala, protože je 

financována z institucionálních zdrojů, kde prostředky na humanitární a rozvojovou 

pomoc nebyly sníženy. Propouštění tedy nebylo z důvodu krize, ale spíše individuálně, 

pokud došly peníze nebo nevyšel nový projekt. S tím ale jejich zaměstnanci počítají při 

odjezdu na misi, kam se chystají jen na dobu určitou. V soukromých společnostech se 

otázka spojená s propouštěním vyřešila sama jako například ve firmě Ikea, kde někteří 

zaměstnanci opouštěli firmu sami. Pokud došlo ve středních  organizacích 

k propouštění, tak se dotklo jen omezeného počtu zaměstnanců. Společnost Atlas 

Copco nabídla odcházejícím zaměstnancům interní podporu v podobě pomoci s 

napsáním životopisu, protože u tak nízkého počtu propouštěných nebylo nutné spustit 

outplacementový program. 

Z velkých organizací se krize nedotkla společnosti Sendvič, která se neustále 

rozšiřovala a AVE CZ, který propouštěl spíše z důvodu ukončení projektu než kvůli krizi. 

Operátor sice propouštěl, ale bylo to více méně spojeno s restrukturalizací, která byla 

plánovaná kvůli zvýšení efektivity společnosti již před příchodem krize. Ve společnosti 

Cemex jsou někteří zaměstnanci najímáni sezónně, takže se tímto problém s nadbytkem 

zaměstnanců vyřešil sám. Silně byla v tomto ohledu poznamenaná státní správa, která 

měla provést buď snížení platů všech zaměstnanců o 10%, nebo přizpůsobení počtu 

zaměstnanců nově sníženému mzdovému rozpočtu. Propouštělo se zde výrazněji, neboť 

ve zkoumaných organizacích odcházelo kolem 10% zaměstnanců. V tomto sektoru je 

nepříjemné, že se zpráva o propuštění dostane k zaměstnanci až na poslední chvíli. 

Zaměstnanci sice ví o propouštění, ale dopad na sobě poznají až s obdržením výpovědi. 

Odcházející zaměstnanci nedostali v těchto organizacích žádný externí ani interní 

outplacementový program, což se při zvážení toho, že ve státní správě pracují lidé 

desítky let, může jevit jako poměrně necitlivé.  

Uvolňování pracovníků postihlo především velké firmy, které krizi využily k 

úsporným krokům, které by během hospodářského růstu nebyly akceptovatelné. 

Stavební společnost Subterru krize zasáhla poměrně silně a musela propustit hromadě 

celkem asi 100 zaměstnanců. HR oddělení připravilo pro odcházející zaměstnance 

balíček, který jim předalo na hromadném setkání asi 14 dní po předání výpovědi. 

Personalisté školili propuštěné zaměstnance, jak si hledat práci, jak komunikovat 
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s úřadem práce a pomáhali psát lidem z dělnických pozic životopis. Tohoto servisu 

využilo asi 95% propuštěných zaměstnanců. „Bylo to hodně časově náročné, ale 

považovala jsem to za svoji povinnost, protože ty lidi byli ve firmě 30 let na dělnické 

pozici, tak ti to potřebovali“, dodává paní Jakoubková. V PriceWaterhouseCoopers bylo 

propouštění provedeno poměrně rychle. Zaměstnancům nebyl nabízen klasický 

outplacement,  byla ale snaha jej nahradit interním poradenstvím v HR oddělení. 

Poměrně zajímavá situace nastala ve společnosti ING, kde propouštěli během 

krize asi stejně jako v jiných společnostech a poradenství poskytovali zaměstnancům 

personalisté. Velké propouštění mělo být spuštěno až v roce 2011 kvůli vytvoření centra 

sdílených služeb v Rumunsku, kam měla být převedena třetina firmy. O práci mělo přijít 

velké množství zaměstnanců, a proto organizace vybrala externí společnost na 

provedení outplacementu, který měl být pečlivě sledován a vyhodnocen. Naštěstí pro 

české zaměstnance bylo centrum služeb v Rumunsku zavřeno, a ti tak mohli ve firmě 

zůstat. 

 Pokud bych porovnala soukromé, neziskové a státní organizace, je patrné, že 

neziskových organizací se krize buď nedotkla, nebo nezapříčinila propouštění 

zaměstnanců. U státních a veřejných organizací byl zase jasný příkaz od vedoucích 

představitelů státu ke snižování výdajů. Státní správa se proto rozhodla místo snižování 

již tak nízkých platů svých úředníků, zbavit správu zaměstnanců v důchodovém věku 

nebo těch, kteří mají špatné pracovní výsledky. Porovnám-li české a zahraniční firmy je 

patrné, že o uvolňování zaměstnanců v době krize rozhoduje více velikost organizace 

než původ vlastnictví. Nelze tedy najít odlišnosti mezi českými a zahraničními firmami, 

protože zde rozhodují nejvíce ekonomické výsledky. 

 

6.4.2 Získávání a výběr zaměstnanců 

 V době příchodu krize na konci roku 2008 se rapidně změnila situace na 

pracovním trhu, neboť firmy začaly více propouštět a přijímaly méně nebo žádné nové 

zaměstnance. V podnicích se recrutiment na nějaký čas zastavil, nebo se soustředil 

v případě nutnosti na hledání náhrady za zaměstnance, kteří se rozhodli opustit 

společnost. Nutno říci, že těch také nebylo mnoho, protože si lidé drželi svou práci i 
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přes nespokojenost ve společnosti a čekali na to, až krize pomine. Mezi personalisty se 

liší pohled na pracovní sílu, která naplnila trh práce v době krize, protože někteří v krizi 

hledali zaměstnance lépe, jiným se však kandidáti na pracovním trhu nezdáli dostatečně 

kvalitní. 

 Přístup k získávání zaměstnanců se v malých společnostech téměř nezměnil, 

například ve Spěváčkovi začali po reorganizaci opět hledat nové lektory a celkově začali 

růst, je to ovšem stav z poloviny roku 2010, o situace předtím bohužel nemám 

informace. AFS vnímá krizi pozitivně ve smyslu toho, že na trhu práce se najednou 

objevilo více zájemců o práci v neziskových organizacích.  

 Dopady krize se však více projevily u zkoumaných středně velkých organizací. 

Například Ikea neměla pokyn zastavit recruitment, pouze někdy nenahrazovala odešlé 

zaměstnance novými. Krize jí naopak pomohla se získáváním kandidátů, kteří se hlásili 

ve velkém rozsahu sami, a zájemcům přestala vadit jak pracovní doba, tak ani otevírací 

doba 7 dní v týdnu. Společnost Adidas měla na recruitment „freeze“, kdy se neotevíraly 

nové pozice, ale v případě potřeby se hledali lidé na replacement. Během krize pak 

firma nespolupracovala s agenturou, protože o kandidáty na trhu nebyla nouze. Opačná 

situace nastala ve společnosti Gamma, která expandovala a rozšiřovala se i v době krize, 

ale podle HR manažerky nebyli na pracovním trhu kvalitní kandidáti, takže měli problém 

s hledáním nových zaměstnanců. Podle jejího názoru kvalitní lidé zůstali ve firmách a 

čekali na vhodnou příležitost k přechodu jinam. Atlas Copco nehledalo nové 

zaměstnance do svých divizí asi tři čtvrtě roku, ale kvůli expanzi servisního centra 

v Praze, kde je i vyšší fluktuace zaměstnanců, hledali zaměstnance i v době krize. Práci 

s recruitmentem měli i kvůli podpoře některých dalších poboček v regionu. 

 U společností s velkým počtem zaměstnanců, kterých se krize nedotkla, se 

přístup k získávání zaměstnanců téměř nezměnil jako u AVE CZ nebo se dokonce 

zaměstnanci stále hledali a přijímali jako v Sendviči. Většina společností, ale přijala 

opatření ke snižování výdajů při recrutimentu nebo k jeho částečnému pozastavení. 

Firmy působící ve stavebnictví Subterra a Cemex v době krize nové zaměstnance 

nepotřebovala, tak nahrazovala pouze zaměstnance odcházející z klíčových pozic. Stejná 

situace zavládla také u ING, kde otevírali nové pozice, až poté, co byly do Prahy 

alokovány nové velké projekty. V zahraničním Operátoru neměli příkaz k zastavení 
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náboru, ale lidé stejně neodcházeli v takovém rozsahu jako před krizí, což podle pana 

Ditricha, není dobrý stav ani pro firmu ani pro zaměstnance. V současné době se již 

fluktuace vrací v Operátorovi do normálu, a to především u nižších pozic. Společnost 

PriceWaterhouseCoopers ukončila spolupráci s agenturami na administrativní pozice, 

v čemž pokračuje také po krizi, protože si personalisté uvědomili, že to zvládají sami. 

Recruitment byl pozastaven částečně a více se snažili získávat zaměstnance z interních 

zdrojů a pouze, pokud se nedařilo pozici obsadit, začali s externím hledáním. Organizace 

navíc vyhledává do svých řad specifické odborníky neustále, což nebylo narušeno ani 

krizí. 

 S krizí se v oblasti recruitmentu vyrovnávaly společnosti podobným způsobem. 

Měnil se především způsob a četnost získávání zaměstnanců, samotný výběr se krizí 

nezměnil. Celkově společnosti využívaly méně služeb personálních agentur. 

 

6.4.3 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 O rozvoj svých zaměstnanců se stará každá organizace odlišně, je především 

pouze na ní samotné, v jakém rozsahu bude se svými zaměstnanci pracovat a počítat 

s jejich pracovní silou i do budoucnosti. Po nástupu krize se vzdělávání ukázalo být 

nejsnadnější položkou, kterou mohli manažeři při snižování výdajů škrtnout jako první. 

Podle mého výzkumu, ale ne všechny organizace přijaly toto řešení. Naopak velká část 

společností spatřuje ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců důležitou součást konkurenční 

výhody své společnosti, nebo se alespoň snažily vzdělávání poskytovat v omezené míře 

jinými prostředky. 

 V malých zkoumaných organizacích často nefunguje systematický vzdělávací 

koncept, takže během krize se nemusela škrtat již naplánovaná školení, ale zvažovalo 

se, která školení jsou kritická pro fungování nebo rozvoj společnosti. SKF ložiska řeší 

vzdělávání na základě aktuálních potřeb, což by personalistka v této společnosti chtěla 

změnit a plánovat vzdělávání dopředu. Jakmile si ale společnost naplánuje vzdělávání 

dopředu, tak při příchodu následující krize budou mít již manažeři položky v rozpočtu ke 

škrtnutí. Méně peněz na vzdělávání mělo i AFS, kvůli propadu příjmu z hoštění 

zahraničních studentů v České republice. Tréninky tak byly povolovány jen 
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v nejnutnějších případech, a školení jen v případě, že je měl daný zaměstnanec školení 

například již delší dobu slíbené. Stejně tak akce pro dobrovolníky byly v roce 2010 

skromnější, kdy na „Megavíkendu“ již neměli dispozici komfort postele, ale museli se 

spokojit se spaním na zemi ve spacím pytli. Méně poznamenaná v oblasti vzdělávání 

byla společnost Spěváček, která tím, že má svoje vlastní lektory poskytující vzdělávání 

svým klientům, poskytuje svým zaměstnancům interní školení. Přesto museli členové 

akademického oddělení přesvědčit majitele společnosti k vytvoření prostoru v rozpočtu. 

U externího vzdělávání využívá společnost publikační domy, jež poskytují vzdělávání 

zdarma nebo za symbolický poplatek, takže se také mnoho neměnilo.  

 U středních organizací, které nebyly krizí poznamenány jako je Gamma a Člověk 

v tísni, se nic ve vzdělávání neměnilo. Ovšem ani u organizací, které krize poznamenala, 

nebyl pokles ve vzdělávacích aktivitách výrazný. Například u Adidasu z angličtiny, která 

byla původně benefitem, udělali vzdělávací potřebu a někteří lidé již na kurzy nemají 

nárok, ale jinak se vzdělávání neměnilo. Ikea se na tréninky dívá jako na investice do 

budoucnosti a snaží se je nevnímat jako náklady. Podle paní Falberové se společnost 

snaží dlouhodobě v oblasti tréninků šetřit, takže spíš hledali různé způsoby, jak peníze 

v krizi neutrácet, a proto některá školení posunuli na další rok. V Atlas Copco je 

vzdělávání prostředek k udržení konkurenční výhody, proto i když přijde krize, rozpočet 

se najde vždy na vzdělávání v oblasti inženýringu, inovace strojů a dalších. Paní 

Štefanová k tomu dodává: „Ani v době krize se to nesnižuje, protože až krize přejde, tak 

pokud nejste konkurenceschopní, tak vás konkurence předjede.“ Vypadá to, že narůstá 

počet společností, které umí plánovat dlouhodobě a nedají na krátkodobé výkyvy 

v hospodářských cyklech. 

 U velkých společností nebylo vzdělávání plošně zastaveno, a to ani u 

stání/veřejné správy. Na Ministerstvu životního prostředí specialistky ve vzdělávání 

prosadily dlouhodobý projekt manažerského vzdělávání, na který si naplánovaly 

prostředky předem. A i přes příchod krize nebyl program, při němž bude proškoleno 

200 manažerů v 10 tématech, pozastaven. U běžných tréninků si během krize 

personalistky více hlídaly rozpočet a některé školení přesouvaly na následující rok. Šetřit 

se snaží díky organizování kurzů na míru, na něž si zvou externí lektory, čímž proškolí 

více zaměstnanců za nižší náklady. Rozpočet si během krize přísně hlídala také 
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personální oddělení v soukromých společnostech. Začala se více sledovat efektivita 

výuky angličtiny, která byla například v Cemexu zrušena. Některé společnosti v krizi 

zavedly spoluúčast zaměstnanců na jazykových kurzech v rozmezí 20-50%, kdy přes 

počáteční nevoli ze strany zaměstnanců, se tento postup nakonec společnostem vyplatil 

především u docházky a motivace k učení. U Operátora byly nejvíce omezeny 

softskillové kurzy, kterými již většina společnosti prošla již dříve. Pokud mají 

zaměstnanci zájem na školeních, které nemají v tréninkovém plánu, mohou využít 

systém kafeterie k vlastnímu rozvoji. Personalisté u Subterry začali více přemýšlet nad 

tím, koho a proč vzdělávají. Přestali posílat zaměstnance na individuální kurzy, ale raději 

kupují vlastní kurzy pro více osob, čímž se také vzdělávání zefektivnilo. Během krize do 

rejstříku interních tréninků zavedli nový typ tematických seminářů, které mají zkvalitnit 

procesy a z výrobního procesu odstranit chybné postupy a nedostatky v organizaci 

práce. Je to asi pět kurzů ročně, ty se vždy zaměří na cílovou skupinu, které se pak snaží 

vysvětlit jak změnit zavedenou praxi směrem k nastaveným normám. Semináře jsou 

také prostorem pro diskuzi mezi trenéry a odborníky z řad zaměstnanců. Může to být 

také nástroj, jak levně motivovat zaměstnance a přenášet jim představy vedení o tom, 

jak by měla jejich práce vypadat.  

 U vzdělávání je patrná široká paleta možností, pro něž se společnosti rozhodly. 

Personalisté se často snažili překonat překážky v podobě menšího rozpočtu kreativitou 

a vymýšlením nových podob vzdělávání v organizacích. Nelze zde tedy říci, že by zde 

byly rozdíly pouze podle typu firem, ale především v tom, jací lidé pracují na 

personálním oddělení a jejich schopností vymýšlet nové metody. 

 

6.4.4 Zaměstnanecké výhody 

 V oblasti zaměstnaneckých benefitů se ukázal být pouze malý prostor pro 

změny. V České republice jsou již některé benefity brány s naprostou samozřejmostí, 

především pokud jde o stravenky, týden dovolené navíc a pracovní prostředky jako 

mobil a notebook u vyšších pozicí pak služební automobil k soukromým účelům. 

Organizace, které nenabízí více benefitů, většinou tyto „standardní benefity“ zachovaly. 

Úspory se také dotkly společných firemních akcí, které byly dříve někdy až přehnané, 
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ale v době krize se společnosti vrátily ke střídmějším akcím, jako jsou večeře nebo 

maximálně vánoční večírek.  

 Malé a střední organizace zde umístím do stejné skupiny, protože v oblasti 

zaměstnaneckých výhod se zde téměř nic neměnilo. Zejména u neziskových organizací 

nebylo co měnit. Adidas přestal považovat kurzy angličtiny za benefit a kurzy nyní 

fungují pouze pro ty, kteří jazyk potřebují k výkonu práce. Od těchto organizací se pak 

liší Ikea, která se dlouhodobě profiluje jako ochránce ekologie a její zaměstnanci dostali 

od společnosti příspěvek na Opencard ve výši 5200 korun a stačilo jim doplatit si méně 

než 500 korun na roční tramvajenku. Tím, že Ikea sídlí na stanicích metra, tohoto 

příspěvku jistě využilo velké množství zaměstnanců. 

 U velkých organizací pak také nedocházelo k dramatickým změnám. 

Ve státní/veřejné správě a u společnosti Cemex benefity zůstaly stejné jako před krizí. 

Stejně tak i v Sendviči, kde ale nejsou benefity silnou stránkou společnosti, takže ani 

během expanze společnosti se zaměstnanecké výhody nerozšiřovaly. Operátor také 

ponechal veškeré výhody, pouze v loňském roce zrušil dva dny osobního volna 

zaměstnancům. Ovšem po zjištění toho, že opatření nemělo žádné výraznější dopady, 

tento benefit letos opět vrátil. Dvě společnosti naopak zavedly nový benefit i během 

krize. Subterra poskytla zaměstnancům očkování v době sezónních chřipek a AVE CZ 

nabízí firemní vstupenky do divadla. Ve společnostech, které nabízejí kafeterii, došlo ke 

změně u ING, které muselo tento systém během krize zastavit a přepokládá se s jeho 

obnovou od ledna 2012. PriceWaterhouseCoopers kafeterii zaváděl během krize v roce 

2009, protože jim celkově uspoří náklady a zaměstnance tento systém více motivuje. 

Výhoda spočívá v tom, že „někteří zaměstnanci dřív využívali benefity plně a jiní je 

nevyužívali vůbec, takže je to teď spravedlivější“, říká slečna Paulíková ze společnosti. 

 Ve zkoumaných společnostech nejsou zaměstnanecké výhody oblastí, která by 

se zmenšovala, naopak zaměstnavatelé v některých společnostech nabídli víc a jinde 

zavedli v krizi kafeterii, aby systém benefitů zefektivnili.  
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6.4.5 Shrnutí 

 Situace během krize vypadala ve zkoumaných společnostech často téměř 

idylicky. Zaměstnavatelé se nesnažili propouštět, naopak stále získávali nové 

zaměstnance jako náhradu za odcházející, nadále je také vzdělávali a ponechali jim 

většinu benefitů.  

Nikdo z personalistů neidentifikoval situaci v organizaci jako kritickou, ani 

nezmiňoval problémy, o nichž se veřejně psalo. Anonymní průzkumy mezi společnostmi 

(například Hewit Associates z roku 2009) předesílaly, že se bude propouštět téměř 

v polovině organizací. Toto tvrzení se ve výsledcích mého šetření úplně nepotvrdilo. 

Z devatenácti zkoumaných společností jich pouze osm jasně deklarovalo, že propouštěly 

během krize. Je důležité dodat, že některé z těchto společností neuvolňovaly v přímém 

důsledku krize. Rozpory v jednotlivých průzkumech mě dovedly k závěru, že není zcela 

relevantní hodnotit v mé práci dopady krize na personální oddělení, protože je 

pravděpodobné, že ne všechny odpovědi personalistů odpovídaly reálné situaci ve 

společnostech. Data z provedeného kvantitativního průzkumu konzultantských 

společností nemusí být samozřejmě také zcela pravdivá. 

Z provedených rozhovorů vyplývá, že organizace jsou v dnešní době již natolik 

vyspělé, že se snaží nejprve identifikovat stávající situaci a teprve následně podnikat 

kroky k jejímu zlepšení. Pozastavení náboru zaměstnanců mělo nastat podle průzkumu 

Hewit Associates u 67,2% zkoumaných organizací v České republice. Z odpovědí 

personalistů v mém výzkumu ale vyplývá, že stále nahrazovali odcházející zaměstnance, 

a to minimálně na klíčových pozicích.  

Nejpřekvapivější se zřejmě ukázala být situace ve vzdělávání, kdy podle Hewit 

Associates mělo tréninky zastavit až 46,9% společností. Pokud se opět vrátím 

k výpovědím personalistů z mého šetření, zjišťuji, že samozřejmě došlo k částečnému 

pozastavení určitých tréninků, společnosti se však snažily nadále poskytovat co nejvíce 

ze svých běžných vzdělávacích a tréninkových činností. Personalisté se pokoušeli 

přecházet na jiné typy tréninků, jako jsou školení pomocí vlastních trenérů z řad 

zaměstnanců, kurzy na míru pro větší skupiny zaměstnanců, atd. 
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V oblasti benefitů měly být podle průzkumu Hewit Associates pozastaveny 

některé zaměstnanecké výhody v 16,7% společností. Na pohovorech ve zkoumaných 

organizacích mi většina personalistů odpovídala, že benefity zůstávaly ve stejné míře 

jako před krizí.  

Odlišnosti mezi zmiňovaným kvantitativním a mým kvalitativním výzkumem jsou 

poměrně výrazné. Je tedy nutné položit si otázku, čím je tato diferenciace zapříčiněna. 

Podle mého názoru je možné, že se personalisté skrytí v anonymitě kvantitativního 

šetření nebáli odpovídat po pravdě, zatímco kvalitativní výzkum, v rámci kterého jsem 

většinou uváděla i názvy společností, je přinutil situaci jejich společnosti trochu 

„přikrášlit“. Dalším důvodem diskutované diferenciace může být určitá 

mnohopohledovost kvalitativního výzkumu, kterou výzkum kvantitativní nemůže 

poskytnout. Například pokud se ve společnostech pozastavil nábor, bylo to často proto, 

že nově otevírané pozice jednoduše nebyly k dispozici, přesto však mohlo pokračovat 

získávání nových zaměstnanců na replacement. Poslední možností je, že moje dotazy na 

personalisty byly připraveny v příliš obecné rovině. Je pravda, že jsem často nechávala 

respondentům značnou volnost v odpovědích, zajímalo mě především, co chtějí sdělit 

oni sami, nekladla jsem jim proto příliš zřetelné mantinely. V rozhovorech jsem se tak 

často nedostala například ke konkrétním problémům, které personální oddělení trápí. 

Z tohoto pohledu by bylo určitě vhodné moje šetření do budoucna ještě rozšířit. 
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7 ZÁVĚR 

Systémy personálního řízení chápu ve své práci jako veškeré aktivity související 

s řízením zaměstnanců, které jsou závislé na strukturování personálního útvaru a na 

způsobu jeho fungování. Nejzřetelnějším projevem systémů personálního řízení jsou 

bezesporu personální činnosti, které se mírou své působnosti přímo dotýkají všech 

zaměstnanců v organizacích. Při využívání těchto nástrojů řízení lidských zdrojů se už 

dlouhou dobu vychází ze zažitých standardů, které jsou často považovány za 

nezpochybnitelnou normu. Je však důležité se nad těmito dnes již obecně platnými 

pravidly znovu zamýšlet. Stále častěji je pro nás obtížné postřehnout pavučinu, která je 

vytvářena nadnárodními korporacemi kolem svých poboček na celém světě. Přemíra 

informací nás nutí k rozsáhlejší selekci a identifikaci podstaty problémů. 

 Z tohoto důvodu je nutné si jasně formulovat pravidla, ze kterých budou 

systémy personálního řízení vycházet. Pravidla jsou vlastně prvotním důvodem, proč 

organizace začaly vznikat. Lidé je potřebují pro své fungování, a proto do organizací 

vstupují a nechávají se jimi ovlivňovat. Přestože si lidé často na pravidla přicházející v 

organizacích shora stěžují, obecně je přijímají jako potřebnou jistotu přinášející pocit 

stability a zajišťující alespoň částečnou orientaci v tomto stále komplikovanějším 

informačním světě.  

  V České republice došlo k zásadnímu zlomu s příchodem revoluce v roce 1989, 

kdy byla naše společnost vystavena doslova živelnému vstřebávání velkého množství 

informací přicházejících ze západních zemí. V následném období transformace u nás 

docházelo k nastavování mantinelů ve všech oblastech společenského života. 

Organizace, které zde působily v době komunismu, začaly procházet očistou, jež z nich 

měla vytvořit společnosti západního střihu. Domnívám se, že soukromé podniky jsou po 

dvacetileté cestě směrem ke kapitalistické společnosti jednou z mála oblastí, v nichž 

transformace proběhla úspěšně.  

 Jedním s charakteristických rysů transformačního období, byl také příchod 

zahraničních společností do českého prostředí. V 90. letech se zde tyto organizace 
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pomalu rozhlížely a od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 lze již 

vypozorovat větší prorůstání českých a zahraničních společností. Dnes je již obtížné najít 

velké úspěšné české organizace bez zahraničního kapitálu, protože byly většinou 

prodány zahraničním akcionářům. V souvislosti s tímto faktem lze pozorovat také vliv 

zahraničních organizací na našem trhu, které jsou pro mnoho lokálních organizací stále 

vzorem.  

 Vývoj celé naší společnosti i ekonomiky se projevil také na fungování 

personálního řízení v českém prostředí, které v současnosti víceméně přejímá světové 

trendy. Tento fakt bych ale hodnotila kladně, protože v některých ohledech nemusí 

česká kultura řízení vždy vykazovat požadovanou kvalitu. Personální řízení u nás se 

externími vlivy profesionalizovalo a dosahuje úrovně, která je obvyklá v rozvinutých 

ekonomikách. Otevřený trh nemá však pouze pozitivní dopady, ale může přinést i 

problémy, jak se ukázalo v případě hospodářské recese. Tehdy museli personalisté 

v českém prostředí zvládnout projevy této krize ve svých organizacích a pomoci 

s vytvářením konkurenceschopnosti. 

Zajímavé závěry vychází z porovnání kvalitativního šetření a teoretické kapitoly, 

která se stejně jako šetření zabývá oblastí restrukturalizace a uvolňování zaměstnanců 

v důsledku hospodářské recese. V prognózách prováděných v letech 2009 a 2010 

vypadá situace pro zaměstnance více než neblaze, protože propouštění zaměstnanců 

avizuje téměř polovina organizací. V mém šetření připouští propouštění v minulém roce 

8 z 18 společností, což je sice také téměř polovina, ale v několika z nich to nebylo pouze 

v důsledku hospodářské krize. Je proto spekulativní tvrdit, že propouštění bylo 

ovlivněno jenom recesí.  

V rámci zkoumaných personálních činností jsou asi nejzajímavějším příspěvkem 

informace o vzdělávání v organizacích. Nejde tu pouze o dlouhý výčet aktivit, jež 

personální oddělení zaměstnancům nabízí, ale o zajímavé zjištění, že se společnosti 

často poučily z předchozích zkušeností. Když došlo v oblasti vzdělávání v průběhu 

dřívějších finančních krizí k zastavení většiny aktivit, začaly mít některé organizace 

problémy se svou konkurenceschopností. Později, během krize v letech 2008-2010, si 
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organizace sice více hlídaly své náklady, přitom se však stále snažili rozvíjet a vzdělávat 

své zaměstnance, byť pouze v omezeném rozsahu. Mohu se jen domnívat, zda to 

signalizuje rostoucí zodpovědnost společností vůči svým zaměstnancům a vytvoření 

většího prostoru pro práci personálních specialistů.  

Postavení personálního oddělení v organizaci naznačuje ochotu managementu 

komunikovat s personalisty záležitosti personální strategie a politiky. Personální útvar 

může být strukturován velice odlišně tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám 

organizace. Vždy ale záleží na tom, jestli vedení společnosti poskytne HR manažerovi 

dostatečné pravomoci. V kvalitativním šetření se tento předpoklad potvrdil, protože 

společnosti, které mají svého personálního ředitele v top managementu, poskytují 

rozmanitější personální služby a více zasahují do procesů v organizaci. Je to patrné 

především u velkých zahraničních společností, které tuto strukturu přejaly ze svých 

mateřských organizací. Jasný rozdíl je v této oblasti vidět mezi soukromými a státními 

společnostmi. Zatímco soukromé společnosti potřebují ke svému přežití na trhu 

otevřenou komunikaci a neustálou inovaci, postačuje státní správě přetrvávání 

v zaběhnutých kolejích, neboť nemá žádnou motivaci pro zlepšení. Přes snahy 

personálních úřednic modernizovat prostředí ve státní správě, je velmi složité 

dosáhnout konkrétních cílů. Limity je zde možné spatřovat také s ohledem na 

legislativu, která státní organizace reguluje. Celkově bych si dovolila říci, že postavení 

personálního oddělení v organizaci neovlivňují pouze externí vlivy, ale také osobnosti 

vedoucích pracovníků. Podle mého názoru je možné prosazovat představy personalistů 

do firemní strategie a struktury, je ovšem třeba umět správně argumentovat a případně 

disponovat vhodnými spojenci, kteří v rámci organizace tyto argumenty podpoří. 

 Výzkumné šetření mělo za cíl charakterizovat aktuální situaci personálních 

oddělení v organizacích působících na českém trhu a pokusilo se také určit shodné a 

rozdílné prvky těchto organizací. Poukázalo také na určité stereotypy typické pro 

personální praxi. Z kvalitativního šetření na malém vzorku organizací však nelze vyvodit 

jednoznačně platné závěry, protože se zaměřuje spíše na porozumění než na 
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generalizaci. Výsledky komparací by bylo proto vhodné v budoucnosti ověřit pomocí 

kvantitativních metod. 

Celkově na mě šetření zanechalo dojem pozitivního vývoje v oblasti 

personálního řízení v České republice. Mezi personalisty lze nalézt zkušené odborníky, 

kteří však musí dále rozvíjet svoji komunikaci směrem k top managementu. Jedině tím si 

totiž mohou rozšířit pole působnosti v rámci organizace a otevřít si tak cestu 

k efektivnějšímu prosazování svých návrhů. Osobně se domnívám, že ke zlepšování 

fungování personálního řízení v České republice je důležité více otevřít komunikaci také 

mezi jednotlivými personalisty.  

Rozhovory s personalisty byly bezpochyby nejzajímavější částí v rámci 

vypracovávání diplomové práce, protože jsem se přiblížila personální praxi ve velmi 

odlišných organizacích. To byl můj osobní cíl již při zadávání parametrů pro psaní této 

diplomové práce. 
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Příloha A  

Šablona otázek rozhovoru při provádění kvalitativního šetření  

1. Jakým způsobem je zařazen personální útvar do organizační struktury? 

2. Jak funguje personální oddělení ve Vaší společnosti? Jaké jsou Vaše kompetence 

a pravomoci k prosazování nutných opatření? 

3. Na jaké úrovni je komunikace s ostatními odděleními v rámci organizace? 

Považují Vás za strategického partnera? 

4. Jakým způsobem probíhá ve Vaší společnosti nábor a výběr pracovníků? Máte 

své vlastní oddělení specializující se na recruitment? Využíváte služeb externích 

personálních agentur? 

5. Jaké postupy ve vzdělávání používá Vaše firma. Máte vlastní oddělení 

specializující se na vzdělávání. Vzděláváte interně nebo externě. Preferujete 

kurzy na míru? 

6. Oblast benefitů: jaké poskytujete standardní benefity, mají zaměstnanci 

možnost volby?  

7. Jakým způsobem se snažíte motivovat zaměstnance? 

8. Jak se změnil přístup Vaší společnosti k náboru zaměstnanců? Pozastaven, nebo 

jste začali více vybírat sami bez agentury? 

9. Změnil se Váš přístup ke vzdělávání zaměstnanců? Bylo vzdělávání zastaveno 

plošně nebo jste dál vzdělávali pouze talenty či zaměstnance, které potřebujete 

ve firmě udržet? 

10. Zastavili jste v době krize zaměstnanecké benefity?  

11. Museli jste propouštět zaměstnance? 

12. Zlepšilo se během krize postavení personálního oddělení ve Vaší firmě? 

13. Jak vidíte současnou situaci na trhu – zlepšují se podmínky ve Vaší společnosti? 

14. Jaké jsou pro Vaši společnost nejdůležitější oblasti řízení lidských zdrojů na něž 

se budete muset nyní soustředit? 



 
 

117

Příloha B  

Šablona dotazníků při provádění kvalitativního šetření 

Krátký dotazník     

     

Počet zaměstnanců: 
   

Počet zaměstnanců HR oddělení 
   

Typ společnosti 
soukromá státní nezisková  

česká zahraniční    

     

     

     

     

Kdo provádí tyto personální 
činnosti? 

HR interní 
Linioví 

manažeři 
Agentura Nikdo 

analýza pracovních míst         

popis pracovních míst         

personální plánování         

získávání pracovníků         

výběr pracovníků         

přijímání, adaptace a rozmisťování 
pracovníků         

řízení pracovního výkonu         

hodnocení pracovníků         

odměňování pracovníků         

vzdělávání pracovníků         

plánování osobního rozvoje         

péče o pracovní podmínky         

motivace zaměstnanců         

uvolňování pracovníků         

personální poradenství         

 


