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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá řízením lidských 
zdrojů ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o. na 
základě teoretických poznatků dostupných z 
odborné literatury, praktických poznatků získaných 
prostřednictvím rozhovorů s personálním ředitelem 
společnosti a následného dotazníkového šetření mezi 
zaměstnanci. Cílem práce je prozkoumat a posoudit 
systém řízení lidských zdrojů ve společnosti, určit 
možné problémy a následně navrhnout jejich řešení. 

Abstrakt
The Bachelor’s Thesis deals with human resource 
management at Crocodille ČR, spol. s r.o. based on 
theoretical knowledge from literature, practical 
knowledge gained through an interview with the HR 
director of company and a subsequent survey 
between employees. The aim of this thesis is to 
explore and review the system of the human 
resource management at company, specify possible 
problems and consecutively improve this process

Struktura práce
Teoretická část
• 1. kapitola - Pojetí řízení lidských zdrojů
• 2. kapitola - Činnosti řízení lidských zdrojů
Praktická část
• 3. kapitola – Seznámení se společností
• 4. kapitola – Činnosti řízení lidských zdrojů
• 5. kapitola – Dotazníkové šetření
• 6. kapitola – Shrnutí a návrhy

Cíl práce
Cílem bakalářské práce je prozkoumat a posoudit 
systém řízení lidských zdrojů ve společnosti 
Crocodille ČR, spol. s r.o., určit možné problémy a 
následně navrhnout jejich řešení

Výsledky

NÁVRH

Zjištění 1
Vytvořit a rozdat dokumenty upřesňující  
informace týkajících se popisu a 
specifikace pracovního místa

Zjištění 2
Zaměřit se na  získávání zaměstnanců z 
vnitřních zdrojů

Zjištění 3 Zavést formální hodnotící rozhovory

Zjištění 4
Provádění podrobnějších osobních 
pohovorů 

Zjištění 5
Zavedení, některé ze zaměstnaneckých 
výhod

Zjištění 6
Poskytnout zaměstnancům vzdělávací 
kurzy

Závěr
Praktická část bakalářské práce se zabývala 
zkoumáním fungování těchto jednotlivých činností 
ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o., na základě 
rozhovorů s personálním ředitelem společnosti a 
následným dotazníkovým šetřením mezi 
zaměstnanci. V souvislosti s informacemi, získaných 
prostřednictvím těchto dvou metod byl následně 
zhodnocen systém řízení lidských zdrojů ve 
společnosti. U některých činností, u kterých byl 
shledán buďto velmi či méně patrný problém bylo 
navrženo jejich řešení.  

3

9

15

9

19

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Zaměstnanci společnosti

Struktura respondentů


