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Úvod

V rámci svého příspěvku vám chci představit základní směry úvah o rozvoji personální
práce v podnicích a abych zároveň s tím ve stručnosti prezentovala výsledky průzkumu
zaměřeného na zmapování stavu řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách působících
v České republice a na zjištění, kdo je v podnicích skutečným nositelem personálního
řízení. To znamená nejenom vykonavatelem personálních činností, ale také tvůrcem
koncepce práce s lidmi a rozhodovatelem. 

Provedený průzkum je jen jedním z projevů odborného zájmu o to, jak se stávající trendy
rozvoje personální práce – vyznačující se zaváděním nových koncepcí práce s lidmi ve
firmách a nacházející odraz také v proměnách „HR slovníku“ – daří zavádět do praxe.
Změny v pojetí personální práce se projevují (přinejmenším) ve dvou rovinách:  v rovině
věcné / koncepční (tedy především obsahové) a v rovině terminologické / lexikální (tedy
spíše, i když nejen, formální).

Změna odrážející se ve volbě názvu a především ve výkladu pojmů spojených
s personální prací v podnicích – označená zde výše jako rovina terminologická – by
z hlediska rozvojových trendů neměla být pouhou formální změnou lexika (jak tomu
ovšem někdy v českých firmách bývá), ale především výrazem měnícího se pohledu na
lidskou pracovní sílu, na péči o ni a o její rozvoj. 

Prvním signálem změny na této úrovni byla v našem prostředí změna názvu – tj. od
útvarů osobních a kádrových na útvary personální, respektive paralelně či synonymně
s tímto označením na útvary řízení lidských zdrojů. Formálnost této změny – vedená
především snahou o „tlustou čáru za minulostí“ a nikoli znalostí rozdílu mezi pojetím
personálního řízení a řízení lidských zdrojů – byla zřejmá zejména v první polovině 90. let
minulého století. S nepochopením rozdílu mezi personálním řízením a řízením lidských
zdrojů jako dvou koncepcí jen částečně se překrývajících se však setkáváme dodnes.

Ať už však přijmeme za svou kteroukoli koncepci, nelze již dnes na zaměstnance pohlížet
jen jako na „nákladovou položku“ či na prosté vykonavatele svěřených funkcí. Projevem
této významové změny je v terminologické rovině postupné upouštění od užívání
poněkud zavádějícího označení lidské zdroje. Stále častěji se místo o využívání lidských
zdrojů hovoří o potřebě rozvoje lidského potenciálu a kapitálu – nebo přinejmenším o
rozvoji lidských zdrojů. Zaměstnanci jsou pak považováni za jedinou dlouhodoběji
udržitelnou konkurenční výhodu. Klíčovou schopností organizací se tak stává schopnost
rozpoznat, získat, udržet si a především rozvíjet takové zaměstnance, kteří se stanou
nositeli, šiřiteli a zejména tvůrci nových souborů znalostí (tzv. „knowledge workers“,
znalostní zaměstnanci, v teorii řízení znalostí). 

Vzrůst významu personální práce

Změny terminologické poměrně věrně odrážejí změny v oblasti věcné, koncepční, chcete-
li obsahové. Jestliže podniková praxe neulpí na pouhé „změně nálepky“, je změna
pohledu na zaměstnance a snaha o maximalizaci rozvoje jejich potenciálu provázena také
nutnou změnou v obsahu a rozsahu personální práce a ve významu, který je jí samotné i
jejím nositelům ve firmách přikládán.



Přijmeme-li pro tuto chvíli tezi, že hlavními nositeli personální práce v organizacích jsou
personalisté (HR specialisté, personální manažeři či ředitelé – ani zde nepanuje
terminologická shoda), zdá se být logickým rovněž požadavek na změnu postavení
personálních (HR) útvarů – na jejich posun do hierarchicky nejvyšších manažerských
úrovní a vytvoření jejich strategického partnerství s ostatními členy vrcholového vedení a
s představiteli majoritních vlastníků. To zároveň předpokládá:

● mnohem větší sdílení personálních činností s liniovými a vrcholovými manažery – to
bude vyžadovat redefinici a přesun některých funkcí výhradně nebo ve větší míře než
doposud na manažery „generalisty“ (ne-personální manažeři) na straně jedné a
straně druhé zvýšení podílu personálních (HR) manažerů na přípravě strategie a
zesílení jejich rozhodovacích pravomocí,

● změnu rolí personálních (HR) pracovníků – nejen od převažující role „úředníka“,
administrátora a správce „tvrdých dat“ o pracovnících ke strategickému partnerství,
ale zejména směrem k získávání nových rolí tvůrce vizí, kouče, interního poradce a
konzultanta,

● zpracování standardů pro práci personalistů, spolu s vytvořením profilu jejich
kompetencí (ve významu pravomocí a odpovědností, ale především způsobilostí), což
souvisí také se změnami požadavků na jejich vzdělání.

A nyní již k samotnému průzkumu a k tomu, zda a jak se výše uvedené trendy a
požadavky teorie skutečně naplňují v praxi:

Výsledky průzkumu

Průzkum byl realizován formou dotazníkového šetření (respondenti – personální / HR
manažeři, osloveno 30 firem, návratnost 63 %) a interview (24 respondentů – 13 z nich
pracovalo na pozicích odpovídajících personálním / HR manažerům, 3 na pozicích
manažerů vzdělávání a 5 na jiných pozicích, ve svých firmách však byli pověřeni
personálním řízením, resp. se na tuto pozici připravovali). Použitý nestandardizovaný
dotazník obsahoval následující části:

1. Charakteristika společností a postavení personálních (HR) útvarů

2. Role personalistů a personální činnosti

3. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců (rozvojová složka péče o lidské zdroje)

4. Vzdělání personalistů

Ze získaných výsledků uvádím pro potřeby tohoto sdělení následující údaje:

V 61 % případů je vedoucí personálního útvaru  (útvaru řízení lidských zdrojů) členem
nejvyššího vedení, případně má možnost se podílet na tvorbě strategií, ve 14 % případů
je PÚ (útvar ŘLZ) přímo podřízen generálnímu řediteli – nepodílí se však na strategických
činnostech, plní spíše poradní funkce („štáb“). V ostatních případech (25 %) jsou
personální útvary součástí výkonného managementu, případně fungují jako „podpora“
pro ostatní útvary společnosti. Ve dvou případech nemá firma (zatím) funkci personalisty
zřízenu.

Průzkum nepotvrdil (ovšem ve shodě s trendy) tezi, že hlavními nositeli personální práce
ve firmách jsou personalisté – v 81 % případů se respondenti shodli na tom, že nositelem
PŘ (ŘLZ) jsou stejným dílem personalisté a linioví manažeři. Dále byli uvedeni: generální
ředitel a majitelé nebo společníci – 6 společností (dáno velikostí a předmětem podnikání
společnosti) a vedoucí týmů – 4 společnosti.

Následující tabulka uvádí přehled nejvýznamnějších rolí personalistů tak, jak se na nich
shodli respondenti dotazníku:

Pořadí Označení role Počet procent



1. Personální úředník
Administrátor 82 %

2.-3. Profesionální interní konzultant
Poradce a informátor 76 %

4. Inovátor 64 %

5.-6. Ochránce smluv
Stratég 47 %

7. Kolektivní vyjednavač
Lektor v oblasti ŘLZ 6 %

Průzkum dále v zásadě potvrdil předpoklady, že na řadě činností označovaných tradičně
jako personální funkce participují spolu s personálními také ostatní manažeři. 


