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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce zpracovává téma strategického řízení lidských zdrojů ve 

vybrané zdravotnické organizaci. Cílem práce je definovat krátkodobé a dlouhodobé 

strategické cíle řízení lidských zdrojů spolu se základním posláním a vizí oddělení ve 

zdravotnické organizaci. Vytvoření vhodných strategických cílů bude vycházet jak z 

provedených analýz interního prostředí, ale zahrne v sobě výsledky také analýz externího 

prostředí. Teoretická část diplomové práce se zabývá lidskými zdroji jako součástí 

strategického řízení, jeho historií a možnými pohledy na něj. Dále definuje řízení lidských 

zdrojů ve zdravotnictví, jaké jsou předpoklady pro úspěšné řízení a vytvoření strategie. S 

tím souvisejí také úkoly personálního managementu. Následně se zaměřuje na 

zabezpečování lidských zdrojů z úhlu pohledu, který je v organizaci aktuální  - jejich 

plánování, získávání a výběr zaměstnanců, následný adaptační proces a také hodnocení 

zaměstnanců. Poslední kapitola shrnuje nejnovější poznatky a trendy z oblasti řízení 

lidských zdrojů. Empirická část se zaobírá organizací jako takovou a jejím současným 

personálním stavem. Na to navazují analýzy interního prostředí, což je analýza SWOT 

spolu s možnými kombinacemi strategií a maticemi IFE a EFE a McKinseyho model 7S. 

Do interní analýzy jsem zahrnula také analýzu zpětných vazeb od studentů třetích ročníků, 

kteří v organizaci splnili povinné odborné praxe. Zvolenou výzkumnou metodou pro 

analýzu externího prostředí byla metoda PESTLE. Tyto metody a jejich výsledky se staly 

výchozím materiálem pro zpracování poslání a vize oddělení spolu s definování 

strategických cílů a strategiemi pro jejich dosažení. Z analýz externího a interního 

prostředí vyplynulo, že organizace by měla věnovat zvýšenou pozornost stabilitě interního 

prostředí. Oddělení by mělo také investovat do průběhu praxe studentů a do práce s nimi – 

studenti posledních ročníků mohou být vítaným zdrojem budoucích zaměstnanců. Samotný 

nábor zaměstnanců by měl být pro uchazeče atraktivní, a to jak formou náboru, tak také 

jasně definovanými benefity pracovní pozice. Z dlouhodobějších cílů by se měla 

organizace intenzivněji zabývat propagací směrem k veřejnosti a budováním pozitivního 

obrazu organizace.  

 

Klíčová slova: strategické plánování, řízení lidských zdrojů, personální management, 

zdravotnictví, nábor zaměstnanců, SWOT analýza, PESTLE analýza, strategické cíle, 

strategický záměr 
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ABSTRACT 

This diploma thesis investigates the topic of strategic management of human 

resources in the selected healthcare organization. The aim of thesis is to define short-term 

and long-term strategic goals of human resources management connected to the basic 

mission and vision of the department in the healthcare organization. The development of 

appropriate strategic objectives will be based on the analysis of the internal environment 

and also will include the results of analysis of external environment. The theoretical part of 

the diploma thesis involves chapters about human resources as part of strategic 

management, its history and possible views on that. Another chapters define the human 

resources management in healthcare, what are the prerequisites for successful management 

and strategy development. This is also related to personnel management tasks. Afterwards, 

the specific relevant focus is on ensuring human resources from the point of view of the 

organization – human resources planning, recruitment and selection of employees, the 

subsequent adaptation process and staff evaluation. The last chapter summarizes the latest 

findings and trends in human resources management. The empirical part of diploma thesis 

deals with the organization and its current personal status. This is followed by the analysis 

of the internal environment - SWOT analysis along with possible combinations of 

strategies and matrices IFE and EFE and McKinsey's 7S model. Internal analysis also 

includes feedback from students, who have complied mandatory practices in the 

organization. The chosen method for analysis of external environment was PESTLE. These 

methods and their results have become the starting material for the mission and the vision 

of department with the definition of strategic goals and strategies for their achievement. 

The analysis of external and internal environments has shown that organization should pay 

increased attention to the stability of the internal environment. The department should also 

invest in students' practice – future graduates can be a welcome source of future 

employees. Employee recruitment itself should be attractive to the tenderer in the form of 

recruitment and with clearly defined benefits of the job position. Longer-term goals should 

be to engage more intensely in the promotion of the public and in building the positive 

image of the organization. 

 

Keywords: strategic planning, human resources management, personnel management, 

healthcare, recruitment of employees, SWOT analysis, PESTLE analysis, strategic goals, 

strategic plan  
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I. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá specifickou oblastí řízení a to je strategické řízení 

lidských zdrojů. Konkrétně se jedná o řízení lidských zdrojů na oddělení rehabilitace ve 

zdravotnické organizaci. Téma lidských zdrojů je nesmírně široké, a lze ho uchopit z 

několika úhlů pohledu a pro moderní management je nesmírně důležité. Skrze lidské 

zdroje organizace dosahují svých vytýčených strategických cílů, ale zároveň i samotné 

řízení lidského kapitálu je jednou ze strategií. 

Toto téma je pro mě velice aktuální, sama na oddělení působím jako vedoucí 

pracovník jedné ze specializací a problém chybějící strategie a fluktuace zaměstnanců je na 

oddělení stále výraznější. Volné pracovní pozice se nedaří dlouhodobě obsadit, což 

samozřejmě ovlivňuje vnitřní prostředí oddělení a její zaměstnance. Proto jsem cítila 

potřebu se tímto zabývat více do hloubky, zjistit možné příčiny a přispět k možnému 

rozvoji organizace. Mou motivací byla především otázka, co stojí za dlouhými problémy s 

personálním obsazením, zda se jedná o širší problém dnešní doby či je něco, co hovoří 

proti oddělení.  A pokud ano, zda a jak se to dá změnit. K tomu bylo zapotřebí do celé 

problematiky proniknout hlouběji. 

Cílem diplomové práce tedy je pomocí analýz interního a externího prostředí vytvořit 

personální strategii oddělení rehabilitace ve zdravotnickém zařízení. Samotný strategický 

záměr je zformulován v podobě definování poslání a vize oddělení a krátkodobých a 

dlouhodobých strategických cílů pro personální řízení. Tento návrh strategického plánu 

spolu s výsledky všech analýz byl dán k dispozici vedení oddělení a společně diskutován, 

kde cílem diskuze je míra aplikovatelnosti do prostředí oddělení.   
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

II.1 Strategické řízení 

Odborná literatura definuje strategické plánování a řízení jako proces, ve kterém 

vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, 

k souladu mezi vnitřními zdroji organizace a vnějším prostředím a k zajištění celkové 

prosperity a úspěšnosti organizace. Ústředním pojmem strategického plánování jsou cíle, 

které chápeme jako budoucí žádoucí stavy, kterých má být dosaženo a strategie, což jsou 

představy o tom, jakou cestou budou cíle organizace dosaženy. (Fotr, 2012) 

Strategické řízení představuje základnu řízení celého podniku a ta by měla být 

prvkem sjednocujícím činnost všech zaměstnanců organizace. Strategická úroveň určuje 

úkoly a cíle na taktické úrovni, která je přenáší do úrovně operativní. Zatímco na 

operativní úrovni se zpravidla jedná o dny, mnohdy i minuty, ve strategickém řízení se 

téměř vždy uvažuje v dlouhodobém časovém horizontu. Strategické řízení nesmí jen 

reagovat na změny prostředí. Musí je včas předvídat a organizaci vůči nově příchozím 

změnám vhodně nastavit. (Lhotský, 2010) Strategicky řídit nelze bez stanovení jasných 

cílů a způsobů, jak jich chceme dosáhnout, ale strategické plánování je systematický 

způsob jak organizovat změny a vytvářet v celé společnosti široký konsenzus a společnou 

vizi pro lepší (socio)ekonomickou budoucnost. Jde o proces promyšleného, do budoucnosti 

hledícího a dlouhodobého usměrňování nějaké činnosti a oblasti. (ACSA, 2018) 

Strategické řízení se nejčastěji dělí na tři fáze, viz Obr. 1: formulaci strategie, 

implementaci strategie a hodnocení použité strategie.  

 Formulace strategie – obsahuje obecné poslání strategického záměru, stanovení 

dlouhodobých cílů, alternativní strategické postupy pro dosažení cílů a výběr 

nejefektivnější strategie, 

 Implementace strategie – během implementace je třeba formulovat scénáře, 

plány postupu a především se předpokládá práce v příznivé organizační kultuře 

sladěné se strategií, 

 Hodnocení strategie -  probíhá vyhodnocování dosavadních výsledků a navržení 

vhodných korekcí v přijatém strategickém záměru. (Vacík, 2013) 
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Obr. 1: Schéma strategického managementu (Vacík, 2013) 

Nástrojem identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr je analýza prostředí – 

jak interního, tak externího. Tímto lze určit externí příležitosti i hrozby a vymezit interní 

slabé a silné stránky. Výstupem z této fáze je strategický záměr v podobě jednoznačně 

formulované vize a přesně stanovených dlouhodobých cílů. (Fotr, 2012) 

 

II.1.1 Strategické řízení ve zdravotnictví 

Strategické řízení ve zdravotnictví má svá specifika a týká se zdravotnických zařízení 

všech úrovní a typů. Zvolená a implementovaná strategie se projevuje v prosperitě 

zdravotnického zařízení i v kvalitě poskytované péče. Vzhledem k rychlému rozvoji 

medicíny, zdravotnické techniky a demografickým změnám v populaci je nutné, aby i ta 

nejmenší zdravotnická zařízení měla stanovenou svoji strategii. Rychlý rozvoj v oblasti 

poskytování zdravotní péče představuje mnoho rizik, která přinášejí vyšší nároky na řízení. 

Strategie musí být odolná, ale i flexibilní, aby umožňovala reakci na změny okolního 

prostředí a na tlak konkurence. Každé zdravotnické zařízení by mělo mít svoji vizi, která 

musí být podložena právě vývojem okolního prostředí, ze kterého je nutné odvodit 

poptávku, metody a způsob financování zdravotní péče.  
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Při absenci strategie dochází k tomu, že zdravotnické zařízení pouze reaguje na 

okolí, což má za následek nedostatečný rozvoj a nemožnost dlouhodobě obstát v 

konkurenčním prostředí, jehož tlak ve zdravotnictví sílí. Přístupy k tvorbě strategie jsou v 

různých zdravotnických zařízeních odlišné. Tyto rozdíly jsou způsobené velikostí 

zdravotnického zařízení, ale i vizí jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče: například 

soukromý praktický lékař nemusí mít zájem na růstu firmy, ale vždy by měl mít zájem, aby 

jím poskytované služby byly na co nejvyšší úrovni a aby chod jeho ordinace byl co 

nejefektivnější; naproti tomu velké nemocnice by se měly snažit o rozvoj technologií, o co 

nejrychlejší zavádění nových metod do praxe a o to, aby jimi poskytovaná péče odpovídala 

poptávce. (Vacík, 2013) Danihelková (Danihelková, 2004) ve své práci uvádí, že během 

implementace strategie je důležitá spolupráce nejenom v rámci top managementu, ale 

zčásti i v širším kolektivu pracovníků a stanovené cíle musí vzbudit zájem o rozvoj 

zařízení. Strategie ve zdravotnických zařízeních se zpracovává pro zařízení jako pro celek, 

ale také pro strukturní jednotky  - jednotlivá oddělení, primariáty nebo jiné provozní celky.  

A z  tohoto důvodu by si každý pracovník měl umět na základě strategických cílů 

stanovit, jak on sám osobně může přispět k jejich realizaci a je-li pracovní kolektiv 

organizace či nějakého jeho celku (oddělení, primariát) dostatečně stimulován a motivován 

k realizaci strategie. Pokud je na to organizace dobře připravena, lze podstatně zjednodušit 

organizaci práce v zařízení, podporovat samostatnou tvůrčí aktivitu zaměstnanců a tím 

pádem celkově zefektivnit chod celého zařízení. S tím je spojená snaha o poskytování lepší 

péče a podporu přímého a lidského kontaktu s pacientem, který je dle mých zkušeností pro 

pacienty velice důležitým kritériem, podle kterého subjektivně hodnotí služby a péči. 

Podstatou strategického plánování je identifikace trendů, které zdravotnické zařízení 

ovlivňují jak v současné situaci, ale mohou na ní mít vliv především v budoucnu – v tomto 

případě mluvíme o externích vlivech, z vnějšího prostředí. Dále musíme zhodnotit vnitřní 

schopnosti organizace k tomu, aby v daném prostředí byla schopná uspět. Proto strategické 

plánování umožňuje managementu předvídat a plánovat do budoucnosti, vytvořit rámec 

pro vypracování cílů a záměrů, a nabízí doporučované postupy pro rozhodování. Pokud je 

strategický plán dobře rozplánovaný a není nerealizovatelný, v organizaci může přispět 

k vytvoření podmínek pro řízený rozvoj, ale také umožňuje pružně reagovat na případné 

změny.   

Strategické plánování má dle Gladkije (Gladkij, 2003) čtyři základní prvky: 

 Analýza interního prostředí 
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 Analýza externího prostředí 

 Definice poslání, cílů a záměrů 

 Realizace a hodnocení 

Top management instituce je odpovědný za stanovení poslání, strategických cílů a 

záměrů a za vypracování strategického plánu. (Gladkij, 2003) Spolupráce se středním 

managementem je v tomto případě závislá také na velikosti instituce, střední management 

by měl být odpovědný za realizaci strategie – proto by se dle mého názoru měl na její 

tvorbě podílet, aby se ze strategie nestalo pouhé „nařízení shora“, ale měla by být přijata 

jednotně. Společně by se poté obě úrovně managementu měly podílet na hodnocení 

úspěšnosti realizace plánu a na určení případných změn.  

Vrcholový management by měl přemýšlet systémově, tak aby do strategického 

plánování zahrnul všechny složky systému zdravotnictví - jak vnější, tak vnitřní a 

především jejich vzájemné vztahy. Vnější složky systému jsou důležité pro definování 

důležitých vztahů v komunitě a regionu, vnitřní složky zase pro definování vztahů mezi 

jednotlivými primariáty a odděleními. (Gladkij, 2003) 

Během analýzy externího prostředí jde o soustředění především na identifikaci 

klíčových momentů mimo organizaci, které ale mohou mít významný vliv na prosperitu a 

budoucnost celé zdravotnické organizace. Jedná se především o určení organizací ve 

vnějším prostředí, které mohou mít vliv na plánování – ze socioekonomického prostředí to 

může být například vláda, ministerstvo zdravotnictví, profesní sdružení, ostatní instituce 

nebo významní jednotlivci z lékařského či zdravotnického prostředí. Poté by měla 

proběhnout podrobná analýza tlaků, které by mohly mít signifikantní vliv na maximalizaci 

výkonnosti organizace. Nátlak můžeme očekávat od příjemců zdravotní péče nebo od 

jejích poskytovatelů (jako jsou například pojišťovny či zdravotní odborníci). Další, kdo 

může mít vliv na výkon organizace, jsou samozřejmě také noví poskytovatelé, ale také 

změny ve zdravotních službách. Naopak analýzou interního prostředí rozumíme podrobné 

prozkoumání subsystémů, které jsou součástí organizace. Zkoumaná data zahrnují finanční 

rozbory, rozpočty, informace o produktivitě, hodnocení kvality a podobně.  (Danihelková, 

2004) (Gladkij, 2003) 

Nástrojů, jak zhodnotit silné a slabé stránky, ale také externí prostředí je několik – 

namátkově můžeme zmínit například analýzu SWOT, PESTLE či další.   
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II.1.2 Průběh strategického plánování ve zdravotnictví 

Ve strategickém plánování je několik kroků, které zajistí hladký průběh celého 

procesu. Jedním z nich je vyjádření poslání, vize a strategických cílů. Je to jakýsi nástin 

strategie, formulace strategických cílů je potřebná, protože se od ní odvíjí obsah všech 

dalších kroků a tvoří jakoby východisko všech dalších prací. Při zpracování první verze 

vize se rovněž určí délka strategického období. (Souček, 2006) Na co je ovšem ve 

zdravotnictví potřeba myslet je, že i zdravotnické organizace potřebují formulovat ve svém 

strategickém plánování a určování vize a cílů nějakou specifickou přednost. Tím je 

myšleno najít nějakou službu či vlastnost, která poslouží jako konkurenční výhoda oproti 

ostatním organizacím. Danihelková k tomuto říká: „Zařízení, které nemá žádnou 

specifickou přednost, nepřežije.“ (Danihelková, 2004, str. 17) Zároveň ale také připouští, 

že rozhodující význam drží v rukou pojišťovny a především pacienti. Protože specifická 

vlastnost bude účinná pouze tehdy, pokud ji pacienti přijmou a pojišťovny ji budou 

organizaci proplácet.  

Kdybychom měli uvést konkrétní příklad – ve společnosti a tím pádem mezi 

potencionálními pacienty je všeobecně známo, že IKEM je dominantní v oblasti 

transplantací, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zase v traumatologii a především 

v popáleninách.  

Pokud má zdravotnická organizace definované své specifikum (škála těchto 

předností může být velice různorodá a někdy spíše vyplývá například z geologického 

umístění), může se zaměřit na definici svého poslání. Poslání nastiňuje budoucí zaměření 

organizace a jejích stěžejních hodnot a není časově omezené. Dle Gladkije (2003) poslání 

vyjadřuje pro veřejnost kým a čím organizace je. Naopak vize je na rozdíl od poslání dle 

Fotra (2012) striktně časově ohraničený popis podoby, do které se chce organizace či 

oddělení na konci plánovacího období transformovat.   

Strategické cíle popisují plánovaný konečný stav, ke kterému směřuje zpracovaná 

vize. Při strategickém plánování se většinou rozlišují obecné cíle podniku, které vycházejí 

z poslání a strategické cíle. Pro každý cíl by měly být stanoveny záměry, jakási sada 

indikátorů, která popisuje plnění cílů. Musí být měřitelné, časově ohraničené a 

verifikované. (Gladkij, 2003) 

Posledním krokem je samozřejmě hodnocení a kontrola stanovených cílů. 

Komplexnost prostředí zdravotní péče vyžaduje systematický postup ve vedení a 
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Obr. 2: Model strategického řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2015) 

strategické plánování může zajistit odpovědné využití jak lidských, tak technologických a 

finančních zdrojů organizace. 

II.2 Řízení lidských zdrojů jako součást strategického řízení  

Armstrong (2015) definuje strategické řízení lidských zdrojů jako vyjádření 

strategického přístupu k řízení lidských zdrojů, které souvisí s přijetím systematičtějšího a 

dlouhodobějšího pohledu na řízení v zájmu dosahování strategických cílů organizace.  

Strategické řízení lidských zdrojů není pouze součást celkového strategického 

plánování organizace, stejně tak jako úkolem strategického řízení lidských zdrojů (strategic 

human resources management, SHRM) není jen o vytváření jednotlivých strategií pro 

lidské zdroje. Celý tento pojem je komplexnější, což znázorňuje Obr. 2. Na něm je 

znázorněno, že celý koncept strategického řízení lidských zdrojů zahrnuje strategii 

lidských zdrojů spolu se strategickou rolí personalistů a to celé ovlivňuje strategické 

rozhodování spolu se strategickou analýzou. 

 

Strategické řízení lidských zdrojů je kontinuální proces, který je úzce spojený 

s posláním, vizí a cíli organizace. Úlohou SHRM je, aby byla ve správný čas na správném 

místě ta pravá osoba, která přinese organizaci zkušenosti a dovednosti ke splnění 

strategického cíle. Protože lidské zdroje jsou jako jediné kreativní a inovativní. 

(Armstrong, 2015) S tím souvisí jistá spojitost mezi působením zaměstnance v organizaci a 

organizací samotnou, tím pádem také mezi strategií lidských zdrojů a strategií organizace 

celkově. 
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Zajištění vhodné osoby nesouvisí jenom s plněním strategického cíle, ale neméně 

důležité je brát v potaz také organizační kulturu a fakt, že využití lidských zdrojů 

v organizaci by mělo být především efektivní – vzhledem k chodu organizace, ale i její 

strategii. 

Guest a kolektiv uveřejnili v knize Human Resource Management at Work  

jednoduché schéma (viz Obr. 3), které vysvětluje vztah  mezi strategií organizace a 

strategií řízení lidských zdrojů až k finančním výsledkům organizace. Toto schéma přeložil 

a upravil Martin Šikýř ve své knize Nejlepší praxe. (Šikýř, 2014) 

 

 

Obr. 3: Schéma vztahů ve strategickém řízení (Zdroj: Šikýř, 2014) 

V uvedeném modelu je důležité dosažení strategického souladu mezi řízením 

lidských zdrojů a řízením organizace, kdy jednotlivé postupy v řízení lidských zdrojů jako 

je výběr, hodnocení nebo odměňování vychází právě ze společné strategie. Následně 

prostřednictvím úspěšného řízení lidských zdrojů lze ovlivnit jak kvalitu poskytované 

služby, tak také produktivitu organizace, což má samozřejmě vliv na finanční výsledky. 

Malou, ale důležitou odbočkou v modelu je hodnocení celkové efektivnosti řízení lidských 

zdrojů, aby došlo ke zhodnocení pozitivního efektu a případně přizpůsobení řízení 

k dosažení požadovaných finančních výsledků. (Šikýř, 2014) 

Získané výhody jsou proto nepopiratelné a lidský kapitál je v tomto případě 

přeměněn na skutečnou konkurenční výhodu. Výzvy a problémy, které mohou být 

vyvolány při neočekávaných nebo i plánovaných změnách kdykoliv a v jakémkoliv typu 

organizace a které přímo ovlivňují také stávající lidské zdroje, lze účinně řídit právě 

strategickým plánováním. (Belu, 2014) Dle Jabeena (2014) termín strategické řízení 

lidských zdrojů odkazuje na co nejvhodnější využití osob s ohledem na strategické potřeby 
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organizace a je potřeba nastavit integrační rámec, který systematicky propojuje aktivity 

v oblasti lidských zdrojů se strategickými potřebami organizace. Cílem tohoto přístupu je 

tedy vytvoření jakési mapy a časové osy, která zajistí soulad mezi strategií lidských zdrojů 

a obecnou strategií organizace, která má formu například krátkodobých a dlouhodobých 

plánů. (Jabeen, 2014) Abbass (2003) o tomto tvrdí, že řízení lidských zdrojů poskytuje 

podporu vrcholovému managementu při implementaci strategie organizace tím, že 

poskytuje vhodné osoby a dovednosti. Přizpůsobením lidských aktivit organizace se 

strategií organizace může dojít ke změně jednotlivých zaměstnanců na vyžadované pozici 

nebo ke změně jejich chování a kompetencí. A úkolem řízení lidských zdrojů je také 

poskytnout k tomuto prostředky. To se provádí prostřednictvím systémů pro plánování, 

personálního obsazení, hodnocení a odměňování. (Jabeen, 2014) Toto bychom mohli 

vnímat jako jeden z úkolů strategického řízení lidských zdrojů, druhým cílem je také 

podporovat uspokojování potřeb organizace, kolektivů i jednotlivců a zajistit určitou formu 

jistoty v proměnlivém a konkurenčním prostředí. Šikýř (2014) uvádí, že řízení lidských 

zdrojů přispívá k dosažení trvalé konkurenční výhody organizace, pokud je prováděno 

v souladu s konkurenční strategií organizace. A třetím cílem je objevení silných stránek a 

konkurenčních výhod lidského kapitálu, jejich zhodnocení a uplatnění při vytváření a 

uskutečňování strategie organizace. (Armstrong, 2015) 

 Pokud organizace uplatňuje strategické řízení lidských zdrojů, je především 

důležité, aby stanovené cíle byly v souladu s cíli organizace. Nastavené postupy by měly 

být akceptovány i ostatními členy vrcholového managementu i řadovými zaměstnanci 

v rámci jejich každodenní pracovní náplně, potažmo organizační kultury.  

 

II.2.1 Historický vývoj strategického řízení lidských zdrojů  

 Oblast řízení lidských zdrojů se začala vyvíjet již počátkem 20. let minulého století 

s příchodem personálního managementu. Ten byl v té době považován spíše za nedůležitou 

část managementu, který se zabýval pouze administrativními aspekty výběru zaměstnanců, 

rozvazování pracovních poměrů a mezd, vedl personální evidenci pro účely plánování, 

výběru, zaučení a odměňování lidí a organizoval různé firemní akce. Personální 

management se rozhodně nezapojoval do otázek strategického řízení a oddělení lidských 

zdrojů často sloužilo jako „depozitář“ pro manažersky bezcenné zaměstnance. 

Personalistika byla naprosto pasivní součástí řízení organizace. (Kaufman, 2012) (Šikýř, 

2016) 
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 Do jisté míry byl právě tento administrativní a odlidštěný přístup důvod, proč 

začaly vznikat odbory, aby zastupovaly pracovníky. Z tohoto důvodu potřebovaly 

organizace své vlastní pracovníky v poli personalistiky, kteří by s odbory vyjednávali. 

(Kaufman, 2012) (Ulrich, 2009) Organizace, které chtěly být konkurenceschopné, 

pochopily, že vnímání lidí jako konkurenční výhody je klíčové – úspěch vyžadoval 

dostatek schopných a motivovaných pracovníků a jejich optimální rozmístění a využití. 

Proto se personální práce stala skutečnou profesí, personalisté měli větší pravomoci a 

odpovědnost. I přes toto ovšem bylo jejich hlavním úkolem operativní řešení problémů 

zaměstnávání lidí, bez výraznější možnosti ovlivňovat strategii personální práce 

v organizaci. (Šikýř, 2016) 

 V 80. letech došlo ke změně paradigmatu v oblasti lidských zdrojů, kde byla 

sledována především koordinace řízení lidských zdrojů uvnitř organizace společně se 

strategickým záměrem organizace. Během této doby byl kladen důraz na lepší pracovní 

prostředí, které nakonec povede k lepšímu výkonu. Poslední evoluční fáze strategického 

řízení lidských zdrojů začala v 90. letech s nástupem tzv. konkurenční éry. Ta vidí 

zaměstnance jako zdroje znalostí a učení, kteří se neustále vyvíjí, aby určili 

konkurenceschopnost organizace. Tím pádem je strategické plánování postaveno na 

lidských zdrojích, než aby na ně nahlíželo jako na výsledek obchodní strategie. (Khan, 

2015) 

 

II.2.2   Přístupy k řízení lidských zdrojů 

 Základním konceptem strategického řízení lidských zdrojů je přístup založený na 

zdrojích a dosahování strategického souladu. V této souvislosti byly odvozeny tři 

alternativní přístupy k řízení lidských zdrojů (human resources managament, HRM). 

 Přístup „nejlepší praxe“ nebo také „best practice“ vychází z historického 

univerzalistického pohledu, který vychází z přesvědčení, že některé postupy v HRM jsou 

lepší než jiné a proto by všechny organizace měly uplatňovat tyto osvědčené postupy. 

(Armstrong, 2015) Za přístupy a metody „nejlepší praxe“ jsou považovány ty, které 

prokazatelně přispívají k naplnění výkonových ukazatelů a strategických záměrů 

organizace. Jsou charakterizovány nejen vyšší nákladovou efektivitou, ale především co 

nejvyšším přínosem k plnění cílů organizace. Uplatňovat tento přístup může organizace 

tím způsobem, že bude trvale analyzovat své personálně-řídící procesy a činnosti a bude 

určovat ty, které mají největší dopad na její výkon. Stejně tak je výhodné srovnávat své 
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postupy formou benchmarkingu s organizacemi, jejichž výkonnost je považována za 

špičkovou. Uplatnění této metody ovšem neznamená otrocky napodobovat dílčí prvky 

personálního řízení, vždy je potřeba toto upravit pro potřeby a cíle organizace. (Urban, 

2018) 

 Další je přístup „nejlepšího přizpůsobení“ neboli „best fit“. Vychází z přesvědčení, 

že strategie lidských zdrojů by měla být v souladu s podmínkami organizace. Tento přístup 

principálně vyvrací předpoklad univerzalistického přístupu o existenci univerzálně 

použitelných zásad a postupů v řízení lidských zdrojů a zdůrazňuje důležitost dosažení 

vzájemného souladu mezi uplatňovanými zásadami a postupy a okolnostmi jejich 

uplatňování. (Šikýř, 2014) Tento přístup zahrnuje tři různé modely – životního cyklu, 

konkurenční strategie a strategické konfigurace. Model životního cyklu je založen na 

předpokladu, že vývoj organizace probíhá ve čtyřech fázích – vznik, růst, zralost a pokles a 

přístup k řízení lidských zdrojů závisí na fázi vývoje organizace. Strategie, politiky a 

postupy musí v řízení odpovídat potřebám rozvoje organizace. Model konkurenční 

strategie vymezuje tři základní konkurenční strategie zaměřené na dosahování konkurenční 

výhody, nicméně uskutečnění specifické konkurenční strategie vyžaduje specifické 

vlastnosti lidských zdrojů, stejně jako specifické pojetí řízení lidského kapitálu. A poslední 

z modelů je model strategické konfigurace, který vychází z předpokladu, že organizace 

dosáhne lepších výsledků, pokud nastaví svou strategii podle jedné ze čtyř typologií 

organizací. Typologie „hledač“ se vyznačuje působením v proměnlivém a 

nepředvídatelném prostředí, má nízký stupeň specializace a relativně malý počet úrovní 

řízení. Typologie „obránce“ působí již ve stabilnějším prostředí a uplatňuje dlouhodobé 

plánování a „analyzátor“ se vyznačuje kombinací obou předchozích typů. Analyzátor 

nebývá iniciátorem změn jako hledač, nicméně na změny reaguje rychleji než obránce. 

Poslední typologií, která jako jediná není považována za ideální, je „reaktor“ – organizace 

je nestabilní, v nepředvídatelném prostředí a nemá vyjasněnou strategii s dlouhodobým 

plánováním. (Armstrong, 2015) 

 Poslední přístup používaný ve strategickém řízení lidských zdrojů je přístup 

„vytváření souborů postupů“ neboli „bundling“ operuje na základě spojování jednotlivých 

postupů v řízení lidských zdrojů, tak aby se vzájemně doplňovaly a především posilovaly. 

Cílem tohoto přístupu je dosažení úspěchu strategie nastavením jak externího, tak interního 

souladu. Hlavní uplatnění je při vytváření souborů schopností, které jsou požadovány 

k úspěšnému vykonání práce a využívají se například při určování kritérií získávání a 

výběru zaměstnanců nebo definování standardů pracovního výkonu a chování. Pokud se 
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ovšem na „vytváření souborů postupů“ podíváme kriticky, je otázkou jak co nejvhodněji 

pospojovat jednotlivé postupy do souboru řízení lidských zdrojů, protože je samozřejmě 

jednodušší uplatňovat jednotlivé postupy, než je sjednocovat do souboru. A dalším 

problémem, který by mohl vyvstat, je řízení jednotlivých vztahů mezi různými postupy 

v rámci jednoho souboru. (Armstrong, 2015) 

 

II.3 Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví 

Personální management se zabývá v rámci vnitřních podmínek zdravotnické instituce 

člověkem jako pracovní silou, jeho místem ve struktuře organizace, schopnostmi a 

kvalifikací. V rámci externích podmínek se personální management zabývá především 

trhem práce, sociálními a zdravotními potřebami obyvatelstva, zdravotnickou legislativou 

a podobně. Další oblastí je také spolupodílení se na strategii organizace a formulace 

dlouhodobých cílů. (Gladkij, 2003) 

 Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví je svým způsobem specifické a je zde 

několik znaků, které jsou pro personální management ve zdravotnictví typické. Dle Součka 

(2006) jsou výsledky práce zdravotníků často těžko hodnotitelné, chybí normy výkonu a 

spotřeby a míra vkládaných zdrojů často neodpovídá míře přínosnosti pro společnost. 

Ohledně chybějících norem, Ivanová (2006) uvádí, že pro většinu výkonů a činností je ve 

zdravotnictví těžké stanovit jednotlivé postupy, pro některé ani být nemohou – z hlediska 

povahy práce to není možné. (Ivanová, 2006) Ve zdravotnictví se také velice rychle a 

negativně projevují důsledky špatných rozhodnutí. Personální management má také na 

pracovníky ve zdravotnictví speciální požadavky, od jejich vzdělání až po jisté osobnostní 

charakteristiky, jako je schopnost empatie, dobrá komunikace a práce bez předsudků. 

Samotné odvětví personálního managamentu bylo dříve zanedbávanou součástí rozvoje 

zdravotnictví, nicméně v dnešní době je strategická funkce řízení lidských zdrojů v rozvoji 

organizace nedocenitelná. (Souček, 2006) 

 Postupy v řízení lidských zdrojů mají za úkol hledat rovnováhu mezi nabídkou 

pracovních sil a efektivním poskytováním zdravotnických služeb a směrem k pacientům 

zajistit jejich spokojenost a zlepšení kvality služeb. Poskytovat co nejvyšší možnou kvalitu 

zdravotnické péče je pro organizace naprosto zásadní, protože nižší výkon zaměstnanců 

neohrožuje pouze existenci organizace jako například u nezdravotnických organizací, ale 

mohl by ohrozit život pacientů – příjemců péče. A vhodná motivace zaměstnanců ke 
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kvalitní péči je také kvalitní pracovní prostředí. Rostoucí rozmanitost pracovních sil, 

globalizace zdravotní péče, vliv technologie na systém zdravotní péče a zaměření na 

týmovou práci a kvalitní péči o pacienty – to vše má na řízení lidských zdrojů signifikantní 

vliv. (Nica, 2013)  

Personální management může výrazně přispět ke zlepšení poskytované péče tím, že 

se snaží o zlepšení spokojenosti zaměstnanců a jejich co nejnižší fluktuaci, což není 

v dnešní době, kdy nabídka pracovních pozic pro osoby se zdravotnickým vzděláním 

přesahuje poptávku, snadný úkol. Výkonnost zdravotnického systému závisí na schopných 

a motivovaných zaměstnancích a klíčem je pocit angažovanosti. Dle Nicolaescua (2013) a 

Pragera (2013) jsou zaměstnanci, kteří se cítí více angažovaní, schopni dosáhnout 

strategických cílů organizace lépe než méně angažovaní kolegové. Proto by se aktivity 

spojené s vyšší angažovaností zaměstnanců měly stát strategickým cílem většiny 

zdravotnických organizací, protože tím významně přispívají také k řešení zlepšování 

kvality. A klíčem k odemčení vyšších úrovní angažovanosti je důvěra. Personalisté a 

manažeři by měli se zaměstnanci budovat silnou atmosféru důvěry, tak aby se stala 

zakořeněnou v organizační kultuře, zatímco organizační kultura je důležité spojení mezi 

pozitivními zkušenostmi a výkonem. (Nicolaescu, 2013) (Prager, 2013) 

Kdybychom to měli shrnout, nejvyšší snahy personálního managementu jsou o 

vytvoření dynamické rovnováhy mezi počtem a strukturou pracovních míst a vhodných 

pracovníků ve zdravotních službách spolu s jejich optimálním využitím. Personální 

management se podílí na vytváření systému hodnocení postaveném na faktorech, které jsou 

pro úspěch zdravotnického zařízení rozhodující a odměňování vhodného chování a 

postojů, které je v souladu s vizí a posláním organizace. Efektivita řízení lidských zdrojů 

ovlivňuje také vztahy mezi strategickými a operačními procesy řízení. Kvalita péče ve 

zdravotnictví spočívá na budování lidských zdrojů, které fungují ve zdravé organizační 

kultuře spojené s důvěrou a angažovaností, což přispívá k jednotným snahám o plnění 

strategických cílů organizace.  

 

II.3.1 Předpoklady pro úspěšné řízení lidských zdrojů 

 Urban (2013) definuje tři okruhy znalostí a schopností, na kterých je úspěšné řízení 

lidských zdrojů založeno. Prvým je znalost faktorů podmiňujících výkonnost a pracovní 

chování. Výkonnost je ovlivněna především schopnostmi personálu, osobnostními rysy a 
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pracovní motivací. Manažer by měl tyto předpoklady rozpoznat a správně je ve využití 

nasměrovat a vhodně rozvíjet.  

Druhý předpoklad se týká manažera samotného a jeho schopností. Ten by měl mít 

pro úspěšné řízení lidí znalosti manažerských postupů a nástrojů, o které se jeho funkce 

opírá. Ve zkratce se jedná o zásady zadávání a delegování úkolů, hodnocení a zpětnou 

vazbu, koučování zaměstnanců, podporu motivace a přesvědčivé komunikace a tvorbu a 

vedení týmů. Tyto schopnosti se často také nazývají jako takzvané „soft skills“ nebo také 

sociální schopnosti manažera. Typické pro ně je to, že jsou obtížně měřitelné – může to být 

například i empatie, která patří mezi vrozené schopnosti manažera. (Urban, 2013) Opakem 

soft skills jsou hard skills – ty představují veškeré znalosti spojované s uplatňováním 

manažerských a řídících technik. Zahrnujeme do nich například analýzu rizik, kontrolu 

kvality a další. Obě rozdělení schopností spolu úzce souvisí a měly by spolu jít ruku v ruce 

– zkušený manažer bez náležitě vyvinutých soft skills by neměl být pro řízení lidských 

zdrojů dostačující. (Váchal, 2013).  

Posledním definovaným okruhem jsou postupy uplatňované vůči širším skupinám 

zaměstnanců. Jedná se například o pravidla při výběru osob, stanovení jejich 

dlouhodobějších pracovních cílů, hodnocení výkonu, školení zaměstnanců nebo také řízení 

změn. Konkrétní postupy již plynou spíše z požadavků daných strategií organizace a 

personální strategií organizace. (Urban, 2013) 

  

II.3.2 Úkoly personálního managementu 

Personální management by se měl v rámci strategického řízení lidských zdrojů 

v návaznosti na strategické cíle organizace soustředit na několik oblastí, protože především 

ve zdravotnictví se jedná o lidské zdroje, které uvádějí celou organizaci do pohybu.  

 

II.3.2.1 Personální marketing 

Primárním cílem personálního marketingu je zabezpečit a udržet optimální strukturu, 

počet a kvalitu lidských zdrojů v souladu s potřebami a strategickými cíli organizace. 

Literatura o něm hovoří jako o nástroji pro upoutání pozornosti směrem k organizaci, ale 

z druhého pohledu se podílí také na uspokojování potřeb a přání stávajících i 

potencionálních zaměstnanců. Personální marketing je také prostředek pro vytvoření silné 

organizace a zaměstnavatelské značky. (Fučíková, 2012) Vytvoření značky zaměstnavatele 
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(employer brand/branding) je aktivita, ve které se uplatňují principy marketingu 

aplikované na řízení lidských zdrojů. Pokud je branding použit na produkt, jedná se o to, 

jak je produkt prezentován zákazníkům. Branding jako značka zaměstnavatele naznačuje a 

zdůrazňuje charakteristiky organizace jako zaměstnavatele od charakteristik jejích 

konkurentů. Významný vliv má prezentace organizace na trhu práce – její mediální 

politika, způsoby získávání pracovníků a sponzoring. Martin (2009) udává, že často 

zaměstnanci chápou pravou identitu organizace skrze jednání a chování manažerů a 

vedoucích pracovníků. Proto je důležité definovat, kdo vlastně stojí za personálním 

marketingem – ten zajisté vychází ze strategie organizace, která je nejčastěji definována 

vedením a vrcholovým management. Ti se ale na samotném brandingu organizace a 

marketingu podílí pouze částečně, toto je především úkolem liniových manažerů a 

personalistů. Linioví manažeři jsou v denním kontaktu se zaměstnanci, podílejí se na jejich 

výběru a alokaci. Mají na starost takzvaný interní personální marketing, jsou jeho 

realizátory a to ve spolupráci s personalisty, kteří se zaměřují také na externí stránky. 

Tento multidisciplinární tým by měl být doplněn také o specialisty na marketing.  

Ve zdravotnictví bývá personální marketing úzce spjat také s trhem práce a fluktuací, 

neboť je třeba vědět, kam personální marketing nasměrovat a na co se při prezentaci 

organizace zaměřit dle vývoje na trhu práce. Podle dat Národního ústavu pro vzdělávání 

(NUVZ) počet absolventů zdravotnických oborů dlouhodobě klesá. Hlavním důvodem 

klesající tendence je nepříznivý demografický vývoj, protože dochází k poklesu počtu 

absolventů celkově. Zdravotničtí pracovníci, kteří podle zákona získali způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání, jsou podle statistik úřadů práce málo kdy klienty 

Úřadů práce, a ještě méně často patří mezi dlouhodobě nezaměstnané. Mimo jiné také 

zdravotničtí pracovníci obvykle nepřecházejí vně oblast zdravotnictví a v rámci 

zdravotnictví fluktuují spíše podprůměrně. (Paterová, 2015) To je dle Gladkije (2003) 

způsobeno dvěma specifickými fenomény v této oblasti a to je důraz na specifické vzdělání 

a konkrétní lokalitu. Tím je myšlen fakt, že ve velkých městech mají zdravotničtí 

pracovníci více možností zaměstnání spolu s flexibilnějšími podmínkami, kdežto 

v menších lokalitách se jedná nejčastěji pouze o možnost pracovní pozice v nemocnici či 

ambulanci. Zdravotnických pracovníků na trhu práce ubývá, i když například u lékařů 

reálný počet absolventů stoupá. Tento fenomén může být dán současným trendem lékařů a 

jiných specialistů odejít po absolvování do zahraničí, kde jsou podmínky pro absolventy 

výhodnější. Národní ústav pro vzdělávání vypracoval předpověď vývoje situace týkající se 

odvětví zdravotní a sociální péče do roku 2025, kdy se očekává zvýšení počtu pracovních 



18 

 

míst asi o 40 tisíc, což činí přibližně 11 % z 354 000 lidí zaměstnaných v tomto odvětví 

k roku 2014. To ovšem neznamená, že bude do roku 2025 potřeba obsadit pouze tato 

vzniklá místa. Předpověď vývoje totiž očekává, že do daného roku svá místa také opustí 

zhruba 81 tisíc osob, a to převážně z důvodu odchodu do důchodu – tím se předpokládaný 

počet volných míst ve zdravotnictví zvýší na 121 tisíc. (Paterová, 2015) S tímto by měli 

být personální manažeři obeznámeni a strategii řízení lidských zdrojů a personálního 

marketingu tomuto fenoménu přizpůsobit. Vzhledem k současnému vývoji bude o 

zaměstnance ve zdravotnictví boj a organizace se budou snažit zaujmout – například výší 

mzdy, benefity či právě organizační kulturou, kterou na venek pomůže prezentovat 

branding a personální marketing. Nedostatek pracovníků pociťuje dle NUVZ 42 % 

organizací ze zdravotnictví, konkrétně nejčastěji zmiňovaná povolání byla fyzioterapeut, 

radiologický laborant, ale chybí také lékaři, radiologové či zdravotní sestry. (Paterová, 

2015) 

 

II.3.2.2 Personální strategie 

Personální strategie nebo také strategie lidských zdrojů vyjadřuje záměry organizace 

týkajících se politik a postupů v řízení lidských zdrojů a zejména se zabývá tím, aby tyto 

politiky byly propojeny mezi sebou navzájem a také se strategií organizace – personální 

strategie z ní musí nutně vycházet. Gladkij (2003) k tomuto tématu uvádí, že kromě toho 

musí také přihlížet i k vývoji právních otázek, k trendům a problémům pracovních sil na 

trhu práce, k ekonomickému rozvoji oblasti, ale také by měla nahlížet do interních faktorů 

jako je případná restrukturalizace organizace, vnitroorganizační plánování a ke strategii a 

politice odměňování. Tvorba personálních strategií je kombinací základních přístupů a to 

přístupu explicitního (stanovuje, jak a co má pracovník vykonávat a vytváří pro jeho 

činnost jasně daný a ohraničený prostor) a implicitního (tento přístup vytyčuje normy 

chování a jednání).  

Výzkumy provedené Armstrongem a Longem (1994) a Armstrongem a Baronovou 

(2002) odhalily několik strategií, které bychom mohli rozdělit na obecné, které se týkají 

celkového pojetí řízení lidských zdrojů a specifické, které se zaměřují na jednotlivé oblasti. 

(Armstrong, 2015) 

Obecné strategie jsou uplatňovány především s cílem zvýšení výkonu organizace a je 

možné zde vymezit tři přístupy – řízení zaměřené na vysoký výkon, na vysokou míru 

oddanosti a na vysokou míru zapojení. Řízení zaměřené na vysoký výkon je založeno na 
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postupech, které směřují k lepšímu výkonu, k lepším schopnostem a motivaci. Ovlivňují 

především produktivitu, kvalitu a úroveň služeb směrem k jejich příjemcům, ale také zisk. 

Nástrojem je především pečlivý výběr zaměstnanců, jejich odpovídající vzdělání a rozvoj. 

Na druhou stranu, řízení zaměřené na vysokou míru oddanosti preferuje místo výkonu 

spíše vztahy v organizaci založené na vysoké míře důvěry, kdy chování a produktivita 

zaměstnanců je regulována samotným jedincem a ne formou úkolů a sankcí z vrchních 

struktur organizace.  

Dle mého názoru je tento systém řízení podobný s posledním jmenovaným – řízení 

zaměřené na vysokou míru zapojení, kdy dochází opět skrze míru zapojení do rozhodování 

k možnosti přispět k rozvoji a úspěchu organizace a skrze toto dochází také k budování 

oddanosti. Zaměstnanci mají obvykle přístup k informacím a mají jisté pravomoci. Tyto 

dva poslední přístupy se liší od staršího modelu, který byl založen pouze na kontrole a 

chyběl v něm právě faktor důvěry zaměstnance v organizaci a jeho přirozené zapojení do 

rozhodování.  

Mezi specifické strategie řadíme již konkrétní záměry organizace v jednotlivých 

oblastech řízení lidských zdrojů. Jedná se například o řízení lidského kapitálu, řízení 

znalostí a společenské odpovědnosti nebo také rozvoj organizace, zabezpečování lidských 

zdrojů a řízení talentů.  Úkolem specifických strategií je také vytváření prostředí, ve 

kterém jsou zaměstnanci vedeni k soustavnému učení a rozvíjení se. Z konkrétních úkolů 

směrem k zaměstnancům se jedná také o odměňování a jejich spokojenost. (Armstrong, 

2015) 

 

II.3.2.3 Personální činnosti 

Personálními činnostmi literatura definuje především kroky spojené s přímou prací s 

lidskými zdroji – například činnosti od analýzy pracovních míst, přes výběr a odměňování 

pracovníků až po uvolňování pracovníků z organizace. Dle Urlicha (2009) musejí být 

navrženy a vyladěny tak, aby v organizaci vytvářely určitou hodnotu a byly přínosem pro 

kvalitu – měly měřitelné výsledky. Labaštová (2012) personální činnosti definuje jako 

veškeré aktivity, které souvisejí s pracovníky, a zároveň slouží k zabezpečení 

organizačních činností a plnění stanovených strategických cílů organizace. Mimo výše 

jmenovaného personální činnosti také zahrnují například rozmisťování zaměstnanců, jejich 

zařazování do pracovní činnosti, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců. Armstrong (2015) 

k personálním činnostem přistupuje s rozdílným pohledem – dělí je do dvou skupin a to na 
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transformační nebo také strategické činnosti a transakční činnosti. Transformační 

personální činnosti jsou zaměřené směrem k plnění strategických cílů organizace a její 

efektivitě. Transakční činnosti jsou především činnosti již výše jmenované – pokrývají 

zabezpečování lidských zdrojů, zaměstnanecké vztahy, vzdělávání a rozvoj. Hesketh a 

Hird (2010) uvádějí, že dle jejich pohledu se jedná o tři úrovně řízení – ta první pojednává 

o zabezpečování lidí, druhá úroveň je angažovanost, odměňování nebo personální rozvoj a 

třetí, nejvyšší úrovní, je strategická angažovanost. (Armstrong, 2015) 

 

II.3.2.4 Sociální konsensus 

Sociální klima v organizaci je podmíněno sociálním konsensem – což Gladkij (2003) 

definuje jako dohodnutý a oboustranně přijatelný kompromis mezi odlišnými zájmy 

zaměstnavatele a zaměstnanců. Ve zdravotnických organizacích se jedná především o 

povinné personální informace ze strany vedení směrem k zaměstnancům a kolektivním 

vyjednáváním – výsledkem může být například kolektivní smlouva.  V té by měly být 

zakotveny základní ustanovení, odměňování zaměstnanců, péče o ně, stravování, ale také 

bezpečnost práce, benefity a například shrnutí toho, na co má zaměstnanec ze zákona 

nárok (například dny volna za svatbu či pohřeb a podobně).  

K sepisování smlouvy by se mělo přistupovat jako k činnosti, která pomáhá nalézt 

příležitosti pro integraci a cílem by mělo být dosažení oboustranného souhlasu. Toho lze 

dosáhnout například vyjednáváním a vymýšlením vhodných alternativ, zaměřením na 

zájmy obou stran a najití kompromisu a také dohodnutím objektivních kritérií pro 

hodnocení spokojenosti.  (Gladkij, 2003) 

 

II.3.2.5 Leadership 

Veškeré výše jmenované úkoly personálního managementu by se daly také nazvat 

tradičními, ale v současné době je potřeba myslet také na novější přístupy k řízení lidských 

zdrojů. Tradiční pojetí řízení lidských zdrojů s tímto samozřejmě neustupuje do pozadí, 

vždy bude zaujímat výraznou část personální práce, ale abychom mohli řízení lidských 

zdroj nazývat úspěšným, je (jako ve všech oborech) nutno sledovat nové trendy. V dnešní 

době se klade v organizacích čím dál větší důraz na zaměstnancovu vlastní iniciativu, 

samostatnost a flexibilitu, což často odhalí širší spektrum schopností zaměstnance -  a tím 

pádem větší využití pro organizaci.  
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Kumar (2015) ve své práci definuje termín leadership a leadry dle Petera Drucekera 

jako: „ někoho kdo má následovníky“ nebo také slavná je jeho definice, že management je 

dělání věcí správně, kdežto leadership je dělání správných věcí. Dále Drucker ve své knize 

Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1993) říká, že leadership není o 

magnetické osobnosti a přesvědčivých řečech, ani o vytváření přátel a ovlivňování lidí. 

Leadership je pozvedávání vize člověka na vyšší míru, zvyšuje standardy jeho výkonu a 

vytváří osobnost nad rámec jeho obvyklých omezení.  

Leadership může být tedy vysvětlen jako schopnost přesvědčit zaměstnance, aby se 

dobrovolně chovali jinak a vydali ze sebe cestou k požadovanému výsledku to nejlepší. 

Toto zahrnuje především rozvoj komunikace a angažovanosti směrem k vizi budoucnosti. 

Urban (2013) vidí leadership jako čtyři vzájemně spjaté funkce: motivování, delegování, 

podporu a získávání a předávání informací.  

Motivování zaměstnanců při výkonu práce má vliv především na jejich zájem a 

nadšení – pokud mi zaměstnavatel projevuje zájem a motivuje mě v tom, co dělám, budu 

se jako zaměstnanec cítit angažovaně a k práci budu mít jistě pozitivní přístup. To se může 

znásobit ještě s tím, pokud budu moci uplatňovat plně své dovednosti, být ve spolupráci 

s ostatními odborníky a můj hlas bude mít nějakou váhu při společném rozhodování. 

Důležitou součástí je také existence vize, která by měla být pro zaměstnance atraktivní a 

ztotožnitelná. Delegováním úkolů dochází v řízení lidských zdrojů k rozšiřování 

kompetencí zaměstnanců a většímu pracovnímu uspokojení a podpoře, kdy leader působí 

spíše jako kouč. Tím dává leader jasně najevo, že podporuje otevřenou atmosféru na 

pracovišti, na kterém je samozřejmě také místo pro případné chyby. Zaměstnanec by se 

neměl cítit případnou chybou ohrožen, ale brát ji jako příležitost pro zlepšení. I když také 

ovšem záleží na charakteru chyby – neměla by být v důsledku nedbalosti či pohodlnosti 

zaměstnance. Předávání informací poté také funguje jako zpětná vazba na již provedené 

činnosti. Zaměstnanci by také měli být informováni o tom, jakým směrem se vyvíjí 

strategie organizace – i zde se projevuje kladný efekt pocitu angažovanosti, dochází 

k posílení loajality a důvěry.  

Efektivní leadership zdravotnických pracovníků je v moderní zdravotní péči 

nesmírně důležitý, protože hlavním faktorem tohoto úsilí je snaha o zlepšení kvality 

poskytování zdravotní péče na pozadí neustále rostoucích a měnících se požadavků na 

zdravotní péči a potřeba vyšší efektivnosti a produktivity. Kumar ve své práci Leadership 

in Healthcare (2015) pojmenoval devět dimenzí modelu vedení ve zdravotnictví: 

https://www.goodreads.com/work/quotes/79686


22 

 

 Vedení s péčí: leader rozpozná potřeby a chování týmu ve vzájemné podpoře, 

což umožňuje rozšiřování pečujícího prostředí také za hranice týmu 

 Sdílení vize: důležitá je komunikace s důvěrou, mít jasný dlouhodobý cíl a 

směřovat k němu  

 Zapojování týmu: vytváření prostoru pro důvěru v členy týmu a podporování 

jejich aktivního zapojení do rozhodovacího procesu 

 Ovlivňovat výsledky: zapojit se a přizpůsobit se ostatním, rozvíjet přístup k 

práci na spolupráci a vytvářet udržitelné závazky 

 Vyhodnocování informací: čerpání informací ze široké oblasti a vytváření 

tvůrčího myšlení k vývoji nových konceptů 

 Inspirace pro sdílený záměr: přijímat osobní rizika a odvážné výzvy ve 

prospěch organizace a služby 

 Spojování služeb: reflektování toho, jak se různé části systému vztahují 

k sobě, pochopení politiky organizace a přijetí vnějších přístupů, které fungují 

dobře 

 Rozvoj schopností: poskytování příležitostí pro vývoj jednotlivců a týmů, 

které umožňují zdokonalení dlouhodobějších schopností 

 Držet se vize: s jasnými očekáváními, nároky na neustálé zlepšování a 

vytváření myšlení pro inovativní změny 

S kolektivním vedením přebírá každý odpovědnost za zajištění úspěchu organizace, 

na rozdíl od kladení důrazu na hlavní skupinu leadrů a navíc každý je odměněn za společné 

úspěchy. Takový přístup v oblasti zdravotní péče může potenciálně zlepšit a rozvinout 

prostředí, ve kterém lze řešit problémy a podpořit vysoce kvalitní zdravotní péči. (Kumar, 

2015) 

 

II.4 Plánování lidských zdrojů 

Bratton a Gold (2007) definují plánování lidských zdrojů jako "proces systematické 

prognózy budoucí poptávky a nabídky pro zaměstnance a rozmístění jejich dovedností v 

rámci strategických cílů organizace". Katou (2008) poznamenala, že praktiky řízení 

lidských zdrojů mají přímý vliv nebo efekt na podřízené atributy, jako jsou lidské 

schopnosti, postoje a chování, což zase zvyšuje organizační výkonnost. 
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Koubek (2001) definuje personální plánování jako usilující o to, aby měla organizace 

jak v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly v dostatečném množství a 

s potřebnými znalostmi a zkušenostmi (to znamená v dostatečné kvantitě i kvalitě). 

Vzhledem k specifickému charakteru zaměstnávání ve zdravotnictví jsou také u plánování 

lidských zdrojů žádoucí typické osobnostní charakteristiky, motivace k práci, flexibilita a 

připravenost na změnu. Výsledkem plánování lidských zdrojů jsou tedy zaměstnanci 

optimálně rozmístění na pracovní pozice a organizačních celků organizace, a to ve správný 

čas s přiměřenými náklady. Personální plánování se zaměřuje na oblast pohybu lidí do 

organizace, uvnitř i směrem ven z organizace. (Koubek, 2010) 

Pro efektivní  personální plánování by měly být dodržovány jisté zásady – 

nejdůležitější je, aby personální plány vycházely ze strategických cílů organizace, a musí 

s nimi být v souladu. Také by personální plánování nemělo být striktně omezeno pouze na 

personální oddělení, ale celá organizace by si měla být vědoma významu tohoto pro 

organizaci a její rozvoj. (Kocianová, 2010) 

Šikýř (2016) dělí plánování lidských zdrojů na tři základní oblasti – plánování potřeb 

zaměstnanců, plánování pokrytí potřeby zaměstnanců a plánování personálního rozvoje 

zaměstnanců. Armstrong (2015) uplatňování plánování lidských zdrojů dále definuje tím, 

že nejčastěji se zabývá plánováním následnictví, odhadováním nabídky a poptávky a 

auditem schopností či analýzou mezer.  

Hlavním důvodem, proč se v organizaci zabývat plánováním lidských zdrojů jsou tři. 

Plánování se provádí z praktických důvodů -  tak aby došlo k optimalizaci využívání 

lidských zdrojů nebo zvyšování flexibility, získávání a rozvíjení potřebných schopností, ale 

také identifikovat potencionální problémy a předcházet jim. Další důvod je čistě 

pragmatický. Cílem plánování lidských zdrojů je pochopit současný stav, tak abychom byli 

schopni odhadnout a plánovat do budoucnosti a také získat jistý náhled na rozhodnutí a 

možnost ohlédnout se zpět. Posledním důvodem je organizace lidských zdrojů, 

oboustranná komunikace směrem k plnění strategických plánů organizace a kontrola a 

koordinace činnosti organizačních jednotek. (Armstrong, 2015) 

V praxi se dá plánování lidských zdrojů rozdělit na proces obsahující přibližně pět 

etap. (Kocianová, 2010) 

 Rozepsání plánovaných úkolů organizace dle organizačních jednotek, 
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 odhad počtu a kvalifikační struktury pracovníků, kteří budou potřeba 

v organizační jednotce k plnění plánovaných úkolů, tj. odhad celkové potřeby 

pracovníků, 

 odhad existujících vnitřních zdrojů pracovní síly – odhad počtu pracovníků, co 

budou k dispozici v organizaci i mimo ni, 

 porovnání obou předchozích, kde výsledek může být nulový, nebo z něj vyjde 

potřeba přijmout další pracovníky nebo naopak snížit stavy, 

 sumarizace podkladů a vypracování plánů personálních činností. 

Hlavní činnosti plánování lidských zdrojů a možnosti, jak dojít k vypracování plánů 

personálních činností, zahrnují také analýzu plánu organizace a odhady budoucích činností 

– ty vycházejí z plánů organizace a budou ovlivňovat poptávku po zaměstnání. S tím 

souvisí také plánování scénářů, které posuzují změny v okolí organizace, které by ji mohly 

ovlivnit. Scénář může zahrnovat širší škálu předpovědí a možné reakce na různé situace. 

K řádnému plánování je ovšem potřeba podrobná analýza dat a k těm se dá dojít buď 

kvantitativním, nebo kvalitativním sběrem interních i externích dat. (Kociánová, 2010) 

Po těchto krocích následuje již zmíněný odhad potřeb lidí a pokrytí potřeby lidí. 

Odhad potřeby lidí se nejčastěji provádí metodou, která je založená na úsudku manažerů. 

Principem je zamyšlení nad potřebnými lidmi na budoucí množství práce, což je z druhé 

strany pohledu nevědecké a může být i zavádějící. O odhady se starají buď linioví 

manažeři, kteří poté návrh předkládají ke schválení nebo naopak odhad přichází od 

vrcholového managementu ve spolupráci s personálním oddělením. Druhou možností je 

analýza vývoje dosavadních poměrů mezi činnostmi organizace a počty zaměstnanců. 

Poslední možností je metoda založená na časových studiích, kdy se odhadem určí, jak 

dlouho by měly jednotlivé úkoly trvat a kolik budou vyžadovat lidí. (Armstrong, 2015) 

Tento přístup není dle názoru příliš upotřebitelný ve zdravotnictví, jeho použití si dokážu 

představit v organizacích založených na pravidelném objemu produkce určitého výrobku. 

Analýza nabídky práce v organizaci zahrnuje také započítání potencionálních ztrát 

stávajících lidských zdrojů v důsledku odchodu nebo povyšování zaměstnanců anebo také 

změnu struktury organizace. Samotné plány činností jsou odvozovány z obecnějšího 

strategického řízení lidských zdrojů, ale musí být pružné a krátkodobé. Zpracovávají se 

plány pro získávání a stabilizaci zaměstnanců, řízení talentů, snižování odchodů, 

uplatňování outsourcingu, zlepšování produktivity nebo také přepracování odpovědnosti 

pracovních rolí. (Armstrong, 2015) 
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Proces výběru zaměstnanců hraje zásadní roli v procesu plánování pracovních sil. 

Přestože je proces výběru zaměstnance jeden z nejnáročnějších, které musí řízení lidských 

zdrojů vykonávat, má výrazný vliv na organizační výkonnost. Organizační výkon bude 

také záviset na správném počtu pracovníků, potřebných dovednostech a motivovaných 

pracovnících s pozitivním chováním ke zvýšení výkonnosti organizací. Výběr zaměstnanců 

závisí na pochopení práce, dostatečné výkonnosti a výsledcích a na motivovaných 

osobách. I když by to mělo být efektivní, celý proces výběru kandidátů by měl být také 

založen na slučitelnosti pracovní skupiny z hlediska hodnot, cílů, osobnosti, chování a 

dovedností. (Koech, 2015) 

II.5 Výběr zaměstnanců 

Pro organizaci je správný výběr zaměstnanců klíčový, proto rozhodnutí o tom, kdo 

bude přijat, patří k těm nejdůležitějším v řízení lidských zdrojů. Protože klíčové je mít na 

pozicích osoby, které jsou schopné plnit strategické cíle zdravotnické organizace. To 

znamená nejen lidi, kteří jsou na pozici vhodní z odborného pohledu (například 

vzděláním), ale také ty, kteří jsou schopni týmové spolupráce s ostatními odborníky, jsou 

schopni respektu k ostatním profesím a spolu s nimi v organizaci dosahovat vyšších cílů.  

Správný výběr zaměstnanců vyžaduje od organizace přípravu, například 

charakteristika obsazovaného místa. Důležité je, aby se výběr opíral o správná kritéria, 

jako jsou zkušenosti, schopnosti, osobní vlastnosti a podobně. Důkladnost při přípravě 

tohoto kroku neslouží pouze ke kvalitnímu posuzování kandidátů, ale také pro to, abychom 

byli při samotném pohovoru schopni poskytnout o pracovní pozici relevantní a úplné 

informace. Pokud z určité pozice v organizaci lidé opakovaně odcházejí, je potřeba se 

zamyslet, zda pracovní pozice má správně vymezené úkoly a zda kladené požadavky 

vyhovují na trhu práce nebo jak moc jsou realistické. (Urban, 2013) 

První fází procesu získávání zaměstnanců je vůbec stanovení potřeby lidských 

zdrojů, jak současné tak budoucí. Všechny strategické plány organizace vyjadřují nejen to, 

čeho chce organizace dosáhnout, ale také to, jak toho dosáhnout. To zahrnuje také řízení 

lidských zdrojů a především se jedná o stanovení počtu a typu pracovníků, kteří budou v 

organizaci k plnění strategických cílů potřeba – a to jak v krátkodobé vyhlídce, tak 

dlouhodobé. Toto se ale neomezuje pouze na oblast získávání nových pracovníků, neméně 

důležité je i udržet si ty stávající a stabilizovat jejich fluktuaci.  
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Dle Thompsonové (2007) je z finančního pohledu pro organizaci výhodnější si 

zaměstnance udržovat než získávat. Organizace tedy přistupuje k analýze vnějších a 

vnitřních vlivů. K vnějším vlivům patří především zhodnocení vládní politiky v oblasti 

zaměstnanosti ve zdravotnictví, omezení či příležitosti dané Zákoníkem práce, dlouhodobý 

vývoj zaměstnanosti, úrovně mezd, stav a úpravy sociálního a zdravotního pojištění, trendy 

v přijímání zaměstnanců v jiných zdravotnických zařízeních a také ekonomické, sociální a 

politické podmínky v daném regionu. K vnitřním vlivům v organizaci řadíme především 

odchody do důchodu či na mateřskou dovolenou, ukončení pracovních smluv, požadavky 

jednotlivých úseků, ale také strategie organizace a od toho se odvíjející požadavky na 

počty a dovednosti zaměstnanců. (Vajner, 2007) 

II.5.1 Popis pracovních míst 

První, co by měl popis pracovního místa splňovat, je přesnost a dostatečná 

podrobnost. Vymezuje totiž celkový účel pracovního místa, vztahy spojené s hierarchií 

(nadřízenost a podřízenost) a hlavní oblast výsledků pracovního místa. Pro účely získávání 

zaměstnanců se ještě doplňuje o základní pracovní podmínky, jako jsou benefity, mzda 

nebo pracovní doba a také o zvláštní požadavky a příležitosti ke vzdělávání a rozvoji 

v kariéře, což je v dnešní době pro většinu uchazečů o pozici jedním z nejdůležitějších 

kritérií. (Armstrong, 2015) 

Pokud se zaměříme na formální zpracování popisu pracovního místa, měl by se 

především vyhnout jakýmkoliv vágním či nejasným formulacím, což mohou být slova jako 

dobrý, žádoucí, dostačující – z vlastní zkušenosti vím, že požadovanou úroveň splňující 

tuto „definici“ si každý vysvětluje jinak a mohlo by skrze toto docházet ke zbytečným 

konfliktům a nedorozuměním na pracovišti. Tato slova jsou nejasná a špatně měřitelná, 

proto bychom se jim měli v popisech pracovních míst vyvarovat. Stejně tak by v popisu 

toho také nemělo být příliš mnoho, uchazeče o pozici může velké množství úkolů a 

požadavků odrazovat a zvyšovat případnou nespokojenost. A to i v případě, že se ve 

skutečnosti poté některé z definovaných požadavků neuplatňují. Již jsem se setkala s tím, 

že zaměstnanci mají obavy z toho, že se v jejich popisu pracovního místa nachází takovéto 

„formální“ požadavky, které se v reálu nakonec nepožadují. Obavy se týkají toho, aby se to 

neprojevilo na jejich hodnocení či doporučení při výstupu z organizace, například to, že 

neplnili svou pracovní pozici v celém rozsahu. Tady je potom na místě se zamyslet, zda je 

tedy popis pracovního místa efektivní, pokud neposkytuje přesné informace pro 

zaměstnance.  
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Popis a specifikace pracovního místa, které jsou obrazem toho, jak skutečně pracovní 

pozice vypadá a co je od pracovníka doopravdy vyžadováno, je třeba pravidelně revidovat 

a aktualizovat. Zde vyvstává otázka, zda ale časté obměňování a specifikace popisů 

pracovních míst nezpůsobí konflikty s pracovníky. K tomuto Koubek (2011) argumentuje 

tím, že je třeba si uvědomit, že bez popisu či specifikace pracovního místa nemůžeme 

efektivně získávat a vybírat pracovníky, spravedlivě hodnotit pracovní výkon a odměňovat 

je, mohou se vyskytnout potíže s identifikací potřeby vzdělávání nebo s efektivním 

rozmístěním pracovníků. Neexistence popisu pracovního místa tedy ohrožuje řádné 

vykonávání personální práce a ve svých důsledcích zpravidla vede k daleko větším 

konfliktům než častější změny popisu a specifikace pracovních míst.  

Popis by měl obsahovat název pracovního místa a jeho hlavní účel, který by 

v ideálním případě měl být charakterizován jednou větou. Následují hlavní úkoly 

pracovního místa, které musí být identifikovány co nejjasnějším způsobem, a význam 

práce pro celkovou práci oddělení či celé organizace. (Thompsonová, 2007)  

Existence popisu tedy umožňuje a usnadňuje organizaci práce a vytváření týmů, 

přidělování pracovních úkolů, posuzování uchazečů v procesu výběru pracovníků, 

adaptace a hodnocení pracovníků. (Koubek, 2011) Pro proces organizace a související 

tvorbu určitých struktur je vhodné řídit se řetězcem požadavku, které definoval Ernest 

Dale. Označuje se zkratkou OSCAR. 

 O – objectives (cíle) – značí důraz na stanovení cílů organizačního celku 

nebo dílčích jednotek 

 S – specialization (specializace) – individuální jednotky by se měly sdružit do 

strukturálních jednotek a to na základě podobných činností a ekonomické 

výhodnosti 

 C – coordination (koordinace) – jednotlivé strukturální jednotky musí sladit 

svou činnost tak, aby svou správnou návazností utvořily konečné výsledky 

 A – authority (pravomoc) – zahrnuje definování kompetencí dílčích 

strukturálních jednotek 

 R – responsibility (zodpovědnost) – poslední částí je definice povinností 

strukturálních jednotek (Vodáček a Vodáčková, 2013) 
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II.5.2 Specifikace požadavků pracovního místa na pracovníky 

Požadavky na nové pracovníky vymezují znalosti, dovednosti a schopnosti, které lze 

rozdělit do několika základních kategorií. Armstrong (2015) a Urban (2013) se shodují na 

následujících: 

 Znalosti – co musí zájemce o pozici vědět, aby ji mohl vykonávat 

 Odborné dovednosti a schopnosti – které pracovník potřebuje pro výkon 

zaměstnání 

 Specifické pracovní požadavky – například zavádění nových systémů a 

procesů 

 Sociální schopnosti a osobnostní předpoklady – chování potřebné 

k úspěšnému vykonávání práce, ve zdravotnictví také důležitá kategorie 

 Odborná příprava a výcvik  - požadované vzdělání či výcvik, který uchazeč 

musí mít 

Při vymezení požadavků na uchazeče pro pracovní pozici je také důležité přiřadit 

k požadavkům důležitost – u některých je absolutně nezbytné, aby je zájemce o pozici 

splňoval, a některé jsou pouze žádoucí, ale ne nutně nezbytné. V praxi to může znamenat 

to, že si druhou skupinu dovedností může zaměstnanec získat až v průběhu pracovního 

zácviku, popřípadě vykompenzovat. (Thompsonová, 2007) Například právě ve 

zdravotnictví je samozřejmě nezbytné odborné dovednosti a schopnosti, ale také sociální 

schopnosti a osobnostní předpoklady – například schopnost empatie, komunikace 

s pacienty, práce v rámci multidisciplinárního týmu a podobně.  

Je na zvážení, zda by měla být v požadavcích zanesená délka praxe – může to být pro 

velkou skupinu uchazečů diskriminační (samozřejmě především pro absolventy). Protože 

v mnoha případech není poměr délky praxe a odborných znalostí lineární a zaměstnavatel 

se tak může připravit o zajímavého uchazeče na pracovní pozici, který by mohl případný 

nedostatek v praxi vykompenzovat například vhodnými osobnostními rysy nebo 

angažovaností. A ve zdravotnictví vzhledem k předpokládanému vývoji fluktuace 

zaměstnanců budou mít absolventi velký význam a zaměstnavatelé by se tímto 

požadavkem zbytečně připravili o uchazeče. Proto jsem toho názoru, že pokud to není 

nezbytně nutné pro danou pozici, požadovanou délku praxe neuvádět.  

Vymezení požadavků na úroveň odbornosti, technické, jazykové a jiné dovednosti a 

zkušenosti zpravidla není problémem, i v tak specifické oblasti, jakou je zdravotnictví. 
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Větší potíže činí definice požadavků týkajících se osobnostních charakteristik a sociálních 

dovedností. I tak lze vyčlenit několik nejdůležitějších jak pro zdravotnictví, tak i pro 

většinu pracovních pozic z jiné oblasti. Urban (2013) ve své knize Management lidských 

zdrojů uvádí některá kritéria, která by při výběru vhodného zaměstnance neměla chybět. 

Jimi jsou například:  

 Schopnost a ochota k pracovnímu nasazení 

 Pracovní stabilita 

 Pozitivní pracovní postoj 

 Odpovědnost a loajalita 

 Inteligence (intelektový výkon i emoční inteligence) 

 Motivace 

Ochota k pracovnímu nasazení může u některých zaměstnanců dokonce nahradit i 

nedostatek zkušeností, pokud je zaměstnanec ochoten vytrvale jít za dosažením pracovního 

cíle. Naopak pokud zaměstnanci chybí pracovní morálka, tak to poté ani vysoká míra 

odbornosti nemůže vykompenzovat. Součástí by měla být ale také schopnost přizpůsobit se 

a být flexibilní – od nově příchozího zaměstnance se očekává, že bude ochoten a schopen 

se učit nové věci a případně změnit své zvyklosti z předchozích zaměstnání, což může být 

někdy potíž. Tento předpoklad je specifický tím, že ho často zjistíme až po přijetí 

uchazeče, ale již během pohovoru je možné získat jisté povědomí a předpoklad o tom, jak 

bude uchazeč na pozici v tomto ochotný.  

Pracovní stabilitu zaměstnance nám může napovědět již jeho životopis, kde mohou 

být nápadně krátké doby u předchozích zaměstnání. Proto je dobré zjistit si důvody, proč 

se tak dělo, protože žádný zaměstnavatel nehledá na pozice zaměstnance, který se bude po 

nástupu ihned poohlížet po nové pozici. Truneček (2004) říká, že uchazeči vyššího věku 

jsou často stabilnější než mladší uchazeči či absolventi, protože jsou poté v zaměstnání 

stálejší a nemají tendence ho opouštět. Pozitivní pracovní postoj je samozřejmě něco, co 

spolupráci s uchazečem podstatně zpříjemní a především ve zdravotnictví, kde jsou 

zaměstnanci v pravidelném kontaktu s lidmi a příjemné a vstřícné vystupování je důležité.  

Cílem přijímacího řízení je vybrat osoby, které jsou schopné převzít odpovědnost za 

svoji práci i rozhodnutí a zachovávat loajalitu vůči zaměstnavateli. Samozřejmě toto je 

také schopnost, kterou nelze odhadnout pouze při přijímacím pohovoru, ale již nějaké 

drobnosti nám mohou napomoci – například zaměřit otázky při přijímacím řízení na úkoly, 
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které mu byly svěřeny v minulosti, proč odchází z předchozího zaměstnání. Napoví nám 

také to, jak kandidát komunikuje při domlouvání pracovního pohovoru nebo zda na něj 

přijde včas. (Urban, 2013) 

 

II.5.3 Vyhledávání a získávání zaměstnanců 

Kociánová (2010) ve své knize Personální činnosti a metody personální práce 

definuje vnitřní a vnější podmínky, které mohou ovlivnit zájem uchazečů (a to jak 

negativně, tak i pozitivně). Vnitřní podmínky dále člení na ty, jež se vztahují k pracovnímu 

místu a na podmínky na straně organizace. Mezi ty, které se řadí k pracovnímu místu, patří 

například povaha práce a její postavení v hierarchii organizace, rozsah povinností a 

odpovědnosti na pracovním místě a pracovní podmínky. Mezi vnitřní podmínky, které se 

vztahují k organizaci, se řadí mimo jiné úspěšnost a prestiž organizace, její pověst, úroveň 

odměňování v porovnání s konkurenčními organizacemi, možnost vzdělávání a rozvoje a 

mezilidské vztahy. 

Vnějšími podmínkami Kociánová (2010) rozumí především demografické 

podmínky, což definuje jako proměnlivost reprodukce obyvatelstva, která se odráží 

v proměnlivosti reprodukce pracovních zdrojů, ekonomické podmínky a sociální 

podmínky. Ty souvisejí s hodnotovými orientacemi lidí a jejich proměnlivostí. 

V případě oslovování uchazečů je důležité projít třemi následujícími kroky – 

analyzovat silné a slabé stránky získávání zaměstnanců, což napomůže vytváření 

hodnotové nabídky pro zaměstnance a brandingu. Poté analyzovat požadavky, aby bylo 

možné určit požadovaný typ člověka a posledním krokem je identifikování potencionálních 

zdrojů uchazečů. (Armstrong, 2015) 

Ve zdravotnictví je v současné době výrazný personální nedostatek a veškerá 

zdravotnická zařízení musí vyvíjet velkou aktivitu k získání jak lékařů, tak i nelékařských 

profesí jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Proto v případě, kdy se 

předpokládají obtíže spojené s náborem a oslovováním uchazečů, je nezbytné zaměřit se na 

faktory, které mohou uchazeče buď přilákat, nebo odradit, a s nimi pracovat. Analýza 

silných a slabých stránek organizace jako zaměstnavatele by měla obsahovat také průzkum 

mezi stávajícími zaměstnanci a celkově by se měla zaměřit na pověst organizace 

regionálně i celostátně, na mzdy, zaměstnanecké výhody, pracovní podmínky nebo taky 

zajímavost a rozmanitost práce – například co má organizace specifického, čím může 

zaujmout na rozdíl od konkurence a podobně. 
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Armstrong (2015) potvrzuje, že zájem je na obou stranách – zaměstnanec prodává 

sám sebe, ale zároveň také kupuje to, co nabízí organizace. A ve zdravotnictví je trh práce 

nyní spíše trhem práce zaměstnanců, kteří si mohou vybírat z velkého množství 

zdravotnických organizací, které trápí personální nedostatek. Proto organizace musí 

v rámci získávání zaměstnanců zkoumat požadavky a potřeby uchazečů ve vztahu k tomu, 

co jim může nabídnout. Tím vytvoří nejenom výše zmíněnou hodnotovou nabídku - co 

organizace nabízí, co stávající nebo noví zaměstnanci považují za hodnotné nebo co by je 

mělo přesvědčit, aby se stali členy organizace. S tím souvisí branding zaměstnavatele, ale 

také to pomáhá organizaci stát se „preferovaným zaměstnavatelem“. (Armstrong, 2015) 

Při analýze požadavků je nutné nejdříve určit, jaké pozice je nutné obsadit a do kdy a 

poté využít již stávající popisy pracovních míst a specifikace požadavků na zaměstnance. 

Poté je potřeba zvážit, kde vlastně získáme uchazeče. Možností je několik, můžeme hledat 

uvnitř organizace, zda se na pozici nehodí někdo ze současných zaměstnanců. To se může 

týkat situací, kdy organizace hledá například nového vedoucího pracovníka povýšením. 

Další možností je hledání vnějších zdrojů, mimo organizaci.  

Pokud organizace obsazuje pozice z vnitřních zdrojů, je to výrazem její personální 

politiky a pro zaměstnance je to šance na kariérní postup, což je samozřejmě i motivační. 

Organizace si tímto způsobem také může stabilizovat důležité a schopné zaměstnance. 

Také pokud k obsazení pozice dojde z vnitřních zdrojů, organizace ušetří značné 

prostředky, které by jinak vynaložila při hledání vnějších zdrojů (Thomsonová, 2007) 

Výhodou tohoto je znalost uchazeče, posilování pocitu jistoty zaměstnání v organizaci, 

uchazeč zná pozici a i své spolupracovníky. I když dle Armstronga (2015) by mělo být 

obsazení pozice z vnitřních zdrojů na prvním místě, je důležité, aby uchazeči z vnitřních i 

vnějších zdrojů měli stejné výchozí podmínky. Nevýhodou této volby může být poměrně 

omezený výběr, hrozí také zhoršení mezilidských vztahů na pracovišti a v první řadě 

vznikne potřeba obsazení uvolněného pracovního místa.  

V případě, že organizace nemá k dispozici dostatečné interní zdroje nebo mezi nimi 

nenašla vhodného kandidáta na pozici, musí hledat pracovníka mimo organizaci. Mezi 

vnější zdroje patří především volné pracovní síly na trhu práce, absolventi škol či jiných 

vzdělávacích institucí nebo zaměstnanci jiných organizací, které oslovila nabídka 

poptávaného místa. Nejvýraznější výhodou oproti vnitřním zdrojům je zajisté širší nabídka 

pracovníků. S tím se pojí fakt, že noví pracovníci s sebou nesou do organizace jisté nové 

know-how. Také bývají lépe uznáváni mezi podřízenými než například povýšený kolega, 

který vzešel z kolektivu. Nevýhody oproti vnitřním zdrojům jsou vyšší náklady na proces 
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získávání a obsazení pozice také trvá déle. Tímto způsobem se blokuje možnost pro 

kariérní růst vlastních zaměstnanců a zvyšuje se také fluktuace zaměstnanců. A 

v neposlední řadě je přijetí nového zaměstnance do organizace vždy spojené s určitou 

mírou rizika – s tím, zda jsme učinili správné rozhodnutí, zda zaměstnanec projde 

adaptačním procesem a v neposlední řadě také to, jak bude přijat spolupracovníky a 

zapadne do organizační kultury. (Kociánová, 2010) 

Možností, jak získat zaměstnance z externích zdrojů je několik, v poslední době však 

ke slovu výrazně přichází online recruitment nebo také e-recruitment, sociální sítě 

(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) a profesionální pracovní servery. E-recruitment 

využívá internet k inzerování volných pracovních míst, poskytuje informace o pracovních 

místech a umožňuje emailovou komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči. Využívají se 

především webové stránky organizací, pracovní servery a zprostředkovatelské agentury. 

Internet může být efektivní při hledání mladých spolupracovníků, je rychlý a náklady na 

tento typ recruitmentu jsou nízké. (Urban, 2013) Online recruitment je pohodlný také pro 

uchazeče o pozici. Internet je často první, kde budou mapovat nabídky, mají přehled o 

velkém počtu nabídek na jednom místě z pohodlí domova a forma emailové komunikace je 

velice efektivní a rychlá – během například půl hodiny může mít zájemce poslány 

životopisy do několika organizací, aniž by je musel sám osobně obcházet. V dnešní době je 

pro mnoho lidí pohodlnost, rychlost a efektivita významným faktorem, proč volit tuto 

formu.  

Pro zdravotnictví je také výhodné získávání zaměstnanců přímo ze škol či 

vzdělávacích institucí. Jedná se o nákladově velmi efektivní metodu a uchazeči mají velmi 

často s organizací již zkušenost z odborné praxe při studiu, znají prostředí i cílovou 

skupinu pacientů. Stejně tak i organizace získá během plnění praxí přehled o schopnostech 

studenta, potažmo budoucího uchazeče o pracovní pozici. Nezřídka se stává, že 

v organizaci působí studenti ještě při studiu a poté nastoupí na pracovní úvazek.  

Další možností jsou například inzeráty, úřady práce nebo také osobní doporučení. 

Úřad práce i inzerce v médiích nejsou v současné době příliš efektivní, především 

v případě inzerce se musí často zaměstnavatelé potýkat s velkým množstvím 

nekvalifikovaných osob a také náklady jsou vysoké. Dobré zaměstnance lze také často 

nalézt na základě osobních doporučení spolupracovníků, kolegů či známých. Výhodou je, 

že doporučení často máme od osoby, jejímuž úsudku můžeme důvěřovat a získáme bližší 

informace o silných a slabých stránkách uchazečů. (Urban, 2013) Thomsonová (2007) také 

udává, že možností je také oslovení již neúspěšných kandidátů z předchozích výběrových 
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řízení, jejíž databázi by měli personalisté mít k dispozici.Výhodou jsou mimo jiné i nízké 

náklady. 

 

II.6 Adaptace zaměstnanců 

Adaptační proces nových zaměstnanců by dle mého názoru rozhodně neměl být 

podceňovanou oblastí řízení lidských zdrojů. Při plynulé adaptaci a co nejrychlejším 

zapojení nového zaměstnance do organizace a při včasném přijetí organizační kultury 

zajišťujeme jeho pracovní výkon, usnadňujeme mu přístup a lze tímto předcházet 

případným nespokojenostem. Během adaptačního procesu by se měl zaměstnanec dozvědět 

ve srozumitelné formě vše o organizaci a své pracovní pozici a nemusí k tomu docházet 

„za běhu“. Zaměstnanec by tedy měl po své zkušební době mít k dispozici veškeré 

informace, které formují jeho přístup k práci a samotné organizaci, k jeho nadřízeným 

nebo ostatním zaměstnancům. Osobně jsem měla příležitost sledovat ve zdravotnické 

organizaci proces zavádění a zdokonalování adaptačního procesu a podílela jsem se na 

vývoji struktury adaptace pro jedno oddělení. Sami nově přijatí zaměstnanci poskytovali na 

průběh adaptace převážně kladnou zpětnou vazbu.  

Dle Kociánové (2010) je adaptabilita lidí rozdílná a závisí na osobnostních 

předpokladech a také sociálních podmínkách, které uspokojují sociální potřeby jako je 

pocit bezpečí, sounáležitosti a pracovního uspokojení. Adaptabilita je předpokladem pro 

zvládnutí pracovní činnosti, ale také začlenění do skupiny a organizace. Vajner (2007) o 

adaptaci hovoří od okamžiku závěru výběrového řízení a začátkem pracovního procesu, dle 

Urbana (2013) začíná v okamžiku, kdy se obě strany dohodly na uzavření pracovní 

smlouvy a při nástupu by měl pracovník získat svůj písemný individuální adaptační plán. 

Nástup do nového zaměstnání patří k nejvíce stresujícím událostem v životě lidí a řízená 

adaptace má pracovníkům toto obtížné období ulehčit. (Kociánová, 2010) 

Zjednodušeně řečeno se během adaptačního procesu zaměstnanec adaptuje na 

kulturu organizace, na vlastní pracovní činnost a na sociální podmínky. Měla by mu být 

tímto způsobem ulehčena počáteční fáze po nástupu a především je žádoucí vliv na 

příznivý postoj a vztah pracovníka k organizaci a tím ke zvýšení jeho stabilizace. 

Kociánová (2010) k tomu říká, že nejdůležitější v životě a adaptaci nového pracovníka jsou 

první čtyři týdny, ale ještě do šesti měsíců je riziko jeho možného odchodu vysoké. Proces 

adaptace není zdaleka tak přímočarý a nese s sebou velké množství překážek – především 
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náklady spojené s výběrem a adaptací zaměstnanců. A pokud vlivem nedostatečného 

adaptačního procesu zaměstnanci z organizace záhy odcházejí, náklady ještě rostou. 

Konkrétně se jedná o náklady na získání nových (či náhradních) zaměstnanců, náklady na 

jejich adaptaci (například nutná školení) a náklady na zvýšený dohled nad zaměstnancem a 

případné opravy jeho chyb. (Nekoranec, 2014) 

Adaptace nových zaměstnanců má dle Kociánové (2010) tři velké oblasti - adaptace 

na kulturu organizace, na pracovní činnost a sociální podmínky. Nekoranec (2014) toto 

shrnuje do pouhých dvou oblastí - první je pracovní adaptace, jejíž obsah závisí na 

konkrétních podmínkách práce, pro kterou je zaměstnanec přijat, a na jeho připravenosti 

pracovat. Pracovní adaptace se soustřeďuje na počáteční školení nových zaměstnanců, 

které tvoří pracovní dovednosti zaměstnance podle vypracovaného popisu a specifikace 

pracovní pozice. Druhým je sociální přizpůsobení, které vede k integraci zaměstnance do 

týmu, vytváří společenské postavení a vytváří dobré mezilidské vztahy. Sociální adaptace 

bývá komplexnější a pro zaměstnance neméně důležitá v porovnání s pracovní adaptací. 

Zahrnuje například různé team-buildingové aktivity, které mají za úkol celý proces urychlit 

a stmelit tým. (Nekoranec, 2014) Obě se ale prolínají a je možné, že si zaměstnanec ani 

neuvědomuje, že během jeho adaptace probíhají obě tyto roviny. Nelze je od sebe oddělit, 

jedna souvisí s druhou a navzájem se ovlivňují. Pro úspěšný proces adaptace je klíčové 

uspět v obou těchto částech. V některých případech by se dalo také říci, že sociální 

adaptace může mít pro zaměstnance větší váhu než pracovní. Odaman a Nwachukwu 

(2012) ve své studii uvádějí, že významným faktorem během pracovní adaptace 

zaměstnance není jeho pohlaví, věk či náboženství, ale především jeho sociální interakce a 

jednání.  

Základní funkce dobře realizované integrace a adaptace pro zaměstnance jsou dle 

Vajnera (2007) tyto: 

 Motivační (usnadnění zapracování, organizace projevuje zájem) – zásadní je 

zde ale otázka, jak dlouhá je motivační funkce u zaměstnance. Nový 

zaměstnanec může brzy nabýt dojmu, že zájem a pozornost organizace o jeho 

osobu v době, kdy byl uchazečem, vyhasne v momentě, kdy zahájí svou práci. 

(Kaper a Mayrhofer, 2005) Je důležité, aby organizace tento moment správně 

vystihly a podporovaly svého nového pracovníka jistou dobu i po nástupu, ale 

ruku v ruce s tím mu předávaly více odpovědnosti za jeho jednání bez toho, 

aby se zaměstnanec cítil být „hozen do vody“. 
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 Informační -  zaměstnanec se systematicky dostává k důležitým informacím 

 Sociální – seznamování se s kulturou organizace 

 Rozvojová a sebereflexní – u zaměstnance dochází k učení se nových věcí, 

posiluje to jeho sebevědomí, ale zároveň dochází ke zjišťování, zda na pozici 

stačí 

Z pohledu organizace je základní funkcí především rychlé zapracování, rozvinutí 

výkonnosti zaměstnance, zlepšení komunikace a týmové spolupráce. Důležitá je i 

registrace možných mezer v organizaci a procesech, které již stávající zaměstnanci či 

manažeři nemusí vidět.  

Adaptace probíhá jak formálně, což zajišťuje právě organizace skrze řízení lidských 

zdrojů, tak i neformálně – v tomto případě se jedná o spontánní proces, na kterém se 

nejvíce podílejí ostatní zaměstnanci. Neformální adaptace je mnohdy pro zaměstnance 

významnější a efektivnější a formální adaptace je nejčastěji plněna skrze adaptační 

programy, které tvoří soubor formalizovaných informací na podporu zapracování se. Může 

se jednat o celoorganizační setkávání nových zaměstnanců bez ohledu na jejich pracovní 

zařazení, k dispozici jsou zaměstnancům také souhrnné písemné materiály, například 

formou příručky či vytvoření tréninkových programů. (Nekoranec, 2014) (Kociánová, 

2010) 

První dny v nové pracovní pozici jsou poznamenány velkou nejistotou a mohou 

přinést různá, příjemná, ale i nepříjemná překvapení spojená s emočním zatížením. Tato 

překvapení vychází z: 

 málo reálných informací během přijímání zaměstnanců; 

 vědomých a nevědomých očekávání z vlastní osobnosti; 

 neočekávaných pracovní podmínky a vlastní emoční reakce; 

 nesouladu mezi osobními cíli a cíli organizace; 

 kulturního šoku, atd. 

Zaměstnanec si potřebuje vytvořit svůj vlastní způsob plnění pracovních úkolů 

v nové pracovní pozici a vybudovat si vztahy s kolegy, aby získal uznání na svém novém 

pracovišti. K tomu je nutné seznámit se s pracovními úkoly nejen s odborným obsahem, 

ale také s příslušnou odpovědností a působností. Čím větší je prostor pro individuální 

činnost, tím obtížnější je seznámit se s novou situací. Je také velmi obtížné, když formální 

struktury poskytují malý prostor porozumět standardům a hodnotám organizace tak, aby se 
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zaměstnanec mohl dostatečně přizpůsobit kultuře organizace a účinně jednat. (Nekoranec, 

2014) 

 

II.6.1 Adaptační programy, jejich význam a obsah 

Adaptační programy jsou rozvíjeny ve větších organizacích a obsahují zejména 

přehled formalizovaných opatření na podporu profesní a sociální integrace nových 

zaměstnanců. Nejde však vyslovit nějaké všeobecné pravidlo, jak by měl adaptační 

program vypadat a jaká by měla být jeho forma. To závisí především na požadavcích na 

práci, rozsah odpovědnosti a plánování, ale také na statusu zaměstnání v rámci hierarchie 

organizace.  

Wallace (2009) ve své práci definuje průběh adaptačních programů jako informování 

zaměstnance o organizaci jako celku, definování toho, jak zaměstnanec zapadne do 

organizační kultury a proč je pro organizaci důležitý. Adaptační program by měl zahrnovat 

adaptační plán, adaptační rozhovor popřípadě rozhovory po uplynutí určité doby. Dále také 

počáteční školení, která jsou zaměřeny především na seznámení personálu s pozadím 

organizace a jejími úkoly, studium a zvládnutí obecných právních předpisů a školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví a další kvalifikační opatření. Těmi mohou být školení, účast 

na vzdělávacích programech, specializovaný rozvoj teoretických znalostí na oddělení a 

podobě.  

Adaptační rozhovory jsou zpětnovazební rozhovory s nadřízeným, které patří 

k důležitým nástrojům adaptace. Zaměřit by se měly na to, jak nový zaměstnanec zvládá 

požadované pracovní dovednosti, ale i na to, jak je organizace spokojená s jeho pracovním 

chováním a čím by mohla být zaměstnanci nápomocna. Důležité je, aby na straně 

zaměstnance nebyly žádné nezodpovězené otázky, nejasnosti nebo nedorozumění týkající 

se jeho pozice nebo očekávání ze strany organizace. Adaptační rozhovor vrcholí na konci 

adaptačního období (které se může, ale také nemusí shodovat s koncem zkušební doby), 

kde dojde ke zhodnocení výsledků adaptace, jsou stanoveny rozvojové cíle a dohodnuty 

úkoly na další pracovní období. (Urban, 2013) 

Důležitou součástí adaptačního programu jsou informace poskytnuté zaměstnanci v 

procesu adaptace, ale pro nové zaměstnance je v tak krátké době velmi obtížné absorbovat 

a zapamatovat si spoustu informací najednou. Hned první den by zaměstnavatel měl určit, 

které informace pro zaměstnance „je dobré vědět“ a které „je nezbytné vědět“. (Wallace, 

2009) Tím se eliminuje nadměrné množství informací, které nejsou často pro první den až 
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tolik důležité a zbytečně by zaměstnance zahlcovaly. Nicméně proto někdy dostávají 

zaměstnanci k dispozici takzvané informační balíčky, v němž mohou najít vždy potřebné 

informace. Jedná se o soubor písemných materiálů, které obecně představují organizaci, 

její strukturu a zásady, pracovní podmínky, zásady odměňování a poskytování 

zaměstnaneckých výhod a tak dále. Také obsahuje základní informace o organizaci jako 

takové, například její struktury, důležité kontakty, její cíle, historii a podobně. Informace o 

pracovišti by měly být neoddělitelnou součástí informačního balíčku. Patří sem popis 

práce, její účel a význam pro organizaci, vazby na další pracovní místa nebo informace o 

konkrétních cílech pracovních úkolů. Je důležité neposkytovat příliš mnoho informací, 

protože noví zaměstnanci se mohou cítit zahlceni veškerými informacemi, proto je lepší 

rozdělit vše do delšího časového úseku.  

Lidská adaptace na práci v nové organizaci není vždy jednoduchý proces. Obvykle je 

doprovázen smíšenými pocity, v nichž si může nový zaměstnanec pokládat otázky, 

například zda to zvládne, jestli ho společnost v organizaci přijme, zda má vhodné možnosti 

kariérního růstu a podobně. Odpovědi na tyto a další otázky jsou úzce spjaty s komunikací 

mezi zaměstnancem a jeho bezprostředním nadřízeným od prvního dne. Proto jsou dobré 

komunikační schopnosti vyžadovány od manažerů, manažerů lidských zdrojů a také od 

specialistů na tréninkové a adaptační procesy. V tomto případě pomáhá odstranit mnoho 

překážek, které se mohou při adaptaci nových zaměstnanců objevit. (Nekoranec, 2014) 

Talya N. Bauer (2010) ve své práci říká, že zaměstnavatel by měl být naprosto otevřený 

v komunikaci především v otázkách cílů, rolí a odpovědnosti spojené s pracovní pozicí.  

Odpovědnost za průběh celého procesu adaptace nese jak samotný pracovník, tak 

jeho nadřízený, personalisté, ale i další zaměstnanci, kterých se může proces adaptace 

týkat. Nadřízený se podílí na adaptaci pracovníka především v rámci příslušného 

organizačního útvaru a pracovního místa pracovníka, poskytuje podporu a řeší případné 

problémy v průběhu jeho adaptace. Také kontroluje a vyhodnocuje její průběh. 

Personalisté zpracovávají celkovou koncepci adaptace a vytvářejí plány adaptace pro 

jednotlivé pozice a organizační úseky ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci těchto úseků. 

Zaměstnanec také může mít v rámci adaptace k dispozici svého mentora, který mu radí, 

zaškoluje ho a pomáhá s adaptací v sociálním prostředí. (Kociánová, 2010) Dle Kaspera a 

Mayrhofera (2005) lze rozlišit dvě roviny vztahu s mentorem – jedná se buď o formální, 

kde je mentorem automaticky osoba výše v hierarchii organizace nebo neformální, kdy se 

jedná spíše o spolupracovníka. 
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II.6.2 Rizika nekvalitního adaptačního procesu 

Konkrétně ve zdravotnictví je problém sehnat nadšený a kvalifikovaný personál a 

v českém zdravotnictví je situace možná ještě závažnější, protože systém mzdového 

odměňování je nastaven tak, že je zdravotnický personál spíše demotivován než 

motivován. A pokud ve zdravotnickém zařízení dojde k nucenému snižování stavu 

zaměstnanců nebo na manipulaci s jejich ohodnocením, je situace ještě vážnější.  

Nedostatek lidských zdrojů ve zdravotnictví by ale nikdy neměl být tak vážný, aby 

nebyl dostatečný časový prostor a energie na adaptační proces. Dá se předpokládat, že 

zdravotnické zařízení, které nemá dostatek času na správnou přípravu svých zaměstnanců, 

nebude mít čas ani na jejich supervizi. Citlivým výběrem a adaptačním procesem lze 

zabránit rizikům jako je demoralizace zaměstnanců a stížnosti pacientů, rizikům spojeným 

s nedostatkem nadšení a nízkou výkonností, finančním ztrátám a ztrátám vyplývajícím 

z opakovaného výběru a adaptace nových zaměstnanců. (Škrla a Škrlová, 2008) 

Stejně tak nepříznivý průběh adaptace se může projevit například špatnou pracovní 

morálkou, lhostejností, pasivitou či fluktuačními tendencemi. (Nový a Surynek, 2006) 

Nedostatečný výkon pracovníků je téma, které během adaptace musí občas vedení řešit, a 

základem pro řešení je neustálé poskytování zpětné vazby a definování, co může 

zaměstnanec pro překonání problémů udělat. Na obou stranách – u zaměstnance i 

zaměstnavatele – musí být předem stanovené indikátory, podle kterých poznají, že kroky 

pro překonání problémů jsou úspěšné.  

V začátcích vlastní praxe je počítáno také se zvýšenou chybovostí a případnými 

omyly ze strany nového zaměstnance. Pokud zaměstnavatel zvolí špatný přístup k řešení 

chyb zaměstnance, například sankcemi, může docílit toho, že se zaměstnanec bude aktivně 

chybám vyhýbat, což nezvratně povede k poklesu jeho produktivity v práci a vytvoření 

kultury strachu a obav. Proto by noví zaměstnanci neměli být v počátcích adaptačního 

procesu příliš kritizováni, ale spíše aktivně podporováni k identifikaci problémových 

oblastí a možností, jak dalším chybám zabránit. (Zítková, 2015) Další riziko, které může 

narušit plynulý proces adaptace, jsou samotní pracovníci a případné konflikty na pracovišti 

související například se špatnou organizací práce, nejasným vymezením pravomocí a 

odpovědnosti. Na vzniku konfliktu se ale samozřejmě mohou podílet i osobnostní rysy, 

například charakter osoby a temperament. Pokud k tomuto vedoucí pracovník zaujme 

neutrální pozici, že se konflikt sám usadí, riskuje ohrožení pracovní soudržnosti a celkovou 

adaptaci zaměstnance. Osvědčený postup dle Meiera (2009) je transparentní mediační 
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proces, kdy by si všechny strany účastny konfliktu měly vyjasnit své postoje a najít 

konstruktivní řešení vhodné pro všechny.  

Poslední, co ovlivní adaptační proces a je zároveň také velkým rizikem, je rezignace 

– důvodem může být rozpor mezi očekáváním a skutečnou praxí, náročnost samotného 

procesu nebo ztráta zájmu o práci. (Zítková, 2015) Ve zdravotnictví hrozí všechny 

zmíněné důvody, každá zdravotnická organizace je jiná s jinou organizační kulturou a 

náročností práce a zdravotničtí pracovníci jsou významně ohroženi syndromem vyhoření. 

Jsou na ně kladeny vysoké nároky, jsou v neustálém kontaktu s lidmi a může dojít k 

fyzickému i psychickému vyčerpání zahrnujícímu vyvinutí si negativního sebepojetí, 

negativního přístupu k práci a ztrátu zájmu a citů pro pacienty. (Ohrt, 2015)  

Ze strany organizace jsou nejčastějšími riziky nedostatek času a trpělivosti ze strany 

školitele, mentora či nadřízeného, nepřijetí spolupracovníky nebo příliš vysoko nastavená 

očekávání nového zaměstnavatele. (Nový a Surynek, 2006) 

 

II.6.3 Stabilizace nových pracovníků 

Ke stanovení stability nově přijatých zaměstnanců neoddělitelně patří dodržení a 

pochopení takzvané psychologické smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na 

rozdíl od smlouvy pracovní, tato není písemná, často není ani plně vyřčená a jsou v ní 

zahrnuta vzájemná očekávání. Zaměstnavatelé zpravidla očekávají, že zaměstnanci přispějí 

organizaci svými dovednostmi a schopnostmi, budou loajální a uchovají si plné pracovní 

nasazení. (Urban, 2013) 

Na druhé straně v dnešní době zaměstnanec neočekává od zaměstnavatele pouze plat 

a určitou jistotu spolu s benefity, ale také to, aby práce pro organizaci znamenala i určitý 

společenský status a vyhlídku na kariérní postup spojený se seberealizací. 

Některá očekávání mohou být zaznamenána v pracovní smlouvě, ale často většina 

z nich není vyjádřena písemně. Jestliže zaměstnanci vnímají psychologickou smlouvu a její 

podmínky jako vyvážené a z velké části naplněné, příliš o ní již neuvažují. Dojdou-li ale 

k názoru, že jim vnitřní nastavení smlouvy nevyhovuje, může její nenaplňování být 

poměrně emočně prožíváno. (Blažek, 2014) Zaměstnanci mohou cítit nespokojenost a 

pokles důvěry v organizaci, což neodvratně vede k poklesu výkonnosti, ale také k možným 

úvahám o změně zaměstnání. Mezi nejčastější formu porušení psychologické smlouvy ze 

strany organizace může být například rozdíl mezi skutečným a slíbený platem, bonusy či 

benefity nebo neposkytnutí tréninku či školení, které byly zaměstnanci slíbeny. Další může 
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být neodpovídající kariérní postup, jiná povaha práce nebo nedodržení rozsahu 

domluvených rozhodovacích pravomocí.  

Pokud na straně zaměstnanců vznikne v důsledku nenaplnění výše stanoveného 

k nějakému rozkolu a nespokojenosti, mělo by se vše v klidu probrat a v zájmu organizace 

i zaměstnanců si místa nespokojenosti otevřeně vysvětlit. (Urban, 2013) Problém však 

může spočívat i v tom, že tyto problémy nebyly dostatečně vysvětleny a obě strany mají 

jiná očekávání, na která teď reagují. K tomuto rozkolu by během adaptačního období 

nemělo docházet, a pokud ano, organizace se musí zaměřit na jeho optimální řešení.  

Stabilizace zaměstnanců by se ovšem neměla týkat jenom těch v adaptačním 

procesu, ale je v nejlepším zájmu organizace stabilizovat i již stávající zaměstnance a 

eliminovat důvody, které mohou přispívat k odchodu kvalitních zaměstnanců. Těmi 

důvody může být například fakt, že se zaměstnanci necítí dostatečně odměněni za svůj 

výkon – může pro ně být demotivující, že pracují za stejnou odměnu jako ostatní 

pracovníci, i když jejich výkon je vyšší než u kolegů. Dalším problémem při vysoké 

fluktuaci zaměstnanců může být také to, že si nevšimnou příležitosti ke kariérnímu postupu 

nebo nehodnotí svou práci jako důležitou v rámci organizace a není dle jejich názoru 

dostatečně oceněna druhými za svůj přínos. (Branham, 2004)  

Pro pracovníky je tato forma motivace (která není finanční, ale spíše kulturní a 

společenská) velice důležitá a je to úkol nadřízených pracovníků, poskytnout 

zaměstnancům tento pocit důležitosti a zdůraznění vlastního významu pro plnohodnotné 

pracovní výkony a udržení si zaměstnanců. Dle Mitchella (2001) personální oddělení 

vynakládají velké množství úsilí, času a prostředků, aby zjistila, jak zabránit 

zaměstnancům v odchodech. Zdaleka neplatí to, že pokud je zaměstnanec nespokojený, 

zvýšení platu ho donutí změnit názor a na místě zůstat. Lidé často odchází z důvodů, které 

souvisí s nějakou neočekávanou situací a nemusí ani souviset s prací.  

 A poslední důvod by měl být odhalen již v době adaptačního procesu. Konkrétně 

myslím situaci, kdy příčinou je, že je zaměstnanec nevhodně zařazen na pozici, která mu 

nedovoluje plně využít schopnosti a dovednosti a rozvinout přirozený talent. Ale také je 

možné, že k uvědomění si této skutečnosti může zaměstnanec dojít až po uplynutí doby 

adaptačního procesu. (Branham, 2004) 
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II.7 Hodnocení zaměstnanců 

Důvod, proč by se organizace měly věnovat pravidelnému hodnocení zaměstnanců je 

především zajištění co největší možné využití jejich znalostí, schopností a zájmů. Navíc 

formou hodnocení a poskytování zpětné vazby a posuzování zaměstnancova potenciálu 

mohou zaměstnavatelé podporovat jejich osobní rozvoj a motivovat je k vytyčování 

vlastních osobních pracovních cílů, které jsou v souladu se strategickými cíli organizace. 

(Arthur, 2010) A je možné, že hodnocení výkonu zaměstnanců je jediným způsobem, jak 

motivovat jednotlivce a jejich úsilí lze sladit se strategickými cíli organizace v dnešním 

rychle se rozvíjejícím organizačním prostředí. Správný systém hodnocení výkonu 

zaměstnanců je v každé organizaci nezbytný, aby si udržela zkušené zaměstnance. Systém 

poskytuje cenné informace pro další důležité funkce řízení lidských zdrojů. 

(Drogomyretska, 2014) 

Z tohoto důvodu je důležité mít na paměti, že hodnocení výkonu zaměstnanců je 

především víceúčelovým nástrojem používaným v organizacích. Poskytuje příležitost k 

otevřené komunikaci zejména o očekáváních zaměstnanců - jaké aktivity a práci mají 

vykonávat. Tím pádem bude mít zaměstnavatel zajištěnou jakousi zpětnou vazbu na 

potřeby školení, předpokládaný vývoj zaměstnanců a plány pro jejich kariérní růst. V 

podstatě všechny tyto cíle lze jednodušeji realizovat, pokud se zaměstnavatel snaží vytvořit 

proces hodnocení zaměstnanců v každé organizaci jako dialog, ve kterém je konečným 

účelem zlepšení a dosažení spokojenosti na obou stranách. (Drogomyretska, 2014)  

Ovšem není nijak výjimečné, že na hodnocení zaměstnanců se může často pohlížet 

jako na odůvodnění ke zvýšení platu, a to jak z pohledu zaměstnance, tak i zaměstnavatele. 

Z tohoto důvodu by období hodnocení zaměstnanců nemělo být spojené s obdobím, kde 

dochází k revizi odměn, aby nedocházelo ke spojování obou událostí dohromady. 

Samozřejmě, že výsledky hodnocení mohou mít vliv na finanční ohodnocení zaměstnanců, 

ale nemělo by to s tím být přímo spojené.  

 

II.7.1 Přínos a využití hodnocení zaměstnanců 

Z pohledu řídících pracovníků je pravidelné hodnocení zaměstnanců způsobem, jak 

si individuálně uvědomit jejich silné a slabé stránky a jejich využití v organizaci. Tím 

mohou zaměstnance rozdělit do dvou skupin – na ty, kteří podávají stabilní a dobrý výkon 

a je tedy možné jim nabídnout jiné pracovní úkoly a pobídky. Druhé skupině zaměstnanců, 
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u kterých identifikují slabší pracovní výkon, mohou nabídnout větší podporu vedení a 

pomoc při plnění úkolů a při rozvoji jejich dovedností a schopností. (Arthur, 2010)  

Zároveň hodnocení zaměstnanců slouží i jako forma zpětné vazby pro samotné 

vedoucí pracovníky. Měli by si uvědomit, zda jsou otevření diskuzi a otázkám ze strany 

zaměstnance a zda jako vedoucí pracovníci pracují efektivně. Lidské zdroje jsou pro 

organizaci neskutečně cenným zdrojem, mají své specifické požadavky a cíle. To by si měl 

před každým hodnocením zaměstnavatel uvědomit, a přistupovat k hodnocení jako 

k produktivně strávenému času s jednotlivcem.  

Pro zaměstnance dochází během hodnocení k ujasnění ohledně rozsahu a povahy 

jejich práce, aby se předešlo případným nedorozuměním, a také se dozvědí, jak si v plnění 

svých pracovních úkolů vedou. To může vést k diskuzi ohledně dalších pracovních 

možností a kariérního růstu. Během hodnocení by měl zaměstnanec mít prostor 

k vlastnímu vyjádření a otázkám, které mohou ovlivnit jeho spokojenost a setrvání 

v organizaci. (Arthur, 2010) Během každého hodnocení by se měl zaměstnanec se 

zaměstnavatelem shodnout na definování krátkodobých a dlouhodobých cílů v oblasti 

kariérního postupu zaměstnance. Na příštím hodnocení by mělo dojít k opakované revizi 

stanovených cílů – jaký pokrok byl v souvislosti s tímto dosažen a zda by mělo dojít ke 

změně strategických plánů. (Falcone, 2007) Hodnocením také z pohledu organizace 

dochází k jakési jistotě a ochraně před nařčením z nespravedlivého odměňování 

zaměstnanců či diskriminaci – všichni zaměstnanci jsou hodnoceni skrze stejná kritéria. 

Díky hodnocení má organizace přehled o plánech kariérního postupu zaměstnanců a může 

s ohledem na to postupovat k plnění strategických cílů. Mimo toho taky organizace získává 

cenná data, která jí pomohou udržet konkurenceschopnost v řízení mezd a předurčují 

potřeby dalšího vzdělávání a školení. (Arthur, 2010)  

Hroník (2006) v hodnocení zaměstnanců vidí přínos pro organizaci především 

v posílení či změně organizační kultury a komunikace strategie. Dalším významným 

přínosem je sladění zájmů všech zúčastněných – již bylo řečeno, že organizace má 

definovány strategické cíle a samotnou strategii, jak jich docílit. Klíčovým je, aby strategii 

vzali za svou také zaměstnanci a hodnocení je nástrojem, jak toho docílit. A dalším 

očekávaným výstupem je samozřejmě také zvýšení výkonnosti. Hodnocení má tedy vliv 

nejen na uvědomění si pracovníků, ale na celkovou výkonnost. Pokud z hodnocení 

zaměstnanců nevychází prokazatelné výsledky, je hodnoceno spíše jako zbytečná 

administrativní zátěž.   
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II.7.2 Problematika hodnocení zaměstnanců 

Ve zdravotnických organizacích je významným problémem spojeným s hodnocením 

zaměstnanců skutečnost, že většina personálních manažerů nejsou vyškolení hodnotitelé, 

kteří mohou používat tradiční hodnotící techniky, které jsou pro zdravotnictví nevhodné, 

neúčinné nebo nepřesné. (Chandra, 2006) Pracovníci provádějící hodnocení často nemají 

tento proces v oblibě stejně tak jako zaměstnanci a často to souvisí s tím, že mají malou 

znalost celé problematiky. Nebylo by správné si myslet, že hodnocení je pouze kritizování 

druhé osoby či zaměstnanců nebo že celý proces hodnocení je irelevantní – základem 

úspěšného hodnocení zaměstnanců je to, aby si obě strany uvědomovaly důležitost tohoto 

kroku a svým způsobem z toho odstranily emoce a subjektivní zabarvení celého 

hodnocení. 

Hodnocení zaměstnanců samozřejmě s sebou nese jistou administrativní zátěž a 

časovou investici. Manažeři mohou postrádat motivaci a kreativitu ve vytvoření přesných 

hodnotících nástrojů, ale stačí mít na mysli několik základních pravidel. Každou vlastnost 

zaměstnance je potřeba hodnotit objektivně – to, že zaměstnanec dosahuje dobrého 

výsledku v jednom znaku, neznamená vynikající vlastnosti ve všech rysech a naopak, 

nedostatek jednoho znaku neznamená nedostatky v jiných. Také by se hodnocení nemělo 

točit okolo jedné izolované příhody, mělo by pokrýt celé hodnotící období. (Chandra, 

2006) Je lidská přirozenost, že si naše mysl lépe pamatuje silné zážitky, ať už jsou 

pozitivní nebo negativní. Nicméně tyto situace by se neměly stávat základem pro 

hodnocení, nejsou objektivní a hodnocení by mělo vždy vycházet z objektivních měření 

nebo pozorování.  

Manažeři by se měli vyhnout mezioborovému srovnávání, hodnocení by nikdy 

nemělo sloužit k soutěžení mezi odděleními ve zdravotnickém zařízení. A co je důležité - 

proces hodnocení by měl být konzistentní pro všechny zaměstnance. Chybějící konzistence 

má negativní dopad na celé pracovní prostředí. Poslední pravidlo, které by měli mít 

manažeři lidských zdrojů na paměti při provádění hodnocení je, že hodnocení by mělo 

odrážet skutečnou situaci pracovníka. Například nový zaměstnanec by neměl být 

porovnáván se zkušeným zaměstnancem, pokud jde o rysy, kde zkušenost dělá rozdíl. To 

neznamená, že normy by měly být ignorovány, ale spíše to, že by měly být zváženy 

vhodným způsobem. (Chandra, 2006) 

Výzvou při hodnocení zaměstnanců je také to, že jakmile je proces úplný, mnoho 

manažerů nemá školení v komunikačních a poradenských dovednostech, aby efektivně 
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převedlo hodnocení zaměstnavatelem směrem k zaměstnancům a vyvodili z nich patřičné 

důsledky. Celý proces se tak stává formálním, chybí mu přesah do skutečných činů. Pokud 

ani zaměstnavatelé vlastně nevědí, k čemu jim hodnocení slouží, je na místě se zamyslet 

například nad proškolením hodnotitelů. A v neposlední řadě celý proces hodnocení může 

vyžadovat od hodnotitelů významné lidské a poradenské schopnosti, jako je schopnost 

zvládat ze strany zaměstnanců různé emoce, například frustraci, strach či hněv. 

 

II.7.3 Způsoby hodnocení zaměstnanců 

Metody, jak provádět hodnocení zaměstnanců, můžeme rozdělit do dvou skupin – 

tradiční metody a moderní. Nelze říci, že jedna skupina je dobrá a druhá špatná, každá má 

své silné a slabé stránky a žádná není stoprocentně spolehlivá a objektivní. Pavlík (2014) 

ve své knize upřednostňuje spíše dělení na způsoby formální a neformální. Formální 

způsob je strukturované hodnocení v daný časový úsek a mezi neformální hodnocení řadí 

například průběžnou pochvalu, hodnocení na poradách nebo rozhovory. Otázkou je, jakou 

důležitost bychom měli těmto neformálním způsobům přisuzovat a jaké výstupy můžeme 

z toho vyvodit. Zaměstnanci by také měli být hodnoceni za svou dlouhodobější práci a 

konzistentní výkony, ne na základě jedné porady či rozhovoru.  

Tradiční metody hodnocení výkonnosti zaměstnanců byly organizacemi dlouhodobě 

využívány jako nástroj pro určování a odůvodňování platů za minulý výkon zaměstnanců. 

Můžeme předpokládat, že tyto celkové a rychlé metody jsou založeny na studiu osobních 

kvalit zaměstnanců, zahrnují nejen jejich znalosti, ale také kreativitu, odpovědnost a 

leadership. Drogomyretska (2014) definuje několik tradičních metod. První tradiční 

metodou hodnocení je hodnocení metodou zprávy. Tento způsob dává hodnotiteli absolutní 

svobodu psát o pracovních schopnostech, silných a slabých stránkách a předchozích 

výkonech jednotlivých zaměstnanců, stejně tak jako o návrzích na zlepšení. Tato forma 

hodnocení se provádí často na úrovni top managementu, je jednoduchá a nevyžaduje žádné 

speciální školení. Hodnotitel by měl vždy zvažovat, komu vlastně zprávu píše a tomu 

přizpůsobit jak styl, tak obsah. (Dvořáková, 2012) Nicméně, problémem mohou být 

samotné různé úrovně schopností hodnotitelů sepsat takovouto zprávu, což může celý 

proces narušit. Druhý pohled na toto riziko je ovšem takový, že hodnocení bude vždy 

subjektivní a je těžké porovnávat výsledky nebo vyvodit potřebné závěry o potřebách 

organizace.  
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Druhý tradiční způsob je hodnocení pomocí grafické škály. Jedná se o jednu 

z nejstarších a nejvíce používaných metod pro hodnocení výkonu zaměstnanců. 

K hodnocení kvality i kvantity práce se používá jednoduchá grafická škála s vyznačením 

různých stupňů určitého znaku. Běžně se v praxi používá pětibodová škála, která umožňuje 

hodnotitelům porovnávat výkon několika zaměstnanců současně, je jednoduchá a nejsou 

s ní spojené žádné vysoké náklady. Klíčové faktory, které hodnotitelé berou v potaz, 

zahrnují nejen osobní charakteristiky, ale i charakteristiky související s výkonem 

zaměstnanců. (Drogomyretska, 2014) 

Třetím tradičním způsobem je hodnocení pomocí kontrolního seznamu. Dle 

Drogomyretske (2014) se jedná o nejjednodušší způsob hodnocení zaměstnanců. Kontrolní 

seznam předkládaný hodnotitelem obsahuje seznam stanovených cílů nebo popisných 

prohlášení, které by mohly být vhodné při popisu výkonu zaměstnanců na základě těchto 

parametrů: schopnosti a znalosti na pracovišti, přístup, vzorce chování a vnímání, vztahy 

se spolupracovníky a nadřízenými, plánování, organizování, znalost a pochopení 

organizační politiky. Povinností hodnotitele je zjistit, který popis vyhovuje jednotlivému 

zaměstnanci nejlépe a hodnota každé otázky se může od ostatních lišit podle její 

důležitosti. Tato metoda je poměrně časově náročná a je široce používána pro hodnocení 

výkonnosti v moderních organizacích. 

Metoda porovnávání faktorů je jednou z dalších systematických metod hodnocení. 

V této metodě jsou vybrány určité klíčové faktory, jako je například duševní a fyzické 

úsilí, dovednosti, odpovědnost a tak dále. Každý z těchto faktorů je hodnocen na škále 

podle toho, jak je faktor pro výkon určitého povolání důležitý. Na základě tohoto je 

vytvořen jakýsi ideální model, se kterým jsou individuální zaměstnanci po hodnocení 

srovnáváni. Tato metoda je široce použitelná, lze jí aplikovat na velké množství pracovních 

pozic – a to i na nově vzniklé. Nicméně velkou nevýhodou je poměrně vysoká subjektivita 

hodnocení klíčových faktorů a tuto metodu nelze rychle a stručně vysvětlit každému 

zaměstnanci v organizaci.  

Často používaná je také metoda dvou alternativ (Two-Alternative Forced Choice), ve 

které je nejdůležitější předejít předpojatosti hodnotitele a zabránit tendencím některé 

zaměstnance hodnotit příliš vysoko či nízko. K tomu dochází využitím několika sad jak 

pozitivních, tak negativních frází a hodnotitel označuje, které z nich jsou nejméně či 

nejvíce popisné pro konkrétního pracovníka. Všechny fráze jsou sestaveny takovým 

způsobem, aby hodnotitel nemohl posoudit, které by měl použít na nejvýkonnějšího 

pracovníka.  
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Ve všech těchto metodách hodnocení zaměstnanců může figurovat prvek 

předpojatosti a jmenované metody nejsou zcela nestranné. Stále se najdou organizace, 

které spoléhají především na tyto jednoduché tradiční metody, nicméně organizací, které se 

řídí modernějšími formami, přibývá. Tyto metody jsou zaměřené na budoucnost, jsou 

strukturovanější a formálnější a berou také v potaz vývoj každého zaměstnance 

v organizaci.  

Prvním moderním způsobem hodnocení je takzvaná metoda MBO (Management by 

Objectives). Využívání tohoto způsobu hodnocení bylo prosazováno již v 50. letech 20. 

století Peterem Druckerem. Důležitou součástí MBO je měření a porovnání skutečného 

výkonu zaměstnanců se standardní sadou cílů. Obecně se tato metoda široce používá pro 

manažery a nezávisí tolik na cestě k dosažení cíle, ale na tom, zda byl cíl dosažen. Je 

samozřejmé, že když se zaměstnanci sami podílejí na stanovování cílů, budou v organizaci 

motivovanější plnit své povinnosti. V tomto případě bude konečným přínosem zvýšení 

produktivity, účinnosti, a uspokojení z práce. (Drogomyretska, 2014) 

Další možností je test výkonu a pozorování pracuje s testováním znalostí či 

dovedností zaměstnanců a to formou psaného testu nebo opravdové prezentace 

specifických dovedností. Test musí být proveden spolehlivým hodnotitelem, který má 

dostatečné znalosti v oblasti připraveného testu, ale pokud se však oddělení lidských 

zdrojů rozhodne toto hodnocení provést formou outsourcingu, mohou pro organizaci 

vzniknout dodatečné náklady. (Imran, 2014) 

V literatuře je často zmiňována 360° zpětná vazba, kdy cílem je poskytnout 

zaměstnanci komplexní zpětnou vazbu, což znamená hodnocení od nadřízených, kolegů, 

spolupracovníků, ale také od podřízených. Díky tomuto širokému hodnocení z více úrovní 

má zaměstnanec možnost poznání sebe samého, dochází ke zvyšování výkonu a osobnímu 

rozvoji. Tento způsob je také nápomocný ke zlepšení komunikace mezi nadřízenými a 

podřízenými. (Kociánová, 2012) Obecně je tato hodnotící metoda považována za ideální 

nástroj k identifikování oblastí pro další zlepšení a vedení změn chování v organizaci. 

Největším rizikem u praktického využití této formy hodnocení je otázka diskrétnosti. 

Mnoho organizací využívá externích služeb, aby zvýšily u zaměstnanců pocit komfortu 

s tím, že informace, které sdílí a obdrží, jsou naprosto anonymní. (Drogomyretska, 2014) 

A posledním moderním přístupem k hodnocení zaměstnanců je jejich vlastní 

sebehodnocení. To poskytuje zaměstnancům příležitost ohodnotit svůj vlastní výkon a 

vyjádřit, jak si myslí, že uspěli bez toho, aby se cítili ovlivněni úsudky svého nadřízeného. 

Největší výhodou je, že tato metoda poskytuje poměrně velký prostor pro otevřenou 
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komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými a větší odpovědnost za výkonnost 

prostřednictvím zvýšené účasti zaměstnanců v procesu hodnocení. (Drogomyretska, 2014) 

 

II.8 Nové trendy v řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se v příštích deseti letech dle Milliganové (2017) bude více 

zaměřovat na výkon a produktivitu. Definovala proto několik trendů, které HRM formují. 

Na prvním místě uvádí fakt, že organizace se stávají více „sociálními“ ve smyslu 

prezentace organizace na sociálních sítích. Před deseti lety byly sociální sítě naprostou 

novinkou a organizace často ve svých sítích blokovaly přístup na stránky, jako byl 

Facebook nebo Twitter. Dnes pouze 30% organizací blokuje přístup na jisté stránky a ještě 

méně procent zaměstnavatelů monitoruje aktivitu svých zaměstnanců na webu a obsah 

jejich emailových zpráv. Samozřejmě, sociální sítě mohou být rozptylující, nicméně 

organizace si často uvědomují, že kontrolování online aktivit svých zaměstnanců v práci 

může být i kontraproduktivní. V dnešní době se skrz sociální média hledají informace, 

kontakty a udržuje komunikace. Milliganová (2017) dokonce predikuje, že v následujících 

letech organizace ustoupí od emailové komunikace a bude jako primární komunikační 

kanál využívat především sociální média a aplikace pro zasílání zpráv. Bejtkovský (2017) 

uvádí, že současná doba je charakterizovaná online prostředím a neustálým vývojem 

nových IT technologií a proto je vnímání a hodnocení využívání sociálních sítí velice 

pozitivní.  

Druhým velkým trendem v HRM je nový přístup k oceňování zaměstnanců benefity. 

Dříve byla jejich nabídka poměrně limitována, ale nyní je nabídka benefitů často 

rozhodující pro zájemce o pozici v určité organizaci. Zaměstnanci stále oceňují základy, 

ale také chtějí flexibilnější a individualizovanější benefity. Moderní filosofie strategického 

managementu lidských zdrojů vnímá, či by měla vnímat, každého zaměstnance jako 

individuum se zvláštními schopnostmi, znalostmi a talentem, který může poskytnout 

organizaci konkurenční výhodu. Proto by zaměstnavatelé měli o své zaměstnance formou 

benefitů pečovat. Nejčastěji se jedná o nabídky supervize, preventivní zdravotní programy, 

apod. (Bejtkovský, 2017) V budoucnu by na podobný model oceňování mělo přistoupit 

více organizací a nabídka benefitů bude běžně zahrnovat například masáže nebo osobního 

trenéra. (Milligan, 2017) 
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Dalším trendem, který se projevuje čím dál více v HRM je stále větší vliv 

technologií, což dává prostor jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, kteří mohou značně 

rozšířit svojí skupinu uchazečů o zaměstnání. Technologie pro určité obory umožňují 

zaměstnat osoby po celém světě a není zde pro zaměstnavatele omezení pouze na místní 

trh práce. Také nejde tolik o to, kolik času zaměstnanec odpracuje nebo je fyzicky v práci, 

ale spíše se hodnotí výsledky práce. Rozvoj technologií v HRM ale s sebou nepřináší 

pouze výhody, v budoucnu hrozí, že by mohl úplně vymizet lidský element a bylo by na 

HR manažerech, aby znovu instruovali zaměstnance ohledně komunikování mimo emaily 

a sociální média a jak navazovat obchodní vztahy mimo obrazovku počítače. (Milligan, 

2017) 

Poslední trend, který v oblasti HRM rezonuje již delší dobu je využívání analýzy 

lidských zdrojů pomocí analýzy dat. Ačkoliv je stále více uznáváno, že odborníci v oblasti 

lidských zdrojů by měli mít zkušenosti s prací s daty, počet organizací, které skutečně 

využívají tato data o pracovní síle, je stále relativně nízký. Jen málo organizací skutečně 

zaměstnává tým lidí, kteří se zabývají analýzou dat v rámci lidských zdrojů. Prognostická 

analýza pozvedne indikátory na novou úroveň tím, že určí, zda uchazeči o zaměstnání sdílí 

ty stejné charakteristiky jako například nejvýkonnější zaměstnanci organizace. Data budou 

také například použita k podpoře zdraví tím způsobem, že identifikují faktory vedoucí 

k vyšší nemocnosti nebo odhalí, která oddělení organizace mají nejvyšší a nejnižší 

nehodovost. (Milligan, 2017) 

Snaha o změnu přišla s budování naprostých základů – definice sady indikátorů, což 

vedlo ke sběru dat, která byla srovnatelná napříč organizacemi. Výrazný pokrok ale přišel 

až za posledních deset let s představením Human Resource Information System (HRIS), 

který nejenom poskytl organizacím data, ale také rozhodování na základě těchto dat. HR 

analýza se týká splynutí kvantitativních a kvalitativních dat a Handa (2014) ji definuje jako 

aplikaci statistických technik (jako například faktorová analýza, regrese a korelace) a 

syntézy více zdrojů k vytvoření smysluplného vhledu. Analýza lidských zdrojů může být 

vnímána jako proces, nástroj ke srovnávání, prediktivní model nebo jako nástroj k řízení 

výkonu. (Handa, 2014) 

II.8.1 Vybrané trendy v HRM ve zdravotnictví 

Výše uvedené přístupy v řízení lidských zdrojů jsou uplatnitelné i ve zdravotnictví, 

ale některé nelze zcela aplikovat. Například rozvojem používání technologií ze 

zdravotnictví pravděpodobně nevymizí lidský prvek a komunikace s pacienty a 
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spolupracovníky. Ve zdravotnictví jde především o partnerství mezi personálním 

oddělením a vrcholovým managementem. Toto partnerství je unikátní v tom, že 

v nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních je dvojitá administrativní struktura 

zdravotnických manažerů a manažerů zdravotních služeb, kteří dohlížejí na dvě rozdílné 

skupiny zaměstnanců s různou odpovědností a rozdílnými potřebami vzdělávání. 

Zdravotnický manažer má zkušenosti nebo vzdělání v konkrétním zdravotnickém oboru a 

proto má více specifické odpovědnosti než mají manažeři zdravotních služeb. Například 

vedoucí fyzioterapeut nebo ergoterapeut je často pracovník s titulem z oboru rehabilitace a 

dodatečným manažerským vzděláním, na rozdíl od pracovníků v managementu. 

(Bejtkovský, 2017) 

K rozvoji vysoce výkonné a efektivní pracovní síly by nemocnice či zdravotnická 

zařízení měla používat přínosy HRM v následujících organizačních oblastech: vytvoření 

právního a etického systému řízení, analýza pracovní pozice, nábor a výběr zaměstnanců, 

příležitosti pro kariéru ve zdravotnictví, zaměstnanecké benefity, vnější motivace 

zaměstnanců, vyjednávání s odbory, určení vznikajících a budoucích trendů ve 

zdravotnictví a strategické plánování.  

Moderní řízení lidských zdrojů se neustále vyvíjí podle nových trendů, a to nejenom 

ve zdravotnictví. Jeho pozice a role je ovlivňována nejen zmíněnými trendy, ale také 

metodami, principy a termíny. V řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví jsou 

identifikovány následující trendy: (1) vytvoření značky zaměstnavatele, (2) globální 

pracovní prostředí, (3) řízení diverzity, (4) vývoj nových technologií a informačních 

systémů v HRM, (5) e-nábor zaměstnanců, (6) péče o zaměstnance, (7) rovnováha mezi 

pracovním a soukromým životem, (8) HR outsourcing.  

Globální pracovní prostředí – dnešní organizace pracují v globálním prostředí a za 

tím stojí velký počet výzev. Jedna z nich je řízení globálního pracoviště s významnými 

kulturními, sociálními, etickými a infrastrukturními rozdíly mezi jednotlivými 

zaměstnanci. S tímto souvisí také řízení diverzity – organizace dnes aktivně začleňují 

diverzitu jako část jejich organizační agendy. Je to fenomén, který se stále více projevuje 

v globalizované společnosti, tudíž je pozorovatelný v různých oblastech lidské činnosti a 

také na trhu práce. Mezi parametry diverzity patří rasa, pohlaví, vyznání, věk, vzdělání, 

národní a etnická příslušnost, víra a disabilita. (Bejtkovský, 2017)  

I ve zdravotnictví nacházíme jako zvětšující se trend využívání nových technologií a 

informačních systémů. Ty nejenom, že změnily struktury organizací a provádění práce, ale 

také začaly měnit úkoly spadající pod HRM. Informační technologie a počítače přebírají 
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funkce, za které byly dříve zodpovědní lidé (Bejtkovský, 2017). Nicméně, jak jsem již 

zmínila, ve zdravotnictví není tento trend tak viditelný jako u jiných organizací mimo 

zdravotnictví, protože v mnoha úkolech je lidský faktor ve zdravotnictví nenahraditelný.  

Nábor zaměstnanců je další obor, který podléhá trendu nových technologií, 

konkrétně online nábor zaměstnanců roste výrazným tempem. Efektivní nábor 

zaměstnanců zahrnuje přilákání kvalifikovaných a talentovaných lidských zdrojů a e-nábor 

je široce používán jednotlivci a organizacemi jako hlavní forma náboru a jedná se o 

poslední trend současné konkurenční globalizované éry. (Bejtkovský, 2017) 

Moderní filosofie a strategický management lidských zdrojů vnímá (nebo by alespoň 

měly vnímat) každého zaměstnance jako jedince s konkrétními schopnostmi, znalostmi a 

talentem, které mohou mimo jiné poskytnout konkurenční výhodu organizaci. O péči o 

zaměstnance a formách odměňování bylo již hovořeno, nicméně důležitost těchto výhod je 

výhodné si uvědomit jako předpoklad dlouhodobého vysokého výkonu zaměstnanců, 

pozitivní motivace, vysoké úroveně loajality a samozřejmě nízké fluktuace zaměstnanců. 

(Bejtkovský, 2017) 

A poslední zmíněný trend v HRM ve zdravotnictví – outsourcing - lze 

charakterizovat jako nákup od externích dodavatelů hodnototvorné aktivity, která byly, 

nebo by mohly být provedeny interně. (Gilley, Rasheed, 2000) Podle Klaase, McClendona 

a Gaineyho (2001) může outsourcing HR mít mnoho forem, od rutinní mzdové správy až 

po poskytování vzdělávacích programů pro řízení lidských zdrojů. Zatímco některé 

outsourcingy HR mohou zahrnovat rutinní administrativní úkoly, jiné funkce mohou 

zahrnovat návrh systémů HR, které pravděpodobně budou mít zásadní vliv na organizační 

kulturu a výkonnost. 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

III.1 Úvod do empirické části 

Cílem praktické části je zhodnocení strategického řízení jednoho oddělení ve 

zdravotnickém zařízení, konkrétně oddělení rehabilitace. Toto oddělení se od roku 2013 

potýká s velkými personálními změnami ve vedení celého oddělení a vysokou fluktuací 

zaměstnanců. Zároveň se dlouhodobě nedaří obsadit volné pracovní pozice.  

Z tohoto důvodu se zaměřím na analýzu interního, ale také externího prostředí 

organizace a pokusím se identifikovat nejvýraznější vlivy, které mohou mít na současném 

stavu podíl. Získané informace použiji k identifikaci mise oddělení, jeho vize a poslání, ale 

také především k formulaci krátkodobých a dlouhodobých strategických cílů týkajících se 

personální strategie.  

V současné době, kdy se velké množství zdravotnických zařízení potýká 

s nedostatkem jak lékařského, tak nelékařského personálu (zdravotní sestry, sanitáři, 

fyzioterapeuti,…), je velice obtížné získat vhodného zaměstnance. Nabídek je na trhu 

práce stále více a uchazeči si mohou pečlivě vybírat, jaké nabídce dají přednost. 

Rozhodujícím faktorem mimo mzdy může být i zdánlivá maličkost – lokace zařízení, 

zaměstnanecké benefity, klientela zařízení. Proto je důležité, aby si organizace byla 

vědoma svých slabých a silných stránek a měla jasně definováno, na jakou skupinu 

uchazečů cílit, co ve své prezentaci vyzdvihovat a čím na zájemce zapůsobit.  

 

III.2 Představení organizace 

 Jedná se o zdravotnické zařízení, které se zaměřuje na péči o pacienty 

s psychiatrickou diagnózou. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je 

příspěvkovou organizací, financovanou zdravotními pojišťovnami.  

 Oddělení rehabilitace funguje v organizaci již od roku 1976, kdy se ale skládalo 

pouze z fyzioterapie. Dnes pod ním najdeme mimo fyzioterapie také ergoterapii, 

kinezioterapii (pohybovou terapii) a logopedii. Formálně pod oddělení spadá také část 

socioterapeutické farmy, konkrétně hipoterapie. Ta poskytuje hipoterapeutické služby jak 

pacientům organizace, tak také formou ambulance pro dětské pacienty. Nicméně i tím, že 

je umístěna jinde, než zbytek oddělení rehabilitace, do chodu nezasahuje a také její 
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strategie je jiná. Proto i když tvoří strukturálně část oddělení, nebudeme brát hipoterapii při 

analýzách v potaz.  

 V současné době (duben 2018) tvoří oddělení rehabilitace sedm fyzioterapeutů, 

čtyři ergoterapeuti, dva kinezioterapeuti a dva logopedi. Na Obr. 4 je znázorněna nynější 

struktura oddělení, kdy vedoucím celého oddělení je primář, fyzioterapeut. Pod ním jsou 

vedoucí fyzioterapeut a zároveň zástupce primáře, vedoucí ergoterapeut a vedoucí 

hipoterapeut.  

 

Obr. 4: Schéma hierarchie organizace (Zdroj: vlastní) 

Celé oddělení prošlo za posledních pět velkým vývojem spojeným s důležitými 

změnami ve struktuře oddělení. Ze své funkce odešla v roce 2012 vedoucí celého oddělení, 

která zároveň stála u jeho zrodu v roce 1976, na pozici vedoucího oddělení nastoupila nová 

vedoucí zvolená na základě výběrového řízení. Do jejího nástupu bylo oddělení tvořeno 

pouze fyzioterapií, nyní pod jejím vedením došlo k rozšíření týmu o ergoterapii a 

logopedii. Kinezioterapie v organizaci již fungovala, ale odděleně od oddělení rehabilitace. 

Došlo k jejímu většímu propojení s oddělením – jak strukturálně, tak i prostorově. Po 

rekonstrukci celého oddělení se prostory tělocvičen a posilovny propojily s ambulancí 

fyzioterapie a vyšetřovnami. 

Vzhledem k vedení oddělení považuji také za důležité zmínit, že od svého nástupu je 

současná vedoucí celého oddělení rehabilitace od února 2015 na mateřské dovolené. 

Zastupujícím vedoucím se stala vedoucí fyzioterapeutka, která ovšem po nějaké době 

onemocněla a rok byla v pracovní neschopnosti. Vedení celého oddělení tedy připadlo jiné 

fyzioterapeutce, která je na pozici do současné doby a zastává pozici vedoucího 

fyzioterapeuta i zástupce vedoucího oddělení rehabilitace. Samotná vedoucí oddělení je 
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nyní v organizaci na dohodu o provedení práce a do chodu oddělení zasahuje spíše 

dálkově.  

III.3 Popis použité metodologie 

Jako výzkumné metody pro vytvoření personální strategie a nastavení krátkodobých 

a dlouhodobých cílů jsem zvolila především analytické metody pro analýzu vnitřního a 

vnějšího prostředí oddělení. Pro analýzu vnitřního prostředí jsem použila metodu SWOT 

s maticí EFE a IFE. Tato matice umožňuje konkretizovat vliv jednotlivých faktorů 

identifikovaných v rámci analýz prostředí s ohledem na jejich důležitost a také na to, jak na 

ně analyzovaná firma svými strategiemi reaguje (Pošvář, 2004) SWOT analýzu jsem 

zpracovala samostatně, na základě znalosti prostředí, pozorování, z informací z rozhovorů 

se zaměstnanci i vedením a na základě již provedených analýz interního prostředí.  Na 

základě tohoto jsem také zpracovala IFE a EFE matice. Bodovou váhu jednotlivým 

faktorům jsem přiřadila v rozsahu 0,00 – 1,00 podle subjektivního stanovení důležitosti 

příležitosti, hrozby nebo silné a slabé stránky. Ze SWOT analýzy vychází nastavení čtyř 

možných kombinací strategií dle příležitostí, hrozeb a silných a slabých stránek. (Dědina, 

2005) Další použitou metodou je McKinseyho model 7S, který se využívá pro hodnocení 

kritických prvků představujících nutnou podmínku pro úspěch oddělení při realizaci její 

strategie. (Hanzelková, 2007). McKinseyho model 7S jsem zpracovávala samostatně na 

základě znalosti prostředí a pozorování, stejně jako v případě analýzy SWOT. Pro úplné 

pokrytí interního prostředí a jeho vlivu jsem také oslovila studenty třetích ročníků 

fyzioterapie a ergoterapie, kteří absolvovali v organizaci povinnou praxi. Formou 

semistrukturovaného rozhovoru jsem získala zpětnou vazbu na oddělení, vliv praxe na 

studenty a to, zda je prostředí přesvědčilo či naopak odradilo od práce v organizaci.  

Pro analýzu externího prostředí jsem využila výzkumnou analytickou metodu 

PESTLE, která slouží ke strategické analýze okolního prostředí organizace (Sedláčková, 

2006). Velký význam zaujímá postavení oddělení ve zkoumaném organizačním prostředí. 

Aby sestavený strategický plán zahrnoval také prostředky chránící oddělení před vlivem 

těchto faktorů, musí tvůrce strategického plánu dobře rozumět tomu, jak tyto faktory 

působí a jak mohou ovlivnit oddělení v jeho konkrétní situaci. (Mallya, 2007). Analýzu 

PESTLE jsem sestavovala osobně na základě faktorů, které jsou pro zdravotnické zařízení 

relevantní a mohou mít na organizaci vliv.  
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Analýza interního prostředí a získání relevantních informací zahrnuje samozřejmě 

také spolupráci a rozhovory se zaměstnanci oddělení a vedením. Toto jsem spolu s 

analýzou externího prostředí a výsledky předala náměstkovi lékařské péče a vedoucí 

oddělení k získání vyjádření.  

Následně bude uspořádána schůze vedení nad výsledky obou analýz a z toho 

vyplývající případné úpravy strategie řízení lidských zdrojů.  

 

III.4 Analýza interního prostředí 

III.4.1 Analýza současné personální situace 

V dubnu 2018 má oddělení 15 zaměstnanců z nelékařských oborů a 3 pomocnice na 

oddělení. V Tab. 1 je přehled jednotlivých profesí spolu s jejich roky nástupu.  

 Z tohoto přehledu je patrné, že současní zaměstnanci se dají pomyslně rozdělit do 

dvou skupin – ti, co jsou v organizaci deset let a více a poté ti, co nastoupili relativně 

nedávno. Služebně nejstarší fyzioterapeut je v organizaci 36 let, poslední nástup před 

změnou vedení ze současných fyzioterapeutů byl v roce 2006. V roce 2012 došlo ke změně 

vedení a od té doby se personální stavy začaly měnit.  

Tab. 1: Současné personální obsazení (Zdroj: vlastní) 

SEZNAM SOUČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

ODDĚLENÍ 

Rok 

nástupu 

Fyzioterapeut 2004 

Fyzioterapeut 1982 

Fyzioterapeut 2004 

Fyzioterapeut 2005 

Fyzioterapeut 2005 

Fyzioterapeut 2006 

Fyzioterapeut 2015 

Ergoterapeut 2015 

Ergoterapeut 2015 

Ergoterapeut 2016 

Ergoterapeut 2017 

Kinezioterapeut 2011 

Kinezioterapeut 2016 

Logoped 2013 

Logoped 2014 

Sanitářka 1993 
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V Tab. 2 jsem zpracovala odchody zaměstnanců oddělení rehabilitace od roku 2013, 

tedy za posledních pět let. Celkem z organizace odešlo 11 zaměstnanců. Dvakrát se jednalo 

o plánovaný odchod do důchodu, tři zaměstnankyně odešly na mateřskou dovolenou. Ve 

dvou případech došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou kvůli uloženým výtkám ze 

strany zaměstnavatele. Tři zaměstnanci odešli na vlastní žádost – dva z důvodu změny 

bydliště a jeden kvůli interním konfliktům se spolupracovníky. Pouze jeden zaměstnanec 

byl za posledních 5 let propuštěn během zkušební doby z důvodu nepřizpůsobení se 

klientele organizace a oddělení.  

Tab. 2: Odchody zaměstnanců (Zdroj: vlastní) 

VÝSTUPY ZA 

POSLEDNÍCH 5 LET 

Rok 

nástupu 

Rok 

výstupu 
Důvod odchodu 

Fyzioterapeut 1976 2013 Důchod 

Fyzioterapeut 2011 2015 Výtky ze strany nadřízeného 

Fyzioterapeut 2007 2015 Mateřská dovolená 

Kinezioterapeut 1978 2015 Výtky ze strany nadřízeného 

Fyzioterapeut 1976 2015 Důchod 

Fyzioterapeut 2008 2015 Na vlastní žádost 

Fyzioterapeut 2015 2016 Na vlastní žádost 

Fyzioterapeut 2016 2016 Zkušební doba 

Fyzioterapeut 2016 2017 Na vlastní žádost 

Fyzioterapeut 2013 2016 Mateřská dovolená 

Fyzioterapeut 2016 2018 Mateřská dovolená 

 

Pro zhodnocení fluktuace zaměstnanců jsou v Tab. 3 zpracované také příchody 

nových zaměstnanců do organizace na oddělení rehabilitace za posledních 5 let. Zajímala 

mě také forma, jakou se uchazeči o volné pracovní pozici dozvěděli. Nejčastěji to bylo 

díky inzerátu, uveřejněném na pracovních serverech či fakultách vysokých škol. Jeden 

fyzioterapeut a jeden ergoterapeut měli zájem o pracovní pozici na základě absolvované 

praxe na oddělení, ostatní se o pozici dozvěděli osobním rozhovorem s někým z oddělení 

nebo na doporučení stávajících zaměstnanců.  
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Tab. 3: Příchody nových zaměstnanců (Zdroj: vlastní) 

PŘÍCHODY ZA 

POSLEDNÍCH 5 LET 
Forma oslovení 

Rok 

příchodu 

Fyzioterapeut Osobní rozhovor 2013 

Fyzioterapeut Inzerát 2015 

Fyzioterapeut Inzerát 2015 

Ergoterapeut Osobní rozhovor 2015 

Ergoterapeut Inzerát 2015 

Fyzioterapeut Inzerát 2016 

Fyzioterapeut Na základě praxe 2016 

Ergoterapeut Na základě praxe 2016 

Kinezioterapeut Inzerát 2016 

Ergoterapeut Na doporučení 2017 

 

Z těchto přehledů je viditelné, že za sledovanou dobu přišlo 5 fyzioterapeutů, jeden 

kinezioterapeut a personálně se obsadila nová specializace na oddělení – ergoterapie, a to 4 

zaměstnanci. Nejde ovšem říci, že by se vedení nesnažilo o nábor zaměstnanců – dle 

interních záznamů vedení oddělení provedlo mezi lety 2013 – 2017 celkem 24 pohovorů se 

zájemci pouze o pozici fyzioterapeuta.  

Z organizace odcházeli hlavně fyzioterapeuti, a to celkem 10 a jeden kinezioterapeut. 

V současné době je na pozici fyzioterapeut neobsazených 7 pozic – žádná pozice nebyla 

vytvořená nově, jedná se jen o nenaplněné úvazky z posledních odchodů. V průměru tedy 

ročně jeden fyzioterapeut nastoupil, ale dva z organizace odešli. U ergoterapie jsou volné 

tři úvazky, nicméně zde je situace jiná. Jedná se o vytvořené volné pozice za účelem 

rozšíření týmu. U logopedie a kinezioterapie zůstává počet úvazků neměnný. 

 

III.4.2 Analýza zpětných vazeb od studentů 

Na oddělení docházejí studenti ergoterapie a fyzioterapie celkem ze třech fakult, od 

prvních po třetí ročníky bakalářského studia, na ergoterapii i studenty navazujícího 

magisterského oboru. Celkem se jich v organizaci na fyzioterapii za rok průměrně vystřídá 

okolo 30 jedinců formou skupin po maximálně 5 lidech po dobu jednoho týdne. 

Ergoterapie se soustředí spíše na individuální a dlouhodobé praxe (14 dní až tři týdny), 

průměrně se jedná o 40 jedinců v průběhu celého roku. Tento přístup hodnotím vzhledem 

k náročnosti prostředí jako lépe vyhovující a více individuální, nicméně je pochopitelné, že 

se organizace musí přizpůsobit rozvrhu daných fakult. Ergoterapie má také velké množství 
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individuálních prázdninových praxí, pokryjí celé dva měsíce, nicméně na fyzioterapii se 

studenti na prázdninové praxe hlásí minimálně, v průměru tak jeden za rok.  

Studenti jsou vedením organizace vnímáni jako důležitý zdroj zpětné vazby a 

zároveň investice do vedení praxí je brána také jako investice do potenciálních zájemců o 

pozici. Lze předpokládat, že pokud bude student během své praxe spokojen s prostředím a 

cílová klientela organizace mu bude představena spolu s individuálním a citlivým 

přístupem, bude v případě volné pozice přemýšlet o nástupu s mnohem větší 

pravděpodobností, než když se nebude v organizaci cítit již jako student komfortně. 

Samozřejmě, pokud se osobně s problematikou rehabilitace v psychiatrii neztotožní a 

klientela mu nebude vyhovovat, nemůže ani sebelepší individuální přístup vedení jeho 

rozhodnutí změnit.  

Pro analýzu proběhu praxe jsem oslovila vzhledem k zaměření diplomové práce 

pouze studenty třetích ročníků ergoterapie a fyzioterapie, kteří se rozhodují ohledně svého 

uplatnění po ukončení bakalářského stupně studia. Během studia studenti absolvují praxi 

na přibližně 10 pracovištích, z toho na třech dlouhodobou (prázdninovou) praxi, takže mají 

možnost srovnání s ostatními organizacemi. Důležitým faktem ale je, že ve většině případů 

studenti navštíví pouze jedno pracoviště z dané zdravotnické specializace (např. ortopedie, 

pediatrie, psychiatrie,…) Tím pádem studenti mohou porovnávat různé organizace, ale 

málo kdy organizace se stejnou cílovou klientelou.  

O své zkušenosti se bylo ochotno se mnou podělit šest studentů fyzioterapie a čtyři 

studenti ergoterapie. Formou semistrukturovaného rozhovoru mě zajímalo především to, 

zda po absolvování praxe uvažovali o práci v prostředí psychiatrie, zda je v jejich 

rozhodnutí praxe v organizaci utvrdila nebo naopak na jejich rozhodnutí měla opačný vliv 

a zda byli s celkovým průběhem praxe a přístupem jejich supervizorů spokojení. 

Rozhovory se studenty fyzioterapie probíhaly částečně formou emailové komunikace a 

telefonních rozhovorů. Se studenty ergoterapie rozhovory probíhaly osobně na pracovišti 

rehabilitace. V tomto případě jsem si vědoma etického dilema, kdy bylo těžší oddělit dvě 

role – vedoucího praxí pro ergoterapeuty a výzkumníka. U studentů fyzioterapie to bylo o 

to jednodušší, že při plnění jejich praxí jsem nebyla přítomna a jako zaměstnance 

organizace mě vnímali jen okrajově. Proto jsem u studentů ergoterapie oslovila ty studenty, 

kteří povinnou praxi v organizaci splnili v uplynulých šesti měsících a mají ji oficiálně 

potvrzenou. Tím jsem eliminovala zkreslení zpětných vazeb od studentů, kteří praxi ještě 

neměli splněnou a potvrzenou oficiálně. Rozhovory se studenty fyzioterapie a ergoterapie 

jsem zaznamenávala na předem připravený papír s osnovou semistrukturovaného 
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rozhovoru formou poznámek a přepisu stěžejních informací a odpovědí. Respondenty 

fyzioterapie jsem označila pro přehlednost jako F1 – F6.  

Reakce studentů fyzioterapie byly poněkud rozpačité a nakloněné spíše v neprospěch 

práce v psychiatrickém oboru jako takovém, potažmo i ve zkoumané organizaci. Polovina 

studentů (F1, F2, F3) uvedla, že o práci v oboru rozhodně zájem nemá, dva (F3, F6) uvedli, 

že by o psychiatrii jako své specializaci uvažovali a jeden student (F5) o tomto ještě 

nepřemýšlel. Ti, které práce na psychiatrii zaujala, ji vnímají jako výzvu, zmíněn byl 

například fakt, že se fyzioterapeut musí potýkat jak s rehabilitační diagnózou u pacienta, 

tak také s tou psychiatrickou (respondent F6). To pro někoho činí prostředí atraktivní a 

zaujalo je právě propojení psychiatrie a fyzioterapie, kde se setkává poměrně široká škála 

diagnóz, se kterými lze pracovat. Naopak studenti, kteří se vyjadřovali proti práci 

v organizaci, nejčastěji zmiňovali fakt, že se nejedná o klasickou fyzioterapii.  

Respondent F2: „Ta práce mi přijde více psychoterapeutická, než fyzioterapeutická. 

Klasická fyzioterapie je mi prostě bližší.“  

Některým studentům se také nelíbilo pracovní prostředí, které jim přišlo chaotické a 

dokonce depresivní, konkrétně respondentům  F1, F4 a F5. Několikrát také zmínili jako 

nevýhodu fakt, že fyzioterapeut musí často za pacienty chodit po celém areálu organizace, 

což vnímali jako vysilující (respondenti F1, F4). 

Samotnou praxi v organizaci hodnotili spíše podprůměrně, někteří oceňovali 

teoretickou výuku s praktickými nácviky během výuky na fakultě (například respondent F2 

toto zmínil jako velký přínos praxe), kterou vede vedoucí oddělení. Povinná praxe na 

oddělení jim dle jejich slov nepřinesla nic nového, spíše se opět opakoval fakt, že je to 

utvrdilo, že se nejedná o „klasickou“ fyzioterapii (toto zmínili respondenti F1, F2, F4). Pro 

někoho bylo praktické seznámení s oborem zajímavé, ale dostačující (respondent F5). 

Celkově nebyli příliš spokojení s vedením praxe, kdy jim přišla chaotická a jeden ze 

studentů (respondent F1) se o tom dokonce vyjádřil: „Fyzioterapeuti nemají možnost 

k rozvoji a většina z nich je taková odevzdaná, je to pořád to samé. Přijde mi, že je práce 

v tomto oboru nenutí ke vzdělávání.“ 

Toto byl ale pouze jeden názor, dva ze studentů (F5, F3) jsou toho názoru, že jim 

praxe dovolila do problematiky proniknout poměrně důkladně, kdy měli možnost 

samostatné práce, a i když vidí prostor pro zlepšení (který souvisel spíše se zázemím 

organizace), byli příjemně překvapeni.  

Je potřeba zmínit, že studenti fyzioterapie chodící na týdenní praxe ve skupinách byli 

každý den s jiným supervizorem a často se měnila i cílová skupina pacientů (například od 
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gerontopsychiatrie na ambulanci fyzioterapie). Nejde tedy paušalizovat, že by studenti byli 

nespokojení jenom například s jedním supervizorem či oddělením, na kterém praxi plnili. 

Jedná se o celkové dojmy.  

Studenti ergoterapie byli problematice psychiatrie jako své budoucí specializaci více 

nakloněni. Zde je ovšem na místě zmínit, že mezi uplatněním studentů fyzioterapie a 

ergoterapie je jeden významný rozdíl. Studenti fyzioterapie mají stále poněkud širší 

uplatnění, tím myslím konkrétně soukromé ambulance, kterých je na trhu stále více a jsou 

dle mého názoru pro studenty stále atraktivnější – možná z toho důvodu, že poskytují 

„klasickou“ fyzioterapii. Studenti ergoterapie, vzhledem k absenci soukromých 

ambulantních zařízení poskytujících ergoterapii, tuto možnost nemají a častěji si hledají 

pracovní pozici ve státních organizacích a nemocnicích, kde se může cílová klientela úzce 

profilovat.  

U studentů ergoterapie mě zajímaly stejné okruhy otázek, jako u studentů 

fyzioterapie. Respondenty jsem si opět pro přehlednost označila jako E1 – E4. Hlavním 

rozdílem bylo to, že studenti oceňovali individuální přístup k vedení praxí a možnost 

samostatné práce. Toto je ovšem dáno také smlouvou organizace a zařízení a personálním 

vybavením, kdy na praxi ergoterapie chodí studenti maximálně po třech. A to právě 

z důvodu zabezpečení individuálního programu pro studenta a zároveň hladkého chodu 

oddělení. 

Ze čtyř oslovených studentů se pouze jeden z nich vyjádřil, že o práci 

s psychiatrickou klientelou nebude mít v budoucnu pravděpodobně zájem a to z toho 

důvodu, že před pacienty cítí ostych a i jistou formu strachu (respondent E3). Ostatní 

studenti se o praxi vyjadřovali pozitivně, často je zaujalo především prostředí jako takové a 

důležitá je pro ně i rozmanitost diagnóz, se kterými se setkali. Komplexnost péče a 

možnost rozvoje je mezi nimi vnímaná jako velká výhoda práce v psychiatrii.  

Co bylo mezi nimi často zmiňováno, bylo jisté překvapení z formy ergoterapie, která 

je v organizaci poskytována (zmínili všichni respondenti). Často se setkávali během výuky 

i jiných praxí s tím, že ergoterapie v psychiatrii je lokalizována především v terapeutických 

dílnách a formou skupinových terapií. V organizaci je ergoterapie zaměřena spíše na 

individuální přístup k pacientovi. Zde právě studenti naráželi i na nedostatek teoretických 

znalostí z oboru, který sami pociťovali. 

Nevýhoda, na které se shodla většina studentů (E1, E2, E4), byla ztížená organizace 

práce z důvodu rozsáhlého areálu, který zmiňovali také studenti fyzioterapie.  
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Respondent E1: „Často se stávalo, že jsme došli za pacientem přes celý areál a on 

tam nebyl, i když jsme byli ohlášeni. Ergoterapeutka pak musela často improvizovat a 

zařizovat jiný program. To bylo někdy únavné a dost neefektivní.“ 

Se samotným průběhem praxe a přístup supervizorů byli spokojení a spíše uváděli, 

že před praxí neměli o rozsahu možností tohoto povolání v psychiatrii povědomí 

(především respondenti E2 a E4). 

Při shrnutí rozhovorů jsem došla k tomu názoru, že ze strany fyzioterapie by měl být 

kladen větší důraz na přístup na individuální vedení studentů se zaměřením spíše na 

dlouhodobější praxe než absolvování praxe po větších skupinách. Nicméně není zcela 

v rukou týmu fyzioterapie toto ovlivnit, proto by bylo vhodné zaměřit se na rozšíření 

například dlouhodobých prázdninových praxí, které musí studenti fakult též absolvovat. Co 

se dle zpětných vazeb osvědčilo, je předchozí teoretická výuka psychiatrie spolu 

s praktickými ukázkami. Studenti pak byli na samotné prostředí více připraveni. Toto by se 

zajisté ocenilo také u ergoterapeutů, kteří právě naráželi na nepřipravenost studentů a tím 

zhoršené podmínky pro hladký průběh praxe, která významně ovlivňuje to, jaký obor si 

studenti jako absolventi vyberou. A cílem organizace je samozřejmě to, aby počet zájemců 

o pracovní pozici byl co nejvyšší a studenti a absolventi jsou důležitým zdrojem. 

Co se týče výtek od studentů ohledně prostředí a chaotičnosti práce, je zde asi prostor 

na změnu na obou stranách. Jak v lepší organizaci či komunikaci s odděleními ze strany 

organizace, tak jistá dávka tolerance ze strany studentů.  

Co ale osobně vnímám jako největší přínos rozhovoru se studenty fyzioterapie je 

zjištění, že se velice často opakovala věta, že se nejedná o klasickou fyzioterapii. Tento 

fakt nelze zpochybnit, práce je opravdu do jisté míry velice specifická. Otázkou pro 

nastavení personální strategie je tedy jak s tímto pracovat a v ideálním případě vytvořit 

z tohoto přednost práce v organizaci. A toto rozšířit do povědomí jak studentů a budoucích 

absolventů, tak také ostatních fyzioterapeutů v jiných organizacích. 

 

 

III.4.3 McKinsey model „7S“ 

Organizace, potažmo vedení oddělení rehabilitace, by mělo brát v potaz všech sedm 

faktorů, pokud chce, aby personální strategie byla úspěšná. Všechny tyto faktory jsou mezi 

sebou navzájem provázány a všechny se sebou souvisí. Pokud se organizace nebude 

věnovat jednomu z těchto fagotů, může dojít k negativnímu ovlivnění i těch zbylých. 
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Význam a hodnota každého z nich se liší a může se měnit i s časem. Rozlišujeme takzvaná 

„tvrdá S“ a „měkká S“. Mezi ty tvrdé patří strategie, struktura a systémy. Čtyři měkká „S“ 

(spolupracovníci, schopnosti, styl a sdílené hodnoty) jsou méně hmatatelné, mají spíše 

povahu kultury organizace. (Mallya, 2007) 

 

Strategie – organizace jako taková má jasně stanovenou vizi i poslání a sleduje 

strategický plán. Nicméně u oddělení rehabilitace to tak již není, jak vyplynulo 

z rozhovoru s náměstkem lékařské péče. Proto je třeba strategii stanovit a zaměřit se 

především na tu personální, vzhledem k výsledkům analýzy lidských zdrojů. Nicméně jak 

personální oddělení, tak samotné vedení, je ve vytvoření strategie angažované. Vnímá to 

jako nedostatek, že definice strategie a její implementace není v oddělení důsledná. 

Vytvořená strategie by měla pomoci zatraktivnit oddělení pro budoucí zájemce o pracovní 

pozici a zároveň podporovat dobré umístění na trhu práce a celkové jméno organizace. 

Také by měla zahrnovat strategii k získání výhod proti konkurenčním organizacím či jiným 

rehabilitačním zařízením a popřípadě brát v potaz i možnou změnu ve financování.  

 

Struktura – oddělení vede vedoucí oddělení, která strukturálně spadá pod náměstka 

lékařské péče a potažmo ředitele organizace. Vedoucí celého oddělení řídí jednotlivé 

vedoucí specializací – vedoucího fyzioterapeuta, ergoterapeuta a hipoterapeuta. Ti mají 

pod sebou týmy jednotlivých specializací. V týmech je celkem sedm fyzioterapeutů, čtyři 

ergoterapeuti, dva kinezioterapeuti a dva logopedi. Poslední dvě jmenované specializace 

spadají pod vedoucího fyzioterapie. Tato struktura se organizaci osvědčila, k její 

implementaci došlo v roce 2016. Nicméně v současné době je vedoucí celého oddělení na 

mateřské dovolené, její pozici nyní zastupuje vedoucí fyzioterapie. Toto nastavení není 

výhodné, dochází k nejasnostem v kompetencích a potížím v komunikaci. Proto je třeba v 

blízké budoucnosti toto upravit.  

 

Systémy – řízení každodenních aktivit mají na starosti vedoucí pracovníci 

ergoterapie a fyzioterapie, kteří zároveň plní požadavky vyššího managementu v podobě 

vedení oddělení a náměstka lékařské péče. Každý vedoucí odpovídá za svůj úsek, 

vypracovává podklady pro provoz oddělení dle pokynů vedení, vede provozní porady, ale 

samotnou činnost či programy pro své zaměstnance netvoří, pouze kontroluje plnění 

pracovních povinností. Zde je kladen důraz na zodpovědnost a organizaci každého 

zaměstnance jednotlivě. Vedoucí pracovník taktéž zodpovídá za pravidelné hodnocení 
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zaměstnanců a také vede pohovory s novými zájemci o pracovní pozici v dané specializaci. 

V tomto případě dochází k dezinformacím – někteří zájemci se obracejí na vedoucí 

oddělení na mateřské dovolené, jiní na její zástupkyni, komunikace je potom na více 

úrovních a dochází ke zbytečným komplikacím.  

Vedoucí oddělení spolu s náměstkem lékařské péče plánují především dlouhodobé 

cíle oddělení a v současné době se intenzivně zabývají pozicí oddělení v organizaci a 

financováním rehabilitace u hospitalizovaných a ambulantních pacientů. 

 

Styl – neformální styl vedení k řízení a řešení problémů, i těch personálních, je 

nedirektivní a vstřícný. Vedoucí zaměstnanci vědí, že se mohou na vedoucí oddělení 

kdykoliv obrátit, i když není přítomná a stejně tak i na náměstka lékařské péče. Často se 

ale řešení problémů či pokyny od vedení mění a může se stát, že jsou nejednoznačné. 

Rozhodování dělá především vyšší management zastoupen vedoucí organizace a 

náměstkem lékařské péče s malou potřebou zpětné vazby, vedoucí zaměstnanci či ostatní 

nemají moc příležitostí k podílení se na rozhodnutí. Z tohoto pohledu bych styl řízení 

hodnotila jako benevolentně autoritativní styl dle Likerta (Tureckiová, 2004). 

 

Spolupracovníci – lidské zdroje jsou bezesporu pro oddělení to nejdůležitější. 

Nicméně po personální stránce došlo k výrazným změnám – fyzioterapeutů je nedostatek, 

v současné době je sedm volných pracovních pozic, na druhou stranu došlo k rozšíření 

celého oddělení o kinezioterapeuty, ergoterapeuty a logopedy. Ač se takto zdá personální 

situace ztížená, celkový počet zaměstnanců je v plusových číslech, a oddělení je více 

diverzifikované. Nicméně fyzioterapeutické úvazky v programech chybí a musí docházet 

k omezení programů, což se stávajícím zaměstnancům nelíbí a vztahy mezi nimi jsou 

napjaté. Stejně tak u některých zaměstnanců není příliš loajální vztah k organizaci, což 

může na budoucí uchazeče o pozici a potažmo také studenty působit nepříznivým dojmem.  

Jednotlivé specializace ale spolu často spolupracují a bez ohledu na rozdílnost náplně 

práce dokážou konstruktivně řešit výzvy a úkoly spojené s poskytováním komplexní 

rehabilitace u psychiatrických pacientů 

 

Schopnosti – všichni zaměstnanci mají ve své specializaci vysokou odbornost, velká 

většina se v organizaci či v psychiatrii pohybuje více jak deset let a jejich znalosti v tomto 

oboru jsou nedocenitelné. Vedení oddělení podporuje učící se prostředí, osm zaměstnanců 

si při úvazku v organizaci zvyšuje svou kvalifikaci studiem na vysoké škole, součástí 
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benefitů jsou příspěvky i placené volno na vzdělávání, čehož zaměstnanci často využívají. 

Oddělení je velice silné v poskytování specializované a komplexní rehabilitace jak 

hospitalizovaným pacientům, tak také formou ambulantní péče, podílí se na tvorbě 

lékařských seminářů a podporuje posílení pozice organizace. Fyzioterapie má v tomto 

konkrétním zařízení historii a nyní, když došlo k rozšíření spektra poskytované péče, je 

toto oddělení velice zajímavé i pro konkurenci. A to především v novém přístupu 

k poskytování ergoterapie v psychiatrii. Jako slabší schopnost hodnotím na oddělení 

zamítavý postoj fyzioterapie k vedení odborných praxí studentů, ve kterých vidím důležitý 

zdroj budoucích uchazečů o pracovní pozici, a pozitivní zkušenosti z atraktivní praxe jsou 

rozhodně silné argumenty při rozhodování.  

 

Sdílené hodnoty – zaměstnanci jsou z více specializací a také různého věku – od 

absolventů po zaměstnance působící na oddělení od jeho založení. I přesto jsou schopni 

sdílet stejné hodnoty a vytvářet pro klienty příjemné prostředí, kdy hlavním cílem je co 

nejvyšší kvalita poskytované péče. Dle mého pozorování jsou zaměstnanci schopni 

společně plnit vizi kvality pro pacienty, ale jednotný souhlas při plnění nějakého 

dlouhodobého cíle již není silný. Část služebně starších zaměstnanců není příliš ochotná ke 

změnám a mají potíže sledovat nové strategie a jejich výhody, příliš nerozumí jejich 

důvodům (například omezení supinových programů pro pacienty z důvodu centralizace 

zbylých pracovních sil na ambulance). 

 

 

III.4.4 SWOT analýza 

Vypracovaná SWOT analýza (viz Tab. 4) zahrnuje definici silných a slabých stránek 

organizace a vnější atributy prostředí označené jako možné příležitosti a hrozby. Všechny 

vnitřní položky se vztahují k personální situaci a současnému stavu organizace. Do 

vnějších atributů jsou zahrnuty ty, které mohou mít při strategickém personálním plánování 

vliv na celý proces.  
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Tab. 4: SWOT analýza 

 

  

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
(k dosažení cíle) 

V
N

IT
Ř

N
Í 

(a
tr

ib
u
ty

 o
rg

an
iz

ac
e

) 

STRENGHTS (silné stránky) 

 Podpora vedení k vytvoření 

nové personální strategie 

 Široká škála diagnóz pacientů, 

rozmanitost práce 

 Zaměstnanecké bonusy – 

dodatková dovolená, 

psychiatrický příplatek 

 Atraktivní prostředí velké 

organizace (1300 lůžek) 

 Podpora vzdělávání a 

publikační činnosti ze strany 

vedení 

WEAKNESSES (slabé stránky) 
 Vysoká fluktuace zaměstnanců a 

neschopnost obsadit volné pozice 

v týmu fyzioterapeutů 

 Specifická práce 

s psychiatrickými pacienty 

 Zaměstnanci v důchodovém věku 

– předpokládaný odchod 

 Negativní přístup ke studentům a 

vedení praxí 

 Nepřítomnost vedoucího 

oddělení, pouze zástupce – 

nevyjasněné kompetence 

 

V
N

Ě
J

Š
Í 

(a
tr

ib
u
ty

 p
ro

st
ře

d
í)

 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 
 Vytvoření společné strategie péče 

o pacienty v rámci psychiatrické 

reformy 

 Specializované ambulance 

fyzioterapie a ergoterapie 

 Spolupráce na projektových či 

grantových řízeních 

 Vysoká míra propojení 

s psychiatrickými zařízeními 

(Centra duševního zdraví, …) 

 Zvyšující se zájem o rehabilitaci 

v psychiatrii, vznik pracovních 

skupin pod záštitou asociací 

THREATS (hrozby) 

 Možné snížení rozpočtu 

ohrožující provoz oddělení 

rehabilitace 

 Vysoký počet volných pozic pro 

ergoterapeuty (ET) a 

fyzioterapeuty (FT) na trhu 

 Tlak na ambulantní typ péče 

z důvodu lepšího financování 

pojišťovnami 

 Podfinancování rehabilitace ze 

stran pojišťovny u 

hospitalizovaných pacientů 

 Celkové „stigma“ a obavy z 

psychiatrie 
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III.4.4.1 IFE matice 

Z IFE matice (viz Tab. 5) vyplývá, že spočítaná celková hodnota vyšla 2,55. Toto 

číslo hodnotí interní pozici organizace vůči strategickému záměru. V našem případě to 

znamená, že s tímto výsledkem se může strategický záměr opřít o středně silnou interní 

pozici organizace. Pokud organizace nepodcení definovaná rizika, může se při zavádění 

nové strategie na vnitřní prostředí spolehnout. Nicméně pro splnění strategického plánu 

v celém rozsahu či v co nejlepší kvalitě vzhledem k jistým rizikům, je dobré i přesto 

nezapomenout na průběžné posilování interního prostředí a na ovlivnění definovaných 

slabých stránek. 

Ze silných stránek dominuje především podpora vedení pro samotné zavedení nové 

strategie a také jeho podpora vzdělávání zaměstnanců a publikační činnosti celého 

oddělení, které může posloužit jako důležitý prvek konkurenceschopnosti oddělení 

rehabilitace. Nejslabší stránky jsou dle výsledné hodnoty specifika práce s psychiatrickou 

klientelou a také nevyjasněné kompetence vzhledem k nepřítomnosti vedoucího oddělení 

(která je ale v organizaci činná na DPP) a zastupováním vedoucím fyzioterapeutem.  

Tab. 5: IFE matice 

S/W Popis Váha Body Suma 

S1 Podpora vedení k vytvoření nové personální strategie 0,13 4 0,52 

S2 Široká škála diagnóz pacientů, rozmanitost práce 0,07 4 0,28 

S3 
Zaměstnanecké bonusy – dodatková dovolená, 

psychiatrický příplatek 0,11 3 0,33 

S4 Atraktivní prostředí velké organizace (1300 lůžek) 0,1 3 0,3 

S5 
Podpora vzdělávání a publikační činnosti ze strany 

vedení 0,09 4 0,36 

Celkem   0,5 

 

1,79 

W1 
Vysoká fluktuace zaměstnanců a neschopnost obsadit 

volné pozice v týmu fyzioterapeutů 0,13 1 0,13 

W2 Specifická práce s psychiatrickými pacienty 0,11 2 0,22 

W3 
Zaměstnanci v důchodovém věku – předpokládaný 

odchod 0,06 2 0,12 

W4 Negativní přístup ke studentům a vedení praxí 0,11 1 0,11 

W5 Nepřítomnost vedoucího oddělení 0,09 2 0,18 

Celkem   0,5 

 

0,76 

CELKEM VÁŽENÁ HODNOTA                                                                               2,55 
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III.4.4.2 EFE matice 

Matice EFE dle Fotra (2012) udává citlivost strategického záměru na externí 

prostředí. Celková spočítaná hodnota matice EFE vyšla 2,8, viz Tab. 6. Toto indikuje 

střední citlivost na vnější prostředí organizace a organizace by měla zvážit investici času 

do přípravy scénářů, i když citlivost není vysoká. Pokud vyjde spíše nízká citlivost na 

externí prostředí (okolo hodnoty 1), Fotr (2012) doporučuje spolehnout se na trendy, které 

se organizaci osvědčily v minulosti. V našem případě vnější prostředí vliv na organizaci 

samotnou má, proto je důvod věnovat se spíše scénářům, které mohou nastat.  

Nejvýznamnější příležitosti je zřízení specializovaných ambulancí pro ergoterapeuty 

a rozšíření ambulance pro fyzioterapeuty a stále se zvyšující zájem o rehabilitaci 

psychiatrických pacientů. Ten se v poslední době projevuje například vznikem pracovních 

skupin ergoterapie v psychiatrii či stále častější studie o významu pohybových aktivit a 

jejich vlivu na duševní onemocnění (například Vancampfort, 2012, Sylvia, 2013 či Holley, 

2011). Nejvýraznější hrozbou je výrazně velký počet volných pracovních míst na 

pracovním trhu pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kde si mohou vybírat ze široké škály 

zařízení s různým typem klientely a poskytované péče. Poté na stejné úrovni hrozby je 

otázka financí – podfinancování poskytované péče ze stran pojišťoven, kdy často odmítají 

proplácení vykázaných výkonů u psychiatrických pacientů a s tím souvisí riziko, že dojde 

ke snížení celkového rozpočtu organizace pro oddělení rehabilitace. 

Tab. 6: EFE matice 

O/T Popis Váha Body Suma 

O1 
Vytvoření společné strategie péče o pacienty v rámci 

psychiatrické reformy 0,07 2 0,14 

O2 Specializované ambulance fyzioterapie a ergoterapie 0,13 3 0,39 

O3 Spolupráce na projektových či grantových řízeních 0,05 3 0,15 

O4 Vysoká míra propojení s psychiatrickými zařízeními 0,06 1 0,06 

O5 Zvyšující se zájem o rehabilitaci v psychiatrii 0,11 4 0,44 

Celkem   0,42   1,18 

T1 Možné snížení rozpočtu ohrožující provoz oddělení 0,13 3 0,39 

T2 Vysoký počet volných pozic pro ET a FT na trhu 0,15 4 0,60 

T3 
Tlak na ambulantní typ péče z důvodu lepšího 

financování pojišťovnami 0,09 2 0,18 

T4 
Podfinancování rehabilitace ze stran pojišťovny u 

hospitalizovaných pacientů 0,12 3 0,36 

T5 Celkové „stigma“ a obavy z psychiatrie 0,09 1 0,09 

Celkem   0,58   1,62 

CELKEM VÁŽENÁ HODNOTA                                                                                2,8 
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III.4.4.3 Strategie vycházející ze SWOT analýzy 

Analýza SWOT je při strategickém plánování důležitá v tom, že nabízí rámec pro 

vyhodnocení situace současné i budoucí a poskytuje manažerům strategické alternativy. 

Vzhledem k silným a slabým stránkám a definovaným hrozbám a příležitostem lze vytvořit 

4 kombinace strategií, viz Tab. 7. Strategie SO si klade za cíl využít silné stránky 

organizace k získání příležitostí, strategie WO by měla překonat slabiny tím, že ony 

příležitosti využije. Další je strategie ST, která má využít právě silné stránky organizace 

k tomu, aby došlo k překonání hrozeb. Poslední strategie WT má za cíl minimalizovat 

náklady a čelit možným hrozbám. (Dědina, 2005) 
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Tab. 7: Strategie vycházející ze SWOT analýzy 

Vnitřní prostředí 

 

 
 

Vnější prostředí 

Silné stránky (S) 
Podpora vedení k vytvoření 

nové personální strategie 

 

Široká škála diagnóz pacientů, 

rozmanitost práce 

 

Zaměstnanecké bonusy 

 

Atraktivní prostředí velké 

organizace (1300 lůžek) 

 

Podpora vzdělávání a 

publikační činnosti ze strany 

vedení 

 

Slabé stránky (W) 
Neschopnost obsadit volné 

pozice v týmu fyzioterapeutů 

 

Specifická práce 

s psychiatrickými pacienty 

 

Zaměstnanci v důchodovém 

věku  

 

Negativní přístup ke studentům 

a vedení praxí 

 

Nepřítomnost vedoucího 

oddělení, nevyjasněné 

kompetence 

Příležitosti (O) 

Vytvoření společné strategie 

péče o pacienty v rámci 

psychiatrické reformy 

 

Specializované ambulance 

fyzioterapie a ergoterapie 

 

Spolupráce na projektových či 

grantových řízeních 

 

Vysoká míra propojení 

s psychiatrickými zařízeními 

(Centra duševního zdraví, …) 

 

Zvyšující se zájem o 

rehabilitaci v psychiatrii, 

vznik pracovních skupin pod 

záštitou asociací 

Strategie SO 

 

Zpracování personální 

strategie a zavedení do praxe 

 

Založení specializované 

ambulance ergoterapie 

 

Finanční motivace pro 

zaměstnance i zájemce o 

zajišťování finančních zdrojů  

 

Propagace náboru 

zaměstnanců do 

specializovaných ambulancí 

 

Průběžné vzdělávání 

zaměstnanců – proplácení 

odborných kurzů 

Strategie WO 

 

Soustředit se na diverzifikaci 

oddělení a vyrovnání 

specializací 

 

Vyjasnění kompetencí vedení 

a zástupu a zvolení jednotného 

přístupu 

 

Investice do praxí studentů 

 

Propagace práce  

v psychiatrickém prostředí a 

samotného oddělení 

 

Hrozby (T) 

Možné snížení rozpočtu 

ohrožující provoz oddělení 

rehabilitace 

 

Vysoký počet volných pozic 

pro ergoterapeuty a 

fyzioterapeuty na trhu 

 

Tlak na ambulantní typ péče 

z důvodu lepšího financování 

pojišťovnami 

 

Podfinancování rehabilitace 

ze stran pojišťovny u  

hospitalizovaných pacientů 

 

Celkové „stigma“ a obavy z 

psychiatrie 

Strategie ST 

 

Zmapování možností pro 

grantové řízení 

 

Úprava financování 

rehabilitační péče v organizaci 

pojišťovnami 

 

Intenzivní propagace volných 

kapacit, náborový příspěvek 

 

Publikační činnost 

zaměstnanců oddělení 

Strategie WT 

 

Zpracování strategie pro 

finanční i personální krizi 

 

Navázání spolupráce 

s okolními poliklinikami a 

lékaři 

 

Příprava oddělení na možnou 

změnu koncepce práce 
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Strategie SO  

Zpracování personální strategie a zavedení do praxe – oddělení rehabilitace musí 

mít vypracovanou krátkodobou i dlouhodobou personální strategii a případné scénáře na 

nastalé situace. Fungování bez strategie je v dnešní době rizikové. Oddělení by nemělo 

reagovat pouze na vzniklé situace případnými neplánovanými změnami, ale vypracovaná 

strategie by měla s těmito scénáři počítat a vytýčit směr a způsob reakce na vzniklé situace. 

Na tvorbě strategie by se měli podílet i vedoucí pracovníci jednotlivých specializací.  

Založení specializované ambulance ergoterapie – založení nové specializované 

ergoterapeutické ambulance a rozšíření nabídky stávajících ambulancí fyzioterapie 

(například o placené služby lymfatických masáží, kinesiotapingu, vysokovýkonnostního 

laseru) vnímám jako velkou příležitost pro zvýšení prestiže a samotného povědomí o 

oddělení a možnostech rehabilitace. Oddělení se tímto může stát konkurencí pro ostatní 

zařízení a atraktivním zaměstnavatelem poskytující širokou škálu péče v zajímavém 

prostředí. Specializovaná ambulance ergoterapie by měla za úkol přinést také další finanční 

prostředky pro celé oddělení. 

Propagace náboru zaměstnanců do specializovaných ambulancí – přínosnou 

strategií pro oddělení může být rozdělení náboru na dva směry – inzerce na pozice pro 

práci s hospitalizovanými pacienty v organizaci a na pozici ergoterapeuta či fyzioterapeuta 

do specializované ambulance, kdy by pracovní náplň zahrnovala práci především s 

pacienty z poliklinik a zdravotnických zařízení od rehabilitačních lékařů, neurologů či 

ortopedů. Rozdělení náboru by tedy probíhalo dvěma směry a tím se může výrazně zvýšit 

okruh potenciálních zájemců. Došlo by k  rozdělení personálních úkolů a odbourání úbytku 

zájemců o pracovní pozici z důvodu obav z prostředí psychiatrie.  

Finanční motivace pro zaměstnance podílející se na zajišťování finančních 

zdrojů, např. zpracováním žádostí o dotace – atraktivní nabídkou může být také 

finanční odměna za aktivní vyhledávání projektových a grantových nabídek a jejich 

případné zpracování pro rozvoj oddělení. 

Průběžné vzdělávání zaměstnanců – pro zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení 

kvality poskytované péče by oddělení, potažmo organizace měla zvážit investování do 

průběžného vzdělávání odborníků. Příkladem mohou být certifikované kurzy, které zvyšují 

odbornost a rozšiřují možnost vykazování na pojišťovny za vyšší bodové ohodnocení. Tím 

se zvýší výnosy specializovaných ambulancí a také odbornost jednotlivých pracovníků. 

Mimo tyto přínosy je možnost zvyšování odbornosti v rámci pracovní pozice v organizaci 

zajímavým organizačním bonusem pro nábor zaměstnanců.  
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  Strategie WO  

 Soustředit se na diverzifikaci oddělení a vyrovnání specializací – vzhledem 

k analýze interního prostředí a fluktuaci zaměstnanců je jasně patrný trend úbytku 

pracovníků na pozici fyzioterapeut a naopak nárůst ostatních specializací jako je 

ergoterapie a kinezioterapie. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku fyzioterapeutů na 

oddělení je třeba reagovat přizpůsobením rozdělení poskytované péče mezi více 

specializací, vyrovnat jejich postavení v organizaci a tím podpořit také diverzifikaci 

oddělení. Spektrum poskytovaných služeb se rozšíří a oddělení by mělo fungovat jako 

unikátní multidisciplinární pracoviště.  

 Vyjasnění kompetencí vedení a zástupu a zvolení jednotného přístupu – při 

vytváření personální strategie je důležité také vyjasnění přístupu vedoucích pracovníků a 

zvolení jednotného přístupu k personálnímu plánování. Pokud není vedení jednotné 

v názorech a přístupu, má to negativní vliv jak na stávající personální obsazení, tak také na 

průběh náboru zaměstnanců, od přijímacího pohovoru po adaptaci pracovníka. Přijímací 

pohovor je často první kontakt zájemce s oddělením a ucelený přístup s jasnými 

kompetencemi by měl vyvolat pocit jistoty a stability. Pohovor by měl být veden vedoucí 

celého oddělení v přítomnosti vedoucích pracovníků jednotlivých specializací. Měl by 

probíhat podle předem připravené struktury pohovoru, která bude vždy jednotná. 

V současné době jsou kompetence vedoucí oddělení a její zástupkyně nejenom ohledně 

personální strategie nevyjasněné, což se přenáší do celkové personální situace napětí a dle 

mého názoru se nestabilní interní prostředí může přenášet i na nové zájemce o pracovní 

pozici. 

 Investice do praxí studentů – oddělení by mělo zvážit svůj přístup k vedení praxí 

studentů. Při analýze průběhu praxí a zpětné vazby od studentů se ukázalo, že se osvědčil 

individuální přístup k praxím po dobu minimálně jednoho týdne. Skupinové praxe se 

vzhledem k prostředí oddělení a náročnosti klientely příliš neosvědčily spolu s vyššími 

nároky na organizaci pro zaměstnance oddělení. Praxe v současném nastavení nepůsobily 

na studenty motivačně pro práci na psychiatrii. Studenti jsou na praktické praxe teoreticky 

připraveni, nicméně klientela oddělení má svá specifika, která studenty mohou překvapit, 

proto je na místě trpělivé vedení supervizorů. Ti ale studenty vnímají často jako zbytečnou 

zátěž. Proto jako vhodná strategie se nabízí svěření supervize studentům pouze 

pracovníkům motivovaným k vedení odborných praxí. Nicméně analýza pracovních náplní 

zaměstnanců ukázala, že všichni pracovníci specializací ergoterapie, fyzioterapie a 

kinezioterapie mají v pracovní náplni uvedeno také odborné vedení praktických stáží 
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studentů. Proto bych na plánování průběhu praxí vyhradila na oddělení před plánovanými 

praxemi prostor pro poradu oddělení ohledně organizace a strategie vedení studentů. 

Zaměstnanci by měli vědět, co mohou od studentů požadovat, jaké jsou jejich kompetence 

vůči nim a jaké informace mohou či nemohou studentům poskytovat. Vedení praxí by se 

mělo stát nedílnou součástí práce na oddělení a ideálně brát časovou i emoční investici do 

vedení studentů jako prostor pro osobní rozvoj a především jako investici do budoucích 

personálních zdrojů.  

 Propagace práce v psychiatrickém prostředí a samotného oddělení – s praxemi 

studentů také souvisí celková propagace oddělení rehabilitace různými informačními 

kanály. Propagace směrem ke studentům může probíhat formou například přednášek či 

besed pro studenty třetích ročníků či magisterského navazujícího studia o možnostech 

práce na psychiatrii, organizace exkurzí pro studenty prvních či druhých ročníků pro první 

seznámení se s oborem. Cílem by mělo být především zaujetí budoucích absolventů a 

vyzdvižení zajímavého prostředí, atraktivního a vybaveného zázemí a rozmanité práce se 

širokou škálou diagnóz. Studenti by měli být seznámeni s tím, že se nejedná o dle jejich 

slov o „klasickou fyzioterapii“, nicméně tento fakt by měl být propagován jako příležitost 

k osobnímu rozvoji a zajímavému pracovnímu uplatnění. Směrem k odborné veřejnosti 

musí být činnost oddělení viditelná, což přispěje k podvědomí o oddělení jako o 

atraktivním prostředí. Nabízenou formou marketingu tímto směrem může být pořádání 

„Dne otevřených dveří“ pro veřejnost, účast na seminářích či konferencích či uspořádání 

vlastní, například jednodenní konference či bloku seminářů či prezentace oddělení na 

akcích pořádaných organizací. Tento způsob propagace se jeví jako efektivní vzhledem ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a podpoře atmosféry exkluzivity.  

 

Strategie ST  

Zmapování možností pro grantové řízení – vedení by mělo také zvážit možnost 

pověření jednoho zaměstnance či vyčleněním části úvazku na zmapování grantových 

výzev vhodných pro oddělení pro možnost rozvoje a nových finančních možností nejen pro 

chod oddělení.  

Úprava financování rehabilitační péče v organizaci pojišťovnami – dle smlouvy 

pojišťovny s organizací je platbě ošetřovacích dnů zahrnuta veškeré léčebná a 

ošetřovatelská péče, což zahrnuje i léčebně rehabilitační péči odborností 902 a 917 

(fyzioterapie a ergoterapie). Proto s vykázáním výkonu OD 00021 (ošetřovací den na 

lůžkách v psychiatrických zařízeních) nelze vykázat výkony fyzioterapeutické či 
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ergoterapeutické, pouze při bezprostřední změně stavu, která vyžaduje provedení 

nezbytných vyšetření k rozhodnutí o dalším lékařském postupu. Toto nastavení je pro 

oddělení v současné době finančně nevýhodné a k posílení pozice jak v organizaci, tak pro 

větší finanční nezávislost a možnost odměn pro zaměstnance doporučuji zaměřit se na 

alternativní možnosti financování poskytované péče.   

Intenzivní propagace volných kapacit, náborový příspěvek – personální stav u 

specializace fyzioterapie je v současné době chybějících sedm úvazků, které se dlouhodobě 

nedaří obsadit. Nábor zaměstnanců do této doby probíhal formou letáků na fakultách 

fyzioterapie a na jednom či dvou pracovních serverech. Tato forma se tedy neukázala jako 

dostačující k obsazení volných pozic, proto by personální strategie mohla zahrnovat i 

průraznější metody propagace, například přes sociální sítě, skrze odborné časopisy, krátký 

videospot, aktivní nábor na fakultách formou osobních setkání se studenty a podobně. 

Vhodným bonusem a motivací by se mohl ukázat také náborový příspěvek dle finančních 

možností organizace.  

Publikační činnost zaměstnanců oddělení – organizace by se měla pro větší 

prosazení v personální strategii více zviditelňovat i v oblasti publikace v odborných 

periodicích. Vedení tyto činnosti podporuje a zviditelnění oddělení jako oddělení se 

specifickými postupy a terapiemi na základě evidence-based u psychiatrické klientely tvoří 

zajímavé pracovní prostředí. Publikace se mohou týkat například začlenění 

psychomotorických terapií a kinezioterapie u psychiatrických pacientů, možnosti 

fyzioterapie u osob s duševním onemocněním, specifika ergoterapeutických terapií a 

vyšetření u hospitalizovaných pacientů apod. Oddělení si tímto může budovat silnou pozici 

mezi konkurencí a zároveň se odborně vyčlenit. Zároveň by zvyšování publicity mohlo 

vést také mezi studenty, například formou různých odborných sympózií či konferencí 

s obsahem zajímavým pro studenty fyzioterapie a ergoterapie. 

 

Strategie WT  

Navázání spolupráce s okolními poliklinikami a lékaři – oddělení a konkrétně 

ambulantním programům (ať existujícím, tak také nově vznikajícím, například 

ergoterapeutickým) by v rámci propagace prospělo navázání bližší spolupráce s okolními 

poliklinikami či ordinujícími lékaři (praktickými, rehabilitačními, neurology, ortopedy 

apod.). Ti mohou pacienty posílat do ambulantních provozů s tím, že budou seznámeni 

s rozsahem poskytovaných služeb a mohou tedy i svou intervenci cílit přesněji. Zároveň i 
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skrze ně může dojít k šíření povědomí o organizaci a náboru na nové pozice do všech 

specializací.  

Zpracování strategie pro finanční i personální krizi – vedení oddělení by se mělo 

také připravit na pesimistický odhad směru vývoje oddělení, a to že provoz oddělení může 

být omezen jak z finančních, tak také personálních důvodů. Proto je třeba vytvořit krizový 

scénář, který by z personálního hlediska pokryl nejnutnější pacientské programy a 

rehabilitační péči v organizaci. Druhá varianta krizového scénáře by měla počítat se 

změnami vycházejícími ze zhoršené finanční situace.  

Příprava oddělení na možnou změnu koncepce práce – o krok dále než předchozí 

strategie je již samotná příprava oddělení a jeho zaměstnanců na možnou změnu konceptu 

poskytovaných služeb z důvodu ať personálních, tak finančních. Konkrétní situace může 

zahrnovat například omezení programů pro hospitalizované pacienty, centralizace 

personálních zdrojů do ambulantní sekce a k přímým platbám služeb (lymfodrenáže, laser 

apod.) či reorganizaci programů pro základní zajištění péče v organizaci. V interním 

prostředí by se tímto zabránilo spekulacím a poskytnutím relevantních informací zvýšíme 

pocit jistoty ohledně budoucího rozvoje oddělení. Vedení oddělení (například i spolu 

s náměstkem lékařské péče) by mělo vyčlenit čas na poradu s vedoucími pracovníky 

jednotlivých specializací a poté i se všemi zaměstnanci. Mělo by je seznámit se současnou 

situací a tím, co může dle krizových strategií nastat. Vzhledem ke stabilitě interního 

prostředí a následným analýzám by působení krizových scénářů mělo být časově 

ohraničené a po uplynutí stanovené doby schůzky s vedením zopakovat a provést 

vyhodnocení a revizi současné situace. 

 

III.5 Analýza externího prostředí 

Na chod oddělení a potažmo celé organizace a její personální situace má vedle 

interního prostředí nepopiratelný vliv také prostředí externí. To je hybatelem mnoha dějů, 

které je třeba si uvědomit a počítat s nimi při tvorbě personální strategie, protože s interním 

oddělením lze v organizaci poměrně pružně pracovat a přizpůsobovat ho současné situaci. 

Externí prostředí závisí například na konkurenci, politice a platné legislativě, ekonomické 

situaci a podobně.  
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III.5.1 Analýza PESTLE 

Analýza PESTLE se používá při analýze externího prostředí organizace a její název 

je zkratkou toho, že zkoumá faktory okolí, které jsou seskupeny do šesti oblastí – politické 

faktory, ekonomické faktory, sociální faktory, technologické faktory, legislativní faktory a 

ekologické faktory. Tato analýza je často hlavním podkladem pro vytvoření účelu a 

strategie organizace. (Dědina, 2007) 

 

P (politické) – politické faktory zásadně ovlivňují strategické plánování organizací. 

Výrazným faktorem je nyní probíhající psychiatrická reforma. Strategie byla vypracována 

v roce 2013 a schválena Ministerstvem zdravotnictví a rok 2017 byl první, kde začala její 

realizace. Projekt si dává za cíl do roku 2021 výrazně rozšířit síť center duševního zdraví, 

ta jsou zcela novým trendem v péči o lidi s duševním onemocněním. Jedním z hlavních 

cílů je právě deinstitucionalizace a změny v poskytování akutní i následné lůžkové péče. 

Celkově by se měly zmenšit kapacity a dojde k především k podpoře  návaznosti péče a 

pobytu pacientů v jejich přirozeném prostředí. (Protopopová, 2018) Proto oddělení 

poskytující rehabilitaci může být vlivem těchto faktorů částečně ohroženo ve formě v jaké 

je teď, vzhledem ke změně celého konceptu péče. Proto musí personální strategie počítat 

také s možnou změnou koncepce práce a sledovat vývoj reformy a co nejvíce se mu 

přizpůsobit. Jednou z možných variant je například to, že poskytování rehabilitace bude 

pouze ambulantní formou. V současné době pracovníci oddělení rehabilitace zajišťují 

hospitalizované pacienty, ale zároveň je v provozu ambulance pro pacienty s platným 

poukazem na rehabilitaci nezávisle na tom, zda jsou nebo byli hospitalizovaní. Nejčastěji 

jsou to pacienti z ordinací okolních neurologů či ortopedů a poliklinik. Následkem 

psychiatrické reformy může být to, že poskytování rehabilitace hospitalizovaným 

pacientům zcela zanikne a na ambulantní formu bude docházet pouze zlomek pacientů, 

například ze spádových Center duševního zdraví.  

 

E (ekonomické) – při posuzování ekonomických faktorů jsem vybrala ty 

nejdůležitější, které se dotýkají jak ekonomiky organizace, potažmo oddělení, a zároveň 

úzce souvisí s personální strategií a personálním obsazením oddělení. Mezi tyto faktory 

řadím především konkurenci oddělení a její chování spolu s přizpůsobením nabídky, 

úroveň mzdových tarifů a míru nezaměstnanosti v oboru. Konkurencí oddělení jsou 

z personálního pohledu především ambulantní soukromá zařízení, která nabízejí pro 
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zaměstnance atraktivní podmínky například formou mzdy, která není regulovaná 

mzdovými tarify a odměnami nebo pracovní dobou. Jejich personální strategie cílí 

především na vyhranění rozdílů práce v soukromém ambulantním zařízení a státní 

organizací (nemocnice, rehabilitační centra). Výhodou mzdové politiky těchto zařízení je 

v porovnání s ostatními zařízeními vysoký nástupní plat (na základě analýzy inzerovaných 

pracovních pozic na pracovních serverech), který může být pro velké množství zájemců 

atraktivní, nicméně dále nezaručuje postupný růst. U mezd regulovaných platovými 

tabulkami může být nevýhodný nástup například pro absolventy, kdy jsou na nejnižším 

stupni platové třídy, nicméně postupy v těchto stupních jsou ze začátku po krátké době a 

pokud připočítáme osobní ohodnocení a jiné příplatky (například psychiatrický příplatek), 

výsledná částka může být pro zájemce atraktivní spolu s vyhlídkou na postupy 

s přibývající praxí. Nutno také zmínit, že v posledních třech letech došlo dvakrát 

k plošnému zvyšování tarifních platů o 10 % pro pracovníky ve zdravotnictví. Proto by 

mělo oddělení cílit na vyzdvihnutí těchto bonusů a postupů jako výhodu zaměstnání 

v organizaci s regulovanou mzdou platovými tarify, které jsou ve výsledném součtu 

neméně atraktivní a poskytují určitou jistotu. S vlivem konkurence souvisí také 

přizpůsobení nabídky oddělení a tím pádem zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti.  

Velmi výrazným ekonomickým faktorem ve zdravotnictví je míra nezaměstnanosti. 

Obecná míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 15 - 64letých klesla v prvním čtvrtletí 

roku 2017 na 3,5 %. Celkově se míra nezaměstnanosti snížila u všech úrovní vzdělání. 

Nízkou míru mají trvale vysokoškolsky vzdělaní lidé a středoškoláci s maturitou. Ve 

zdravotnictví za první čtvrtletí roku 2017 vzrostla celková zaměstnanost o 18 tisíc. (ČSÚ, 

2017) 

Dle údajů Národního ústavu pro vzdělávání počet absolventů zdravotnických oborů 

dlouhodobě klesá, ale zároveň u absolventů dochází k minimální fluktuaci mimo jiný obor. 

Proto s klesajícím počtem absolventů a nárůstem volných pozic vzrůstá konkurenční boj o 

absolventy i zkušené fyzioterapeuty v praxi. Za poslední měsíc (k 8. 4. 2018) UNIFY 

zveřejnila 14 nových inzerátů na pozici fyzioterapeut/fyzioterapeutka. Na dvou vybraných 

serverech, které nabízejí pracovní pozice je jenom ve Středočeském kraji 25 nabídek. Zde 

je jasně patrný současný trend, kdy fyzioterapeutů je na trhu málo a o zbývající je třeba 

bojovat, pokud chce organizace obsadit volné pozice. Proto je nastavení personální 

strategie nezbytně nutné, protože konkurence je na trhu opravdu veliká a organizace, která 

má své specifika ohledně cílové klientely, se musí snažit o to více.  
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S (sociální) – celosvětově trpí nějakou formou duševní poruchy až na 410 milionů 

lidí a dle WHO bude v roce 2030 lidstvo nejvíce trpět afektivními poruchami a depresemi. 

Až po nich budou v žebříčku nejčastějších onemocnění jako kardiovaskulární onemocnění 

a onkologická onemocnění. (Kolářová, 2015) (Psychiatrická péče, 2016) Nárůst duševních 

poruch v populaci lze přičítat několika faktorům, hlavním z nich je například životní styl 

obyvatelstva a také socio-ekonomické rozdíly ve společnosti. Obecně platí, že u nižších 

socioekonomických skupin je výskyt častější a duševní poruchy začínají již v časném 

věku. (Kolářová, 2015) 

Dle údajů Českého statického úřadu dochází k neustálému růstu populace a také 

přírůstkům především ve věkové skupině 65 a více let. (ČSÚ, 2017) Pokud tedy dáme tyto 

dva trendy dohromady - stárnutí populace a stále se zvyšující počet lidí s duševním 

onemocněním - vyplývá z toho výrazná potřeba rehabilitačních služeb jak pro 

obyvatelstvo, tak pro specifickou skupinu lidí s psychiatrickým onemocněním. Potřeba po 

lidských zdrojích v této oblasti se bude s časem zvyšovat a organizace musí již v dnešní 

době na tento trend reagovat.  

 

 T (technologické) – technologické faktory jsou v oblasti poskytování zdravotní 

péče nesmírně důležité a to i v oblasti rehabilitace. Možnosti a úroveň technologií dnes 

roste raketovým tempem a organizace, které budou s technologickým vybavením 

zaostávat, se stávají pouze malou konkurencí pro ostatní. Moderní přístroje související 

například s fyzikální terapií jsou mnohdy účinnější a šetrnější i k provozním nákladům. 

Pokud organizace či oddělení disponuje novými technologiemi, je to atraktivní prostředí 

jak pro pacienty, tak také pro zájemce o pracovní pozici. Práce s vyspělou technologií je 

vždy bonusem spojeným s rozvojem dovedností a vědomostí. Zároveň pořízením těchto 

přístrojů může dojít ke zvýšení statutu organizace, kdy by měla zajišťovat kvalitní péči a 

proškolený personál, a skrze vybavení lze budovat také branding organizace.  

 

 L (legislativní) – legislativní faktory v tomto případě úzce souvisí s faktory 

politickými.  Vliv zde má již zmiňovaná psychiatrická reforma a případné legislativní 

změny z ní plynoucí. Základní platnou legislativou je ale zajisté zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění a zákon o 

sociálních službách, č. 108/2006 Sb. Další zákony, o které se opírá poskytování péče pro 

osoby s duševním onemocněním je Listina základních práv a svobod, Úmluva o lidských 

http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/03/dusevnich-poruch-pribyva-a-prichazeji-v-mladsim-veku-roste-spotreba-antidepresiv/
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právech a biomedicíně, ale také například Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 

postižením. Důležitou vyhláškou pro oddělení rehabilitace je vyhláška č. 99/2012 Sb. – 

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Mezi 

zvláštními požadavky na zabezpečení lůžkové péče u psychiatrie je uvedeno, že 

fyzioterapeut a ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník nemusí dle zákona v organizaci 

být, na rozdíl od psychiatra, lékaře s odbornou způsobilostí, sestry pro péči v psychiatrii, 

všeobecná sestry a sanitáře nebo ošetřovatele. Z toho plyne, že pokud dojde například ke 

změně vedení, budoucnost oddělení rehabilitace může být nejasná, protože se nemůže opřít 

o vyhlášku o minimálním personálním zabezpečení. Proto je třeba pozici oddělení 

v organizaci co nejvíce upevňovat. 

 

 E (ekologické) – ve zdravotnictví má ekologie své zvláštní postavení, neboť je toto 

přísně regulováno a pozorováno všude ve světě. Zdravotnické organizace a velké 

nemocnice především produkují při svém provozu velké množství odpadu, kam se řadí i 

chemický nebo nebezpečný odpad. To má významný vliv na jak samotný personál či 

pacienty, tak také životní prostředí. Cílem organizace by mělo být vést svůj provoz co 

nejekologičtěji, vzhledem k tomu, že to může do organizace mimo jiné přinést větší 

bezpečí a péči o životní prostředí. Vliv na personální strategii je nicméně spíše podružný a 

tento faktor by neměl být hrozbou. Pokud je organizace ekologicky smýšlející a dbá na to 

například i formou environmentálního managementu, je dobré to ve svém poslání a vizi i 

vzhledem k zaměstnancům vyzdvihnout.   

 

III.6  Definice poslání a vize oddělení 

III.6.1 Poslání organizace  

Oddělení zajišťuje vysokou kvalitu služeb pro pacienty s duševním onemocněním 

z lůžkových oddělení i pro ambulantní pacienty. Organizace podporuje profesionalitu 

personálu a přátelský přístup k pacientům a pečuje o spokojenost svých zaměstnanců 

v atraktivním prostředí. Podporováním publikačních a vědeckých aktivit zvyšuje jejich 

odbornou úroveň a vybudováním specializovaných ambulancí rozšiřuje spektrum 

poskytovaných služeb.  
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III.6.2 Vize oddělení  

V následujících dvou letech, tj. do prvního pololetí roku 2020 dojde 

k postupnému vyrovnání pěti chybějících úvazků fyzioterapeutů, náboru minimálně tří 

ergoterapeutů a opětovnému rozšíření všech programů do původního rozměru. To zahrnuje 

fungování tří specializovaných ambulancí (dvě fyzioterapeutické a jednu 

ergoterapeutickou) spolu s programy se zaměřením na individuální terapie pacientů na 

všech odděleních organizace a skupinové aktivity hospitalizovaných pacientů na 

odděleních, v tělocvičnách, posilovně a venkovním areálu. Během prvního roku (do 

prvního pololetí 2019) dojde k navýšení potřebných úvazků fyzioterapie a zaplnění nově 

vzniklých pozicí ergoterapie a k úspěšnému absolvování adaptačního procesu nových 

zaměstnanců. Od této doby dojde k postupnému obnovování a rozšiřování terapeutických 

programů, spolu se zkušebním provozem nově vzniklé specializované ambulance 

ergoterapie.  

Dojde ke zvýšení celkových výnosů celého oddělení a to zřízením specializovaných 

ambulancí a úhradě péče výkonovým způsobem. Oddělení během prvního roku zahájí 

jednání s pojišťovnami o úpravě úhrady rehabilitační péče v rámci ošetřovacích dnů u 

hospitalizovaných pacientů. Budou vytvořené propagační materiály na komercionalizaci 

speciálních fyzioterapeutických metod (např. manuální i přístrojová lymfodrenáž, 

laserterapie, kinesiotaping, diagnostika pomocí přístroje InBody), které budou k dispozici 

za přímou úhradu pacientem a dojde k navázání spolupráce s rehabilitačními lékaři, 

neurology a ortopedy z blízkého okolí a poliklinik zdravotnického zařízení pro 

doporučování pacientů k rehabilitaci.  

Na oddělení ergoterapie bude do konce prvního pololetí roku 2020 zajištěna 

specializovaná ergoterapeutická ambulance sloužící jak pacientům ze spřátelených 

poliklinik, tak také pro již propuštěné pacienty ze zdravotnického zařízení. V první 

polovině období budou probíhat především jednání s pojišťovnami ohledně nasmlouvání 

nové specializace a úhradových kódů k vykazování výkonů pro úhradu poskytnuté péče. 

Také v tomto období oddělení povede náborovou kampaň pro zvýšení úvazků ergoterapie i 

do nově vznikající ambulance. V následujícím roce dojde k fyzickému zřízení ambulance 

v prostorách oddělení a k jejímu zkušebnímu provozu.  

Hlavní vizí oddělení je samozřejmě co nejvíce uspokojit potřeby zákazníka 

rozšířením nabídky terapií a moderních technik rehabilitace jak z ergoterapie, tak 

z fyzioterapie. K tomu je ale potřeba výrazně doplnit personální stavy a zlepšit financování 
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poskytované péče. Větším podílem poskytované péče za úhradu pojišťovnami či s přímou 

úhradou klientem se zvýší celkové výnosy oddělení, což se při prosperitě ambulancí 

projeví také na zvýšení osobních ohodnocení a rozšíření nabídky benefitů pro 

zaměstnance, případně vzniků nových pracovních pozic nad současný plánovaný rámec. 

Celé oddělení rozšířením svých služeb a hlubším podílem na péči o 

hospitalizovaného pacienta posílí svoji celkovou pozici ve zdravotnickém zařízení a 

zřízením specializovaných ambulancí s moderními přístroji se stane více 

konkurenceschopným pro okolní rehabilitační zařízení.  

 

III.7  Strategické cíle řízení lidských zdrojů 

Na základě provedené analýzy interního a externího prostředí jsem zpracovala 

návrhy strategických cílů pro řízení lidských zdrojů v organizaci, konkrétně pro oddělení 

rehabilitace. Návrhy strategických cílů jsem rozdělila na krátkodobé a dlouhodobé, spolu 

s návrhem strategie splnění cílů. Z analýzy vycházelo několik oblastí, kde oddělení může 

zlepšit své řízení, například i oblast financování a úprava úhrad pojišťovnami, nicméně 

zaměření strategie bude na personální situaci a personální prostředí.  

 

III.7.1 Krátkodobé cíle a strategie jejich dosažení 

Cíl č. 1: Do června 2018 oddělení definuje a specifikuje kompetence vedoucí 

oddělení na mateřské dovolené a její zástupkyně. 

 

Pro stabilnější interní prostředí a i pro oblast náboru zaměstnanců musí dojít 

k vyjasnění kompetencí mezi vedením a zástupem. Vedoucí oddělení, která je v organizaci 

nyní činná na dohodu o provedení práce, bude se svou zástupkyní pořádat pravidelné 

schůzky ohledně povinností zástupce. Dojde ke sjednocení komunikačních kanálů a jasné 

definici, kdo zodpovídá za běžný provoz oddělení a v jakém rozsahu a co je naopak 

v kompetenci pouze vedoucí oddělení. To se týká také náboru nových zaměstnanců. 

Pohovory budou vedeny pouze vedoucí oddělení za přítomnosti vedoucích jednotlivých 

specializací. Pro přijímací pohovory bude vytvořena jednotná struktura a jednotný 

formulář hodnocení uchazeče, spolu s přehledem všech potřebných informací. To 
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z důvodu, kdyby u nějakého pohovoru vedoucí oddělení byla nepřítomna, aby zůstala 

zachována jednotná forma.  

 

Cíl č. 2: Vedení oddělení do prosince roku 2018 provede revizi formy vedení praxí 

studentů.  

 

Spolu se začátkem zimních semestrů a začátkem plnění odborných praxí na oddělení 

proběhne schůzka s vedením a příslušnými odpovědnými zástupci fakult a cílem bude 

projednání změny koncepce průběhu praxí. Ze zpětných vazeb studentů a analýzy interního 

prostředí vyplynula potřeba spíše individuálních praxí a dlouhodobějších než jeden týden. 

Proto se zástupci proběhne diskuze o možnostech dlouhodobějších praxí, které se ukázaly 

jako přínosnější. Zástupci jednotlivých specializací by měli dohromady zvážit možnost 

omezení praxí pro první ročníky, vzhledem k náročnosti cílové klientely. Vedení oddělení 

určí jednoho klíčového pracovníka fyzioterapie, který bude mít na starosti vedení praxí, 

rozdělování studentů na pracoviště a jejich koordinaci. Vždy před začátkem praxí (dvakrát 

ročně) se vedoucí oddělení sejde se všemi zaměstnanci ohledně následujících měsíců, 

seznámí je s harmonogramy praxí, kompetencemi studentů a dojde k jasné definici, co 

mohou studenti na odděleních dělat samostatně, kam mohou nahlížet a podobně. 

Zaměstnanci musí sdílet a rozumět vizi, že časová a emoční investice do studentů je 

investicí do možných budoucích zaměstnanců. 

 

Cíl č. 3: V organizaci do konce června 2019 úspěšně absolvuje nábor a adaptační 

proces pět nových zaměstnanců na pozici fyzioterapeuta.  

 

Nábor zaměstnanců bude na pozici fyzioterapeuta, ale půjde dvěma směry – na 

pozici do specializované ambulance (jedno volné místo) a na pozici fyzioterapeuta pro 

individuální a skupinové terapie pro hospitalizované pacienty (čtyři volné pozice). Pro 

nábor dlouhodobě neobsazených pozic bude zvolena intenzivnější propagace přes více 

zdrojů – skrze sociální sítě, pracovní servery a organizace fyzioterapie, inzeráty formou 

letáků na fakultách, popřípadě i natočením krátkého video shotu. Vedení organizace také 

uspořádá nábor na fakultách fyzioterapie nejenom pasivní formou skrze letáky, ale také 

aktivně – například krátkou besedou se studenty třetích ročníků bakalářského studia nebo 

druhých ročníků navazujícího magisterského studia. V rámci náboru musí být vyzdviženy 

všechny benefity práce s psychiatrickými pacienty, ale také zaměstnanecké benefity – 
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stabilita tarifní mzdy spolu s osobním a psychiatrickým příplatkem, příspěvek na 

vzdělávání, apod. Organizace by měla zvážit zavedení jednorázového náborového 

příspěvku. Konkurence je na trhu velká a organizace musí zaujmout a vyčlenit se.  

 

Cíl č. 4: V organizaci do konce prosince 2018 úspěšně absolvují nábor a adaptační 

proces tři noví zaměstnanci na pozici ergoterapeuta.  

 

Tento náborový proces bude ve své podstatě stejný jako nábor na pozici 

fyzioterapeuta, ale bude se týkat pouze jedné pozice a pracovní náplně – individuální a 

skupinové terapie s hospitalizovanými pacienty. Forma náboru bude stejná jako u 

fyzioterapie.  

 

Cíl č. 5: Do června 2019 bude v organizaci smluvená nová odbornost ergoterapie a 

budou zahájena jednání se zástupci pojišťoven ohledně úhradových kódů pro vykazování 

ergoterapeutických terapií v organizaci.  

 

Vedoucí ergoterapeut ve spolupráci s vedením oddělení připraví potřebné podklady 

pro přiznání nové odbornosti a zajistí technické i materiální vybavení prostor pro 

ambulanci. 

 

III.7.2 Dlouhodobé cíle a strategie jejich dosažení 

Cíl č. 1: Oddělení do června 2020 přijme do pracovního poměru další dva 

fyzioterapeuty a dojde k rozšíření specializovaných ambulancí o další pracoviště spolu 

s propagací speciálních technik s přímou úhradou klientem.   

 

Po ustálení personální situace dojde k rozšíření specializované ambulance zaměřené 

především na terapeutické techniky s přímou úhradou klientem. Konkrétně jde o 

kinesiotaping, laserterapii, manuální i přístrojovou lymfodrenáž, diagnostiku pomocí 

přístroje InBody apod., dle odborných kurzů a možností zaměstnance na této pozici. S tím 

souvisí také propagace skrze spřátelené lékaře, ambulance a polikliniky. Výnosy této 

ambulance lze dále použít na zvyšování odbornosti a rozšiřování poskytovaných služeb.  

 

Cíl č. 2: Na oddělení dojde ke zvýšení odbornosti z S2 na S3 u dvou ergoterapeutů.  
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Dva ergoterapeuti absolvují speciální kurz, díky kterému budou moci vykazovat 

výkony specializace S3 a tento kurz bude plně hrazen organizací. Tím dojde ke zvýšení 

finančních výnosů z provozu specializované ambulance.  

 

Cíl č. 3: Do roku 2020 oddělení uspořádá minimálně pět akcí spojených s propagací 

oddělení směrem k odborné veřejnosti.  

 

Propagace bude probíhat formou aktivní účasti všech zaměstnanců k tomu 

motivovaných. Jako varianty propagace se nabízí uspořádání Dne otevřených dveří 

oddělení, propagace oddělení na veřejných akcích pořádaných organizací (například 

veřejné přednášky či workshopy), organizace vlastní jednodenní konference zaměřenou na 

možnosti rehabilitace v psychiatrii a aktivity oddělení. Oddělení bude podporovat 

publikační činnost svých zaměstnanců a motivovat je k této formě propagace, spolu 

s účastí na vhodných grantových výzvách, které mohou být pro zaměstnance také finančně 

zajímavé. 

 

III.8  Zpětná vazba od vedení organizace 

Výstupy plynoucí ze zpracování diplomové práce pro organizaci byly konzultovány 

s vedoucí oddělení a dále budou předány také náměstkovi lékařské péče.  

Vedoucí oddělení s navrženými strategickými cíly souhlasila a ocenila jejich 

zpracování spolu s analýzami, ze kterých vycházejí. Měla ovšem několik připomínek, které 

by mohly nastavení strategických cílů ovlivnit. V první řadě nesouhlasí s tvrzením, že na 

oddělení je vysoká fluktuace zaměstnanců, volila by jinou formulaci – příchozí 

zaměstnanci zůstávají, problémem je spíše počet, o který převyšují odchody z organizace 

nad příchody.  

Samostatnou kapitolou je ekonomická stránka organizace a hrozba snížení rozpočtu. 

Dle slov vedoucí oddělení toto můžeme ovlivnit nepřímo, v našich silách je pečlivě 

vykazovat na pojišťovny a monitorovat účinnost této formy. Zde vedoucí oddělení vidí 

velkou příležitost pro ekonomickou analýzu toho, co jsme schopni se současným 

nastavením získat od pojišťoven. Možnost dalších finančních zdrojů např. z grantů vítá, 

nicméně tyto prostředky by se mohly čerpat například na vybavení, přístroje či na zvýšení 
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atraktivity oddělení (například pořádáním různých propagačních akcí či odborných 

seminářů). Dle jejích slov tyto prostředky nelze použít k financování úvazků.  

Dalším velkým tématem je práce se stigmatem psychiatrie – zde by vedoucí oddělení 

cílila také na odbornou veřejnost, protože i mezi odborníky dle jejího názoru převládá 

stigma z práce s psychiatrickou klientelou.  

Co vedoucí oddělení velice přivítala, je návrh na reformu vedení odborných praxí 

studentů. Souhlasí s tím, že je to potřeba, nicméně dlouhodobé praxe by dle jejího názoru 

mohly studenty odradit. Ráda by proto dlouhodobé praxe obsadila studenty, kteří píší 

bakalářskou či diplomovou práci z oboru psychiatrie a můžeme u nich předpokládat 

zvýšený zájem o celou problematiku.  

Důležité je to, že stále cílíme na poměrně úzkou skupinu lidí, pro které je práce 

v oboru psychiatrie výzvou a obor jako takový zajímavý a atraktivní. Tato práce má jistá 

specifika, která mohou být pro někoho limitující. Proto vedoucí oddělení souhlasí 

především také se zpracováním krizových strategií pro nedostatek zaměstnanců i financí. 

Stejně tak pokládá na nezbytně nutné připravit oddělení na možnou změnu koncepce práce.  

Samostatným tématem je stabilizace interního prostředí vyjasněním kompetencí a 

snížením konfliktů na pracovišti mezi vedoucí oddělení na mateřské dovolené a její 

zástupkyní. Tento proces je již v pohybu, proběhla schůzka se všemi zainteresovanými 

členy týmu a od září 2018 dojde k úpravě. Vedoucí oddělení se vrátí na částečný úvazek a 

jejím zástupcem byl po konzultaci s náměstkem lékařské péče zvolen vedoucí 

ergoterapeut. Od září 2018 tedy dojde ke změně kompetencí jednotlivých pozic.  

Celkový názor vedení oddělení na navržené poslání, vizi a strategické cíle je 

pozitivní, souhlasí s jejich definicí a dle slov vedoucí oddělení jsou všechny cíle 

realizovatelné a doufá, že k jejich realizaci ve spolupráci se všemi zaměstnanci dojde.  
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IV. ZÁVĚR 

Zdravotníci, jejichž náplní práce je dennodenní kontakt s lidmi, jsou si lépe než kdo 

jiný vědomi složitosti práce s lidským kapitálem. Jedná se o velice pohyblivé a 

individuální prostředí, kde se při určování úspěšnosti nedá spoléhat na definice či tabulky. 

Často záleží na osobnosti vedoucího pracovníka, jeho postojích, schopnosti empatie 

schopnosti jednat s lidmi. S ním úzce souvisí kolektiv zaměstnanců, který vede. Protože 

motivovaný personál je pro úspěšné poskytování služeb nezbytný, nepodceňujme sílu 

kultury oddělení a interního prostředí. Strategie pro rozvoj oddělní či zvýšení výnosu 

mohou být vypracovány velmi kvalitně, ale jsou-li jejich slabinou lidské zdroje, jejich 

uskutečnění může být výrazně ohroženo. Personální řízení není činem jednoho člověka, a 

už vůbec ne v organizacích podobné velikosti, jak je tato. Proto by všichni měli sdílet 

podobné hodnoty a vést personál stejným směrem. A kvůli tomu je vypracovaná personální 

strategie v dnešním světě pro úspěšné fungování nezbytná. I když je dnešní doba typická 

rozvojem výpočetní techniky a velké množství pracovních pozic bylo jednoduše nahrazeno 

stroji, v některých oblastech se tak nikdy nestane a lidské zdroje budou stále potřebnějšími.  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo skrz analýzu interního i externího prostředí 

formulovat krátkodobé a dlouhodobé strategické cíle řízení lidských zdrojů ve 

zdravotnické organizaci, konkrétně pro oddělení rehabilitace. Tyto cíle se podařilo naplnit, 

nicméně bylo pro mě důležité, abych od sebe oddělila role zaměstnance organizace a 

výzkumníka, který má za úkol podívat se na všechny faktory prostředí z jiného úhlu 

pohledu. Definované strategické cíle byly poté konzultovány s vedoucí oddělení, která se 

k nim vyjádřila kladně a dle jejího názoru jsou všechny krátkodobé i dlouhodobé cíle 

realizovatelné, pouze s mírnými úpravami závisejícími na aktuální situaci v organizaci. 

Největší komplikací při zpracování diplomové práce bylo oslovování vhodných studentů 

k poskytnutí zpětné vazby, kteří by byli ochotní spolupracovat. Zároveň bylo taky důležité, 

abych v jejích očích byla vnímána jako výzkumník a ne jako zaměstnanec organizace kvůli 

relevantnosti informací.  

I když vedení oddělení sledovalo společně jistou vizi, ta nebyla nikdy řádně 

definována spolu se strategickými cíli, spíše se strategie nastavovaly krátkodobě jako 

krizové reakce na probíhající změny. Každý z členů vedení měl určitou představu, proč je 

oddělení v takové personální situaci, kde se dlouhodobě nedaří obsadit určité pozice. 

Zajisté to souvisí se specifiky práce s osobami s duševním onemocněním, s určitými 
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obavami o složitosti a obtížnosti této práce. Ale proto je potřeba umět zaujmout ty správné 

osoby, cílit nábor zaměstnanců výhodnou formou i směrem. Ale také mít v záloze scénář 

situací, které mohou nastat, pokud se personální situace nebude dále zlepšovat. Strategické 

cíle by měly být pravidelně revidovány například na základě Demingova cyklu, pokud je 

má oddělení vytvořené, znamená to spíše začátek cesty než její konec. Externí i interní 

prostředí se v určitých faktorech chová jako živý organismus, který může překvapivě 

rychle reagovat na sebemenší změnu. A úkolem strategie a vedení je reagovat s ním a 

nepřijít o vydefinované výhody a pozici mezi konkurenty nebo na trhu. Toto vnímám 

především jako práci pro vedení oddělení a vedoucí jednotlivých specializací, řadoví 

zaměstnanci by ale neměli být v nevědomosti o plánech oddělení. Definované poslání a 

vize by měly být známé pro všechny, nejenom k posílení organizační kultury a společného 

smýšlení směrem k úspěšnému oddělení. Úroveň jejich informovanosti již záleží na 

vedoucích pracovnících, nicméně opět se zde projeví vliv kultury organizace – zda jsou 

zaměstnanci schopni sdílet nastavenou strategii při plné informovanosti o ní nebo zda bude 

lepší šíři informací omezit na možné minimum. Oba přístupy mají své silné i slabé stránky. 

Maximální informovanost může zaměstnance zahltit a vytvářet neklidnou atmosféru. 

Stejně tak ale minimum informací podněcuje nejistotu. A zaměstnanci chtějí mít jistoty ve 

svém pracovním životě.  

I když je strategické řízení lidských zdrojů v organizaci dílem vedoucích pracovníků 

a ti mají vizi rozvoje oddělení a zaměstnanců, nesmíme zapomínat na jejich vlastní rozvoj. 

Protože slova Tomáše Bati jsou v tomto směru stále platná: „Pokud chceš vybudovat velký 

podnik, vybuduj nejdříve sebe.“ (Baťa, 2018)  
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Imatrikulační ročník: 2016 

 

2) Název DP:  Strategické řízení lidských zdrojů ve vybrané zdravotnické 

organizaci 

 

3) Formulace problému:   

Diplomová práce se zaměří na strategický management (strategické řízení) 

konkrétního oddělení ve vybraném zdravotnickém zařízení, a to konkrétně na řízení 

lidských zdrojů. Z definice strategie vyplývá, že zdravotnické zařízení, v našem 

případě oddělení, které nemá kvalifikovaně formulovanou strategii a dobře 

fungující systém strategického řízení, se nemůže v současném náročném prostředí 

rozvíjet (Souček, 2006). Fakt, že v současné době oddělení nemá jasně stanovenou 

strategii řízení, má výrazný dopad také na personální řízení konkrétního oddělení.  

Vybrané oddělení ve zdravotnické organizaci se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem zaměstnanců a jejich velkou fluktuací, v návaznosti na toto vznikají 

ze strany vedení různé krizové plány. Tyto strategické plány na sebe navzájem 

nenavazují a řeší pouze aktuálně vzniklé problémy oddělení přizpůsobováním 

provozu oddělení nebo jeho omezováním. Dle Keřkovského (2007) by strategické 

řízení měl být uskutečňováno v určitých, logicky navazujících krocích. Strategický 

management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, posloupnost na sebe 

navazujících kroků, počínajících vymezením poslání organizace a jejích cílů a 

strategickou analýzou a končících formulací možných variant řešení (strategií). 

Cílem strategie řízení lidských zdrojů by také měla být definice procesů a 

požadavky na získávání a výběr pracovníků, popřípadě analýza důvodů, kvůli 

kterým se oddělení dostává do dlouhodobé personální krize.  

Vytváření strategie by nemělo být pouze přearanžování zavedených hodnot 

a kategorií, ale především vytváření nových. (Mintzberg, 2007) Zároveň každá 

strategicky řízená organizace musí být natolik flexibilní, aby mohla přijmout a 
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překonat vznikající změny. (Mallya, 2007) Každá strategie je unikátním dílem, 

nicméně v případě strategie ve zdravotnictví je účelné dodržovat určitý postup. 

(Souček, 2006) Neměla by to být posloupnost řádných kroků, ale pro přehlednost 

se dělí do pěti fází: identifikace mise, vize a poslání organizace, analýza okolí 

organizace (v našem případě oddělení), formulování strategie, implementace 

strategie a posouzení dané strategie. (Mallya, 2007) 

Pro účely diplomové práce se budu zabývat prvními čtyřmi fázemi a cílem 

diplomové práce bude vytvoření personální strategie ve vybraném zdravotnickém 

oddělení. Strategický záměr bude formulován v podobě jasně definovaných vizí a 

dlouhodobých i krátkodobých strategických cílů, které budou identifikovány na 

základě analýzy prostředí, určení externích hrozeb a příležitostí a vymezení 

interních slabých a silných stránek. Spolu s tím bych se v rámci diplomové práce 

ráda zaměřila také na analýzu externího prostředí a to konkrétně na spolupráci 

s fakultami a průběh praxí na oddělení. Z těchto spoluprací mohou vznikat 

možnosti pro nábor nových pracovníků. 

 Strategie bude zahrnovat především sladění organizační struktury, systémů 

a procesů se zvolenou strategií. V rámci organizace by při implementaci 

strategického záměru mělo být věnováno nejvíce pozornosti například úpravě 

pracovních standardů a programů, motivačního a informačního systému a 

převedení strategie do jasně měřitelných cílů. (Jokl, 2014) 

 

 

4) Výzkumné metody a techniky:  

Jako výzkumné metody pro vytvoření personální strategie jsem zvolila 

především analytické metody pro analýzu vnitřního a vnějšího prostředí oddělení. 

Pro analýzu vnitřního prostředí navrhuji použití McKinseyho model 7S, která se 

využívá pro hodnocení kritických prvků představujících nutnou podmínku pro 

úspěch oddělení při realizaci její strategie. (Keřkovský, 2007) Dále bude diplomová 

práce obsahovat analýzu SWOT spolu s maticí hodnocení faktorů vnitřního a 

vnějšího prostředí (EFE, IFE matrix). Tato matice umožňuje konkretizovat vliv 

jednotlivých faktorů identifikovaných v rámci analýz prostředí s ohledem na jejich 

důležitost a také na to, jak na ně analyzovaná firma svými strategiemi reaguje 

(Pošvář, 2004) Pro důkladnou analýzu interního prostředí z pohledu zaměstnanců 

bych také jako výzkumnou metodu analýzu aktérů. Tato výzkumná analytická 



95 

 

metoda mapuje určitý problém, v našem případě nedostatek zaměstnanců a jejich 

velkou fluktuaci, z pohledu zúčastněných aktérů. Její působnost není limitována 

konkrétním oborem, své uplatnění má v rozhodování orientovaném na budoucí 

vývoj, při plánování a strategickém rozhodování v různorodém prostředí.  

Pro analýzu externího prostředí bude v diplomové práci využita výzkumná 

analytická metoda PESTLE, která slouží ke strategické analýze okolního prostředí 

organizace (Sedláčková, 2006). Velký význam zaujímá postavení oddělení ve 

zkoumaném organizačním prostředí. Aby sestavený strategický plán zahrnoval také 

prostředky chránící oddělení před vlivem těchto faktorů, musí tvůrce strategického 

plánu dobře rozumět tomu, jak tyto faktory  působí a jak mohou ovlivnit oddělení 

v jeho konkrétní situaci. (Mallya, 2007) Proto bude diplomová práce mimo analýzy 

PESTLE obsahovat také analýzu scénářů. Ta bude popisovat myslitelné budoucí 

situace vzhledem k pozici oddělení v organizaci a cesty k nim (Trommsdorff, 

2009). 

 Analýza interního prostředí bude díky analýze aktérů zahrnovat také 

spolupráci se zaměstnanci oddělení a vedením, čímž předejdeme subjektivnímu 

zkreslení interního prostředí a analýza externího prostředí spolu s výsledky bude 

předána náměstkovi lékařské péče a personálnímu oddělení k získání vyjádření. 

Následně bude uspořádána schůze vedení nad výsledky obou analýz a z toho 

vyplývající strategie řízení lidských zdrojů.  
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