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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných personálních činností v podniku.  První 

kapitola je věnována definování základních pojmů managementu a manažerským funkcím. 

Následující kapitola se zabývá personálním managementem, řízením lidských zdrojů, 

personálními činnostmi a také obsahuje teoretické vymezení procesu získávání, hodnocení a 

odměňování pracovníků. V praktické části je nejprve stručně charakterizována společnost 

MONTIFER s.r.o. Čtvrtá kapitola obsahuje konkrétní postup při získávání zaměstnanců, 

hodnocení, odměňování zaměstnanců a doporučení do budoucna. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Management, řízení lidských zdrojů, získávání zaměstnanců, hodnocení pracovníků, 

odměňování.   

TITLE 

The analysis of chosen personal activities in the company.  

ANNOTATION 

This bachelor’s work deals with analysis of chosen personal activities in the company. The 

first chapter is devoted to defining the basic concepts of management and managerial 

functions. The following chapters deal with personnel management, human resource 

management, human resources activities and also includes the theoretical definition of the 

process of recruitment, evaluation and remuneration of employees. MONTIFER s.r.o. is the 

first introduced in the practical section of this work. The fourth chapter contains a specific 

procedure on employees recruitment, evaluation, remuneration of employees and 

recommendations for the future. 

 

KEYWORDS 

Management, human resource management, recruitment of employees, evaluation of 

employees, remuneration.  
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ÚVOD 

Aby společnost mohla fungovat, potřebuje ke svému chodu zaměstnance. Mnoho firem si 

v dnešní době uvědomuje, že získat kvalitního, motivovaného a spolehlivého zaměstnance a 

následně si ho udržet, není jednoduchý proces. Nicméně neustálé získávání zaměstnanců stojí 

firmu mnoho peněz a proto je velmi důležité získat kvalitního a schopného zaměstnance již 

napoprvé.  

Získávání zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších činností řízení lidských zdrojů, vybrat 

vhodného pracovníka by pro každý podnik mělo být stěžejní. Dále by však každý podnik měl 

klást důraz na hodnocení a odměňování pracovníků, neboť výše mzdy je pro mnoho 

pracovníků prostředek motivace k lepšímu pracovnímu výkonu. 

Cílem práce bude analýza vybraných personálních činností ve společnosti MONTIFER 

s.r.o. Na základě analýz autorka navrhne opatření k lepšení současného stavu. Autorka se 

bude zabývat získáváním, hodnocení a odměňováním zaměstnanců ve společnosti 

MONTIFER s.r.o. Jelikož se firma zabývá strojírenstvím, potřebuje ke svému chodu 

kvalifikovanou a manuálně zručnou pracovní sílu, proto je ve firmě na získávání zaměstnanců 

kladen důraz.  

Aby byl cíl naplněn je potřeba bakalářskou práci rozdělit na dvě hlavní části. Úvodní část se 

bude týkat vymezení základních pojmů managementu, které jsou velmi důležité pro tuto 

práci. V praktické části bude nejprve představena společnost MONTIFER s.r.o., a dále se 

bude zaměřovat na proces získávání zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců 

v této firmě.  

Práce obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola bude vymezovat základní pojmy z oblasti 

managementu a manažerské funkce. Následující kapitola se bude zabývat personálním 

managementem, řízením lidských zdrojů, činnostmi řízení lidských zdrojů a teoretickým 

definování získávání, hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

Třetí kapitola bude obsahovat charakteristické údaje o společnosti, o jejich zaměstnancích, 

komunikaci ve firmě, dále obsahuje organizační strukturu a SWOT analýzu společnosti.  

Čtvrtá kapitola bude zachycovat analýzu tří zvolených personálních činností a to získávání 

zaměstnanců, hodnocení pracovníků a odměňování ve firmě MONTIFER s.r.o. 

V jednotlivých podkapitolách budou informace o procesu získávání zaměstnanců, o zdrojích, 
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ze kterých společnost své zaměstnance získává, průběh prvního dne zaměstnance ve firmě, 

hodnocení zaměstnanců, formy mezd, typy příspěvků a nepeněžních odměn. Každá 

podkapitola také bude obsahovat zpracovanou část z dotazníkového šetření, které bude ve 

společnosti provedeno. Dále se zde autorka pokusí zhodnotit jednotlivé personální činnosti a 

navrhnout zlepšení do budoucna.   
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1 Základní pojmy managementu 

V této kapitole jsou vysvětleny definice základních pojmů, které souvisí s managementem. 

Cílem této kapitoly je definování základních pojmů, se kterými bude tato bakalářská práce 

dále pracovat. 

1.1 Management 

Pojem management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, 

uskutečněný jednotlivcem či skupinou lidí s cílem dosažení určitých výsledků, kterých nelze 

dosáhnout individuální prací.1 

Hlavním účelem managementu je dosáhnout předem stanovených cílů společnosti s co 

nejefektivnějším vynaložením zdrojů tj. materiálu, financí, informací a lidí v co nejkratším 

časovém úseku.2 

Jedním z nejdůležitějších zdrojů jsou lidské zdroje, neboť uvádějí do pohybu materiální a 

finanční zdroje, zároveň však lidské zdroje potřebují ke svému chodu zdroje informační. Mezi 

informační zdroje lze zahrnout schopnosti, dovednosti a znalosti lidí.3 

K. H. Chung definoval management takto4 : „Management je proces plánování, organizování, 

vedení a kontroly organizačních činností zaměřených na dosažení organizačních cílů.“ 

Existuje ale mnoho dalších definic pojmu management, např. K. Miller definuje management 

následovně5 : „Management jsou typické činnosti, které manažer vykonává, jako je 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování 

atd.“, 

J. A. Pearce a R. B. Robinson formulují management následující definicí6 : „Management je 

proces optimalizace využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k dosažení 

organizačních cílů“. 

                                                
1 DONNELLY, J. H, GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 9788071694229. 
2 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management   Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
3 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management   Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
4 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z:  http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
5 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
6 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. 

  Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 

http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
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Smyslem manažerské práce je dosažení produktivity práce a schopnost manažera inspirovat 

pracovníky. Vysoké kvality a produktivity práce nelze dosáhnout, aniž by byli v první linii 

manažeři schopni aplikovat nejlepší techniky a dovednosti, odpovídající daným podmínkám a 

požadavkům.7 

1.2 Manažerské funkce 

Vedoucí pracovník (manažer) vykonává v procesu své řídící činnosti manažerské funkce.8 

Existuje mnoho názorů na klasifikaci manažerských funkcí, proto se autorka zaměří na dnes 

nejčastěji užívané funkce. 

Američané Harold Koontz a Heinz Weihrich, třídí manažerské funkce na:  

• plánování (planning)  

• organizování (organising)  

• výběr a rozmístění spolupracovníků, resp. personální zajištění (staffing)  

• vedení lidí (leading)  

• kontrolu (controlling).9 

Na obrázku 1 je znázorněn model manažerského procesu na základě funkcí – plánování, 

organizování, výběr a rozmístění spolupracovníků, vedení lidí a kontrola.  

Plánování 

Pojem plánování představuje cílevědomou činnost, orientovanou na budoucnost, stanovuje, 

čeho chce podnik v budoucnu dosáhnout, tzn. určuje budoucí cíle a důležité prostředky 

k jejich dosažení. Plánování je jeden z nejdůležitějších nástrojů pro dosahování organizačních 

cílů, zajištění prosperity a konkurenceschopnosti podniku. Výsledkem procesu plánování je 

plán, tj. dokument upřesňující cíle a kroky k jejich dosažení.10 

                                                
7 DONNELLY, J. H, GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 9788071694229. 
8 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. 

  Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
9 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. 

  Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
10 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 215 s. Psyché      (Grada). ISBN 978-80-

247-2497-3. 

http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
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Plán je v podstatě soupis činností, které musí společnost provést, aby dosáhla vytyčených cílů. 

Všechny činností jsou seřazeny do určitého časového rámce v logickém pořadí, resp. nejprve 

jsou provedeny činnosti, co musí předcházet, a poté ty které musí následovat. Plánování je 

základ pro realizaci všech na něj navazujících složek procesu managementu.11  

 

 

Obrázek 1: Model manažerského procesu 

Zdroj:[5] 

Plánování organizace však musí respektovat hierarchickou skladbu cílů a rozčlenění procesů 

managementu do tří základních úrovní hierarchie, znázorněných v následujícím obrázku 2.12 

Hierarchické uspořádání procesů managementu se promítá také do vedení lidí a kontroly.  

Jednotlivý manažeři – nadřízení, uplatňují mocenskou autoritu vůči svým podřízeným. 

Existující vztah mezi skupinami pracovníků představuje základnu pro využití metod a 

technik, které se používají při zabezpečování působení obou těchto složek procesu 

managementu.13 

 

                                                
11 PITRA, Z. Základy managementu: (management organizací v globálním světě počátku 21. století). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2007, 349 s. ISBN 978-80-86946-33-7. 
12 PITRA, Z. Základy managementu: (management organizací v globálním světě počátku 21. století). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2007, 349 s. ISBN 978-80-86946-33-7. 
13 PITRA, Z. Základy managementu: (management organizací v globálním světě počátku 21. století). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 

2007, 349 s. ISBN 978-80-86946-33-7. 
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Obrázek 2: Hierarchie managementu organizace a struktura cílů jejího chování 

Zdroj:[16] 

Organizování 

J. Veber definoval organizování takto14: „…cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem je 

uspořádat prvky v systému, jejich aktivity, zajistit koordinaci, kontrolu tak, aby přispěly 

v maximální míře k dosažení stanovených cílů systému.“ 

Organizování se zaměřuje především na stanovení a uspořádání realizačních úloh lidí, kteří 

postup plánu zajišťují. Jedná se o definování potřebných prací či činností, jejich vzájemných 

vazeb i nezbytných podmínek pro realizovatelnost stanovených úkolů. Organizování tedy 

lidem stanovuje, jakým způsobem mají zajišťovat plánované úkoly. Aby vymezené činnosti a 

dělba práce odpovídaly zvolenému kritériu výběru, musí zároveň sledovat cíl. K tomuto účelu 

je také velmi důležité zajišťování sdružování lidí do vhodných pracovních kolektivů.15 

Výběr a rozmístění spolupracovníků, resp. personální zajištění 

Organizační struktura vzniká vhodným rozdělením jednotlivců, do určité formy sdružení lidí, 

kolektivů nebo organizačních jednotek a stanovením jejich vzájemných vztahů tj. nadřízenost, 

                                                
14 VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita . 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 

2009, 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0 
15 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 

http://clanky.rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf
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podřízenost, spolupráce rovnoprávných útvarů apod. Vazby v organizační struktuře zachycují 

formální vztahy nadřízenosti či podřízenosti, rovnoprávnosti pracovníků nebo skupin apod.16 

Výběr a rozmisťování spolupracovníků, resp. personální zajištění řídících i řízených procesů, 

jsou úzce spojovány s organizačními strukturami a organizováním, neboť zajišťují plnění 

stanovených úloh lidí v předpokládaných strukturách.17 

Již z názvu je patrné, že se jedná o identifikaci potřeb vhodných pracovníků, plánování, 

nábor, výběr, umístění a s tím související pracovní nasazení, hodnocení práce, postup nebo 

sestup, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, systémy odměňování, pracovní podmínky a 

personální záležitosti.18 

Vedení lidí 

Vedení je základní funkcí v jakémkoliv typu organizace. Vedoucí jsou jedinci, kteří pozitivně 

ovlivňují chování následovníků a mají vliv na řešení problémů na mezinárodních trzích a jsou 

klíčem k úspěšnému provozu po celém světě.19 

Vedení lidí je především o vzájemných vztazích nadřízenosti, podřízenosti a spolupráci. Aby 

pracovníci efektivně a včas plnili potřebné úkoly, je potřeba, aby vedoucí pracovník přímo 

usměrňoval chování svých podřízených. Jedná se např. o příkazy, instrukce, normy a zásady 

technologické kázně. Mluvíme-li o nepřímém usměrňování, jedná se především o metody 

hmotné a nehmotné stimulace, různé formy motivace a nepřímých doporučení apod.20 

Ať už se jedná o jakýkoliv způsob vedení spolupracovníků, základem je předávání informací, 

tedy komunikace mezi lidmi, která jejich chování ovlivní. Vzájemné vazby jsou 

nepostradatelné u všech manažerských funkcí. Vedoucí pracovník přijímá určitá pravidla 

pravomoci rozhodovat a nese za tato svá rozhodnutí určitou míru zodpovědnosti.21  

                                                
16 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
17 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
18 MARTINOVIČOVÁ, D., KONEČNÝ M. a VAVŘINA J. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 208 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-5316-4. 
19 DONNELLY, J. H, GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of management. 10th ed. Boston, Mass.: Irwin/McGraw Hill, 

1998, xxvi, 630 p. ISBN 0071152334-. 
20 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
21 SLEJŠKA, Z. Abeceda managementu. http://clanky.rvp.cz/. [online]. 15.9.2008 [cit. 2015-10-14]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/2654/zaklady_managementu.pdf 
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Aby vedení bylo úspěšné je důležitá nejen odborná autorita vedoucího, ale především jeho 

důvěryhodnost, porozumění pro potřeby, zájmy i obavy osob a schopnosti získávat ostatní pro 

společné cíle, ať už svým příkladem či dalším „vůdcovským“ jednáním. 22 

Lídři a manažeři používají při svých jednáních s personálem různé přístupy. Přístup, který 

manažer používá, se nazývá jeho stylem řízení.23 Řídící styly vychází velmi často z osobnosti 

manažera, jeho názorů na řízení apod.24 

V následujícím textu jsou uveden jednotlivé příklady stylů řízení: 

 direktivní či autokratický styl - vedoucí samostatně a nezávisle rozhoduje, příkazy 

jsou provázeny hrozbou sankcí a vedoucí má jen nízký zájem o potřeby zaměstnance.  

  

 liberální styl – vedoucí omezeně zasahuje do práce zaměstnanců, zaměstnanci mají 

široký prostor pro jejich vlastní rozhodování. 

 

 participativní či též demokratický styl – zaměstnanci mají možnost zúčastnit se 

důležitých rozhodnutí svého vedoucího, přispět svými názory. Vedoucí si názorů 

svých spolupracovníků váží a jedná s nimi jako s partnery, avšak nepřenáší na ně za 

svá rozhodnutí odpovědnost.25 

 

Kontrola 

Kontrola je v každé organizaci nezbytná. Jejím hlavním úkolem je včas rozpoznat a odstranit 

případné nedostatky v práci, zaměstnance na ně upozornit a dát jim možnost je co nejrychleji 

odstranit. Úkolem vedoucího je vytvořit mechanismy, jež umožní výkon pracovníků, jeho 

postup i výsledky průběžně sledovat. Východiskem kontroly jsou pak jednoznačně stanovené 

úkoly a jejich postupy, tj. očekávané výsledky a standardy práce, stanovené termíny či 

dohodnuté kontrolní body a stálá hodnotící kritéria pracovního chování, které by zaměstnanec 

                                                
22 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
23 ARMSTRONG, M. a STEPHENS, T. Management a leadership. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 268 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-

2177-4. 
24 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
25 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
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měl znát, a která jsou obsažena v popisu jeho pracovní pozice či dlouhodobých výkonových 

požadavcích na jeho práci. 26 

V organizaci by se měla provádět jak průběžná kontrola, zaměřená na dílčí výsledky a 

pracovní postupy, tak kontrola závěrečná, zaměřená na konečné výsledky práce.27 

1.2.1 Proces 

Jedná se o soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které dávají 

přidanou hodnotu vstupům. Využité zdroje přeměňují na výstupy, které mají svého zákazníka. 

Vstup či vstupy vždy představují definovanou vstupní veličinu či zadání a výstup představuje 

pracovní výsledek činnosti. Vstup, resp. výstup, je hmotný nebo nehmotný objekt. Všechny 

ostatní vstupující veličiny tj. pracovníci, materiál, technika, pomůcky apod. jsou zdroje. 

Zákazník je subjekt, pro kterého je výstup určen, resp. předán. Subjekt může být jak osoba, 

tak organizace nebo proces, který následuje po procesu, jehož výstup je využit. Procesy každé 

organizace se člení dle důležitostí, která je vztažena k přidávání hodnoty pro externího 

zákazníka, na tři kategorie procesů. Procesy rozdělujeme dle důležitostí procesu následovně 

na: 

 hlavní procesy -  které vytvářejí hodnotu v podobě výrobku či služby a jsou tv

ořeny řetězcem přidané hodnoty, který představuje klíčovou oblast existence or

ganizace. Hlavní proces tedy přímo zabezpečuje plnění poslání organizace. 

 řídící procesy – jsou velmi důležité, neboť určují a zabezpečují rozvoj a řízení 

výkonu společnosti, také vytváří podmínky pro fungování ostatních procesů tí

m, že zajišťují integritu a fungování organizace. Tyto procesy zabezpečují, že p

oslání je naplňováno kvalitně a v souladu s manažerskými procesy. 

 podpůrné procesy – mají na starosti zajišťování podmínek pro fungování ostat

ních procesů tím, že jim dodávají produkty, které přitom nejsou součástí hlavní

ch procesů.28 

1.2.2 Strategie 

Jedná se o způsoby, kterými organizace realizuje své vize a poslání. Je založena na potřebách 

hlavních zainteresovaných stran a podporována příslušnými politikami, plány, záměry a 

                                                
26 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
27 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
28 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: BizBooks, 2012, 325 s. EAN: 9788026500322. 
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procesy. To jsou obvykle prostředky, metody, procesy a zdroje vyžadované celkově nebo 

v nějaké kombinaci pro dosažení strategických cílů, včetně jejich případné změny.29 

1.3 Shrnutí 

V první kapitole se autorka zaměřila na vysvětlení základních pojmů management, 

manažerské funkce, proces a strategie. Tyto pojmy jsou nutné pro pochopení a následnou 

orientaci v bakalářské práci. Pojem management je nedílnou součástí každé společnosti a 

manažeři by si měli uvědomovat, že manažerské funkce jsou v procesu řízení nepostradatelné 

a vzájemně propojené.  

Tématem bakalářské práce je analýza vybraných personálních činností, následující kapitoly 

jsou tedy zaměřeny na vysvětlení těchto termínu. Následující kapitola popisuje personální 

management a s ním spojené řízení lidských zdrojů a personální činnosti. Poté se autorka 

zaměří na popis vybraných personálních činností. 

  

                                                
29 GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: BizBooks, 2012, 325 s. EAN: 9788026500322. 
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2 Personální management 
 

Personální management se zabývá přijímáním, organizováním a motivováním pracovníků.  

Často je pojem personální management používán jako synonymum pojmu personální řízení.  

Zatímco cíle podniku se mohou v různých organizacích lišit, zapojení jednotlivci mají také 

potřeby a cíle, které jsou zvláště důležité. Pomocí funkce vedení lidí, manažeři pomáhají 

lidem vidět, jak mohou uspokojit své vlastní potřeby a využívají jejich potenciál a zároveň 

přispívají k cílům organizace. Manažeři proto musí mít schopnost porozumět předpokladům 

lidí, individualitám a osobnostem lidí.30 

Tato kapitola se zabývá personálním řízením a personálními činnostmi. 

2.1 Řízení lidských zdrojů  

Řízení lidských zdrojů lze definovat jako proces dosahování podnikových cílů 

prostřednictvím získávání, stabilizování, propouštění, rozvoje a optimálního využívání 

lidských zdrojů v organizaci (Donnelly, 1997). Hlavním úkolem jakékoliv oblasti řízení je 

dosahování cílů, pokud by stanovené cíle nebyly pravidelně plněny, organizace by zanikla. 31 

Řízení lidských zdrojů se začalo ve vyspělém zahraniční formovat v průběhu 50. a 60. let. 

Stává se jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou 

všech manažerů. Vyjadřuje jako nejdůležitější výrobní vstup a motor činnosti organizace 

člověka neboli lidskou pracovní sílu.32 Na obrázku 3 je zachycen obecný úkol řízení lidských 

zdrojů a jeho dopad. 

Dosahovaní cílů manažerů závisí na dvou základních předpokladech. Zaprvé na schopnosti, 

jak zvládají odbornou stránku své funkce, a za druhé jak zvládají stránku lidskou či 

personální.33 

                                                
30 DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 9788071694229. 
31 DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 9788071694229. 
32 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
33 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo  a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 



22 

 

 

Obrázek 3 Obecný úkol řízení lidských zdrojů 

Zdroj: [14] 

Pojem řízení lidských zdrojů lze označit za personalistiku, personální řízení, personální práce 

či personální administrativu. Armstrong34 definoval tento pojem jako: „ strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci 

pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“. 

Důležitým úkolem je získávání kvalifikovaných, talentovaných a motivovaných zaměstnanců. 

Spadá sem také získávání, třídění, výběr a umisťování pracovníků. Pro každou organizaci je 

také velmi důležité si následně schopné jedince udržet. Jestliže pracovníci z podniku neustále 

odcházejí, je potřeba soustavně hledat nové pracovníky, a to organizaci stojí čas a peníze.35 

2.2 Činnosti řízení lidských zdrojů 

Aby mohl chod společnosti správě fungovat je potřeba zajistit mnoho úkolů a provádět mnoho 

personálních činností (činností řízení lidských zdrojů).  

                                                
34 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-

1407-3. 
35 DONNELLY, J. H., GIBSON, J. L. a IVANCEVICH, J. M. Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 821 s. ISBN 9788071694229. 
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Personální útvar musí vykonávat personální činností, aby mohli být realizovány organizační 

cíle v oblasti řízení a vedení lidí. Jedná se o administrativně-správní činnost, která vyplývá 

z pracovněprávní legislativy.36 

V literatuře je možné setkat se s různým počtem a různým pojetím personálních činnosti 

(služeb, funkcí), nejčastěji se však uvádějí v přibližně následující podobě 37: 

1. Vytváření a analýza pracovních míst, jedná se o definování pracovník úkolů a s nimi 

spojených pravomocí a odpovědnosti, dále slučování těchto úkolů, pravomocí a 

odpovědnosti do pracovních míst, pořizování popisu pracovních míst, upřesnění 

pracovních míst a aktualizace těchto materiálů. 

2. Personální plánování, týká se především plánování potřeby zaměstnanců 

v organizaci a jejího pokrytí, dále plánování personálního rozvoje pracovníků.  

3. Získávání, výběr a přijímání pracovníků, tj. příprava volných pracovních míst a 

zveřejňování informací o těchto volných pracovních místech, připravování formulářů, 

volba dokumentů požadovaných od uchazečů o práci v organizaci, shromažďování 

materiálů o uchazečích, prohlížení materiálů předložených uchazeči, předvýběr, 

organizace výběru atd. 

4. Hodnocení pracovníků, jedná se o přípravu potřebných formulářů, přípravu časového 

plánu hodnocení, obsahu, dále metody hodnocení, pořizování, vyhodnocování a 

skladování dokumentů, organizace hodnotícího rozhovoru, navrhování a kontrola 

opatření.  

5. Rozmisťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, tj. 

umisťování pracovníků na konkrétní pracovní místa, povyšování zaměstnanců, 

převádění na jinou práci, přeřazování na nižší funkci, penzionování a propouštění.  

6. Odměňování a případné další nástroje ovlivňování pracovního výkonu a motivování, 

počítaje i organizování a poskytování zaměstnaneckých výhod. 

7. Vzdělávání pracovníků, rozvojové aktivity, identifikace potřeb vzdělávání, plánování 

vzdělávání, dále hodnocení výsledků vzdělávání a efektivitu vzdělávání programů, 

popř. vlastní organizování procesu vzdělávání. 

8. Pracovní vztahy, jedná se hlavně o organizování jednání mezi vedením a představiteli 

zaměstnanců tj. odbory, pořizování zápisů z jednání a jejich uchovávání, zpracovávání 

                                                
36 DVOŘÁKOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xxvi, 559 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-

347-9. 
37 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
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informací o tarifních jednáních, dohodách, zákonných ustanoveních, ale také 

zaměstnanecké a mezilidské vztahy, monitorování agendy stížností, disciplinárních 

jednání, otázky zvládání konfliktů a komunikace v organizaci atd. 

9. Péče o pracovníky, jedná se o pracovní prostředí, ochranu zdraví při práci a 

bezpečnost, organizování kontroly, vedení dokumentace, problémy pracovní doby a 

pracovního režimu, věci ohledně sociálních služeb, např. stravování, sociálně 

hygienické podmínky práce, aktivity volného času, podnikové starobní důchody, 

kulturní aktivity, životní podmínky pracovníků, služby poskytované rodinným 

příslušníkům atd.  

10. Personální informační systém, tj. zjišťování, uchovávání, zpracování a analyzování 

dat týkajících se pracovních míst, zaměstnanců a jejich práce, mezd a sociálních 

záležitostí, personálních činností v podniku, ale i vnějších podmínek ovlivňujících 

formování a fungování personálu podniku, poskytování potřebných informací 

příslušným příjemcům, organizování a analyzování zvláštních šetření mezi 

zaměstnanci apod.38 

 

Dále jsou také zařazovány jako samostatné personální činnosti, služby či funkce: 

 

11. Průzkum trhu práce, mířící k odhalení potenciálních zdrojů pracovních sil pro 

podnik na základě analýz populačního vývoje, nabídky pracovních sil na trhu práci, 

poptávky po nich, dále na analýze konkurenční nabídky pracovních příležitostí atd.  

12. Zdravotní péče o pracovníky, záleží na zdravotním programu organizace a zahrnuje 

nejen pravidelnou kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců, ale i léčbu, první pomoc 

nebo případnou rehabilitaci.  

13. Činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zajišťování a zpracování informací, 

jedná se o vytváření harmonogramů personálních prací, systémů zaměřených na 

využívání matematických a statistických metod v personální práci, resp. uplatnění 

počítačových systémů v personální práci aj.  

14. Dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků, jde především o 

přesné dodržování ustanovení zákoníků práce a jiných zákonů zabývajících se 

zaměstnáváním lidí, pracovníků, práce, odměňování či sociálních záležitostí.39 
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Je velmi důležité, aby veškeré cíle a zásady uplatňované při provádění jednotlivých pers

onálních činností, služeb či funkcí, byly vzájemně provázány, sladěny a podporovali se.40 

 

2.2.1 Vytváření a analýza pracovních míst 

Aby mohl podnik začít vytvářet pracovní místa, nejprve musí analyzovat, jakou práci je třeba 

udělat, tj. analýzou úkolů, které musejí být vykonány v zájmu dosahování cílů organizace či 

organizační jednotky.41 

Jedná se o proces přidělování, spojování a strukturování pracovních úkolů či povinností a 

odpovědností tak, aby je efektivně mohl vykonávat pracovník s určitými pracovními 

schopnostmi resp. odbornou přípravou na povolání, praxí, chováním, charakteristikami 

osobnosti apod.42 

Při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst je třeba, aby pracovní úkoly efektivně 

přispívali k dosažení cílů organizace, a také aby přinášely uspokojení pracovníků a 

motivovaly je. Neměly by však mít negativní dopad na fyzické a duševní zdraví zaměstnanců, 

dále musí být v souladu s kvalifikací a dalšími schopnosti zaměstnanců a v neposlední řadě 

musí být v souladu se zákony a dalšími předpisy.43 

Vytváření pracovních míst má dva cíle: 1. uspokojit požadavky organizace na produktivitu, 

efektivitu činností a kvalitu výrobků či služeb, 2. uspokojit potřeby jednotlivce týkající se 

jeho zájmů, podnětnosti jeho úkolů a jeho úspěchu. Je zřejmé, že tyto cíle jsou vzájemně 

propojeny a že obecným cílem vytváření pracovních míst je propojit potřeby jednotlivce 

s potřebami organizace.44 

Dříve, než se začnou seskupovat jednotlivé pracovní úkoly do pracovních míst, je třeba 

zodpovědět následující otázky: 

1. Co? Jaký úkol, úkoly je třeba splnit.  
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2. Kde? Umístění organizace a umístění pracoviště. 

3. Kdy? Časový interval během dne; čas během, kterého se úkol plní. 

4. Proč? Důvod, který má organizace k tomu, aby požadovala daný úkol; cíle a 

motivace pracovníka. 

5. Jak? Metody práce, jak se práce provádí. 

6. Kdo? Duševní a fyzické vlastnosti a schopnosti pracovníka.45 

 

Zrekapitulujeme-li, pak východiskem pro vytváření pracovních míst jsou: 

a) charakteristiky firmy tj. cíle, produkce, technika a technologie, organizační struktura 

b) charakteristiky pracovníků tj. znalosti, dovednosti, osobnost, kapacita, potřeby.46 

 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě, a tím vytváří i 

představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. Při analýze pracovních 

míst jde o proces zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, 

metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce 

vykonává a dalších souvislostech pracovních míst.47 

2.2.2 Získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších personálních činností, avšak zaplnit volná 

místa, provést pracovní pohovory, zaučit nové pracovníky je nejen finančně, ale i časově 

náročné. Proto je obzvlášť důležité, aby celý proces byl úspěšný hned na poprvé. To znamená 

upoutat pozornost a najmout kvalifikovanou a zkušenou pracovní sílu.48 

Postup při získávání zaměstnanců 

Získávání zaměstnanců je dvoustranný proces. Na jedné straně stojí podnik tedy 

zaměstnavatel, který se snaží obsadit volné pracovní místo, na straně druhé stojí potenciální 

uchazeč o zaměstnání.49 
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Proces získávání zaměstnanců se podle J. Koubka50 skládá z následující kroků: 

1. Identifikace potřeby získávání pracovníků 

2. Popis a specifikace obsazovaného pracovního místa. 

3. Zvážení alternativ. 

4. Výběr charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých je založeno 

získávání a pozdější výběr pracovníků. 

5. Identifikace potenciálních zdrojů uchazečů. 

6. Volba metod získávání pracovníků. 

7. Volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů o zaměstnání. 

8. Formulace nabídky zaměstnání. 

9. Uveřejnění nabídky zaměstnání. 

10. Shromažďování dokumentů a informací od uchazečů a jednání s nimi. 

11. Předvýběr uchazečů na základě předložených dokumentů a informací. 

12. Sestavení seznamu uchazečů, kteří by měli být pozváni k výběrovým procedurám. 

 

Zdroje získávání zaměstnanců 

Proces získávání zaměstnanců a volba metod závisí na tom, zda jsou zaměstnanci vybíráni 

z vnitřních či vnějších zdrojů.51 

Vnitřními zdroji se rozumí již stávající zaměstnance firmy. Mohou to být pracovníci 

uspoření v důsledku technologického rozvoje, tj. v důsledku substituce živé lidské práce stroji 

či v důsledku použití produktivnější technologie, zlepšené organizace práce apod., dále se 

jedná o pracovníky uvolňované v souvislosti s ukončením nějaké činnosti či s jinými 

organizačními změnami. Pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat náročnější 

práci, než jakou vykonávají na současném pracovním místě, nebo pracovníci, kteří jsou sice 

účelně využiti na současném pracovním místě, mají však z nějakých důvodů zájem přejít na 

uvolněné či nově vytvořené pracovní místo v jiné části organizace.52 

Získávání těchto pracovníků je výhodné neboť organizace již zná silné a slabé stránky 

uchazeče, uchazeč zná lépe organizaci, zvyšuje se morálka a motivovanost zaměstnanců a 
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v neposlední řadě lepší návratnost investic, které organizace vložila do pracovníků (adaptace, 

zkušenosti, péče o zaměstnance).53 

Nevýhodou této metody získávání pracovníků může být, že pracovníci mohou být 

povyšování, až se dostanou na místo, kde už nestačí úspěšně plnit úkoly, je zde omezený 

počet možných kandidátů, soutěžení o povýšení může negativně ovlivňovat morálku a 

mezilidské vztahy a dále může být obtížné získávání autorit pro toho zaměstnance atd.54 

Vnějšími zdroji získávání pracovníků je myšleno nabírání nových zaměstnanců mimo 

organizaci, což může být výhodné, neboť noví zaměstnanci mohou vnést do organizace nové 

pohledy, názory, poznatky a zkušenosti z venku. Zpravidla je tento způsob levnější, snadnější 

a rychlejší než vychovávat pracovníky v organizaci. Jedná se především o volné pracovní síly 

na trhu práce, čerstvé absolventy škol či jiných institucí připravující mládež na povolání nebo 

o pracovníky jiných organizací, kteří jsou rozhodnutí změnit zaměstnavatele nebo které 

nabídka naší organizace k tomuto rozhodnutí přivede. Takzvanými doplňkovými vnějšími 

zdroji mohou být ženy v domácnosti, důchodci, studenti nebo pracovní zdroje v zahraničí.55 

Nevýhodou může být delší adaptace, snižování motivace vlastních pracovníků, vyšší náklady 

na nábor a přijetí než u vnitřních zdrojů, také je v tomto případě potřeba více času a větší 

administrativa při náboru.56 

Metody získávání pracovníků 

Metoda musí vycházet z toho, že je potřeba dát na vědomí existenci volných pracovních míst 

v organizaci vhodným lidem a zlákat je k tomu, aby se o tato místa ucházela.57 

Poměrně důležité při volbě metod získávání pracovníků je také to, zda se podnik rozhodne 

získávat pracovníky z vnitřních či vnějších zdrojů, jaké jsou požadavky pracovního místa na 

pracovníka tj. úroveň kvalifikovanosti práce, požadavky na některé zvláštní schopností 

pracovníka atd., jaké je situace na trhu práce, především na lokálním trhu práce, dále kolik 
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může vynaložit prostředků na získávání pracovníků, a také jak rychle potřebuje pracovní 

místo obsadit apod.58 

Metod získávání pracovníků je celá řada, autorka se zaměří na nejčastěji používané metody: 

Uchazeči se nabízejí sami: Firmy nabízející zajímavou a dobře placenou práci někdy 

spoléhají na to, že se jim uchazeči budou nabízet sami. Avšak tento způsob má spíše 

nevýhody. Jedinou výhodou tohoto způsobu obsazování je, že se ušetří za inzerci. Nicméně 

tím, že firma nevysílá žádný signál k potenciálním uchazečům, mnohdy se o práci zajímají i 

uchazeči zcela neupotřebitelní, kromě toho, tento způsob neumožňuje dostatečnou možnost 

výběru.59 

Doporučení současného pracovníka: Tato metoda patří mezi pasivní metody získávání 

pracovníků. Je však třeba vytvořit informační předpoklady, aby pracovníci organizace věděli 

o uvolňovaném nebo volném pracovním místě včas a byly informováni o jeho povaze. 

Výhodou jsou nižší náklady na získávání pracovníků a skutečnost, že uchazeči bývají 

zpravidla vhodní jak odborně, tak svými osobnostními charakteristikami. Nevýhodou je 

omezená možnost výběru z většího počtu uchazečů, ale i nebezpečí vytváření klik 

v organizaci.60 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi: Jde o spolupráci s univerzitami, školami, učilišti 

atd., jedná se o méně využívanou metodu. Některé společnosti organizují pro studenty tzv. 

„dny otevřených dveří“ a účastní se různých akcí, a takto získávají pracovníky s potřebným 

profesním zaměřením a vyhledávají si talenty. Studentům a absolventům také nabízejí stáže, 

které bývají v podstatě „zkušebním obdobím“.61 

Přímé oslovení vyhlédnutého jedince: Metoda klade určité nároky na všechny vedoucí 

pracovníky, jelikož je od nich vyžadováno, aby sledovali, kdo je v určitém oboru dobrý, má 

nápady, stal se známým. Poté, je-li potřeba, jej osloví se svou nabídkou. Mezi výhody patří 

především to, že oslovení lidé jsou většinou vhodní z hlediska odborného i osobnostního 

profilu, také se ušetří za drahé inzerování nebo služby komerčních zprostředkovatelů. Naopak 

nevýhody představuje možnost zhoršení vztahů s organizacemi, kterým se snažíme odlákat 
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pracovníky, ale také to, že takto oslovený pracovník si začne uvědomovat svou cenu, často 

smlouvá o pracovních podmínkách, především odměně.62 

Vývěsky v organizaci nebo mimo ni: Vývěsky by měly být umístěny na takovém místě ve 

firmě, kudy prochází všichni pracovníci, popřípadě musí být umístěny mimo firmu tak, aby si 

jich veřejnost všimla a nabídka oslovila co nejvíce vhodných potenciálních uchazečů. Jedná 

se o levný a dosti rychlý, operativní způsob. Lze uvést podrobný popis pracovního místa a 

dalších požadavků na uchazeče. Potenciální uchazeči se mohou na základě uvedených 

informací sami zhodnotit a posoudit, zda jsou na toto pracovní místo vhodní. Redukuje se tak 

počet evidentně nevhodných uchazečů. Nevýhodou je, že tato metoda oslovuje jen omezený 

počet lidí, neboť o volném pracovním místě se dozvědí jen lidé, kteří se dostanou k vývěsce a 

všimnou si jí.63 

Spolupráce s úřadem práce: Jedná se o zprostředkovávání zaměstnání pro uchazeče i 

organizace pomocí úřadu práce. Tato metoda je bezplatná. Nicméně uchazeči, které úřady 

práce nabízejí, jsou vhodní pro méně kvalifikované pracovní činnosti.64 

Inzerce ve sdělovacích prostředcích: Zatím zřejmě nejrozšířenější metoda získávání 

pracovníků. Jedná ze především o inzerce v tiskovinách, včetně odborných periodik, ale i 

inzerování prostřednictvím rozhlasu či televize. Výhodou této metody je rychlost, během níž 

se inzerát dostane k adresátovi, o volném místě se dozví více lidí než při jiných metodách, 

inzerát jde za potenciálním uchazečem až do jeho soukromí. Vyšší cena inzerce může být 

negativem této metody a s ní spojena snaha tuto cenu minimalizovat i na úkor efektivnosti 

inzerátu. 65 

Používání počítačových sítí (e-recruiting): Princip této metody spočívá v tom, že firmy 

umisťují své nabídky zaměstnání na e-mailové či internetové adresy. Tyto adresy mohou 

využívat i jedinci hledající zaměstnání k umístění jejich nabídky. Výhodu je opět relativně 

nízká cena, operativnost i možnost uvést detailnější informace. Nevýhodou může být 
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nedostatečné rozšíření užívání počítačových sítí i to, že okruh uživatelů e-mail a internetu 

nezahrnuje všechny kategorie pracovníků, popř. je nezahrnuje stejnou měrou.66 

Výběr zaměstnanců 

Jedná se o činnosti navazující na získávání zaměstnanců. Cílem výběru je vybrat mezi 

uchazeči takové, kteří budou jak výkonní, tak budou pro zaměstnavatele pracovat po dobu, 

která je od nich požadovaná, a nebudou jednat nežádoucím způsobem, jenž snižuje 

produktivitu práce a kvalit.67 

Hlavním úkolem výběru pracovníků je zjistit potřebné množství informací, neboť právě 

dostatek informací umožní předvídat úroveň pracovního výkonu uchazeče, jeho chování, jak 

bude schopen se přizpůsobit, jak pracovnímu, tak sociálnímu prostředí organizace, zjistit 

skutečnou motivaci uchazeče, jeho předpoklady k rozvoji a ověřit, zda nabízená práce 

odpovídá jeho představám a ambicím.68 

Výběr pracovníků musí mít strategickou povahu, neboť musí brát v úvahu nejen odborné, ale 

i osobnostní charakteristiky uchazeče a také jeho potenciál a flexibilitu.69 

Proces výběru zaměstnanců 

V procesu výběru se posuzuje, zda je uchazeč způsobilý k výkonu práce na obsazovaném 

pracovním místě. Proto je velmi důležité a nutné specifikovat kritéria, která budou při 

hodnocení použita, zvážit a prověřit platnost a spolehlivost těchto kritérií pro odhadování 

budoucího pracovního výkonu uchazeče a najít a zvolit metody, které co nejobjektivněji 

prokáží, jak uchazeč zvoleným kritériím vyhovuje.70 Obrázek 4 ukazuje každý krok tohoto 

procesu. 

Výběr pracovníků může postupovat v následujících krocích: 

1. zkoumání dokumentů uchazečů - předvýběr 

2. první kontakt uchazečů s organizací v procesu výběru - první rozhovor 
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3. shromažďování a analýza dalších informací o uchazečích, např. testování způsobilosti, 

assessment center, lékařské vyšetření 

4. výběrový, přijímací rozhovor 

5. zkoumání reference (formulář, ústní informace) 

6. předvedení pracoviště uchazečům a jejich představení potenciálním spolupracovníkům 

7. rozhodnutí o přijetí pracovníka 

8. informování uchazeče o přijetí – nabídka zaměstnání.71 

Rozhodující význam pro to, jací pracovníci budou organizaci k dispozici, má kvalita a 

přiměřenost použitých metod při procesu výběru pracovníků.72 

 

Obrázek 4: Jednotlivé kroky procesu výběru pracovníků 

Zdroj:[8] 
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Přijímání zaměstnanců 

Přijímání zaměstnanců následuje poté, co byl vybraný uchazeč informován o tom, že byl 

vybrán a nabídku zaměstnání v organizaci akceptuje, a končí dnem nástupu pracovníka do 

zaměstnání.73 

Jednou z nejdůležitějších formálních náležitostí je vypracování a pozdější podepsání pracovní 

smlouvy, popř. jiného dokumentu, na jehož základě bude pracovník pro organizaci pracovat.74 

Smlouva nemůže být jednostrannou záležitostí firmy, pracovník by měl mít možnost se 

seznámit s návrhem firmy a vyjádřit se k němu a případně vyjednávat. Dále následuje ústní 

seznámení pracovníka s právy a povinnostmi vyplývajícími jednak z pracovního poměru ve 

firmě, jednak z povahy práce na příslušeném pracovním místě.75 

Velmi důležitý krok přijímání pracovníka následuje po podepsání smlouvy, a sice zařazení 

pracovníka do personální evidence.76 

Během prvního dne v zaměstnání by měl být nový pracovník seznámen s všeobecnými i 

firemními předpisy, týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany zdravý při práce. Následně 

může být zaměstnanec seznámen s ostatními pracovníky firmy či pracovní skupinou.77 

Nakonec je pracovník zaveden na místo, kde bude vykonávat práci a jemu přiděleno nezbytné 

zařízení potřebné k výkonu práce. Velmi vhodné je pracovníka povzbudit, vyjádřit mu důvěru 

a popřát mu úspěch v práci. Těmito kroky manažer dává novému pracovníkovi najevo, že si 

jej váží, a tím jej pozitivně naladí a pomáhá mu překonávat počáteční stres.78 
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Adaptace nových pracovníků 

Velmi často podceňovanou oblastí řízení je adaptace nových zaměstnanců, nicméně její 

průběh a výsledky jsou velmi důležité. Pokud nový zaměstnance opustí firmu v krátké době 

po nástupu nebo stáhne-li se do „vnitřní“ výpovědi, jsou to pro firmu značné náklady.79 

Cílem je urychlit zapojení nových pracovníků do organizace, zajistit co nejrychleji jejich 

plnou pracovní výkonnost a zabránit jejich případné nespokojenosti. Nejčastějšími zdroji jsou 

nedostatek informací, nedostatečné zvládnutí pracovních úkolů či nejasná pracovní 

očekávání.80 

2.2.3 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků, nebol-li hodnocení pracovního výkonu, zahrnuje i informovaní 

pracovníka o tom, že je jeho pracovní výkon hodnocen a jakým způsobem je hodnocen, dále 

zvažování zlepšení pracovního výkonu, pokud je zlepšení možné, a způsob jak jej zlepšit. 

Efektivní hodnocení pracovníků vyžaduje, jako nástroj kontroly, existenci norem výkonu, 

informace o výkonu a nástroje zlepšení výkonu. Normy v hodnocení pracovního výkonu jsou 

předem stanovené charakteristiky přijatelné či žádoucí úrovně pracovního výkonu. Aby mohl 

být měřen skutečný pracovní výkon, musejí být k dispozici informace o výkonu, a poté se 

porovnávají výsledky skutečného pracovního výkonu s výkonem normovaným. Nakonec 

musí být manažeři schopni, podniknou nápravné akce a musí k tomu mít patřičné nástroje, 

vždy když skutečný pracovní výkon nesplňuje požadavky norem. 81 

Hodnocení pracovníků je velmi důležité neboť bez něj by nemohlo být efektivně prováděno 

mnoho personálních činností. Hodnocení pracovníků má dvě podoby, neformální a formální. 

Neformální hodnocení je průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během výkonu 

práce. Není prováděno pravidelně, spíše je určeno danou situací, pocitem hodnotícího, jeho 

dojmem i momentální náladou. Jedná se vlastně o každodenní součást pracovního vztahu 

mezi nadřízeným a podřízeným. Neformální hodnocení má značný význam pro usměrňování 
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pracovníka, jeho povzbuzování a oceňování jeho dobré práce, tudíž by zde neměla chybět 

pochvala za dobrou práci, na což mnoho vedoucích pracovníků zapomíná.82 

Formální hodnocení je zpravidla racionálnější a standardizované, pravidelně se opakuje, jeho 

charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Z formálního hodnocení vznikají 

dokumenty, které se zařazují do osobních materiálů pracovníků. Tyto dokumenty pak dále 

slouží jako podklady pro další personální činnosti. Veškerá personální rozhodnutí by měla být 

založena na formálním hodnocení, neboť do jisté míry odstraňuje nedostatky neformálního 

hodnocení.83 

Metody hodnocení pracovníků 

Současné metody zajišťují, aby všichni zaměstnanci v každém oddělení byly hodnoceni 

důsledně dle spravedlivých kritérií. Spravedlnost je velmi důležitá, neboť hodnocení výkonu 

je často významným faktorem pro určování zvýšení mezd a možnosti povýšení. Existuje řada 

forem hodnocení k dosažení rovného zacházení. Např. grafické ratingové stupnice, nucené 

distribuce, behaviorálně zakotvené ratingové stupnice (BARS) a řízení podle cílů (MBO).84 

Grafické ratingové stupnice, jedná se o nejstarší a nejpoužívanější postup, existuje v mnoha 

podobách. Hodnotitel má pro každého podřízeného jeden vytištěný formulář, který obsahuje 

řadu hodnotících kritérií. Stupnice se liší především definováním kritérií, stupněm, v jakém 

osoba interpretující hodnocení může interpretovat to, jakou odpověď hodnotitel zamýšlel, 

dále také tím, jak pečlivě jsou pro hodnotitele definovaná kritéria výkonu.85 

Metoda BARS, je konstruována na základě použití kritických případů, které se používají, 

jakmile zaměstnanci, kteří znají práci, rozpoznají a definují důležité oblasti výkonu, jako 

kritéria rozlišující mezi různými úrovněmi výkonu. Formulář obsahuje 6 - 10 definovaných 

pracovních chování, které jsou popsané tak, aby je bylo možné rozlišovat. Vypracování 

metody BARS je sice časově náročné, drahé a vyvolává procedurální problémy, nicméně má i 

výhody. Může minimalizovat odpor podřízených i nadřízených k hodnocení, podřízení mohou 

přispět k tomu, jak budou hodnoceni. Jelikož se na tvorbě stupnic podílejí zaměstnanci znalí 
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práce, je konečná podoba BARS považována za spolehlivou a validní a pokrývající aspekty 

práce.86 

Hodnotící kritéria pracovníků 

Jestliže chceme hodnotit nějakého pracovníka, jeho pracovní výkon, musíme použít vhodná 

kritéria. Nejčastěji se používají následující kritéria: 

a) Výsledky práce tj. množství práce, kvalita práce, zmetkovost / odpadovost, úrazovost, 

množství obsloužených zákazníků, spokojenost zákazníků, množství reklamací. 

b) Pracovní chování tj. ochota přijímat úkoly, ochota se vzdělávat a rozvíjet, úsilí při 

plnění úkolů, dodržování instrukcí, ohlašování problémů, hospodárnost, zacházení se 

zařízením, vedení potřebných záznamů, dodržování pravidel, řádná docházka, 

podávání návrhů, kouření, požívání alkoholu či drog na pracovišti. 

c) Sociální chování tj. ochota ke spolupráci, jednání s lidmi, vztahy ke 

spolupracovníkům, vztahy k zákazníkům, chování k nadřízeným / podřízeným, styl 

vedení lidí. 

d) Dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti tj. znalost práce, dovednosti, fyzická síla, 

schopnosti koordinace činnosti, vzdělání, diplomy a osvědčení, podnikavost, 

cílevědomost, ctižádost, sociální potřeby, samostatnost, spolehlivost, vytrvalost, 

přizpůsobivost, organizační schopnosti, verbální schopnosti, znalost jazyků, loajalita, 

čestnost, tvořivost, schopnost vest lidi, smysl pro osobní odpovědnost, odolnost vůči 

zatížení a stresu.87  

 

Hodnocení výsledků práce se zaměřuje na hlavní úkoly, především na osobní cíle, které byly 

zaměstnanci stanoveny nebo za které je odpovědný. Pro kvalitu tohoto hodnocení je velmi 

důležitá jasnost, konkrétnost a jednoznačnost zadaných úkolů, ale také možnost zaměstnance 

jejich plnění ovlivnit. Dále také souvisí s tím, jak hodně jsou pro organizaci či složku 

hodnocené úkoly důležité. Hodnocení osobní cílů zaměstnance by mělo brát v potaz změny 

vnějších objektivních podmínek, jako jsou změny legislativního rámce, nebo situace na trhu 

apod.88 
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Hodnocení pracovního chování zahrnuje několik kritérií majících slovní charakter. Je velmi 

důležité, aby se tato hodnotící kritéria zaměřovala na podstatné, jasné a předem známé zásady 

chování zaměstnanců, zejména požadavky stanovené ve vymezení jeho pracovní pozice nebo 

osobních cílech. Hodnotících kritérií vztahujících se k chování zaměstnance by nemělo být 

příliš mnoho, neboť velký počet kritérií vede k formalismu, a zřídka kdy přináší pro 

hodnocení další podstatné informace. U vedoucích pracovníků do kritérií hodnocení spadá i 

jejich řídící chování, resp. schopnost motivovat a rozvíjet zaměstnance, pomáhat jim 

zlepšovat pracovní výkon, poskytovat zpětnou vazbu, působit jako kouč apod.89 

Hodnocení dovedností a znalostí, potřeb, vlastností se zaměřuje zejména na předpoklady 

k náročnějším činnostem, dalšímu rozvoji či povýšení. Toto hodnocení slouží jako podklad 

pro plánování kariéry a nástupnictví. Úskalí je zde především jeho vyšší subjektivita.  

Hodnocení je založeno na zobecnění předpokladů zaměstnance a často i na odhadu jeho 

možností do budoucna. 90 

Stanovení těchto kritérií k hodnocení pracovníka nestačí, zároveň je třeba definovat, jaký 

výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný. 91 

Výsledky hodnocení pracovníků se nejčastěji využívají pro účely: 

 odměňování, 

 rozmisťování pracovníků, ukončování pracovního poměru, povyšování pracovníků, 

 vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

 stimulace ke zlepšení pracovního výkonu a motivování pracovníků.92 

 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitou činností, neboť předpokládá plnění všech 

základních úkolů řízení lidských zdrojů např. dát pracovníka na správné místo, resp. vhodně 

spojovat pracovníka s pracovními úkoly, optimálně využívat jeho schopnosti, formovat týmy, 
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efektivně vést lidi a vytvářet zdravé mezilidské vztahy a realizovat personální a sociální 

rozvoj pracovníků. 93 

2.2.4 Odměňování 

Josef Koubek definuje odměňování pracovníků takto94: „Odměňování v moderním řízení 

lidských zdrojů neznamená pouze mzdu nebo plat, popřípadě jiné formy peněžní odměny, 

které poskytuje organizace pracovníkovi jako kompenzaci za vykonávanou práci. Moderní 

pojetí odměňování je mnohem širší. Zahrnuje povýšení, formální uznání a také zaměstnanecké 

výhody poskytované organizací pracovníkovy nezávisle na jeho pracovním výkonu, pouze 

z titulu pracovního poměru nebo jiného vztahu, na jehož základě pracovník pro organizaci 

pracuje.“ 

Jak již bylo zmíněno ve výše uvedené definici, moderní personalistika chápe odměňování 

šířeji a zahrnuje do něj také: 

 zaměstnanecké výhody např. zlevněné stravování, placená dovolená, věcné dary k 

životnímu nebo pracovnímu výročí, různá firemní připojištění pracovníků, možnost 

používat podnikový automobil pro soukromé účely, poskytování pracovního oděvu či 

příspěvek na pracovní oděv, firmou organizované kulturní akce, služby pro pracovníka 

a jeho rodinné příslušníky, možnost levnějšího nákupu výrobků firmy atd. Všechny 

tyto jmenované výhody poskytované pracovníkovi jsou nezávislé na jeho pracovním 

výkonu, 

 povýšení pracovníka, 

 odvody na zdravotní a sociální pojištění, 

 vzdělávání pracovníka, 

 formální uznání, 

 pozvání na slavnostní oběd nebo večeři, 

 pověřování významnými pracovními úkoly, 

 pověřování vedením lidí, 

 pověřování úkoly školitele nových pracovníků, 

 rozmanitá a zajímavá práce, 

                                                
93 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
94 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
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 dobré a přátelské vztahy na pracovišti, 

 vytváření příznivějších pracovník podmínek a mnohé další formy odměny.95 

 

Z výše uvedeného je patrné, že některé formy odměn nemají ani peněžní povahu, jedná se 

například o pocit úspěšnosti, uznání, poskytování vzdělávání apod.96 Nicméně přispívají ke 

spokojenosti pracovníka, k jeho pocitu důležitosti a užitečnosti, a pracovníka svým způsobem 

potěší.97 

Nehledě na to, co bylo řečeno o moderním pojetí odměňování a odměn, se v praxi stále ještě 

používá převážně či dokonce výhradně peněžní odměňování tj. problematika mezd a platů, 

jejich konstrukce, otázky vztahu peněžních odměn a výkonu, mzdové formy apod.98 

K nástrojům odměňování patří především: 

- základní či pevná mzda, jedná se o tarifní či smluvní tj. hodinová, týdenní, měsíční. 

Představuje zaručenou část individuální mzdy. 

- složka mzdy vázaná na hodnocení osobních schopností zaměstnance, tj. mzda 

vyplácena například ve formě nadtarifní složky nebo osobního ohodnocení. Bývá 

z pravidla přiznávána na delší období, nicméně může být odebrána. Slouží především 

k motivaci ke zvýšení schopností a kvalifikace, ale i ke stabilizaci dlouhodobě 

výkonných zaměstnanců podniku. 

- motivační (výkonová složka), je vyplácena v podobě odměn či bonusů, provize, podílu 

na zisku, úkolové či akordní mzdy atd. Jedná se o pohyblivou složku mzdy, která je 

vázaná na výkon zaměstnance či pracovní skupiny, případně celého podniku. Proto 

stimuluje zaměstnance ke zvýšení a zlepšení individuálního, skupinového či firemního 

výkonu.  

- mzdové příplatky, jedná se o příplatky za mimořádné podmínky práce či pracovního 

místa, které znamenají zvýšené nároky na zaměstnance tj. práce ve ztíženém 

pracovním prostředí, práce v noci atd. 

- zaměstnanecké výhody tj. především služby, finanční příspěvky, cenová zvýhodnění 

poskytované zaměstnancům s cílem zvýšit jejich pracovní stabilitu a spokojenost, 

                                                
95 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Management (Grada). 

ISBN 978-80-247-3823-9. 
96 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-

1407-3. 
97 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Management (Grada). 

ISBN 978-80-247-3823-9. 
98 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 



40 

 

posílit identifikaci s organizací, přispět k rozvoji, relaxaci atd.99 

 

Existuje seznam faktorů, které by při odměňování měly být brány v potaz. Mark 

Goodridg100 uspořádal mzdotvorné faktory znázorněné v tabulce 1. 

Tabulka 1: Mzdotvorné faktory 

Vklad pracovníka Charakteristiky pracovního procesu Výstupy 

Vzdělání 

Kvalifikace 

Dovednosti 

Zkušenosti 

Znalosti 

Kontakty 

Duševní schopnosti 

Fyzická síla/kondice 

Rozhodování 

Řešení problému  

Odpovědnost 

Tvořivost 

Vliv na výsledky 

Iniciativa 

Plánování/organizování 

Řízení/kontrola 

Argumentování 

Vztahy k ostatním 

Komunikace 

Pečování 

Bystrost/obratnost 

Pracovní podmínky 

Používání věcí 

Využívání zdrojů 

Složitost 

Přesnost 

Spolehlivost 

Zisk 

Výkon 

Produktivita 

Kvalita 

Prodej 

 

Zdroj:[13] 

Všechny výše uvedené faktory představují vnitřní mzdotvorné faktory a lze je shrnout do 

těchto skupin: 

- faktory související s úkoly a požadavky na pracovní místo, postavení ve firemní 

hierarchii, zde je zdrojem informací specifikace pracovního místa a hodnocení práce, 

- výsledky práce, pracovní chování, úroveň plnění pracovních úkolů, způsobilost pro 

práci, v tomto případě je zdrojem informací hodnocení pracovníků a evidence 

pracovníků, 

                                                
99 URBAN, J. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013, 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 

978-80-905247-4-3. 
100 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Management (Grada). 

ISBN 978-80-247-3823-9. 
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- pracovní podmínky, které mohou mít negativní dopad na zdraví, bezpečnost, pracovní 

pohodu, dále mohou zvyšovat jeho únavu, vyžadovat zvýšené úsilí, vyvolávat zvýšené 

nepohodlí, nadměrný stress apod.101 

Při odměňování pracovníků je velmi důležité, aby firma brala v potaz také vnější mzdotvorné 

faktory. Jedná se především o situaci na trhu práce, kde může být přebytek nebo nedostatek 

pracovníků určité kvalifikace a úrovně, úroveň a formy odměňování zaměstnanců ve firmách 

konkurujících na trhu práce, v odvětví, regionu, státě, dále také životní způsob popř. životní 

podmínky ve společnosti. Informace firma získá pomocí tzv. mzdového šetření, tj. zkoumání 

toho jak je stejné práce, jaká je vykonávaná v naší firmě, odměňována v jiných firmách. 

Nicméně firma se také musí řídit platnými zákony, předpisy a výsledky kolektivního 

vyjednávání v oblasti odměňování, v oblasti pracovněprávní ochrany a zvláštního zacházení 

s některými skupinami pracovníků. Zde jde především o minimální mzdu, minimální nebo 

dohodnuté mzdotvorné tarify, povinné příplatky, placené překážky v práci, placenou 

dovolenou atd.102 

Jak již bylo v práci zmíněno, existuje několik forem odměňování pracovníků, pojďme se 

podívat detailněji na nejpoužívanější z nich.  

Časová mzda a plat – je určena sazbou za hodinu, kterou pracovníci skutečně odpracují.103 

Může být hodinová, týdenní či měsíční. U dělnických kategorií jde zpravidla o hodinovou 

mzdu, u nedělnických kategorií zpravidla o měsíční plat. Časové mzdy jsou nejpoužívanější 

formou odměňování zaměstnanců i tam, kde jsou doplňovány některou z pobídkových forem, 

obvykle tvoří největší část z odměny pracovníky, proto je na ně soustředěna pozornost 

pracovníků. Neboť na jejich základě vnímají spravedlnost a srovnatelnost systému 

odměňování. Jejich hlavním úkolem je vytvořit strukturu a systém pro srovnatelné a 

spravedlivé odměňování pracovníků, závislé na pracovních úkolech a na jejich 

pracovním výkonu. 104 

Úkolová mzda – jedná se o nejstarší a nejjednodušší formu pobídkového systému pro 

odměňování dělnických prací.105 Odměna je obvykle stanovena za jednotku práce 

                                                
101 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Management (Grada). 

ISBN 978-80-247-3823-9. 
102 KOUBEK, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Management (Grada). 

ISBN 978-80-247-3823-9. 
103 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-

1407-3. 
104 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 
105ARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s.,. 2009. 442 s. ISBN 978-80-247-2890 2. 
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s přihlédnutím k situaci na trhu práce, k úrovni odměňování v zemi, v regionu, v odvětví či 

v organizacích konkurujících firmě na trhu práce, k životním nákladům, k životnímu způsobu 

atd. Zde se jedná o úkolovou mzdu s rovnoměrným průběhem závislosti mzdy na výkonu. 

Nicméně lze použít i tzv. úkolovou mzdu s diferencovaným průběhem závislosti mzdy na 

výkonu, pak je sazba stanovena za kus pro všechny přijatelné kusy až do určité normy či 

stanoveného množství.106 

Podílová mzda – tato forma mzdy je obvykle zcela, nebo alespoň z části, závislá na prodaném 

množství. Používá se v obchodních činnostech a v některých obchodních službách, v prvním 

případě se jedná o tzv. přímou podílovou mzdu a ve druhém případě má pracovník 

garantovaný pevný základ a k němu dostává provizi. Výhodou podílové mzdy je, že odměna 

má přímý vztah k výkonu, nevýhodou může být, že odměnu mohou ovlivnit faktory, které 

pracovník nemá pod kontrolou.107 

Dále také existuje značné množství tzv. dodatkových mzdových forem, které se neustále 

zvětšuje. Autorka se zaměří na nejpoužívanější dodatkové mzdové formy. 

Prémie – je typickou dodatkovou mzdovou formou a široce používanou. Nejčastěji se 

používají k časové nebo úkolové mzdě, ale mohou být uplatněny i u ostatních forem mezd. 

Prémie mají dvě podoby. Jednak mohou být periodicky se opakující, ty se mohou vázat na 

množství odvedené práce, kvalitu, úspory, využívání zdrojů, splnění termínu apod., dále pak 

jednorázové.  V případě jednorázové prémie se jedná o bonusy, mimořádné odměny apod.108 

Osobní ohodnocení – je odměna za schopnosti pracovníka, dlouhodobé zásluhy, přínos pro 

organizaci apod., zároveň slouží k motivaci pracovníka k rozvoji schopností odpovídajícím 

potřebám firmy. Odměna je většinou přiznána na základě hodnocení zaměstnance opírající se 

o kritéria posuzující množství a kvalitu práce, schopnosti, sociální dovednosti atd.109 

Příplatky – mohou být povinné a nepovinné. Povinné jsou zakotveny v právních normách, 

kdežto na nepovinných příplatcích se organizace dohodla s odbory v rámci kolektivního 

vyjednávání na úrovní organizace, nebo je dobrovolně poskytuje pracovníkům. Do povinných 

příplatků zahrnujeme příplatek za práci přesčas, za práci ve svátek, v sobotu a v neděli, za 
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práce ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí, za práci v noci, za vedení, za zastupování atd. 

Příplatky nepovinné jsou na dopravu do zaměstnání, na oděv, na ubytování a ostatní příplatky 

související s vykonáváním práce.110 

2.3  Shrnutí 

V této kapitole se autorka věnovala pojmům personální rozměr managementu a personální 

činnosti. Personální rozměr managementu spočívá hlavně v řízení lidí. Řízení lidí je 

především o získávání, stabilizování, propouštění, rozvoji a optimálním využívaní lidských 

zdrojů v organizaci. Manažer musí být schopen rozvíjet schopnosti a dovednosti pracovníků a 

řešit s nimi případné problémy.  

Dále se autorka zabývala vytvářením pracovních míst, získáváním, výběrem a přijímáním 

pracovníků, hodnocením a odměňováním pracovníků. V rámci získávání, výběru a přijímání 

pracovníků, se stanovují metody, které mají oslovit vhodné kandidáty a vybrat mezi nimi ty, 

kteří odpovídají požadavkům na obsazované pracovní místo. Nové pracovníky je možné 

získávat z vnějších nebo z vnitřních zdrojů. 

Hodnocení pracovníků neboli pracovního výkonu je velmi důležité, neboť je zde možné 

podchytit nedostatky a manažer zvažuje způsob jak jej zlepšit. Hodnocení pracovníků může 

být formální a neformální. Pracovníci jsou hodnoceni podle určitých kritérií např. výsledků 

práce, pracovního chování, dovedností, znalostí apod.  

V rámci odměňování autorka definovala peněžní i nepeněžní formy odměn, dále se zabývá 

jednotlivými typy mezd, mzdovými příplatky, prémiemi apod.  

  

                                                
110 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015, 399 s. ISBN 

978-80-7261-288-8. 



44 

 

3 Charakteristika společnosti  

Společnost MONTIFER s.r.o. se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí a strojních 

zařízení. Působí na českém trhu od roku 1995, nicméně v současné době má společnost 

mnoho kontraktů i v zahraničí. Management firmy získává nové, i zahraniční, kontrakty 

především díky doporučení stávajících obchodních partnerů, díky webovým stránkám 

www.montifer.cz a rovněž také nabídkami v rámci jednotlivých výběrových řízení.111  

3.1  Údaje o společnosti 

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 8359. Hlavní sídlo společnosti je v ulici Hradecká 1383 v Přelouči. Od roku 

1997 do roku 2006 byl jediným vlastníkem a jednatelem Milan Kobr, od roku 2006 je dalším 

vlastníkem společnosti firma KASI, spol. s r.o. a dalšími jednateli na základě společenské 

smlouvy jsou Ing. Stanislav Ulm a Ladislav Lhoták. Předmětem podnikání je: 

 výroba a montáž ocelových konstrukcí, 

 výroba dílu pro průmyslové stroje a zařízení, 

 výroba svařenců, 

 obrábění nejen na CNC strojích, 

 výroba a montáž automatických parkovacích systémů.112 

 

Zavedený systém managementu jakosti odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009 a 

ČSN EN ISO 3834-2. 113 

Společnost v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí, proto se společnost 

přihlásila k podnikatelské odpovědnosti za dopady svých činností na životní prostředí, a 

rovněž se zavázala podnikat opatření v souladu s moderními trendy managementu řízení 

ochrany životního prostředí. Systém environmentálního managementu společnosti splňuje 

požadavky normy ČSN EN ISO 14 001:2005. Cílem je především snižování dopadů vlastní 

činnosti na životní prostředí a prevence proti znečišťování životního prostředí ve všech fázích 

přípravy a realizace výroby.114 

 

                                                
111Výroční zpráva MONTIFER s.r.o. 2014 
112Výroční zpráva MONTIFER s.r.o. 2014 
113 Výroční zpráva MONTIFER s.r.o. 2014 
114 Příručka EMS MONTIFER s.r.o. 
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Zaměstnanci 

Pro zajišťování výroby firma disponuje vlastním týmem 85 zkušených pracovníků, z toho je 

zde zaměstnáváno 39 technicko-hospodářských pracovníků a 3 osoby zdravotně postižené. 

Dle počtu zaměstnanců se tak společnosti řadí mezi středně velké podniky.115 

Ředitel společnosti, je zodpovědný za jakost tzv. zmocněnec pro jakost. Dále zodpovídá za 

zavedení a udržování systému managementu kvality, za vývoj a kontrolu systému a za 

koordinaci problémů spojených s jakostí, za potřeby zlepšování, podporuje povědomí o 

závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace. Mimo to také předkládá zprávy pro 

přezkoumání systému jakosti vedením a zpracovává po vzájemných konzultacích 

s odpovědnými pracovníky strategii společnosti.116 

Komunikace ve firmě 

Ve společnosti jsou pravidelně pořádány porady nejen vedení, ale i širšího kolektivu. Je 

vytvořen informační systém uvnitř společnosti.117 

Způsoby zajišťování komunikace mezi pracovníky: 

 porady vedení společnosti, 

 písemná nařízení ředitele společnosti, 

 školení pracovníků společnosti, 

 ostatní dokumenty.118 

 

Informace o zakázkách, zákaznících, dodavatelích, také informace a postupy při vlastním 

procesu apod. jsou vedeny písemnou formou na zakázkových listech, seznamech kooperací, 

seznamech o dodavatelích, záznamech o akci, v montážním deníků, v záznamech o 

kontrolních dnech a ostatních záznamech uvedených v dokumentaci systému jakosti. Veškerá 

další komunikace je vedena v počítačovém systému, pomocí emailu, mobilních telefonů 

apod.119 

                                                
115 Interní dokumenty spol. MONTIFER s.r.o. 
116 Příručka jakosti MONTIFER s.r.o. 
117 Příručka jakosti MONTIFER s.r.o. 
118 Příručka jakosti MONTIFER s.r.o. 
119 Interní dokumenty spol. MONTIFER s.r.o. 
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Zaměstnanci jsou každoročně na konci kalendářního roku seznamováni s cíli společnosti na 

následující období a s vyhodnocením činnosti společnosti za uplynulý rok.120 

Organizační struktura společnosti 

Na následujícím obrázku 5 je znázorněna struktura společnosti MONTIFER s.r.o. Jsou zde 

jasně patrné vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti pracovníků.  

 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti MONTIFER s.r.o. 

Zdroj: [21] 

3.2  SWOT analýza 

Pojednává o silných a slabých stránkách podniku a jeho příležitostech a hrozbách. Název 

SWOT je tvořen prvním písmenem anglických výrazů Strengths – silné stránky, Weaknesses 

– slabé stránky, Opportunities – příležitosti, Threats – hrozby. Silné a slabé stránky jsou 

                                                
120 Interní dokumenty spol. MONTIFER s.r.o. 
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společností ovlivnitelné, jedná se tedy o vnitřní (interní) analýzu, která hodnotí situaci uvnitř 

podniku, zatímco příležitosti a hrozby firma ovlivnit nemůže, zde jde o analýzu vnější. SWOT 

analýza podniku bude rozdělena na analýzu S-W a O-T a následně budou jednotlivé analýzy 

propojeny. 

V následujících tabulkách 2 a 3 jsou specifikovány silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti 

společnosti MONTIFER, s.r.o. 

Tabulka 2: Silné a slabé stránky společnosti MONTIFER s.r.o. 

STRENGTHS – Silné stránky WEAKNESSES – Slabé stránky 

 kvalifikovaní zaměstnanci 

 certifikace  

 kvalitní zpracování zakázek 

 chrání životní prostředí 

 pravidelné školení a zkoušky 

zaměstnanců 

 velká fluktuace 

 slabé vedení firmy 

 chybí objektivní hodnocení 

 nízká motivace zaměstnanců 

 občasné prodlevy s dodávkami 

Zdroj: vlastní 

Jak již bylo výše zmíněno O-T analýza je analýza externí, hodnotí podnikatelské okolí firmy a 

veškeré vnější vlivy, které ovlivňují činnosti podniku, pozitivně či negativně.  

Tabulka 3: Příležitosti a hrozby společnosti MONTIFER s.r.o. 

OPPORTUNITIES - Příležitosti THREATS - Hrozby 

 prosperita obchodních partnerů 

 dotační programy na technologie a 

vzdělávání 

 nové trhy, možnost expandovat do 

dalších zemí 

 nové technologie 

 možnost získání dalších certifikací 

 nízký počet odborně způsobilých 

potenciálních zaměstnanců na trhu 

práce 

 rizikové odvětví průmyslu 

 rostoucí konkurence na globálních 

trzích 

 bariéry vstupu, nutnost certifikací 

 snížení poptávky v klíčových 

zákaznických regionech 

Zdroj: vlastní 
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Smyslem SWOT analýzy je propojení interní a externí analýzy. Z propojení je patrné, které 

silné stránky mohou být posilněny příležitostmi, dále hrozby, které mohou být částečně 

eliminovány či odstraněny pomocí silných stránek. Slabé stránky společnosti, které mohou 

být minimalizovány pomocí příležitostí, a hrozby, které je potřeba odstranit, neboť ohrožují 

slabé stránky podniku. 

V tabulce 4 jsou propojeny jednotlivé analýzy S-W a O-T do SWOT.  

Tabulka 4: SWOT analýza společnosti MONTIFER s.r.o. 

SWOT analýza 

Interní analýza 

S: Silné stránky W: Slabé stránky 

E
x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 

O: 

Příležitosti 

Dotační programy na 

technologie a vzdělávání mohou 

ještě více zvyšovat kvalifikaci 

zaměstnanců. 

Možnost expandovat na nové trhy do 

dalších zemí, může částečně zvýšit 

motivaci pracovníků. 

T: Hrozby Pravidelné školení a zkoušky 

zaměstnanců mohou zvýšit 

počet odborně způsobilých 

zaměstnanců na trhu práce. 

 

Velká fluktuace zaměstnanců ve 

firmě může snižovat kvalitu výroby 

a podpořit tak růst konkurence. 

Zdroj: vlastní 

3.3  Shrnutí 

Firma MONTIFER s.r.o. působí na trhu od roku 1995, nicméně teprve nedávno překročila 

hranici mezi „střední“ firmy. Společnost tvoří každoročně zisk, který investuje zpět do 

provozu.  

Již od založení společnosti je základní motto podnikatelské strategie v oblasti návrhu, vývoje 

a výroby těžkých ocelových konstrukcí, strojních dílů a automatických parkovacích systémů 

trvalé dosahování smluvené úrovně jakosti výrobků tak, aby byla splněna zákazníkova 

očekávání a jeho požadavky v oblasti jakosti, časové dostupnosti a ceny.121 

                                                
121 Interní dokumenty spol. MONTIFER s.r.o. 
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Z provedené SWOT analýzy je patrné, že firma má mnoho předností, příležitostí, ale také 

několik nedostatků a hrozeb, které ji mohou ohrozit. Pokud však podnik využije svých silných 

stránek a příležitostí k odstranění nebo alespoň minimalizaci slabých stránek a hrozeb, může 

tak upevnit svou pozici či získat lepší postavení na trhu.   
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4 Analýza personální činnosti v organizaci 

Tato kapitola se zabývá vybranými personálními činnostmi ve společnosti MONTIFER s.r.o. 

Analýza ve společnosti probíhala na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 48 

zaměstnanců, a na základě řízeného pohovoru. Některé dotazníkové otázky měly vyzkoušet 

znalosti zaměstnanců ohledně firmy, autorka znala správné odpovědi.  

4.1  Získávání zaměstnanců 

Zaměstnanci jsou získáváni na základě požadavků vedoucího výroby. Firma získává 

zaměstnance pouze z vnějších zdrojů, není zde možnost kariérního růstu. Zaměstnanci mají 

možnost se o nabídce práce dozvědět z následujících zdrojů: 

● nabídnout se firmě sám/sama, 

● přes počítačovou síť, 

● na doporučení současného pracovníka, 

● z vývěsků v organizaci nebo mimo ni, 

● přes úřad práce, 

● v rozhlase. 

 

Průběh procesu 

Poté co zaměstnanec firmu kontaktuje, sjedná se schůzka s vedoucím výroby a následně je 

zaměstnanec proveden výrobními prostory, kde jsou zkoušeny jeho praktické znalosti. O jeho 

přijetí ho informuje buď vedoucí výroby, nebo personalista. V případě, že zaměstnanec 

zaujme, dozví se o svém přijetí ihned, jinak nejčastěji do jednoho týdne. Následně jsou 

zaměstnanci podány informace o tom, kde bude pracovat, jaká je pracovní doba, popis práce 

apod. Před nástupem do práce zaměstnanec musí projít zdravotní prohlídkou. 

První den mistr zaměstnance zařadí na pracoviště, zaměstnanec dostane pracovní čip, kterým 

označuje své příchody a odchody, skříňku na oblečení, ochranné osobní pracovní pomůcky a 

jsou provedeny školení BOZP, seznámení s předpisy společnosti apod. Každý rok jsou poté 

prováděny pravidelné školení bezpečnostním technikem.  

Zaměstnanci mají tříměsíční zkušební dobu, pracovníci na dělnických pozicích jsou nejprve 

přijímáni na dobu určitou, aby v případě vzniku problémů mohl být pracovní poměr ukončen. 
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Smlouvy jsou poté prodlužovány pomocí dodatků a později jsou převedeny na dobu 

neurčitou. Technicko-hospodářští pracovníci jsou přijímáni na dobu neurčitou.  

Výsledky dotazníkového šetření 

Jak již bylo výše zmíněno, dotazníkového šetření se zúčastnilo 48 zaměstnanců. Některé 

dotazníkové otázky měly vyzkoušet znalosti zaměstnanců ohledně firmy, autorka znala 

správné odpovědi. 

V následujícím obrázku 6 jsou znázorněny zdroje, z jakých se zaměstnanci o nabídce práce 

dozvěděli a procentní počty jednotlivých pracovníků.  

 

Obrázek 6: Graf zdroje získávání zaměstnanců 

Zdroj: vlastní 

Polovina dotázaných zaměstnanců uvedla, že se firmě nabídla sama. Méně častým uváděným 

zdrojem bylo na doporučení současného pracovníka, jiná možnost, přes počítačovou síť, či 

firma jej oslovila sama. Jako jinou možnost zaměstnanci uváděli např. přes jinou firmu, od 

známých, z internetu. 

Na otázku, kdo vás informoval o vašem přijetí, odpovědělo 52 % zaměstnanců přímý 

nadřízený, 23 % uvedlo personalistu a 25 % uvedlo jinou možnost. Nejčastěji uváděnou jinou 

možností bylo od ředitele společnosti. 
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Více než ¼ zaměstnanců zúčastněných se v dotazníkovém šetření uvedla, že první den v práci 

nebyly řešeny administrativní náležitosti jako BOZP, firemní předpisy a jiné. Avšak mnoho 

zaměstnanců v podniku pracuje již řadu let, proto je možné, že si na svůj první den v práci ne 

zcela vzpomíná. Naopak 73 % zaměstnanců uvedlo, že administrativní náležitosti řešilo.  

U většiny pracovníků probíhala adaptace jak seznámením s prací, tak seznámením 

s pracovním kolektivem, pouze 8 % dotázaných uvedlo, že bylo seznámeno jen s pracovním 

kolektivem a 19 % bylo seznámeno pouze s prací.  

Obrázek 7 zachycuje procentní počet zaměstnanců, kteří v době adaptace absolvovali či 

nikoliv školení, kurzy apod. 

 

Obrázek 7: Graf absolvování kurzů či školení v době adaptace 

Zdroj: vlastní 

Nejčastěji uváděnými školeními a kurzy byly jeřábnické školení, svářečské, bezpečnostní, 

vazačské kurzy, školení pro účetní a personalisty. 

4.2  Hodnocení pracovníků 

V podniku MONTIFER s.r.o. neprobíhá formální hodnocení. Veškeří zaměstnanci jsou 

hodnoceni neformálně a nepravidelně přímým nadřízeným. Případně mohou být hodnoceni na 

základě upozornění, doporučení od managementu.  
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Výsledky dotazníkového šetření 

Na otázku, probíhá formální hodnocení vašeho pracovního výkonu, chování, dovedností, 

znalostí, odpovědělo 17 % dotázaných ano, pravidelně, 38 % občas dle potřeby, 24 % 

neprobíhá formálně a 21 % odpovědělo, že neprobíhá vůbec. Zde jsou dvě možnosti řešení 

vzniklého problému, buď zaměstnanci neznají rozdíl mezi formálním a neformálním 

hodnocením, nebo se zde projevila slabá informovanost zaměstnanců ze strany vedení firmy, 

jelikož jak již bylo výše zmíněno, hodnocení zaměstnanců ve firmě probíhá pouze neformálně 

a mnoho zaměstnanců o tomto skutku zdá se neví.  

Více než ¼ dotázaných zaměstnanců také uvedla, že výsledky hodnocení ovlivňují výši jejich 

mzdy. Na následujícím obrázku 8 je tato skutečnost zachycena. 

 

Obrázek 8: Graf ovlivnění výsledků hodnocení na výši mzdy 

Zdroj: vlastní 

4.3  Odměňování 

Zaměstnanci na dělnických pozicích jsou odměňováni na základě počtu odpracovaných hodin 

vynásobených hodinovou sazbou, jedná se tedy o časovou mzdu. Technicko-hospodářští 

pracovníci mají mzdu fixní. V mimořádném případě mají zaměstnanci možnost požádat o 

vyplacení zálohy na mzdu. Všichni pracovníci dostávají od společnosti příspěvky na 

stravování.  
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Jak technicko-hospodářští pracovníci, tak pracovníci na dělnických pozicích mají možnost i 

nepeněžních odměň. Technicko-hospodářští pracovníci mají firemní mobilní telefony, mají 

možnost účastnit se kurzu anglického jazyka přímo na pracovišti v pracovní době a na rozdíl 

od pracovníků na dělnických pozicích mají příspěvek na penzijní připojištění. THP i dělníci si 

mohou vypůjčit nářadí či odkoupit nepotřebný materiál, mohou používat služební auta i pro 

soukromé účely a jiné. Dělníci dostávají pracovní oděv i obuv a jednou ročně dostávají prací 

prostředek.  

Zaměstnanci mají možnost pracovat přesčas, dostávají prémie, mimořádné odměny, osobní 

ohodnocení apod.  

Výsledky dotazníkového šetření 

Více než polovina dotázaných zaměstnanců uvedla, že jejich mzda není závislá na množství 

odvedené práce, 34 % pak uvedlo částečně ovlivněna a 13 % uvedlo, že jejich mzda je 

ovlivněna množstvím odvedené práce, zde je opět možnost, že zaměstnanci neznají rozdíl 

mezi mzdou úkolovou a mzdou hodinovou, neboť v podniku nikdo není hodnocen na základě 

norem ani jiných úkolů.  

Pouze 17 % oslovených zaměstnanců má pocit, že nejsou odměňováni spravedlivě vzhledem 

k pracovnímu úsilí, naopak 24 % procent uvedlo, že je odměňováno spravedlivě. Avšak více 

než polovině respondentů připadá, že jsou spravedlivě odměňováni pouze někdy. Tato situace 

je znázorněna na následujícím obrázku 9. 
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Obrázek 9: Graf spravedlivé odměňování vzhledem k pracovnímu úsilí v % 

Zdroj: vlastní 

Více než polovina zaměstnanců uvedla, že dostávají od firmy příspěvky na stravování, 

pracovní oděv či příspěvek na penzijní připojištění, 48 % však uvedlo, že nikoliv.  

Následující obrázek 10 zaznamenává, o jaké příspěvky mají zaměstnanci zájem na základě 

jejich hodnocení od 1-5, kdy 1 = nejlepší.  Nejvíce žádané jsou jiné příspěvky, zaměstnanci 

nejčastěji uváděli např. příspěvek na penzijní spoření a penzijní připojištění, stravenky, roční 

procentní zvýšení mzdy o 5 až 10 %, příspěvky na dovolenou, příspěvky na školení, příplatky 

za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Dále by zaměstnanci měli zájem o příspěvek na 

dopravu do zaměstnání a na ubytování. Příspěvek na pracovní oděv byl vyřazen, neboť 

zaměstnanci pracovní oděv dostávají. 
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Obrázek 10: Graf příspěvky, o které mají zaměstnanci zájem 

Zdroj: vlastní 

Nejčastěji uváděnými hodnotami byly hodnota 1 u dopravy do zaměstnání, tedy nejvíce 

žádané, u příspěvku na bydlení byla nejčastější odpověď číslo 3 a u jiných příspěvků byla 

nejčastěji zvolenou hodnotou hodnota 1.  

V případě nepeněžních odměn, odpovědělo 72 % respondentů, že má možnost nepeněžních 

odměn jakožto možnost používat podnikový automobil pro soukromé účely, poskytování 

pracovního oděvu, jazykový kurz, odkup zbytkového materiálu, příspěvek na penzijní 

připojištění. Nicméně 28 % dotázaných odpovědělo, že možnost nepeněžních odměn nemá, 

přestože všichni zaměstnanci dostávají různé formy nepeněžních odměn. 

Následující obrázek 11 znázorňuje, o jaké nepeněžní odměny mají zaměstnanci zájem na 

základě jejich hodnocení od 1-5, kdy 1 = nejlepší. Nejvíce žádané nepeněžní odměny jsou 

v podobě stravenek, dále pak věcné dary k životnímu či pracovnímu výročí, firmou 

organizované kulturní akce a nakonec jiné nepeněžní odměny. Jako jiné nepeněžní odměny 

byly uváděny dárkové balíčky k narozeninám či k vánocům, 13. a 14. plat, masérské služby. 

Zde byla vyřazena možnost používat pracovní automobil a poskytování pracovního oděvu, 

neboť tyto odměny zaměstnanci v současné době mají. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

na dopravu do zaměstnání na ubytování jiné

PŘÍSPĚVKY, O KTERÉ MAJÍ ZAMĚSTNANCI 
ZÁJEM

průměrné hodnocení



57 

 

 

Obrázek 11:Graf nepeněžní odměny, o které mají zam. zájem 

Zdroj: vlastní 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 91 % mužů a 9 % žen, průměrný věk všech dotázaných 

zaměstnanců je 43 let. Průměrný věk mužů je 42 let a průměrný věk žen je 49 let. 

Nejmladšímu zúčastněnému zaměstnanci je 18 let a nejstaršímu 70 let. Na dělnických 

pozicích pracuje 76 % dotázaných, zbylých 24 % dotázaných zaměstnanců patří mezi 

technicko-hospodářské pracovníky. Více jak 10 let ve firmě pracuje 48 % procent dotázaných, 

21 % ve firmě pracuje 5 až 10 let, 15 % je ve firmě 2 až 5 let, 6 % odpovědělo 1 až 2 roky a 

10 % zúčastněných dotazníkového šetření ve firmě pracuje méně než 1 rok. 

4.4  Doporučení  

Z výše uvedených vyhodnocení dotazníkového šetření je mnohdy patrné, že zaměstnanci 

nevidí rozdíl mezi formálním a neformálním hodnocením. Zaměstnanci mají pocit, že 

výsledky hodnocení ovlivňují výši jejich mzdy, což by mohlo mít negativní dopady na jejich 

přístup ke společnosti, neboť se mohou domnívat, že nebyli odměněni spravedlivě. Zde by 

měla společnost zvážit, zda by nebylo vhodné zavést pravidelné formální hodnocení. Neboť 

pokud zaměstnanci vědí o tom, že jsou hodnoceni, vědí za co jsou hodnoceni, jakým 

způsobem, jaké z výsledků plynou postihy a naopak přínosy a jsou informováni o výsledcích 

svého hodnocení a proč jsou takové či onaké, mají potřebu být ve své práci lepší. Pokud 

zaměstnanec vidí, že může o svou práci přijít, snaží se více.  
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Zaměstnanci také nevidí rozdíl mezi úkolovou mzdou a mzdou hodinovou, navíc nevědí, že 

dostávají příspěvky či nepeněžní odměny. Je velmi důležité, aby si zaměstnanci uvědomovali, 

že např. možnost půjčit si podnikový automobil není zcela běžné, je to něco, co mají navíc. A 

své nepeněžní odměny by neměli brát jako samozřejmé, ale vážit si možností navíc. Pokud 

zaměstnanci vědí o svých benefitech, nepeněžních odměnách, prémiích a podobně, jsou více 

motivovaní a zvýší se jejich pracovní výkon. 

Proto je velmi důležité o těchto věcech zaměstnance pravidelně informovat, bylo by 

prospěšné zlepšit komunikaci mezi vyšším a nižším managementem, konat častěji formální 

porady. Vedoucí výroby či mistři by poté měli o novinkách informovat i zaměstnance na 

dělnických pozicích. Komunikace ve firmě je jednou z nejdůležitějších funkcí, neboť firmu 

firmou nedělá výroba nebo prodej, ale zaměstnanci.  

Jelikož v podniku zatím není zcela řízen pracovní výkon podle přesně daných pravidel, 

autorka navrhuje tvorbu nových dvou organizačních dokumentů, a to směrnic. První 

směrnice bude vymezovat hodnocení pracovního výkonu v návaznosti na ostatní organizační 

dokumenty a platnou legislativu (mimo jiné určovat k danému pracovnímu místu kritéria 

atd.). Druhá směrnice, která bude navázána na směrnici první, se bude zabývat odměňováním. 

V této směrnici budou vymezeny intervaly možných odměn k daným pracovním místům 

v určité periodě.  

Z informací, které autorka měla, vyplývá, že firma klade důraz na personální agendu. 

Personalistika ve firmě se velmi poctivě zabývá získáváním pracovníků, nicméně by se měla 

také více věnovat motivaci zaměstnanců, práci s nimi, stanovení objektivního hodnocení a 

stanovení optimálních mzdových postupů.  

4.5  Shrnutí 

Ve čtvrté kapitole se autorka zabývala analýzou vybraných personálních činností ve 

společnosti MONTIFER s.r.o. Na základě dotazníkového šetření a řízeného pohovoru 

analyzovala činnosti získávání zaměstnanců, hodnocení pracovníků a odměňování.  

V podkapitole získávání zaměstnanců je popsán přesný postup získávání zaměstnanců ve 

firmě, zdroje získávání, dále první pracovní den zaměstnance. Následující podkapitoly se 

zabývají hodnocením a odměňováním zaměstnanců. Zde jsou vymezeny typy mezd, které 

zaměstnanci pobírají, příspěvky, nepeněžní odměny a podobně. Každá z těchto kapitol 
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obsahuje zpracovanou část dotazníkového šetření. V poslední podkapitole autorka shrnula 

nedostatky a navrhla opatření do budoucna.   
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ZÁVĚR 

Činnosti řízení lidských zdrojů jsou nevyhnutelné pro každou společnost, proto je velmi 

důležité, aby manažeři tyto činnosti vykonávali správně. Bez těchto činností by společnost 

nemohla dlouhodobě dosahovat svých vytyčených cílů v oblasti řízení lidí a zaměstnanci by 

tak dosahovali velmi nízkých pracovních výkonů. 

Cílem bakalářské práce byla analýza vybraných personálních činností ve společnosti 

MONTIFER s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké téma, autorka zpracovala tři 

vybrané personální činnosti. První činností je získávání zaměstnanců, dále hodnocení 

pracovníků a třetí činností je odměňování. V teoretické části je specifikován a rozebrán proces 

získávání zaměstnanců, dále pak způsoby hodnocení a odměňování zaměstnanců.  

Získávání zaměstnanců se skládá ze tří fází. Jedná se o identifikaci potřeby zaměstnance, 

výběr a přijímání. Dále by se nemělo zapomínat na adaptaci pracovníka. Pokud si podnik 

nového zaměstnance chce udržet i v budoucnu, měla by seznámit nového pracovníka s kolegy 

i s jeho prací. Snižuje tak náklady na fluktuaci a zvyšuje zaměstnancovu spokojenost v práci.  

Hodnocení zaměstnanců je pro podnik důležité především z toho důvodu, že může porovnávat 

výkony z předešlých období, ale také může hodnotit chování, schopnosti či dovednosti 

zaměstnance. Pro podnik je přínosné znát schopnosti, dovednosti, pozitiva a negativa 

jednotlivých pracovníků, neboť na jejich základě může zaměstnance dosadit na takové místo, 

kde může být prospěšnější. 

Formy odměňování, bonusy, prémie, příspěvky či nepeněžní odměny, jsou u mnoha 

zaměstnanců formou motivace. Pokud si společnost zaměstnance chce udržet, měla by zvážit 

formy odměn a především zaměstnance odměňovat na základě jeho skutečných přínosů pro 

organizaci. Jakmile zaměstnanec bude mít pocit, že není hodnocen přímo  úměrně svému 

vynaloženému úsilí, může se také stát, že společnost o svého pracovníka přijde. Poté se opět 

bude muset vrátit k nákladnému získávání nového zaměstnance. 

V praktické části bakalářské práce se autorka nejprve zabývala charakteristikou společnosti 

MONTIFER s.r.o. a poté jednotlivými personálními činnostmi ve společnosti. Společnost se 

zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí, výrobou dílů pro průmyslové stroje a 

zařízení, výrobou svařenců, obráběním nejen na CNC strojích a v neposlední řadě výrobou a 

montáží automatických parkovacích systémů. Proto je pro společnost velmi důležité najít 
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kvalifikované, schopné, spolehlivé a manuálně zručné pracovníky. Jelikož se jedná o 

společnost, která se počtem svých zaměstnanců řadí, mezi střední podniky, je také důležité, 

aby se proces získávání nemusel několikrát opakovat. Podnik na získávání zaměstnanců klade 

velký důraz, již při pohovoru je zaměstnanec zaveden za pracovní halu, kde jsou vyzkoušeny 

jeho praktické znalosti. Pro společnost je velmi důležitá kvalita, a tedy kvalitě odváděná 

práce, proto společnost pravidelně a opakovaně proškoluje své zaměstnance a zvyšuje tak 

jejich kvalifikaci.  

Autorka na základě dotazníkového šetření provedeného ve firmě, zjišťovala z jakých zdrojů, 

se zaměstnanec o práci dozvěděl, kdo ho o jeho přijetí informoval, jaké má příspěvky, 

nepeněžní odměny, apod. Z těchto materiálů vyplývá, že interní komunikace ve společnosti 

není zcela dostatečná a bylo by prospěšné na tomto problému zapracovat. 

Další činností, kterou se autorka v podniku zabývala, bylo hodnocení pracovníků. Jelikož 

v podniku, ale neprobíhá formálně, bylo společnosti doporučeno zvážit možnost formálního 

hodnocení, neboť by mohlo společnosti pomoci motivovat pracovníky k lepším pracovním 

výkonům. 

Poslední činností řízení lidských zdrojů, kterou se autorka zabývala, je odměňování. Zde 

z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že mnoho zaměstnanců buď nevidí rozdíl mezi 

hodinovou a úkolovou mzdou, nebo nejsou dostatečně informováni. Mnoho z nich také neví, 

jaké dostávají nepeněžní odměny, což by mohlo být zapříčiněno slabou komunikací ve firmě. 

Během řízeného pohovoru bylo zmíněno, že ve firmě není nastaven optimální mzdový 

systém, což se autorka pokusila vyřešit v poslední kapitole s názvem doporučení. 

V poslední kapitole praktické části autorka doporučila společnosti MONTIFER s.r.o. několik 

změn. Jedná se o zlepšení komunikace mezi vyšším a nižším managementem, zlepšit 

motivaci zaměstnanců, stanovit objektivní hodnocení a v neposlední řadě stanovit 

optimální mzdové postupy.  

Zavedení výše zmíněných doporučení by mohlo zefektivnit chování zaměstnanců vůči firmě, 

zlepšit jejich pracovní výkon, kvalitu odváděné práce apod., což by mohlo pozitivně ovlivnit 

celý chod firmy a její postavení na trhu.  
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