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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce je personální controlling a jeho možnosti využití ve zdravotnictví. Ve 

své práci se nejprve věnuji obecnému popisu controllingu a řízení lidských zdrojů. Poté se zabývám 

rozborem personálního controllingu, kde rozebírám úkoly personálního controllingu, druhy 

personálního controllingu, nástroji personálního controllingu a také jeho cíle. Ve své praktické části 

se věnuji rozboru a charakteristice konkrétního zdravotnické zařízení poskytující péči v regionu 

Jižních Čech. Návrh možnosti užití personálního controllingu při vedení a řízení tohoto konkrétního 

zařízení. Cílem mé práce je posoudit možnosti využití personálního controllingu ke zlepšení řízení a 

fungování konkrétního zdravotnického zařízení. 

 

Klíčová slova 

Controlling, personální controlling, řízení lidských zdrojů, zdravotnictví, řízení kvality 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is about personnel controlling and its possibilities of use in healthcare. I first 

talk about general description of personnel controlling and about human resource management. 

The second part of this thesis deals with the analysis of personnel controlling where I discuss the 

tasks of personnel controlling, types of personnel controlling, personnel controlling tools and also 

its aims. In the practical part of this bachelor thesis, I deal with the analysis and characteristics of a 

specific medical facility providing care in the region of South Bohemia. The suggestion of the 

possibility of using personnel controlling in the management and control of this specific facility. The 

aim of this bachelor thesis is to assess the possibilities of using personal controlling for improving 

the management and functioning of a particular medical facility. 
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Úvod 

Vhodný systém řízení firmy je jedním ze základních předpokladů jejího dobrého fungování. 

V závislosti na velikosti firmy, její struktuře a odvětví, ve kterém podniká existuje řada specifik 

charakteristických pro daný obor podnikání. Přes tyto odlišnosti existuje shoda v základních 

principech, který by měl management firmy dodržovat, pokud se chce dlouhodobě prosadit. 

Personální controlling vnímám jako komplexní systém, který funguje v několika rovinách. Reflektuje 

individuální cíle a odlišnosti každé firmy, vychází z důkladné vstupní analýzy a svým fungováním, 

kontrolními mechanismy a principy řízení a vedení lidských zdrojů umožňuje řízení podniku. Druhou 

komplexní rovinou je řízení v čase, kdy průběžně dochází k hodnocení plnění stanovených cílů a 

výsledné hodnocení je využito pro aktualizace řídících procesech, ale i k úpravě a modifikaci 

stávajících plánů. Jedná se o univerzální systém, který pokud je správně využívaný, je vysoce 

flexibilní. Ze všech definic, které jsem o controllingu četl mi jako nejvýstižnější připadá tato: „Je to 

koncepce řízení zaměřená na výsledek, který překračuje hranice funkcí a koordinuje plánování, 

kontrolu a informační toky.“ (1) 

 

 Ve své práci jsem se zaměřil na možnost využití controllingu ve zdravotnictví. Důvodem je, že 

zdravotnictví je velmi specifické prostředí s často protichůdnými požadavky na fungování a řízení. 

Povinnost poskytovat všem kvalitní zdravotní péči bez omezení je protiklad s limitovanými 

prostředky i kapacitami, kterými každé zařízení disponuje. Prioritou není vytvářet zisk, ale 

poskytovat zdravotní péči. Přesto se ale fungování a hospodaření zdravotnických zařízení musí řídit 

obecnými ekonomickými principy. Druhým specifikem je fakt, že zdravotnická zařízení poskytují 

vysoce specializovanou péči, často s extrémními požadavky na odborné vzdělání, speciální vybavení 

a lékaře, stejně jako ostatní personál jsou na toto systematicky připravováni a školeni. Jejich 

odborná medicínská edukace obvykle přesahuje jejich manažerské znalosti a dovednosti. 

Implementace systému řízení tak může být nástrojem, který pomůže účelně a dlouhodobě řídit 

provoz a chod daného zařízení. Ucelená koncepce řízení pomáhá koordinovat jednotlivé kroky, 

anticipovat případné hrozby a přizpůsobovat provoz aktuální situaci, ale již s orientací na budoucí 

fungování zařízení. 

 

V teoretické práci se nejprve věnuji pojmu controlling obecně, stručně historii, základním rysům a 

cílům controllingu. Uvádím základní principy fungování, úkoly a nástroje, které lze využít. Stručně 

definuji operativní, strategický a finanční controlling a specifika implementace controllingu ve 

zdravotnictví. V samostatné kapitole pak popisuji charakteristiky personálního controllingu. Další 

samostatná kapitola, kterou je řízení lidských zdrojů je stručně charakterizována. Poslední kapitola 

teoretické části je věnována pojmu kvality ve zdravotnictví a možnostem řízení kvality. 

 

V praktické části je stručně uvedená metodika. Následuje kapitola s charakteristikou pracoviště a 

základní SWOT analýza. V dalších kapitolách se pak postupně věnuji řízení lidských zdrojů v 

konkrétním zdravotnickém zařízení. Dále řízení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče, 

sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Poslední hodnocenou skutečností je objem 

poskytnuté péče. 

 



 6 

V závěru pak uvádím souhrn zjištěných informací a stručné doporučení ke zlepšení sledovaných 

parametrů. 

  



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST 
  



 8 

1 Controlling 

1.1 Pojem controlling 

„Controlling je nástroj přispívající k zajišťování dlouhodobé výkonnosti firem. Je to soubor 

vzájemně propojených kontrolních činností, které napomáhají dosažení podnikových cílů a včas 

indikují hrozby vyžadující přijmout příslušná opatření.“ (2) 

 

„Moderní, funkční model řízení, jehož existence v podniku umožní včasnou reakci na vznikající 

problémy ještě před možným vznikem existenční krize.“ (3) 

 

„Controlling je souhrn pravidel, strategie a finančnictví, informací a procesů. Cíl controllingu je 

podpora managementu, za účelem dosažení předem stanovených cílů daného podniku.“ (4) 

 

„Je to koncepce řízení zaměřená na výsledek, která překračuje hranice funkcí a koordinuje 

plánování, kontrolu a informační toky.“ (1) 

 

Názory na controlling nejsou jednotné v tom, co přesně by měl daný pojem vyjadřovat a čím vším 

by se měl controlling zabývat. „V praxi lidé s titulem controller zastávají funkci, která je v krajním 

případě o trochu více než účetnictví, v jiném krajním případě de facto generální management.“1 

Proto zde uvádím definice controllingu, jak je uvádějí jednotliví autoři. (5) 

 

Pojem controlling má základ v anglickém slově „control/to control“, pro které v českém jazyce 

máme dva významy. Jedním z nich je řídit, ovládat či mít pod kontrolou, na druhou stranu lze chápat 

i pouze jako kontrolovat či prověřovat. (5) (3) 

 

Z tohoto důvodu nejsou názory na controlling jednotné v tom, co přesně by měl daný pojem 

vyjadřovat a čím vším by se měl controlling zabývat. Význam pojmu controlling je proto potřeba 

chápat více jako systém řízení než jako pouhé provádění kontroly. Podstatou controllingu je 

porovnání skutečných výsledků s daným plánem a následné řešení odchylek. Musí stanovit priority, 

abychom mohli řešit problémy, které brání podniku, aby dosáhl svých strategických nebo 

operativních cílů. Controlling se orientuje převážně na budoucnost, na minulost se zaměřuje, pouze 

pokud mu poskytuje podněty pro budoucí řízení.  

 

Controlling je nástroj, který přispívá k zajištění dlouhodobého výkonu firem. Jeho hlavní funkcí je 

zlepšení řídících procesů, omezení rizik a přispění k co nejvyšší hospodárnosti daného podniku. 

Controllingem nazýváme celý proces stanovení cílů, plánování a řízení v oblasti financí a výkonů. 

Jedná se o soubor vzájemně propojených činností. Controllingem nazýváme celý proces stanovení 

cílů, plánování a řízení v oblasti financí a výkonů. Controlling je tedy zaměřen na výsledek a musí 

 

 

 
1 ANTHONY. Management. In Eschenbach, R. Controlling. ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2000, s. 77 
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koordinovat plánování, kontrolu a toky informací. Jako takový, je controlling výsledkem spolupráce 

manažerů a controllerů. Controlling zahrnuje aktivity jako rozhodování, definování, stanovení, 

řízení a regulace. Jako manažerská činnost by měl být využíván v každém podniku bez ohledu na 

velikost. (6) 

 

Controlling má obecné charakteristické rysy: 

• Cíle 

• Identifikace kritických míst 

• Budoucnost 

• Aktivity 

• Analytické procesy pro porovnání plánu a skutečnosti (2) 

 

 
Obrázek 1: Procesní řízení podniku – vztah managementu a controllingu upravit (7) 

1.2 Historie controllingu 

V současné době je v podniku controlling poměrně častým pojmem. Původně však controlling 

pochází ze Spojených států, kde jsme se s ním mohli poprvé setkat na přelomu 19. a 20. století u 

velkých podniků jako General Electric nebo Ford Motor Company. Controlling měl v tu dobu na 

starost hlavně finanční záležitosti, kdy měl nahradit tradiční manažerské účetnictví. Vznikl 

především na popud investorů, kteří vyžadovali dosažení předem nastavených cílů a minimalizaci 

rizik u svých aktiv, tedy samozřejmě i podniků. Velký rozmach zažil během světové hospodářské 

krize, která zapříčinila změny v dosavadním vnímání vnitropodnikového řízení. Controllerům často 

přibývaly nové úkoly např. sběr a příprava podkladů, rozhodování nebo kontrola. V průběhu 20. 

století zejména v 50. a 60. letech došlo k největšímu rozšíření controllingu, kdy controlleři tvořili 

plány a snažili se o jejich porovnání s realitou. Později v dalších letech se controller transformoval 

spíše na finančního manažera, jehož úkolem bylo plánování, zisk kapitálu a poradenství včetně 

vedení účetnictví.  

 

V Evropě můžeme první známky controllingu datovat koncem 2. světové války z důvodu obnovy 

poválečného hospodářství a s příchodem amerického kapitálu. Funkce controllerů jsou zaváděny 

v dceřiných firmách amerických společností. V polovině 70. let bylo zavedení controllingu jednou 



 10 

z variant, jak se kvůli stagnaci průmyslu či ropné krizi vyrovnat s tlakem hospodárnosti a efektivitou 

řízení podniku. Controlling se rozvíjel nejen v podnicích, ale i na akademické půdě. 

 

V České republice (tehdejším Československu) máme první náznaky již ve 20. letech minulého 

století v podnicích, které se nechaly inspirovat americkými vzory. V této době byly československé 

podniky brány za světovou špičku. Průkopníkem controllingu či controllingové filozofie je brán 

Tomáš Baťa. Mezi (7)největší československé závody mohou být bezpochyby brány Baťa Zlín, Škoda 

Plzeň či Zbrojovka Brno. Po krátkém poválečném oživení bohužel nastoupilo období centrálního 

řízení, kdy se podniky nemohly samy rozhodovat, což je v rozporu s ideou controllingu. Controlling 

se znovu objevuje po pádu komunistického režimu v 90. letech 20. století a stejně jako v Evropě po 

konci 2. světové války je spjat se vstupem amerického kapitálu. (5) (3) 

1.3 Cíle controllingu 

Při snaze o zavedení controllingu je potřeba si uvědomit důvod a záměr jeho použití. Controlling 

tvoří subsystém řídících systémů. Proto cíle samotného controllingu, jsou odvozeny od cílů podniku 

tak, aby byl management schopen reagovat na případné změny v prostředí, ale současně zavést 

nová opatření, která povedou k naplnění budoucích cílů. (7) 

 

Cíl controllingu je základem a důvodem pro vybudování a užívání systému controllingu a jeho funkcí. 

Asi nejdůležitějším úkolem controllingu je přispět k životaschopnosti daného podniku, zjištění 

konkurenceschopnosti a podpora vrcholného managementu.  

 

Zajištění životaschopnosti zahrnuje několik cílů řízení: 

• Zajištění schopnosti anticipace a adaptace 

• Zajištění schopnosti reakce 

• Zajištění schopnosti koordinace 

 

Controlling by měl zajistit vytvoření předpokladů adaptace, získání a příprava aktuálních a 

vhodných informací. Poskytuje informace, o již existujících změnách okolí (adaptování se), ale 

zároveň zpracování důležitých údajů, které mohou ovlivnit budoucí změny v okolí (anticipace). 

Pouhé popsání a pochopení problému nestačí k zajištění schopnosti adaptace a anticipace, kdy 

controlling se stává aktivním v celém procesu řízení od tvůrčího procesu příprav až po realizaci 

rozhodnutí. (5) 

 

K zajištění schopnosti reakce podniky zavádějí informační a kontrolní systémy, které informují 

vedení podniku (vedoucí pracovníky) o vztahu mezi plánovaným stavem a skutečným vývojem a 

umožňují mu na to reagovat.  

 

Aby byla zajištěna schopnost koordinace je potřeba, aby controlling zajistil spolupráci jednotlivých 

podsystémů a sladil jejich aktivity. Koordinace by měla být prováděna tak, aby zamezila příliš velkým 

změnám, které mohou narušit chod a vývoj podniku. Aby mohl být naplněn tento cíl je potřeba 

vymezit pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, čímž dojde k usměrnění informačního 

toku.  
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Aby controlling mohl správně fungovat, je potřeba dosáhnout vyváženosti mezi všemi dílčími cíli 

managementu. Nemůžeme se orientovat pouze na jeden úkol, ale je potřeba zaměřit se na více cíle 

a pro správné naplnění věnovat každému z nich stejné množství úsilí. 

 

Controllingové cíle spočívají v zajištění, již dříve uvedených schopností (koordinace, reakce, 

adaptace a anticipace řízení). Controlling tímto podporuje nepřímo dosažení cílů z oblasti kapitálu, 

zaměstnanců a okolí. 

 

Ke stanovení cílů přispívá kromě vedení i okolí, ať už se jedná o zaměstnance nebo investory. 

Investoři mají záměr udržet či dokonce lépe zúročit svůj kapitál vložený do daného podniku. Velikou 

váhu má i konkurence, zákazník nebo dodavatel, avšak kvantifikace těchto cílů je většinou pro 

podnik velice nákladná. (5) 

 

Dosažení cíle řízení nezávisí pouze na controllingu, ale také na využití a účinnosti jiných nástrojů. 

Zodpovědnost za úspěšnost podniku nebo dosažení určitého cíle nese vedení podniku, proto má 

controlling také charakter doplňujícího managementu. 

 

 
Obrázek 2: Cíle controllingu v systému řízení (5) 

1.4 Principy a funkce controllingu 

V úplných začátcích vývoje controllingu zastával hlavně funkci registrační. Byl zaměřený na sbírání 

dat a jeho role byla spíše pasivní. Druhým stupněm byl controlling, který měl navigační funkci a ten 

byl zaměřen na kontrolu správného hospodaření a na zpracování různých návrhů na zlepšení. Třetí 

a nejvyšší stupeň je controlling zaměřený na řízení. Jde o vytvoření vlastního systému řízení, který 

má vlastní filozofii a pro řízení využívá všechny informace z oblastí plánování, kontroly a regulace 

podnikových aktivit. Jedná se o inovační a koordinační funkci. 
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Controlling je postaven na třech principech: 

– Orientace na cíl – controlling pomáhá stanovit cíle podniku, pomocí shromáždění informací 

zajišťuje jejich kontrolu a poté vytváří ideální metody pro plánování 

– Orientace na úzké profily – v podniku může nalézt několik tzv. úzkých míst zabraňujících 

podniku optimálně fungovat, controlling má tedy za úkol tato místa odkrýt a eliminovat je  

– Orientace na budoucnost – controlling má za úkol vytvoření impulsů pro budoucnost, avšak 

jejich základ pramení již z minulosti, kdy vychází z chyb a odchylek, ke kterým v minulosti 

došlo a tím se snaží předejít podobným problémům (3) 

 

Z cílů controllingu lze odvodit jeho funkce. Controlling se ujímá určitých funkcí nebo provádí určité 

výkony a služby pro řízení a tím může podpořit management při plnění úloh. Děje se to pomocí 

dvou způsobů: controllingovými službami a controllingovými výkony pro vedení. (5) 

 

Výkony a služby jsou plněny za účelem podpory managementu při plnění úloh pomocí funkcí řízení 

podniku: 

– Plánování 

– Rozhodování 

– Koordinování 

– Motivování 

– Informování 

– Kontrolování 

 

Controllingové služby, které zaštiťuje manažer, v sobě obsahují informace vedoucích pracovníků, 

podporují regulace, pokouší se řídit pomocí zpětné vazby a snaží se o podnikové ekonomické 

poradenství. Také v sobě zahrnují poradenskou a informační funkci.  

 

Naopak controllingové výkony pro vedení má na starosti controller, který nese zodpovědnost za 

vybudování a ošetřování podnikově ekonomického systému, systémovou koordinaci a řízení a snaží 

se o aktivní rozvoj a vnášení myšlenkového vlastnictví controllingu do podnikových rozhodnutí. Dá 

se tedy usoudit, že v sobě obsahuje koordinační a inovační funkci. (5) 

 

Aby controlling dokázal naplnit všechny své cíle, musí vykonat řadu úkonů a funkcí. Jedná se hlavně 

o podporu a doplnění řízení a jeho koordinaci (informační, inovační a koordinační funkce). 

 

– Podpora řízení – controlling zaštiťuje funkci podpůrného systému, poskytuje veškerý 

servis a dává rady, pomocí nichž se management rozhoduje a také nese odpovědnost za 

včasnost a správnost této podpory. Manažer se však nemusí řídit radami controllingu. 

Controlling zde funguje jako informační funkce. 

 

– Doplnění řízení – může se do jistě míry aktivně podílet na řízení podniku a to především 

díky controllingovým nástrojům a tvorbě metod, kdy doplňuje práci samotných manažerů. 

Poté přebere řízení a implementuje do svého systému dané nástroje. V oblasti řízení 

mohou být v případě krizových situací rozšířeny kompetence controllingu, kdy může 

přebrat odpovědnost při rozhodování. Tyto kompetence se však liší u jednotlivých 
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podniků, kde záleží především na velikosti, stylu řízení či pouze snaze managementu o 

implementaci controllingu. Můžeme tedy říci, že se zde jedná o funkci inovační. 

 

– Koordinace – controlling má za úkol vytvořit předpoklady pro koordinaci v systému řízení. 

Lze tedy říci, že se zapojuje do vývoje jednotlivých podsystémů řízení. Snaží se podílet na 

vytváření struktur systémů a procesů, které uvnitř probíhají, ale také na jejich vzájemných 

vztahích. Jedná se zde tedy o koordinační funkci. (3) 

 

 
Obrázek 3: Doplnění managementu výkony a službami controllingu pro řízení (5) 

 

 

 

1.5 Controller a jeho funkce 

Některé podniky, alespoň ty střední nebo větší, zřizují vlastní controllingová pracoviště. I když jsou 

tato pracoviště zřízena není controlling úkolem pouze samotného controllera, nýbrž i každého 

manažera. Proto je správné provedení controllingových aktivit výsledkem spolupráce mezi 

manažery a controllerem. 
 

Pro správnou funkci controllingu je důležité, aby ho prováděl kvalifikovaný a kompetentní 

pracovník. K tomu je využíván controller, který musí splňovat osobní i odborné předpoklady. 

 

Mezi osobní předpoklady controllera zahrnujeme analytické myšlení, zvládání stresu a zátěže, která 

je na controllera kladena, ať už ze strany nadřízených či podřízených pracovníků. S tím je spjata 

schopnost týmové práce, ale i umění prosadit své zájmy. Controller musí umět vycházet a 

spolupracovat se svými kolegy, ale i dokázat je řídit a motivovat. K tomu neodmyslitelně patří 

schopnost empatie, aby byl controller schopný se svými kolegy správně komunikovat a správně 

k nim přistupovat. 

 

Kromě výše zmíněných osobních předpokladů musí projevit i znalosti odborné. Mimo 

ekonomického vzdělání byl měl mít vědomosti interního a externího účetnictví, orientaci ve 
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strategickém řízení podniku, znalost controllingových nástrojů, umět plánovat a sestavit rozpočet, 

rozumět investicím a být je schopen posoudit a v neposlední řadě by měl mít znalosti v oblasti 

kontroly. Vzhledem k tomu, že má na starosti důležité podněty pro podnikové řízení by měl mít 

znalosti z prostředí podniku a jeho okolí. Ne každý controller musí mít všechny předpoklady, 

protože úlohy mohou být rozděleny do skupin, kdy se každý může orientovat jen na určitou oblast. 

(4) 

 

Jak již bylo řečeno, na procesu controllingu se musí podílet všichni vedoucí pracovníci v podniku, 

kteří jej mohou svými výkony podpořit nebo ovlivnit. Tím může management, potažmo manažer, 

přebrat funkci a zodpovědnost za controlling. Rozdíl mezi manažerem a controllerem je, že manažer 

nese odpovědnost za dosažení stanovených cílů podniku. Formuluje cíle a plány, řeší dané problémy 

a napravuje chyby. Zatímco controller se snaží manažerovi s danými úkoly pomoci. Zajišťuje, aby 

měl manažer dostatek informací pro jeho činnost, vytvářením podkladů pro plánování, prováděním 

kontrol nebo vytvářením různých nástrojů (viz Obrázek 4). 

 

 
Obrázek 4: Controlling jako průnik množin odpovědností manažera a controllera (1) 

Controller tedy napomáhá vedoucím pracovníkům při analýze konkurence, zvolení nového výrobku, 

sestavení slabých a silných stránek nebo při orientaci na úzká místa. Při své práci vytváří také mnoho 

analýz. (3) 

 

Mezi úlohy controllingu patří plánování, kontrola a řízení podniku. V návaznosti na tato vymezení 

se dá usoudit, že jsou úlohy controllera obdobné. Nemusí to však znamenat, že by měl všechny 

funkce plnit sám, nýbrž s pomocí řídících pracovníků. V ideálním případě by měl plnit pouze funkci 

poradce či koordinátora, což by vedlo k naplnění úkolů a dosažení požadovaných zisků. Proto se 

controlling dnes nemusí vykonávat pouze prostřednictvím controllera, ale samotnými pracovníky. 

Z tohoto důvodu se controlling stále častěji stává samocontrollingem. (1) 

 

1.6 Úlohy a nástroje controllingu 

Pro každou fázi controllingového procesu, jako je zjištění skutečností, stanovení budoucích úkolů, 

vyhodnocení informací nebo analýza rozdílů je potřeba udělat i soubor instrumentů, které pomůžou 

udržet tento koloběh funkční. Pokud dané fáze pracují podle stanovených potřeb, zajistí tím 
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správnou funkčnost pro řízení. Tato řízení se dají rozdělit na tři úrovně podnikového řízení s jasně 

danými úlohami (viz Obrázek 5): 

 

• Normativní řízení – je potřeba vymezit vlastní vizi ve snaze nalezení smyslu podniku nebo 

existence, stanovit žebříček základních hodnot, na kterých podnik funguje a určit zásady 

chování uvnitř podniku, ale i vůči jeho okolí (stakeholders) 

• Strategické řízení – tvorba strategie a plánování způsobí udržení již existujících 

potencionálů úspěchu, popřípadě i zajištění nových potenciálů 

• Operativní řízení – opírá se o využití soustavy dosavadních podnikových plánů a rozpočtu, 

popřípadě využití již existujících potencionálů úspěchu k docílení co možná nejvyšší 

rentability nebo likvidity (5) 

 

 
Obrázek 5: Oblasti úloh controllingu v systému řízení (5) 

 

Naprostá většina autorů, kteří o controllingu píší, rozdělují controlling na operativní a strategický, 

potažmo finanční. Strategické řízení bývá bráno jako dlouhodobé řízení, naopak operativní jako 

krátkodobé. Strategický controlling je zaměřen na podporu managementu při snaze vytvořit 

potenciál úspěchu a operativní controlling podporuje a doplňuje management při optimalizaci 

podnikových aktivit. (3) 
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1.6.1 Operativní controlling 

Operativní controlling můžeme pochopit jako systém řízení zachycující krátké časové úseky. Lze zde 

snadno zasahovat do průběhu činností a napravovat chyby. Zaměřujeme se hlavně na likviditu a 

rentabilitu podniku. (3) 

 

Úkolem operativního controllingu je optimalizace podnikové činnosti a procesů, které poté vedou 

k zefektivnění řízení tvorby zisků. Lze porovnávat reálné výsledky s plánovanými cíli a navrhnout a 

implementovat opatření, která mají zajistit naplnění operativních plánů. Operativní controlling své 

aktivity směřuje hlavně do oblasti pracovního kapitálu, sleduje vývoj v krátkém časovém horizontu. 

Na úrovni procesů se orientuje na kalkulace a řízení pomocí aktivit (ABC – Activity Based Costing, 

ABM – Activity Based management). Za pomoci těchto přístupů mohou být sledovány alokace 

nákladů v servisních či výrobních činnostech a firma tím může vyřadit skutečné náklady na produkt. 

Umožňuje také zvýšení operativní produktivity, kdy se výstup blíží přidané hodnotě. Efektivnost 

aktivit lze stanovit pomocí měřítka výkonnosti KPI a firma má přehled o svých aktivitách, které 

zajišťuje efektivně, a naopak které je nutné upravit. Podstatná je také kontrola nevyužité kapacity, 

která slouží ke zlepšení efektivity plánovacích kapacit. (2) 

 

Mezi nejčastější operativní metody a nástroje patří: 

• ABC analýza, ABM analýza, 

• BSC metoda (balanced scorecard), 

• brainstorming, 

• finanční analýza, 

• analýza bodu zvratu, 

• analýza nákladů, 

• analýza odchylek. 

1.6.2 Strategický controlling 

Zajistit trvalou existenci podniku je jedním z hlavních úkolů strategického controllingu. S tím bývá 

spojené i strategické myšlení a tvorba nástrojů. Na jedné straně znamená strategický controlling 

myšlenkový postoj (strategické myšlení a jednání) a na straně druhé zřízení infrastruktury (systém 

nástrojů, instituce), které podporují procesy plánování strategie a její následné prosazení pomocí 

koordinačních a informačních výkonů Úkol strategického controllingu tkví v budování a udržování 

potenciálu úspěchu s přihlédnutím na působení likvidity. Strategický controlling má za úkol dále 

rozpoznat problémy a odchylky rychleji, než se vzdálí od stanovených operativních čísel. V systému 

regulačních okruhů, který je velmi propletený, do sebe zasahují strategický a operativní controlling. 

Tak lze ukázat působení strategických rozhodnutí a zajistit realizaci strategií v operativním 

plánování a dále prováděných opatření. (5) 

  

Dalším cílem je podpořit strategické plánování podniku. Aktivně se podílí na tvorbě klíčových 

ukazatelů výkonnosti a na dalším postupu při jejich zpracování. Informace, kterými se strategický 

controlling zabývá, jsou zásadní pro další firemní aktivity. Strategický controlling je tedy především 

zaměřen na technologie, výzkum a vývoj či investice. Při plnění strategických cílů je potřeba 
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sledovat i případná rizika. Pro odhalení rizik fungují systémy včasného varování. Strategický 

controlling se podílí na zabezpečení stálé existence firmy a na její prosperitě. Strategický controlling 

musí odhalit a vyhodnotit odchylky od nastavených ukazatelů a to rychleji, než zásadně ovlivní 

operativní činnosti. (2) 

 

Mezi nejčastější strategické metody a nástroje patří: 

• PESTEL analýza, 

• SWOT analýza, 

• Porterův model pěti sil, 

• Bostonská matice, matice GE, 

• benchmarking. 

1.6.3 Finanční controlling 

Nejen strategický controlling, ale i finanční patří mezi důležité aspekty organizačních struktur, které 

zajišťují jejich efektivnost. Je však důležité vymezit si správně rovnováhu mezi controllingem 

strategickým a finančním. Převaha jednoho z nich může při zvýšení nákladů vést ke snížení jeho 

účinnosti, což se projeví i na výkonu dané organizace. Hlavním nástrojem finančního controllingu je 

finanční analýza. (2) 

 

Spojení finančního a provozního hospodaření se často označuje jako finanční controlling. Pomocí 

bilancí pohybů, finančních toků a jiných finančních výpočtů může finanční controller analyzovat a 

znázornit vztahy hospodařením a souběžným finančním hospodařením. Finanční controller má za 

úkol odhalit a zpracovat strukturní souvislosti, ale méně se zapojuje do řízení denního provozu. (1) 

 

Finanční controlling lze chápat jako hodnocení efektivity využívání peněžních prostředků v podniku. 

Jedná se o soubor objektivních kritérií, která se používají pro měření výkonnosti v porovnání s již 

dříve nastavenými kvantitativními standardy. Finanční ukazatele, jež se ve finančním controllingu 

užívají, se zaměřují na finanční výstupy. Hodnocení finanční výkonnosti používá podnik pro 

porovnání současné výkonnosti s již dříve zjištěnými hodnotami nebo pouze k porovnání 

s konkurencí. Finanční controlling se odráží jak v rovině strategické, tak i operativní.  

 

Cílem finančního controllingu je efektivně řídit finanční zdroje firmy, a přitom se zaměřuje hlavně 

na: 

• zisk finančních zdrojů, nejen z činnosti firmy, ale také z kapitálových trhů, 

• správu finančních zdrojů, 

• užití finančních zdrojů podle času a objemu svých priorit s ohledem na ekonomické a 

legislativní aspekty. (2) 
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Obrázek 6: Struktura controllingu (2) 

 

1.7 Controlling ve zdravotnictví  

Další a novou oblastí, ve které se dostává stále více ke slovo controlling je zdravotnictví. Controlling 

zde působí zejména na zdravotní pojišťovny, nemocnice, samotné lékaře a zdravotní sestry nebo 

na pečovatelské služby a jiné subjekty. Oproti jiným odvětvím, kde je hodnocen například prodej 

zboží nebo ekonomické zisky, je v oblasti zdravotnictví zkoumána složka „zdraví“.  Tato zvláštní 

povaha „zboží“ vedla k regulaci zdravotnictví pomocí zákonů. Pokus o změnu těchto legislativních 

zákonů vedl k rozšíření controllingu v tomto oboru. Zákon reguluje nejen externí účetnictví, ale 

účetní řád nemocnic bere účetní osnovu jako minimální požadavek pro zavedení kalkulací nákladů.  

 

Mezi další úkoly controllingu při řízení nemocnic je provádění analýz. Ať už se jedná o analýzy 

spádových oblastí (trh), vedoucích lékařů, diagnóz a jejich počtem, vytížením lůžkových kapacit či 

návrhem budoucích úkonů a budoucího obsazení. Controller je při tvorbě rozpočtu jednotlivých 

klinik nebo oddělení do jisté míry prostředníkem mezi vedoucími lékaři (primáři) a vedením 

nemocnice.  

 

Pojem medicínský controlling se v minulosti zabýval otázkami vedení nemocnice a vyžadoval 

medicínské znalosti (kontrola číselně značených diagnóz a operačních výkonů, zpracování 

medicinských postupů nebo provádění analýz). Medicínský controlling předpokládal úzkou 

spolupráci mezi lékařským a ekonomickým vzděláním a zároveň upozorňuje na fakt, že controlling 

nemůže být zaštiťován pouze jednou osobou nebo místem. (1) 
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Z hlediska controllingu je řízení ve zdravotnictví velmi náročné. Existuje několik příčin, proč tomu 

tak je. Prvním důvodem je rozpor mezi úrovní lékařské vědy a disponibilními zdroji. Jelikož v oblasti 

lékařství jsou stále nové poznatky, nové diagnostické a terapeutické metody, zdroje pro jejich 

používání však nemá zdravotnictví k dispozici. Dalším důvodem je obtížnost normování 

zdravotnických výkonů. Třetí příčinou je nechuť některých lékařů zabývat se navíc otázkami 

ekonomie, financování a managementu. Principy hospodaření totiž ve zdravotnických zařízení 

fungují stejně jako v jiných institucích, mají však odlišný aspekt. A to ne maximální snížení nákladů, 

ale využití disponibilních zdrojů k poskytnutí optimální péče pro co největší okruh pacientů. Jako 

poslední bych uvedl řízení ve fakultních nemocnicích, kde jejich řízení komplikuje paralelní řízení 

dvěma ministry – školství a zdravotnictví. (8) 

1.8 Reporting 

„Reporting podniku obsahuje všechny oficiálně, materiálně a formálně určené informace, které 

jsou k dispozici osobám zodpovědným za plnění úloh.“ (5) 

 

Reporting patří mezi nedílnou součást controllingu. Jelikož poskytování reportů patří mezi jeho 

nejdůležitější úkoly. Reporty nefungují pouze jako zdroje informací, ale také jako nástroj pro 

rozhodování při řízení. Musí prezentovat systém ukazatelů a informací, které hodnotí nejen vývoj 

celé firmy, ale i jejích částí, a to z pohledu, který je při řízení podniku rozhodující. 

 

Primárně jsou reporty určeny pro interní zaměstnance podniku, jako je představenstvo, dozorčí 

rada nebo jiní vedoucí podniku či jeho sekcí. Externí report je vytvářen pro mateřské a dceřiné 

společnosti nebo pro třetí strany jako jsou banky či úřady. Odpovědnost za reporting nese 

controllingové oddělení, které má na starost přípravu a zpracování dat a jejich odevzdání.  

 

Stejně jako se v historii vyvíjelo řízení a controlling, změnil se i samotný reporting. Nejstarší pojetí 

reportingu bylo chápáno pouze jako samostatné uschování informace, ale postupně se úlohy 

rozrostly i o zpracování dat a jejich předání vedení nebo jiným adresátům. V současnosti reporting 

obsahuje vytvoření vhodné informační základny a hodnotícího systému. Reporting může být chápán 

jakkoliv, zůstane však jeho nejdůležitějším úkolem získání aktuálních a kvalitních informací, ať už se 

jedná o informace interní či externí, které jsou poté obsahem vypracované zprávy – reportu. Obsah 

a forma informací a dat, které jsou zaneseny v reportu, bývají dány podnikovými směrnicemi.  

 

Aby měl reporting velkou vypovídající hodnotu, musí předem splnit určité body (viz Obrázek 7): 

– musejí být zaneseny potřebné údaje, 

– použita správná metodika zpracování, 

– výstupy z hlediska dat, 

– finální výstupy jako doporučení (3) 
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Obrázek 7: Průběh vypracování zprávy s informacemi pro vedení podniku (5) 

Jak již bylo řečeno, report neobsahuje pouze interní podniková data, ale také data externí. Report 

by měl obsahovat několik základních rysů jako je objektivita, ověřitelnost, srozumitelnost a měl by 

být podáván včas a pravidelně. Za report nese odpovědnost controller, který jej po vypracování 

předá vedoucím pracovníkům. Reporting se skládá z několika činností:  

– sběr dat a informací, zpracování analýz a tvorba reportu, 

– správa reportů, 

– rozeslání (distribuce) a prezentování reportu, 

– správná prezentace (interpretace) informací a dat z reportů a následná diskuse. (5) 

 

Reporting musí být srozumitelný a přehledný, proto se při reportingu často používá „semafor“, 

kdy nás barvy upozorňují na případná rizika a nesrovnalosti: 

– zelená – bylo dosaženo cíle, určené hodnoty jsou ve vymezeném rozmezí,  

– žlutá – sledované procesy se vyvíjejí bez závažných nedostatku, cíl zaostává, ale 

nepředstavuje kritický problém,  

– červená – kritický problém, neplnění může vyvolat další reakci, vyžaduje pozornost 

vedení,  

– šedá – cíl nebyl hodnocen. 

 

Úspěšnost reportingu je závislá na několika podmínkách: 

• Strukturou, četností a úrovní detailů, která se týká konkrétních uživatelů 

• Kvalitou informačního systému a jeho využitím 

• Jednotností firemního reportingu 

• Stručností a přehledností dokumentu, který prezentujeme 

• Zajištění, aby byly reporty včas udělány, ale i včas distribuovány na správná místa (2) 
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1.8.1 Druhy reportingu 

Interní report obsahuje důvěrné informace a je určen představenstvu společnosti, dozorčí radě a 

popřípadě i jednotlivým oddělením v rámci organizace. Jsou dělány většinou pravidelně každý 

měsíc a následně se porovnávají s měsícem minulým nebo daným měsícem za předchozí roky. 

Nejčastěji jsou údaje podány v grafech a tabulkách, kdy výrazné odchylky jsou komentovány 

stručně.  

 

Daný report obsahuje výsledky celé společnosti a je rozdělen do čtyř okruhů: 

• obchodní data (počet zákazníků, prodané a nakoupené výrobky, spotřeba a bilanční 

rozdíly), 

• distribuční data (počet kilometrů nových sítí), 

• personální data (počet zaměstnanců, osobní náklady, průměrné mzdy), 

• finanční výkazy ve zkrácené verzi 

 

Externí reporty, vyjma výročních zpráv jsou tvořeny pouze někdy. Tyto reporty jsou hlavně pro 

mateřské a dceřiné společnosti. Většinou jsou dělány každý kvartál pomocí reportingového 

systému, kdy je společnost vyplňuje online. Externí reporty se porovnávají se stejným obdobím 

předchozího roku nebo s pěvně stanoveným plánem a cíli, které si organizace nastaví. Stejně se 

provádí reporting i střednědobých a ročních plánů a popřípadě i forecastů.2 Zde se porovnávají 

s pevným plánem či s posledním platným forecastem. Vyplňuje se výkaz zisku a ztráty a rozvaha, 

z nichž je poté vytvořen výkaz cash flow. V externím reportu jsou dále obsaženy vztahy uvnitř 

koncernu, které zahrnují vzájemné závazky a pohledávky či dividendy3.  

 

Reporting externí vůči třetím stranám je veden pro banky a úřady nebo burzu cenných papírů. Pro 

tyto instituce je vyhotoven reporting za celou společnost podle českých účetních standardů. 

Statistickému úřadu jsou dle zákona posílány výkazy měsíční, čtvrtletní nebo roční, kdežto hlavnímu 

úřadu se vystavují data podle stanoveného rozsahu i s přiloženým komentářem. Bankám jsou 

reporty předkládány dle jejich požadavků, avšak nejčastěji každé čtvrtletí, kdy každý report 

obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled závazků a pohledávek. (3) 

2 Personální controlling 

„Podstatou personálního controllingu je monitorovat a vyhodnocovat krátkodobé či dlouhodobé 

cíle včetně ambicí podniku bezprostředně spojené nebo ovlivněné řízením lidských zdrojů. Největší 

konkurenční výhodou v nejbližších letech nebudou finanční ani technologické zdroje, ale lidé a to 

zejména pro malé a střední podniky. (9) 

 

 

 
2 Forecasting je technika využívající historická data pro vytvoření odhadů, které pomáhají při určování 
budoucích trendů 
3 Dividenda jsou výnosy vyplacené akciovou společností do rukou akcionáře, který cenné papíry držel. Jedná 
se o podíl na zisku, který byl společností dosažen. 
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„Pružné plánování nasazení pracovníků a měření produktivity pomocí skenovaných dat.“ (1) 

Personální controlling lze chápat jako aplikaci některých metod controllingu pro oblast lidských 

zdrojů, které mají za cíl zlepšit procesy v řízení. Částečně se však od ostatních sfér controllingu liší 

zejména díky ukazatelům, které nemusejí být měřitelné, ale pouze založené na určitých způsobech 

zisku dat. Správně nastavený personální controlling by měl přinést efektivnější práci s lidmi, což by 

se mělo odrazit na budoucím výkonu. 

Hlavním rysem personálního controllingu je fakt, že se nezaměřuje pouze na krátkodobé 

kvantitativní aspekty vývoje – schopnost získat, využít a rozvíjet lidi ke smluvené práci, dosáhnout 

strategických cílů organizace a požadovaného výkonu, ale zaobírá se i dlouhodobými kvalitativními 

a strategickými prvky – udržitelný rozvoj, prosperita, konkurenceschopnost. Hodnotí dosažení 

podnikové strategie a posuzuje úroveň a účinnost celkového personálního řízení. (10) (11)  

Personální controlling se v posledních letech dere do popředí a často se stává trendem pro 

novodobé a moderní organizace. Některé firmy s ním úspěšně pracují, jiné s jeho zapojením váhají. 

Může to být nejen jeho nejasným vymezením, ale také nízkou mírou rozšíření.  

 

Personální controlling může posloužit k hodnocení výsledků řízení lidských zdrojů a přispět k nižší 

nákladnosti a naopak vyšší účinnosti. Vychází z personálních strategií, ať už se jedná o personální 

plán nebo SWOT analýzu orientovanou právě na personál. Právě z toho vyplývají personální cíle 

podniku. K jeho hlavním úkolům řadíme stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů v oblasti 

personalistiky či personálního řízení, pozorování a vyhodnocení jejich plnění a také návrh opravných 

opatření. Také se musí zaměřit na personální procesy a potřeby zákazníka. (12) (13) 

 

2.1 Úlohy personálního controllingu 

V personálním controllingu je potřeba stanovit si své cíle a sledovat rozdíl mezi plánem a 

skutečností. Cíle, které byly stanoveny personálním controllingem by se měly vztahovat na 

dlouhodobé cíle podniku. Měly by být zadány konkrétně, jako kvantifikovatelné ukazatele, pomocí 

kterých by bylo možné měřit jejich plnění. (14) 

 

Aby mohl personální controlling plnit svou funkci, musí být součástí celého controllingu.  

 

Management by mohl přistoupit také na zapojení personálního controllingu v okamžiku, kdy má 

podnik vytvořenou soustavu metrik v oblasti řízení lidských zdrojů. Jde o stanovení určitých 

krátkodobých a dlouhodobých cílů v této oblasti a využívá se pro pozorování a následnou analýzu 

odchylek mezi cílem a skutečností.  

 

Rozhodující ukazatelé při snaze zavést metriky je: 

• seznámení personalistů s danými metrikami, 

• systém musí být schválen/institucionalizován vrcholným managementem, 

• správná informovanost o účelu měření, 

• realizace strategických cílů, 



 23 

• jednoduchost metrik, které musejí být snadné k pochopení, 

• měření by měla obsahovat tabulky a grafy a pouze věrohodné a správné informace. (15) 

 

Aby mohl personální controlling správně fungovat, je potřeba dodržovat principy řízení podle 

stanovených cílů. Cíle musejí být jednak SMART4, ale také musejí být pravidelně vyhodnocovány. 

Cíle musejí být jednoznačně formulovány a styl vedení musí být takový, že jsou všichni zaměstnanci 

s podnikovými cíli seznámeni a motivováni k jejich realizaci. (16) 

2.2 Cíle personálního controllingu 

Nastavení cílů a následná kontrola jejich správného plnění má v oblasti řízení lidských zdrojů velký 

význam zejména z důvodu, že personální sféra byla dříve zaměřena spíše na činnosti než na cíle. 

Cíle by měly být zformulovány jasně v podobě konkrétních ukazatelů, případně indexů, aby šlo co 

nejsnadněji určit a ověřit, nakolik bylo cílů dosaženo.  

 

Mezi základní cíle personálního controllingu patří: 

• podpora adaptability systému řízení lidských zdrojů, 

• podpora flexibility systému ŘLZ (včasné a správná reakce na změnu), 

• podpora schopnosti vnitřní i vnější integrace. 

 

Je očividné, že cíle personálního controllingu souvisejí s cíli komplexního podnikového controllingu. 

Cíl adaptability je zaměřen na včasné dodání informací o současných nebo budoucích a 

očekávaných změnách nejen uvnitř podniku, ale také v jeho okolí. Nejde jen o prosté předložení 

informací, ale o podpoření celého procesu. 

 

Pokud chceme, aby byl systém dostatečně flexibilní, je zapotřebí, aby byly všechny zainteresované 

strany a osoby dostatečně a včas informovány o reálném stavu systému a jeho případných 

odchylkách od žádoucího stavu. Personální controlling tedy představuje informační a kontrolní 

systém, který ukazuje současný stav mezi plánovanou a skutečnou hodnotou a měl by dokázat 

eliminovat vzniklé chyby.  

 

Zřejmě nejvýznamnějším cílem personálního controllingu je cíl integrační. Pokud chceme, aby se 

nám transparentně propojily výsledky personálních procesů s cíli a strategií organizace, je potřeba 

spojit (integrovat) plánovací a kontrolní procesy. Je tedy vhodné spojit personální controlling 

s celkovým controllingovým systémem podniku, který spojuje všechny systémy řízení. (16) 

 

Správné nastavení cílů a následná kontrola jejich plnění patří k základům všech řídících činností. 

V oblasti ŘLZ to má mnohem větší význam, protože personální okruh byl vždy spíše zaměřen na 

činnosti než na dané cíle. Cíle řízení, které jsou hodnocené pomocí personálního controllingu by 

měly být formulovány ve formě konkrétních, kvantifikovatelných ukazatelů, které by měly 

 

 

 
4 SMART – specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický, termínovaný 
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jednoznačně ukázat, do jaké míry bylo cílů dosaženo. Přesto však nelze personální controlling 

vymezit pouze na finanční ukazatele, ale musí se brát v potaz všechny hodnoty, (17) 

2.3 Nástroje personálního controllingu 

Součástí personálního plánu jsou i personální nástroje, které by měly být co nejvíce konkrétní. 

Konkrétní opatření by měla být v podobě personálních standardů, které udávají požadavky na 

jednotlivé činnosti. (12) 

 

Existuje pět základních typů nástrojů (viz Error! Reference source not found.), které se používají při 

personálním controllingu. Nástroje se mohou lišit v několika ohledech. Jednak orientací na 

kvalitativní či kvantitativní veličiny nebo dle zaměření na krátkodobé či dlouhodobé aspekty 

v personální oblasti. 

• personální statistiky, 

• personální ukazatele, 

• dotazování pracovníků, 

• personální standardy, 

• audit řízení lidských zdrojů. (14) 

 

Nástroje personálního controllingu lze rozdělit z pohledu jejich charakteru na nástroje, které sledují 

a posuzují personální řízení jako aspekty kvantitativní či kvalitativní nebo se mohou dělit dle svého 

zaměření na nástroje operativní či strategické.  

 

Kvantitativní personální controlling se zaměřuje na číselné veličiny, a to hlavně personální stavy a 

struktury, personální náklady nebo výkonové ukazatele. Používá stejné postupy jako jiné 

controllingové oblasti, ať už se jedná o analýzu odchylek mezi skutečnou a plánovanou hodnotou 

nebo rozborem vzájemných vztahů mezi ukazateli. 

 

Kvalitativní personální controlling souvisí s tím, že spoustu okruhů personálního řízení nelze přímo 

kvantifikovat. Proto jejich sledování a následné hodnocení vyžaduje speciální metody pro získání 

dat a potřebných informací. K tomu jsou využívány tzv. personální indexy. Jako personální index je 

využíváno písemné nebo ústní dotazování pracovníku neboli personální audit. Kvalitativní 

personální controlling má za úkol pozorovat „měkké“ charakteristiky lidských zdrojů podniku, 

zejména schopnosti a potenciál pro další rozvoj, motivaci a spokojenost či informovanost, ale také 

kvalitu řízení lidských zdrojů včetně správného dodržení daných postupů a nástrojů. (Urban, 2013) 

 
Strategický personální controlling by se měl nejlépe zaměřit na zdokonalení organizační 

architektury podniku a vytvoření zpětných vazeb při výběru klíčových pracovníků, a to zejména na 

manažerské pozice. U strategického personálního controllingu je potřeba se zaměřit na vztah 

personální strategie a strategie organizace. Pracovníci jsou zde vnímáni jako potenciál pro budoucí 

rozvoj. V kontextu s pracovníky je podstatné i správné obsazení pracovních míst a následný rozvoj 

budoucích pracovníků. (18) 
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Operativní personální controlling se soustředí na reálnou výkonnost celého podniku a zaměřuje se 

na počet pracovníků a jejich efektivitu a výkonnost. A s ohledem na tyto ukazatele jim nastaví 

osobní plán, monitoruje jejich plnění a navrhuje opatření. (Havlíček) Operativní personální 

controlling vychází z personálních nákladů a řízení výkonu pracovníků, postoje a chování pracovníků 

(absence, fluktuace) a v neposlední řadě z účinnosti a efektivity nástrojů tvorby personálního řízení 

(analýza spokojenosti či analýza postojů). (18) 

 

Východiskem personálního controllingu může být i SWOT analýza, která ukáže silné a slabé stránky 

nejen personálu, který v podniku je, ale také silné a slabé stránky jeho řízení a organizování. Z toho 

plynou personální cíle podniku i způsoby, jak jich dosáhnout. Je potřeba konkrétně nastavit 

personální cíle do podoby cílových hodnot zvolených personálních ukazatelů. (12) 

2.3.1 Personální statistiky  

Personální statistiky patří k nejjednodušší kategorii nástrojů personálního controllingu. 

Charakterizují hlavně vývoj a struktury průměrného personálního stavu podniku, ale také 

personálních nákladů. Hodnoty zkoumaných veličin jsou často u většiny podniků volně k dispozici. 

Často je však těžké porovnávat je s údaji podobné firmy.  

 

Personální statistiky mohou mít podobu: 

• Stavu a vývoje podnikového personálu – struktura a počet zaměstnanců: organizační 

jednotky a útvary, věk, pohlaví, bydliště, kvalifikace 

• Mezd a benefitů – vývoj mzdových a jiných nákladů 

• Fondu pracovní doby – pracovní neschopnost, přesčasy, fluktuace 

• Vývoje kvalifikace či vzdělání – náklady na vzdělání a kvalifikaci 

• Oblast BOZP – prevence, úrazy (19) 

2.3.2 Personální ukazatele 

Jako personální ukazatele označujeme zpravidla poměrové veličiny, které mají kvantitativní 

charakter.“ Využívají se pro sledování jednotlivých trendů, ale také pro možné srovnání s jinými 

podniky či organizacemi. Je však na pováženou, kolik ukazatelů by si měla organizace zvolit a jaké 

sledovat. To záleží na prioritách podniku, ale také na managementu, jak je schopen reagovat na 

případné změny a odchylky. (19) 

 

Dále je dobré si ukazatele rozdělit do skupin, aby obsahovaly ukazatele celkové efektivity využití 

lidských zdrojů podniku (přidaná hodnota pracovní síly) a ukazatele hodnotící jednotlivé funkce. 

 

Správně zvolené personální ukazatele dovolují porovnávat náklady a efektivitu s ostatními podniky, 

například pro optimalizaci kapacit či nákladů. K nejčastějším personálním benchmarkům patří 

ukazatele personálních nákladů na jednoho zaměstnance, poměr odměňování a zaměstnaneckých 

výhod, míru fluktuace atd. (17) 
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Do personálních ukazatelů, hlavně do první skupiny, patří ukazatele výnosu (zisku organizace) 

v přepočtu na jednoho zaměstnance nebo jednotku personálních nákladů, ukazatele podílu 

personálních nákladů na nákladech celkových, ukazatel fluktuace či absence.  

 

K ukazatelům umožňujícím hodnocení jednotlivých personálních funkcí a jejich porovnání 

s ostatními firmami, můžeme řadit např. podíl pracovníků s výkonovou formou odměňování, podíl 

výkonových složek mzdy a podíl hodnoty zaměstnaneckých výhod na celkových mzdách, výdaje 

investované za rok do vzdělání jednoho zaměstnance nebo manažera, podíl nových pracovníků, 

kteří odejdou ve zkušební době nebo v prvním roce práce, dobu nutnou k obsazení volné nebo nově 

vytvořené pozice, vedoucí pozice obsazená z interních zaměstnanců nebo poměr vedoucích 

pracovníků k celkovému počtu zaměstnanců. 

 

Základní personální ukazatele bývají zobrazovány pomocí jednoduchých řídících panelů (HR 

scorecard). Ty by se měly podílet na tvorbě manažerského informačního systému. Řídící panel by 

měl být sestaven tak, aby zachytil rozhodující faktory, aby personální ukazatele ukázal spolu 

s nastavenými cíli a aby se zaměřil na hodnoty, které neodpovídají cílům. (13) 

2.3.3 Dotazování pracovníků 

Dotazování pracovníků je důležitou součástí personálních nástrojů, které mohou hrát ve výkonnosti 

firmy velkou roli. Dotazování pracovníků, zejména výkonných a vedoucích zaměstnanců, slouží 

k zajištění personálních indexů, které hodnotí „měkké“ personální skutečnosti. Názory těchto 

pracovníků jsou zachyceny a následně hodnoceny pomocí různých posuzovacích stupnic. Nejčastěji 

jsou dotazníky směřovány na spokojenost a motivaci pracovníků, informovanost o vývoji a vizích 

firmy či ochotě ke změnám. Informace, které jsou pomocí dotazníků získávány, slouží jako podklad 

pro zlepšení řízení lidských zdrojů, ale také případně jako upozornění na nové okruhy personálního 

řízení či jako „zrcadlo“ řídícího stylu podniku. 

 

Stejně jako u jiných nástrojů, musí i dotazování pracovníků splňovat určité základní předpoklady. 

Musí vycházet z předběžných analýz, mělo by být koncipováno pro konkrétní potřeby daného 

podniku, být anonymní, ale jasně uvést snahu o případnou změnu na základě jeho výsledků. 

Profesionálně vytvořené a provedené dotazníkové šetření umožňuje například srovnání zjištěných 

indexů (motivace, spokojenost) s jinými podniky. (13) 

2.3.4 Personální standardy 

Personální standardy představují kvalitativní cíle. Příklad personálních standardů mohou být 

například požadavky, aby vedoucí pracovník věnoval každý rok minimálně dva dny na školení pro 

rozvoj svých řídících schopností, aby s každým pracovníkem byl alespoň jednou za rok veden 

rozhovor, kde bude rozebrána náplň jeho budoucí práce a jeho osobní cíle. 

 

Hodnocení efektivity personálního řízení, které je zaměřeno právě na personální standardy patří 

mezi nejsložitější část personálního controllingu. Může probíhat uvnitř podniku (interně), kdy je 
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snahou zabránit „podnikové slepotě“, avšak v delším časovém horizontu může být doporučeno 

provést personální audit, který je veden specialistou vnější cestou. (13) 

2.3.5 Audit řízení lidských zdrojů 

Hlavním cílem auditu řízení lidských zdrojů je ohodnotit personální procesy podniku. Musí se však 

brát ohled na jejich účinnost a efektivitu. Audit by měl jasně stanovit jejich silné a slabé stránky a 

případně navrhnout zlepšení těchto procesů. 

 

Jedním z cílů auditu řízení lidských zdrojů může být prosazení nových zásad či postupů personálních 

procesů do podnikové praxe, například pomocí různých workshopů nebo tréninkem manažerů či 

personalistů. Součástí auditu však může být i hodnocení vybraných personálních ukazatelů. (20) 

 

Určitou vlastností toho auditu ve srovnání například s finančním auditem je fakt, že na rozdíl od 

finančního auditu, zde neexistuje jednotná šablona, která by dokázala posoudit, zda je způsob 

personální práce správný či nikoliv, protože každý podnik má své vlastní potřeby, které se mění na 

základě oblasti, ve které působí, strategie či očekávání vlastníků či manažerů. (21) 

 

2.4 Výhody personálního controllingu 

Personální controlling ovlivňuje nejvíce oblast řízení lidských zdrojů z následujících důvodů:  

• zvyšuje produktivitu a efektivitu personálního oddělení, 

• zaměstnanci patří mezi největší konkurenční výhodu menších a středních podniků a 

organizací,  

• podává přehled o úsporách personálních nákladů, 

• zvyšuje produktivitu a efektivitu práce, 

• sleduje chování a postoj zaměstnanců, 

• sleduje návratnost investic z personální oblasti, 

• měří a ovlivňuje personální procesy. 

 

Jeho dopady se proto dotýkají celé organizace. Mezi hlavní přínosy personálního controllingu lze 

bezpochyby zařadit hledání úspor v personálním řízení (snížení nákladů, rezervy v produktivitě 

zaměstnanců). Zhodnocení, zda provádění personálních činností odpovídá cílům – kontrola kvality. 

Na základě personálního controllingu lze vyhodnotit cost benefit analýzu, která ukáže řízení výkonu, 

odměňování, motivace zaměstnanců nebo posouzení potenciálních zaměstnanců u výběrového 

řízení a v neposlední řadě také sjednocení postupů a pravidel. (12) 

 

3  Řízení lidských zdrojů 

„Řízení lidských zdrojů je možné definovat jako strategický, integrovaný a ucelený přístup k 

zaměstnávání, rozvíjení a uspokojování lidí pracujících v organizacích. Řízení lidských zdrojů se 

zabývá vším, co souvisí se zaměstnáváním a řízením lidí v organizacích.“ (22) 



 28 

„Základním kamenem dobrého vedení je výběr lidí v první fázi.“ (23) 

„Řízení lidských zdrojů je základem úspěchu jakékoliv firmy.“ (9) Uvádí však, že se to týká malých a 

středních firem, jejichž řízení se od velkých podniků dost liší. Malé a střední firmy nejsou schopny 

nabízet svým zaměstnancům stejné kariérní benefity jako velké organizace, avšak nabízejí možnost 

skutečně se podílet na chodu firmy a tvorbě hodnot. Kvalita personálu nacházející se v celém 

podniku je základní klíč pro úspěch malé firmy, protože chyba jednotlivce se projevuje okamžitě, na 

rozdíl od velké firmy, ale stejně platí, že se rychle projeví dovednosti jednotlivce. Často právě tohle 

bývá důvodem, proč spousta kvalitních manažerů zůstane raději v menší firmě – ve větší míře se 

projeví jejich skutečné dovednosti, zatímco ve velkém podniku dokáže slabý manažer přežívat i 

spoustu let. Zajistit správné vedoucí pracovníky je hlavním úkolem personálního manažera. (9) 

 

Úspěch či neúspěch firem a podniků v konkurenčním prostředí je ovlivněn kvalitou lidského faktoru. 

Řízení lidských zdrojů a personální řízení je neodmyslitelnou součástí procesu řízení a pokud jsou 

v těchto procesech chyby, dojde k ovlivnění kvality fungování celé organizace. Schopnost využít a 

zformovat lidský faktor k zajištění plnění cílů podniku, je bráno jako přednost. Lidský zdroj totiž patří 

mezi rozhodující faktory, které vedou k úspěchu dané organizace. (24) 

 

Řízení lidských zdrojů se zaměřuje na vše, co je spjato s řízením pracovníků v organizaci. Skládá se 

z činností strategického řízení, řízení lidského kapitálu, rozvoje organizace, výběru zaměstnanců, 

odměňování, péče vzdělání a rozvoje zaměstnanců. (22) 

 

 

Obrázek 8: Vztah mezi pojetím řízení lidí (22) 

3.1 Personální řízení 
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Personální řízení a řízení lidských zdrojů k sobě mají velmi blízko, dalo by se říci, že je to prakticky 

jedno a to samé. Podle části literatury byl dokonce termín „řízení lidských zdrojů“ termínem 

„personální řízení“ nahrazen. (25)  

 

V personálním řízení či práci získává mnohem větší význam na výsledky práce. Dochází ke spojení 

osobních i organizačních cílů, motivaci zaměstnanců (pracovní výzvy a šance se uplatnit) nebo při 

tvorbě firemních hodnot a firemní kultury. Hodně roste důraz kvalifikace, jak znalostí, tak i 

dovedností, které dovolí firmě trvale zvyšovat udržitelnou konkurenční výhodu. Dalo by se tedy 

shrnout, že personální řízení má za úkol humanizaci podnikových procesů, profesionalitu a co 

nejvyšší efektivitu. (26) 

3.2 Cíle řízení lidských zdrojů 

Mezi úkoly řízení lidských zdrojů patří bezpochyby podpora strategických cílů. Nejen vytvořením 

strategie lidských zdrojů, ale také jejím uplatněním (strategické řízení). ŘLZ by mělo přispět k rozvoji 

kultury, která musí být bezpochyby zaměřená na dosažení vysoké výkonnosti. ŘLZ by mělo být 

schopno zajistit podniku dostatek talentovaných, kvalifikovaných, ale zároveň věrných a oddaných 

pracovníků. Mělo by usilovat o tvorbu pozitivních vztahů na pracovišti a zároveň budovat důvěru 

mezi vedoucími pracovníky (managementem) a zaměstnanci, ale také by mělo podporovat 

uplatnění etického přístupu k jejich řízení. (22) 

3.3 Modely řízení lidských zdrojů 

Novodobé pojetí pro řízení lidských zdrojů vychází z prvotních modelů zformulovaných na 

amerických univerzitách v 80. letech 20. století, kdy americký průmysl bojoval s poklesem 

produktivity práce. Michiganský a Harvardský model patří mezi první modely ŘLZ. Postupné 

rozšíření amerického pojetí ŘLZ do Evropy způsobilo přezkoumání zavedených modelů a 

přizpůsobení na odlišné podmínky. Ať už se jednalo o ekonomické, politické, kulturní či 

demografické, přičemž se nejednalo pouze o rozdíly mezi Amerikou a Evropou, ale i mezi 

samotnými evropskými státy. Výsledkem toho bylo snaha o vytvoření evropského modelu ŘLZ, od 

kterého se další odvíjely. (22) (11) 

 

Řízení lidských zdrojů lze rozdělit na 5 modelů: 

• Michiganský model 

• Harvardský model 

• Evropský model 

• Kontextový model 

• 5-P model 

 

4 Kvalita ve zdravotnictví 
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Kvalita je obecný pojem a obsah tohoto slova se poměrně obtížně definuje. V oboru tak rozsáhlém 

a rozmanitém, jako je zdravotnictví a poskytování zdravotní péče obzvláště. Kožený kvalitu definuje 

slovy: „Dělat správné věci, správným způsobem, ve správný čas, správnému člověku (orgánu) za 

přiměřených podmínek (finančních, technických, personálních.)“  (27)  

 

Poskytování zdravotní péče ve vyspělé společnosti je specifické tím, že každý má právo na 

poskytnutí zdravotní péče odpovídajícího rozsahu dle soudobých znalostí a možností lékařské vědy, 

ale možnosti poskytování jsou limitované kapacitou zdravotnických zařízení a finančními 

prostředky. Válková ve své monografii cituje Donabediana, který definuje kvalitu jako: „Takový druh 

péče, při které lze očekávat maximální užitek pro pacientovo zdraví a kdy očekávaný užitek je ve 

srovnání s náklady vyšší ve všech fázích léčebného procesu.“  (28) 

 

Za definici, která srozumitelně a podle mého názoru vyčerpávajícím způsobem definuje a popisuje 

požadavky na kvalitní zdravotní péči je definice podle Koženého: „Účinnost, dostupnost a včasnost, 

bezpečnost, přiměřenost zdravotnímu stavu, soustavnost a návaznost, přijatelnost pro pacienty, 

ekonomická efektivnost vznikající dodržováním jednoty medicínské a ekonomické racionality.“ (27) 

 

Válková dále určuje tři hlediska, ze kterých je možné na problém hodnocení kvality nahlížet. 

Z pohledu pacienta, jeho potřeb, očekávání a přání. Z pohledu managementu, kde se dbá na 

dodržování předpisů a právních norem a ekonomickou únosnost a pak z hlediska medicínského, kdy 

se dbá na dodržení tzv. správné odborné praxe. (28) 

 

Stejně, jako je pojem kvalita obtížně definovaný, je často obtížné kvalitu hodnotit nebo 

kvantifikovat. Pobyt pacienta v nemocnici se skládá z řady procesů a na celkovém pocitu 

spokojenosti se krom vlastních léčebných postupů podílí i věci přímo s léčením nesouvisející. Kvalita 

stravy, ubytování, respektování přání pacienta, soukromí, chování ošetřujícího personálu, dostatek 

a srozumitelnost informací atd. (28) 

 

Posouzení kvality z pohledu lékařské odbornosti hodnotí, zda poskytnutá péče odpovídala 

standardům konkrétního medicínského oboru. 

 

4.1 Řízení kvality, akreditace a standardy 

 

V řízení kvality jde o složitý proces, který má vliv na všechny činnosti spojené s poskytováním 

zdravotní péče. K dobrému fungování je nezbytné kvalitu měřit, zjištěná data vyhodnocovat a na 

základě zjištěných skutečností reagovat. Poskytování kvalitních služeb se pak odráží v celkovém 

fungování organizace včetně aspektů ekonomických. Osobou zodpovědnou za řízení kvality je 

obvykle manažer kvality, který je součástí top managementu firmy. Podle Válkové (2015) jsou 

v podstatě čtyři zdroje informací a dat 

• Informace získané od pacientů 

• Informace z odborných zpráv a interních auditů 

• Informace získané vyhodnocením indikátorů kvality 

• Externí analýzy (28) 
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Procesem externí analýzy a externího auditu se zabývá Sdružená akreditační komise (dále SAK). 

Válková uvádí, že cílem akreditace zdravotnických zařízení je standardizovat a zlepšovat 

poskytování kvality péče v rámci zdravotnických institucí, a tím v celém systému zdravotnictví, a to 

na základě průkazně ověřených vědeckých poznatků a zkušeností a formálně tak završovat a 

ověřovat implementaci soustavného řízení a zlepšování kvality a bezpečnosti poskytované péče. Jak 

akreditace sama, tak především příprava na ní mají především vzdělávací, organizačně kultivační a 

ověřovací charakter. Vlastní akreditace spočívá nejprve v přípravě, tvorbě a implementaci 

standardů a následně pak ve vlastní akreditaci, kdy probíhá audit akreditační komise na daném 

pracovišti s následným vyhodnocením výsledku a eventuálním udělením statutu akreditovaného 

pracoviště. Nedílnou součástí přípravy k vlastní akreditaci je již zmíněná tvorba standardů, které 

mohou být vytvořené vlastním subjektem, tedy interní, nebo se mohou přejímat externí standardy 

jiných pracovišť, Metodická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo standardy odborných 

společností. Jednotlivé standardy jsou rozděleny do deseti různých tematických oblastí. (29) (30) 

 

4.2 Indikátory kvality zdravotní péče 

 

Potřeba průběžně sledovat a vyhodnocovat úroveň a kvalitu léčebných procesů vyžaduje měřitelné, 

v čase neměnné indikátory, které svým sledováním a srovnáním výskytu dovolí měřit kvalitu 

v průběhu určeného časového období. Válková specifikuje indikátory těmito vlastnostmi: 

• Smysluplnost, jejich zlepšování musí zvyšovat kvalitu 

• Je to kvantita, která nám něco říká o kvalitě 

• Vždy se jedná o číslo 

• Může nás varovat, že se děje něco špatného 

• Zaměřuje se na negativní nebo pozitivní jevy 

• Může se vztahovat k určité osobě, procesu, systému nebo jevu 

• Výsledek musí být zahrnut do nějakého numerického systému, který umožní srovnání 

Válková dělí indikátory na poměrové (poměrné zastoupení jevu v celkovém počtu) nebo na strážní 

indikátory (absolutní počet sledovaných událostí nebo jevů). 

Indikátory se mohou týkat struktury pracoviště (věk, vzdělání, technické vybavení), procesů, kdy 

měří jeho účinnost nebo správnost (dosažení zhojení, vyléčení, výskyt komplikací), nebo výstupů 

(náklady na lůžko, délka hospitalizace apod.) (28) 
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5 Metodika 

V této části své bakalářské práce se věnuji popsání cíle výzkumu, specifikuji jednotlivé výzkumné 

oblasti. Uvádím metodiku sběru dat a způsob následujícího vyhodnocení získaných dat a údajů. 

Vodítkem k orientaci v komplikované a pro mě málo známé problematice fungování ortopedického 

oddělení byla roční hlášení přednosty ortopedického oddělení za poslední 4 roky, která vždy 

obsahovala podrobný přehled personální situace, charakteristiku provozu na jednotlivých částech, 

přesná produkční data a v závěru pak rozbor aktuálních problémů a plán rozvoje na nejbližší rok a 

výhled na další 3 roky. Na základě vyhodnocení ročních hlášení jsem si pak vytipoval oblasti 

k dalšímu šetření a hodnocení. 

 

5.1 Cíl a předmět výzkumu 

 

Zjistit, zda jsou na daném pracovišti používány principy personálního controllingu, v jakém rozsahu, 

v jakých konkrétních provozních záležitostech a zda se jedná o ucelený systém. Provedená analýza 

pak má sloužit k zhodnocení prospěšnosti při řízení a fungování oddělení, k odhalení možných 

rezerv a na základě vyhodnocení získaných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího 

stavu. Dalším cílem je posoudit systém kontroly kvality a objemu poskytované péče s určením 

parametrů, které dovolí nejen meziroční sledování a srovnání v rámci daného pracoviště, ale může 

být využito i ke srovnání výkonnosti pracovišť s obdobnou nebo shodnou pracovní náplní a činností. 

 

Hlavní otázkou, na kterou se budu snažit odpovědět je: Je implementace personálního controllingu, 

jako nástroje řízení lidských zdrojů, vhodná a přínosná při fungování konkrétního zdravotnického 

zařízení? 

 

 Při získávání informací bude výzkum členěn do několika částí. Protože se jedná často o zásadně 

rozdílné a specifické jevy a procesy, nemá výzkum jednotnou strukturu a bližší specifikace bude 

vždy v úvodu jednotlivých kapitol. Bude se to týkat několika oblastí. 

• Získávání a řízení lidských zdrojů 

• Řízení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče 

• Sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců 

• Sledování produkčních dat s ohledem na personální stav a výkonnost oddělení 

 

5.2 Strategie výzkumu 

 

Vlastní výzkum a získávání potřebných informací byl zásadně ovlivněný pandemií onemocnění covid 

19. Situaci komplikovalo několik skutečností. Z důvodů protiepidemických opatření byl zásadně 

omezený přístup do většiny zdravotnických zařízení. To výrazně ztížilo dostupnost potřebných dat 

a údajů. Dále se personál ortopedického oddělení z velké části podílel v průběhu celého školního 

roku na léčebné péči o pacienty s onemocněním covid 19 na řadě jiných oddělení. Jen malá část 
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původního personálu poskytovala v období od října 2020 až do současnosti pouze neodkladnou 

ortopedickou péči. Bylo tedy nesnadné kontaktovat jednotlivé informanty a dařilo se to jen díky 

jejich vstřícnosti. Přesto se mi, myslím, podařilo shromáždit potřebné množství údajů potřebných 

k provedení vlastní analýzy. Výzkum se vždy skládá ze základní aktuální analýzy stavu dané 

problematiky v rámci pracoviště, v určení sledovaných údajů či parametrů a následně je zakončeno 

vyhodnocením v dané specifické oblasti. Kvantitativní údaje byly hodnoceny ve vztahu 

k lékařskému personálu. Přesto, že medicína je týmová záležitost, kde je spolupráce nezbytná a 

jakákoliv zdravotní profese je nepostradatelná a nezastupitelná, je většina lékařských výkonů 

navázána specificky přímo na jednotlivého lékaře, který generuje jednotlivé výkony, určuje 

diagnózy a jednotlivé léčebné postupy. Kalkulovat v těchto kvantitativních analýzách s dalšími 

zdravotnickými profesemi by mohlo výsledky zkreslit. Ve všech kapitolách jsou vždy hodnoceny 

údaje získané od vedení nemocnice, roční statistické výkazy apod. současně se strukturovaným 

dotazníkem pro primáře oddělení, vrchní sestru a lékaře oddělení. Na závěr je pak fungování a 

přínos personálního controllingu hodnoceno jako celek s určením silných i slabých stránek 

v konkrétním případě a je provedený rozbor a doporučení ke zlepšení a odstranění nedostatků. 

 

5.3 Metoda sběru dat a vyhodnocení 

 

Jak jsem již uvedl, informace byly získány dvojím způsobem. První byla oficiální data získaná díky 

spolupráci s vedením nemocnice. Šlo o data produkce, počet hospitalizací, ambulantních vyšetření, 

unikátních (nebo unicitních) pojištěnců, statistiky vyhodnocení pochval a stížností, počtu 

zaměstnaneckých úvazků apod. Druhou skupinou byla data získaná strukturovaným dotazováním 

personálu ortopedického oddělení. Na podkladě údajů čerpaných z oficiálních zdrojů nemocnice 

jsem vždy připravil okruhy a upřesňující otázky, kdy se především osvědčily otázky s otevřeným 

koncem. To považuji za podstatné, protože nejsem profesí zdravotník, neznám přesně detailní 

specifika chodu zdravotnického oddělení ani vlastního medicínského oboru, takže rozhovor se díky 

tomu mohl aktuálně přizpůsobit danému tématu lépe, než pokud by bylo přesně dané schéma 

zjišťovacích a doplňovacích otázek. Vlastní výzkum pro potřeby praktické části jsem pak realizoval 

převážně v měsíci únoru letošního roku. Uvedený způsob sběru dat může být limitován mírou mých 

znalostí a zkušeností v zdravotnické problematice, ale vždy jsem se snažil o přesnou specifikaci 

problému a získání jasných a jednoznačných odpovědí od personálu ortopedického oddělení. Stejně 

tak mohlo dojít k určitému zkreslení na straně dotazovaných. To ale nepovažuji za pravděpodobné, 

k takovému zkreslení nemají skutečný důvod. Odpovědi na jednotlivé dotazy a celá práce je 

anonymní, kdy pracoviště jmenovitě neuvádím a celá práce bude prezentovaná mimo zdravotnictví. 

Navíc dotazovaní projevili aktivní zájem o výsledky mé práce, jako o určitou formu externího auditu 

někoho, kdo není zatížen vnímáním reálného stavu věcí pohledem zdravotního personálu. 

 

6 Představení pracoviště 

Jedná se o oddělení okresní nemocnici. Zřizovatelem nemocnice je kraj. Nemocnice je součástí 

krajského zdravotnického holdingu. Nemocnice je jediná v okrese. Skládá z klinických oddělení, 
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které jsou samostatnými primariáty (ARO, gynekologie a porodnice, chirurgie a urologie, interna, 

oddělení následné péče, neurologie, ortopedie a traumatologie, pediatrie a rehabilitace). Další 

součástí je diagnostický a laboratorní komplement, který se také skládá z jednotlivých primariátů 

(biochemie, hematologie, mikrobiologie, patologie, radiodiagnostické oddělení). Část 

specializované péče je pak poskytována ambulantně (infekce, onkologie, plicní lékařství, oční 

lékařství, ORL). V nemocnici je celkem 440 lůžek. Nemocnice je řízená představenstvem nemocnice, 

v jeho čele je předseda představenstva, ředitel. V představenstvu jsou krom zaměstnanců vedení 

nemocnice také zástupci holdingu, kteří se na řízení nemocnice podílejí. Nemocnice má vysokou 

míru autonomie. Dozorčím orgánem je dozorčí rada se zástupci kraje, města a nemocničních 

odborů.  

 

Ortopedicko-traumatologické oddělení poskytuje péči ve dvou medicínských oborech. V ortopedii 

a traumatologii pohybového ústrojí. Jsou to operační, svou náplní příbuzné, chirurgické obory. 

Ošetřují úrazy a onemocnění pohybového ústrojí. V ortopedii poskytují léčebnou péči klientům ze 

dvou vzájemně sousedících okresů, tedy zhruba 120-ti tisícům pacientů. V traumatologii skeletu 

obyvatelům jednoho okresu, tedy zhruba 70-ti tisícům pacientů. Oddělení je součástí sítě 

ortopedických oddělení v rámci kraje. V kraji je celkem 5 ortopedických oddělení a jedno krajské 

Traumacentrum, které, jak vyplývá z názvu, poskytuje péči o pacienty s úrazy pohybového aparátu. 

Koncepce pracovišť lze z geografického hlediska považovat za účelnou. Nejbližší další ortopedické 

oddělení je vzdálené 45 km. V okresech, kde není ortopedické oddělení, se starají o pacienty 

s poraněním pohybového ústrojí chirurgická oddělení. Činnost ortopedických oddělení v rámci 

regionu koordinuje přednosta krajského ortopedického oddělení. Stejně tak je určený krajský 

koordinátor pro traumatologii, který je současně přednostou Traumacentra. Jednotlivá okresní 

pracoviště mají vysokou míru autonomie. Krajské oddělení funguje jako odborný konzultant a na 

vyžádání se podílí na péči o komplikované případy, jejichž řešení přesahuje možnosti okresní 

nemocnice. 

 

Oddělení poskytuje lůžkovou a ambulantní péči. Lůžková část má samostatnou jednotku intenzivní 

péče se 7-mi lůžky a vlastní oddělení s 33-ti lůžky, v součtu tak disponuje 40-ti lůžky. Oddělení má 

vlastní ambulantní část se 4 ambulancemi, zákrokovým ambulantním operačním sálem a 

sádrovnou. K operačnímu provozu má oddělení, v rámci centrálních operačních sálů, k disposici 9 

sálových dnů týdně. Trvale 7 dní v týdnu a 24 hodin denně vlastní superaseptický sál k provádění 

operací náhrad velkých kloubů, endoprotéz, a na 4 dny v týdnu aseptický sál na menší operační 

zákroky. Pro případ operací závažných infekčních onemocnění a stavů pak oddělení podle potřeby 

využívá speciální sál mimo prostor centrálních operačních sálů. Ambulance fungují také v režimu 

24/7. V čase 8.-15.00 jsou pacientům k disposici dvě standardní ambulance, od 15.00 do 8.00 

následujícího dne pak jedna, pohotovostní, ambulance. 

Na chodu oddělení se v současné době podílí 60 zaměstnanců oddělení. Celkem 16 lékařů, z toho 6 

na částečný úvazek, a 44 sester, sanitářek a administrativních pracovníků. K operační léčbě oddělení 

využívá zázemí centrálních operačních sálů včetně týmu instrumentářek a sanitářů, kteří jsou 

speciálně vyčleněni pro potřeby ortopedického oddělení, nejsou zaměstnanci ortopedie, ale 

centrálních sálů. Primář oddělení je přímo podřízený řediteli nemocnice. Ostatní zaměstnanci 

oddělení jsou podřízeni primáři oddělení, sestry navíc vrchní sestře oddělení. V nepřítomnosti 

zastupuje primáře jeho zástupce. 
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6.1 SWOT 

Ortopedické oddělení má řadu silných stránek. Poskytuje péči nonstop, 7 dní v týdnu, 24 hodin 

denně. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Využívá zázemí komplementu nemocnice 

s kompletním laboratorním a diagnostickým servisem. V poskytování lůžkové péče má v rámci dvou 

sousedních okresů monopol. Spolupracuje se všemi privátními ambulantními ortopedy v regionu 

své působnosti. To jednak generuje dostatek klientů na plánované, elektivní výkony a také to 

zajištuje, že ambulantní péče v regionu je poskytovaná na dobré úrovni. Oddělení tak nemusí řešit 

případy špatně poskytnuté zdravotní péče, což je často nejen medicínsky a společensky obtížné, ale 

i nákladné. Oddělení poskytuje plné spektrum výkonů odpovídajícím charakteru okresního 

pracoviště. Je to oddělení s dlouhou tradicí a slušným odborným renomé. Oddělení disponuje 

vlastním klimatizovaným superaseptickým sálem5 7 dní v týdnu. Oddělení má vlastní, kapacitně 

dostačující, jednotku intenzivní péče. Oddělení je v rámci holdingu součástí poskytovatelů 

ortopedicko-traumatologické péče, kdy krajská pracoviště poskytují velmi dobrou spolupráci 

v řešení případů, které svou složitostí překračují možnosti okresního pracoviště. Odborný status 

oddělení je na vysoké úrovni. Lékařům v přípravě před atestační zkouškou se doba praxe na 

oddělení plně započítává do předepsaného objemu praxe. To zvyšuje atraktivitu oddělení jako 

zaměstnavatele pro mladé lékaře. Oddělení má k disposici špičkové implantáty v širokém a plně 

dostačujícím spektru. Stejně tak je na vysoké úrovni přístrojové vybavení. Sesterský tým je zkušený. 

Nemocnice opakovaně spolupracuje s akreditační komisí. Díky tomu má každé oddělení k dispozici 

standardy léčebné péče, vedení dokumentace apod. Stejně tak je formálně upraven proces řízení 

lidských zdrojů, systém provozních porad, systém vzdělávání personálu apod. 

 

Slabin oddělení je několik. Je stavebně zastaralé, kdy polovina pacientů je léčených na pětilůžkových 

pokojích. To neodpovídá plně současným trendům v poskytování „hotelových služeb“ během 

hospitalizace. Oddělení nemá separovanou část pro ošetřování pacientů s ortopedickou infekcí. 

Povinnost poskytovat péči o pacienty s infekčním onemocněním zvyšuje průměrnou dobu 

hospitalizace a tím omezuje možnost navyšovat počet operačních zákroků a částečně i rozšiřovat 

spektrum poskytované péče. Problémem je hraniční počet středního zdravotního personálu, stejně 

jako ve většině nemocnic, které obecně trpí nedostatkem sester. Ortopedie má poměrně dlouhou 

objednací dobu části operačních výkonů, především endoprotéz. Personál oddělení, krom primáře, 

není hmotně zainteresovaný na chodu a hospodaření oddělení. Stejně tak není celé oddělení 

zásadním způsobem zvýhodněné vybavením, možností školení zaměstnanců nebo jakýmikoliv 

jinými benefity, pokud je jeho produkce, v rámci celé nemocnice, vysoká. Rovnost v přístupu a 

obdobné odměňování personálu jednotlivých oddělení v rámci nemocnice není motivační. Za 

slabinu považuji prakticky nulovou prezentaci oddělení nejen v rámci nemocnice, ale i prezentace 

v regionu nebo v rámci odborné společnosti. 

 

 

 

 
5 Operační sál určený pro operace s nejvyšším rizikem infekce. Má speciální systém klimatizace i provoz. 
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Příležitosti se mohou dělit do několika skupin. První je využít potenciál lékařského týmu, kdy velká 

část lékařů je mladších 35 ti let s velkým zaujetím pro obor a ochotou soustavně se vzdělávat. To 

umožní postupně subspecializace lékařů na jednotlivé podobory ortopedie, jako je chirurgie ruky, 

nohy, artroskopické operace, endoprotetika apod. Další plyne z toho, že v současné době je velký 

převis poptávky po ortopedických výkonech, který je z velké části způsobený výpadkem elektivní 

péče v posledních cca 12 ti měsících. Cílem vedení oddělení je nabídnou možnost léčení co 

nejvyššímu počtu pacientů. Stejně důležité je aktivněji spolupracovat s poskytovateli následné a 

rehabilitační péče v regionu a tím zkrátit průměrnou dobu hospitalizace. To uvolní prostor 

k navýšení počtu klientů. V době převisu poptávky není příliš kladený důraz na prezentaci oddělení 

veřejnosti, přesto je zlepšení této činnosti příležitostí vytvářet a zlepšovat obecné povědomí o 

oddělení se všemi benefity, které to s sebou přináší. Je vhodné využít současný trend využívání 

sociálních médií a internetu ke zlepšení povědomí o spektru a kvalitě poskytované péče a 

k prezentaci oddělení. Současná situace s rozšířením onemocnění covid19 může být impulsem ke 

vzniku infekčního oddělení, které by pak napomohlo řešit otázku uložení pacientů s ortopedickými 

infekty. 

 

Další rozvoj a prosperitu oddělení může ohrozit několik věcí. Nová konkurence v poskytování 

lůžkové péče v regionu. Část nemocničních ortopedických oddělení se vyrovnává s konkurencí 

privátních ortopedických center, která se specializují jen na úzkou část operačního spektra. To je 

samozřejmě výhodné, různé typy výkonů jsou často odlišně oceňované. Část péče se nechá 

poskytovat v režimu jednodenní chirurgie, kdy provozovatel nemá náklady na personál 

v pohotovostní službě. Ze spektra výkonů si vybere „lukrativní“ výkony. Objednává k operacím 

převážně mladší a interně zdravé pacienty jejichž léčení není spojeno s vysokými náklady. Takto 

fungující pracoviště pak mají logicky menší počet komplikací, pokud si mohou pacienty „vybírat“ a 

tím získávají konkurenční výhodu. Ekonomicky příznivější fungování pak obvykle umožní personálu 

vyšší výdělek, pracoviště obvykle nabízí hmotnou zainteresovanost na chodu zařízení atd. Další 

možnou hrozbou je riziko restrukturalizace poskytování ortopedické péče jak v rámci kompetencí 

zřizovatele, tedy kraje, tak možným rozhodnutím zdravotních pojišťoven. V současné době není 

podle mého názoru, díky vysokém převisu poptávky, toto riziko vysoké, ale existuje. 

 

7 Aplikace nástrojů  

7.1 Řízení lidských zdrojů 

7.1.1 Analýza stávající situace ve střednědobém kontextu 

 

Oddělení prošlo v posledních třech letech kritickou personální situací. Jedním z hlavních důvodů 

byla absence personální koncepce v rámci dlouhodobého strategického plánování rozvoje oddělení 

v předchozích 10 ti letech. Noví lékaři nebyli aktivně poptáváni, v letech 2010 až 2018 nastoupili jen 

dva noví kolegové, přestože věková skladba lékařů signalizovala hrozící komplikace. Krize 

vyvrcholila a plně se projevila v roce 2019. Příčinou byla jednak generační obměna, kdy část 
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stávajících lékařů pracovní poměr ukončila z důvodu dosažení důchodového věku, nebo pracovní 

úvazek zkrátila a významně omezila a přestala se podílet na pohotovostní službě. Druhým důvodem 

byl dva roky připravovaný odchod dvou atestovaných lékařů do nově vzniklých soukromých 

ambulancí. Kritický stav se projevil i v organizaci zajištění ústavní pohotovostní služby v době mimo 

obvyklou pracovní část dne, o víkendech a státních svátcích. V roce 2019 proto oddělení 

zorganizovalo kampaň s nabídkou zaměstnání inzerovanou v odborném tisku, v sociálních médiích, 

inzerovala se možnost zaměstnání přímo na lékařských fakultách a ve studentských skupinách a 

spolcích. Zájemcům byla nabízena a umožněna bezplatná letní stáž před ukončením studia. V roce 

2020 pak dokonce převis poptávky významně převyšoval možnost přijetí. Výsledkem bylo přijetí 5-

ti nových kolegů. Jeden z nich odešel ve zkušební době. Vývoj personální situace dokumentuje 

tabulka. Z hlediska profesní způsobilosti jsou lékaři řazeni do 3 kategorií. První je L1, lékař po škole, 

v přípravě ke složení základního odborného kmene. L2 lékař po ukončení kmene, v přípravě ke 

složení atestace. L3, atestovaný lékař s plnou způsobilostí a kompetencí k samostatné práci včetně 

samostatného vykonávání ústavní pohotovostní služby (dále ÚPS). V tabulce je uvedený součet 

úvazků včetně částečných. Počet lékařů, kteří se na chodu oddělení podílí je vyšší, část lékařů 

pracuje na zkrácený úvazek. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

L3 8 9 6,4 7,4 7,6 

L2 2 2 2 1 1 

L1 1 - 1 3 4 

celkem 11 11 9,4 11,4 12,6 

ÚPS 11  11 8 8 8 

Tabulka 1 - Tabulka s uvedením součtu úvazků podle úrovně dosažené profesní způsobilosti v jednotlivých letech. Údaj 
celkem je součtem všech úvazků včetně částečných. V dolním řádku počet lékařů sloužících ústavní pohotovostní službu. 

Situace je tedy v současné době příznivá z pohledu celkového počtu úvazků. Méně příznivá je 

z pohledu rozvrstvení dosaženého specializačního vzdělání. Dosažení stupně L2 trvá 3 roky, další 

minimálně 3 roky jsou nezbytné ke složení atestační zkoušky. Během přípravy ke složení atestační 

zkoušky podstupují lékaři předepsaný objem školení a stáží. Rok před atestační zkouškou je 

jednotlivým lékařům přiřazena subspecializace v rámci oboru, ve kterém se pak dále vzdělávají po 

složení atestační zkoušky (chirurgie ruky, nohy, septická ortopedie, artroskopie, endoprotetika). 

 

7.1.2 Formy personálního řízení, předávání informací, edukace  

 

Řízení lidských zdrojů probíhá v několika rovinách. Celý lékařský kolektiv má denně společné 

hlášení, kde se hodnotí proběhlý pracovní den, hlášení z pohotovostní služby, probíhá rentgenová 

vizita s prezentací snímků za poslední den, proběhne plán operací na následující den a řeší se 

provozní záležitosti. Mladí lékaři mají možnost se tak denně postupně seznamovat s chodem 

oddělení i odbornými problémy a postupy. Dvakrát týdně probíhá velká vizita. Jednou týdně 

společné hlášení s přítomností vrchní sestry, kde se probírají provozní záležitosti celého oddělení i 

ve vztahu ke střednímu zdravotnickému personálu. Jedenkrát měsíčně jsou na hlášení referovány 

informace, určené řadovým lékařům z primářské porady. Vzniklé problémy se řeší průběžně. Lékař 
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v přípravě k atestaci má svého školitele s plnou odbornou způsobilostí, který je mu k disposici ke 

konzultaci odborné problematiky. 

 

Jednou měsíčně probíhá interní odborný seminář, který je buď na předem určené odborné téma, 

nebo se jedná o informaci z odborného kongresu, podle aktuální účasti lékařů. Každý lékař má 

povinnost alespoň 1x za rok připravit seminář nebo připravit prezentaci na kongres odborné 

společnosti. Každý lékař v přípravě k atestaci vždy 2 měsíce v roce podstupuje předepsané stáže a 

kurzy. Každý lékař má právo i povinnost se alespoň 1x ročně zúčastnit kongresu odborné společnosti 

dle uvážení a určení primáře oddělení. Atestovaní lékaři pak v rámci své superspecializace postupují 

specializovaná školení a kongresy v rámci svého oboru. Cílem je rozvrhnout přípravu a rozložit 

postupně na jednotlivé roky. Motivovat k přípravě, zdokonalovat nejen medicínské, ale i 

komunikační a prezentační dovednosti a práci s dostupnými materiály a informacemi. Zavedení 

nových postupů, operací nebo aktivní účast na kongresu je finančně oceněna vedením oddělení a 

nemocnice. 

 

Primář oddělení se každý měsíc účastní porady primářů s vedením nemocnice. Informace 

pravidelně prezentuje lékařům. Čtvrtletně má provozní pohovor s ředitelem nemocnice s řešením 

aktuální situace a problémů. Jednou ročně pak vypracuje obsáhlou zprávu hodnotící uplynulý rok. 

Součástí je hodnocení produkce a hospodaření oddělení, prezentuje střednědobý a dlouhodobý 

plán rozvoje oddělení. Součástí zprávy je vždy personální audit a analýza silných a slabých stránek. 

Strategie rozvoje oddělení vychází ze strategického plánu rozvoje oddělení, který byl součástí 

výběrového řízení při konkurzu na obsazení postu primáře oddělení. Koncepce personálního 

rozvoje vychází z plánu strategického rozvoje a je průběžně aktualizována. Na konci roku je vždy 

v návaznosti na plán investic aktualizovaný plán rozvoje na následující rok. 

 

7.1.3 Administrativa a dokumentace 

 

Každý z lékařů má vlastní administrativní složku, která obsahuje několik dokumentů. Jejich forma je 

normovaná vnitřním standardem nemocnice v rámci pravidel určených Sdruženou akreditační 

komisí (SAK). S jednotlivými dokumenty je lékař vždy seznámen, což stvrzuje svým podpisem a má 

právo se na daný dokument písemně vyjádřit, pokud má jakýkoliv důvod. 

• Pracovní a organizační kompetence a pracovní náplň /mění se průběžně v závislosti na 

dosaženém stupni odborné způsobilosti/ 

• Zahájení adaptačního procesu při nástupu do zaměstnání 

• Ukončení adaptačního procesu po 3 měsících od nástupu 

• Hodnocení pracovníka 1x ročně, součástí vyhotovení dokumentu je vždy roční pohovor 

• Plán osobního rozvoje, vždy s roční aktualizací 

• Kopii lékařského diplomu 

• Kopii diplomu celoživotního vzdělávání 

• Potvrzení o složení atestační zkoušky 

• Kopie lékařské licence České lékařské komory 

• Aktualizované lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 
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7.1.4 Vyhodnocení 

 

Získání nových pracovníků proběhlo úspěšně, strategie byla účinná a racionální. Za možnou slabinu 

považuji věkové rozvrstvení nově přijatých lékařů a s tím související dva problémy. První je 

nedostatečná odborná erudice, která limituje jejich možnost využití, ale zde lze předpokládat ve 

střednědobém horizontu postupné zlepšení, 3 roky trvá příprava k dosažení úrovně L2, další 3 roky 

pak do možnosti skládat atestační zkoušku. Druhou je, že vyšší počet stejně starých lékařů může 

v budoucnu být stejným problémem, kdy při další generační obměně se může kritická situace 

opakovat. Ale to se jedná o hypotetickou situaci za desítky let a není tedy aktuální. Naopak jako 

výhodné se jeví možnosti využít potenciál mladých lékařů i jejich vzájemnou konkurenci v dobrém 

slova smyslu, která může být pozitivním motivačním faktorem v přípravě na složení atestační 

zkoušky ale i na plnění pracovních povinností. Za podstatné a nevyhovující považuji skutečnost, že 

pracovníci nemají možnost anonymní formou prezentovat své výhrady nebo návrhy. Tato možnost 

by mohla být zdrojem cenných informací a postřehů. V posledních 5-ti ti letech došlo jen k jednomu 

odchodu pracovníka krom odchodu do důchodu nebo do soukromé ambulance. Důvody byly 

rodinné, příčinou nebyla nespokojenost. Koncepce vzdělávání je ucelená. Po složení předepsaných 

zkoušek a atestace navazuje možnost subspecalizace. Další vzdělávání probíhá formou denních 

hlášení, vizit, interních seminářů a praktickou výukou na operačním sále. Osobní dokumentace 

každého z lékařů obsahuje vše potřebné jak ve smyslu určení pracovních kompetencí, tak 

hodnocení pracovníka. Obsah je určený SAK a je každoročně aktualizovaný. Součástí hodnocení je 

pak vždy roční pohovor s každým z lékařů. 

 

7.2 Řízení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče  

Zdravotní péče musí být poskytovaná v mezích platných zákonů. Vlastní řízení kvality probíhá na 

několika úrovních, kdy zákonný rámec je nadřazený všem ostatním. Ostatní se ve vzájemné 

hierarchii mohou částečně překrývat. Krom zákonných norem existuje řada dalších úrovní řízení. Na 

úrovni nemocnice, v rámci odborné společnosti, v rámci koordinace poskytování ortopedické a 

traumatologické péče v rámci holdingu, v návaznosti na požadavky zdravotních pojišťoven. 

 

7.2.1 Standardy a Sdružená akreditační komise 

 

 V rámci nemocnice má fungování jednotlivých oddělení společná pravidla specifikovaná systémem 

standardů. Vytvoření systému vzniklo historicky během přípravy k akreditačnímu řízení SAK. 

Společné standardy určují způsob vedení zdravotnické dokumentace, její archivaci, možnosti sdílení 

dokumentace. Normované jsou dokumenty pro příjem pacienta k hospitalizaci, souhlasy 

s hospitalizací, souhlasy s poskytnutím léčby, s podáním transfúzních přípravků, provedením 

odborných vyšetření. Společné standardy vytvářejí základní rámec a jsou povinnou součástí 

dokumentace. Standardy je přesně specifikováno i vedení dokumentace. Na společný a obecný 

rámec pak navazují interní standardy jednotlivých oddělení, které respektují specifické požadavky 

každého oboru. Na ortopedickém oddělení to jsou jednak interní standardy vytvořené vedením 

ortopedického oddělení 
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• Informované souhlasy s jednotlivými operačními zákroky 

• Specifikace příjmové dokumentace pro potřeby ortopedického oddělení 

• Specifikace ambulantní dokumentace při objednání pacienta k elektivní operaci 

• Příjmový list s identifikovanými rizikovými faktory před elektivní operací 

• Interní standard organizace práce na ortopedickém oddělení včetně časového 

harmonogramu 

• Postup při vyšetření a léčení ortopedické kloubní infekce a periprotetické infekce 

• Interní standard účelné antibiotické léčby 

Dále ortopedické oddělení využívá oficiálních standardů České společnosti pro ortopedii a 

traumatologii, jako je například standard upravující podávání antibiotik v prevenci infekčních 

komplikací endoprotéz. 

 

Ortopedické oddělení si vnitřním standardem určilo kritická rizika, spojená se specifiky oboru a 

jejich vyšetření je standardní součástí každého příjmu k hospitalizaci. 

 

7.2.2 Indikátory kvality 

 

Pokud chceme kvalitu účelně sledovat, hodnotit a řídit, je nezbytné mít systém, který určí, jaké 

ukazatele sledujeme a jakým způsobem je hodnotíme. S výhodou je používat systém indikátorů 

kvality a údaje pravidelně vyhodnocovat a na základě hodnocení ovlivňovat proces poskytování 

zdravotní péče. 

 

Na ortopedickém oddělení sledují několik vlastních indikátorů: 

• počet akutních ranných infekcí po endoprotézách kloubů 

• počet luxací endoprotéz kyčelního kloubu 

• výskyt nozokomiálních6 infekcí 

• výskyt nežádoucích událostí (pády z lůžka apod.) 

• výskyt dekubitů 

Ortopedie je také hodnocena jinými odděleními s pomocí jejich indikátorů 

• Hodnocení správného podání transfúzních roztoků (hemovigilance) 

• Hodnocení včasnosti doručení odebraných biologických materiálů do laboratoří 

• Hodnocení dokumentace a žádanek v komunikaci s jiným oddělením 

Uvedené indikátory jsou hodnoceny podle stupně závažnosti. Nežádoucí události bezprostředně, 

průběžně a pak vždy na konci roku, hemovigilance7 1x měsíčně, vlastní interní indikátory čtvrtletně 

a vždy na konci roku. Sledované parametry dovolí průběžně hodnotit kvalitu poskytované péče a 

pokud výsledky vybočí z obvyklých čísel včas upozorní na možný problém. Součástí každé nežádoucí 

události je normovaný záznam včetně doporučení řešení a možné prevence. 

 

 

 
6 Infekce, kterou dostanete v nemocnici 
7 Systematické sledování účinnosti a nežádoucích účinků léčby transfuzními přípravky 
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Obrázek 9: Indikátor kvality ortopedického oddělení, výskyt hluboké infekce po implantaci endoprotézy se čtvrtletí 

 

7.2.3 Benchmarking 

 

Je metoda založená na systematickém měření, zaznamenávání a porovnávání vybraných ukazatelů. 

Toto sledování pak umožní vzájemné srovnání subjektů se shodnou nebo podobnou činností nebo 

meziroční srovnání v rámci stejné organizace. Získané údaje pak pomáhají při řízení kvality 

poskytované péče. V rámci ortopedických oddělení holdingu je sledováno několik ukazatelů.  

• Celkový počet operací  

• Počet konkrétních operací (endoprotéz, artroskopií, operací pro zlomeniny krčku stehenní 

kosti) 

• Počet operací pro úraz 

• Počet operací pro primární infekci 

• Průměrná doba hospitalizace u jednotlivých diagnóz 

• Počet reoperací 

• Materiálové náklady na konkrétní druh operace 

Získané údaje jsou vždy jednou ročně prezentovány na schůzce s krajským koordinátorem pro 

ortopedii nebo traumatologii. Dovolí to jednak srovnání jednotlivých oddělení, ale celkové počty 

nebo trendy v jednotlivých parametrech napomáhají při strategickém plánování rozvoje a potřeb 

oboru v rámci holdingu. 

Specifickou formou benchmarkingu je fungování Národního registru kloubních náhrad. Ortopedická 

oddělení mají povinnost všechny operace s implantací kloubních náhrad zadávat do uvedeného 

registru včetně následných reoperací nebo jiných komplikací. 
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7.2.4 Vyhodnocení 

 

Nemocnice má propracovaný systém kontroly kvality, na kterém se podílí všechny uvedené prvky. 

Každé oddělení si hodnotí svoje indikátory kvality a průběžně vyhodnocuje frekvenci a míru výskytu. 

Roční hodnocení pak předá k posouzení manažera kvality nemocnice. Každý měsíc provádí primář 

oddělení a vrchní sestra kontrolu dokumentace, kterou zaznamenává a výsledek opět jednou ročně 

předá k posouzení. Pravidelné kontroly dokumentace provádí i vedení nemocnice, zjištěné 

nedostatky jsou pak formou zpětné vazby předány zpět na oddělení. Další úrovní kontroly kvality je 

uvedený benchmarking v rámci ortopedických oddělení holdingu. Systémovou kontrolu pak provádí 

v rámci akreditačního řízení Sdružená akreditační komise formou hloubkového externího auditu.  

 

V rámci nemocnice a oddělení je vytvořen komplexní systém pro řízení kvality. Skládá se z řady 

opatření na všech úrovních organizace práce-oddělení, nemocnice, holding, odborná společnost. 

Stejně tak jsou s pomocí standardů upraveny všechny medicínské a ošetřovatelské procesy během 

hospitalizace nejen ve vztahu k pacientovi, ale i k jeho okolí a rodině. Systém je propracovaný díky 

spolupráci se SAK a nemocnice včetně ortopedie opakovaně úspěšně v akreditačním řízení uspěla, 

naposledy v březnu 2020. Hodnocení není jen formální, jeho výstup má praktický efekt a pomáhá 

při řízení oddělení. 

 

7.3 Sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců 

 
Sledování spokojenosti pacientů je velmi důležité a je zdrojem cenných informací. Na ortopedickém 

oddělení je sledování spokojenosti organizováno a hodnoceno několika způsoby. 

 

7.3.1 Dotazníky pro pacienty a zaměstnance 

 
Existují dvě formy dotazníků, první je interní dotazník nemocnice, který slouží k internímu získávání 

údajů, informací a podnětů. Druhou možností, kterou uvedu později je dotazníková akce, zaměřená 

na pacienty i zaměstnance, která je organizovaná pod hlavičkou Healthcare Institut. 

 

Základním způsobem interního získání informací v rámci nemocnice je forma dotazníků. Každý 

respondent může zvolit, zda jeho vyjádření bude anonymní, nebo uvede svoje jméno. Dotazníky 

jsou určeny hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Jsou volně k dispozici v čekárně na 

ambulancích i v odpočinkových zónách oddělení. Na řadě míst nemocnice jsou pak schránky, které 

dovolí pacientům vyplněný dotazník anonymně vhodit a zajistit tak doručení hodnotitelům. 

Dotazníky jsou pravidelně vyhodnocovány a údaje z nich získané jsou cenou zpětnou vazbou. 

 

Pro zaměstnance existuje stejná možnost. Mohou, dle svého uvážení, anonymně nebo jmenovitě 

vyplnit dotazník spokojenosti. V době nedostatku zdravotního personálu to může být zdrojem 

cenných informací, které přispívají ke snížení možné fluktuace jak mezi jednotlivými odděleními 
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nemocnice, tak mohou zabránit i odchodu k jinému zaměstnavateli. Vysoká míra fluktuace není 

žádoucí, zapracování nového pracovníka vyžaduje nejen určitý čas, ale je často i finančně nákladné.  

 

Specifickou formou zjišťování spokojenosti jsou dotazníky jednotlivých oddělení, kdy především 

laboratoře touto cestou získávají cennou zpětnou vazbu. Dotazníky jsou určené k vyplnění 

zdravotnickým personálem oddělení, které servis poskytovaný komplement využívají. 

 

7.3.2 Hodnocení stížností a pochval 

 
Spokojenost klientů s poskytovanou péčí je komplexní záležitost. Celkové vyznění ovlivňuje jak 

vlastní lékařská a sesterská péče, ale i kvalita hotelových služeb, spokojenost s jídlem, úroveň 

komunikace, prostředí nemocnice a podobně. Všechny stížnosti jsou zaznamenávány, ke každé 

stížnosti se vždy vyjadřuje přednosta oddělení a pokud je stížnost na konkrétního pracovníka i 

dotčený zdravotník. Následně je stížnost vyhodnocovaná jako neodůvodněná, částečně 

odůvodněná a odůvodněná. Část pacientů podává stížnost přímo orgánům České lékařské komory, 

které ji pak řeší podle svých stanov. 

 

Pochvaly jsou také zaznamenány a jsou předány konkrétnímu oddělení a konkrétním pracovníkům. 

Počet, poměr a vývoj stížností a pochval je pak pravidelně vyhodnocovaný vedením nemocnice. 

 

Healthcare Institut každoročně organizuje obsáhlou dotazníkovou akci, kdy dotazníky lze vyplnit 

písemně i elektronicky. Je určena pacientům i zaměstnancům a je zacílený na řadu jednotlivých 

ukazatelů, jako je spokojenost s léčbou, pocit bezpečí, úroveň komunikace, kvalita stravy apod. 

Krom toho se zaměřuje i na objektivně měřitelné veličiny nebo na finanční stabilitu jednotlivých 

poskytovatelů zdravotní péče. 

 

7.3.3 Vyhodnocení 

 
Systém sledování spokojenosti pacientů je jako celek v nemocnici organizovaný dobře. Za účelné 

považuji i dva na sobě nezávislé způsoby vyhodnocování. Interní, kdy v rámci nemocnice a 

jednotlivých oddělení jsou vyhodnocovány nemocniční a v nemocnici odevzdané dotazníky a 

externí, organizovaný Healthcare Institutem, který poskytuje vlastní dotazníky. Externí vyhodnocení 

umožňuje srovnání s ostatními poskytovateli zdravotní péče v České republice a tím zajišťuje 

dobrou zpětnou vazbu vedení nemocnice. Interní dotazníky spíše specifikují péči poskytovanou na 

jednotlivých odděleních, externí pak spíše z pohledu na nemocnici jako celek. 

 

Na oddělení i ambulanci je několik míst, kam mohou pacienti dotazník vhodit. Je na uvážení 

každého, zda bude dotazník anonymní.  Pro zaměstnance by mohlo být přínosné mít vlastní místo, 

kam je možné sdělit svoje výhrady, zase jmenovitě nebo anonymně.  Je to jedna ze snadno 

dostupných možností, jak získat zpětnou vazbu a předcházet možným konfliktům nebo dokonce 

odchodům. Pomůže to zaměstnancům, kteří nechtějí svoji stížnost řešit hned s vedením nemocnice 

a nemají dostatek možností, nebo příležitostí ke sdělení své kritiky nebo výhrad.  
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7.4 Sledování a hodnocení objemu poskytované zdravotní péče 

 

Nemocnice získává finance na svůj provoz a rozvoj z několika zdrojů. Dominantním finančním 

zdrojem je platba od zdravotních pojišťoven. Podmínky pro platby pro nemocnici určuje úhradová 

vyhláška. Je to právní předpis, kterým se stanoví hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení ve zdravotnictví. Úhradovou vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví na 

základě § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Platba je navázaná na objem 

poskytnuté péče ve srovnání s referenčním rokem. Pro rok 2020 byl referenčním rokem rok 2018, 

pro 2019 rok 2017. Vedení nemocnice tedy předem ví, jak velký objem péče poskytla v referenčním 

roce, může pak měsíčně vyhodnocovat produkční data a reagovat na aktuální situaci a vývoj. Přes 

nezpochybnitelná specifika fungování zdravotnického zařízení, kdy primárním cílem není generovat 

zisk, ale poskytovat kvalitní zdravotní péči musí nemocnice pracovat s vyrovnaným rozpočtem. 

Peníze platí za péči formou záloh. Pokud není splněna produkce, část záloh se zdravotním 

pojišťovnám vrací. V minulosti byly všechny výkony ohodnocené určitým počtem bodů a celkový 

součet za nemocnici určoval celkovou produkci. V současné době je produkce hodnocena součtem 

vykázané ambulantní a hospitalizační péče za konkrétní časové období, obvykle jeden kalendářní 

rok. Vlastní ortopedické oddělení funguje v obdobném modelu. Na začátku roku vedení oddělení 

obdrží předpokládaný plán produkce se zaměřením na dominantní pojišťovny, kdy je určena 

celková suma casemixů a počet případů od konkrétní pojišťovny pro lůžkovou část oddělení a 

celkový počet bodů pro ambulantní část. Dalším kritériem je předem daný finanční objem určený 

na materiální provoz oddělení (ortopedické implantáty, léky, transfúzní přípravky apod). Do limitů 

nejsou určeny náklady na mzdy ani v nich nejsou započítané náklady na chod a správu budov, stravu 

pacientů apod. Vedení oddělení tedy ví, jak velký objem produkce je v daném roce určený. 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti oddělení  

    

Oddělení: Ortopedicko-traumatologické odd.  

Období: 1.1.2019 - 31.12.2019 

    

Limit nákladů – plnění    

roční limit 24500 

čerpání k 31. 12. 2019 24718 

% čerpání z ročního limitu 100,9 % 

 
   

Objem ambulantních výkonů   

roční limit 9900 

skutečnost k 31. 12. 2019 9248 
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% plnění 93 % 

 
   

 
   

Pouze lůžková oddělení    

Suma casemixů a počty případů - VZP  

Suma casemixů – roční limit  1710 

skutečnost k 31. 12. 2019 1906 

% plnění  111 % 

Počet případů - roční limit 1424 

skutečnost k 31. 12. 2019 1453 

% plnění 102 % 

    
Suma casemixů a počty případů - ZPMV ČR 

Suma casemixů – roční limit  311 

skutečnost k 31. 12. 2019 385 

% plnění  124 % 

Počet případů - roční limit 270 

skutečnost k 31. 12. 2019 297 

% plnění 110 % 

Tabulka 2 - Roční hodnocení produkce včetně uvedených limitů. Dokumentace z roku 2019, rok 2020 byl zásadně ovlivněný 
situací s onemocněním covid-19. Originální tabulka z roční zprávy ortopedického oddělení. 

7.4.1 Parametry produkce ortopedického oddělení 

 

Existuje několik možností, jak hodnotit výkonnost oddělení z pohledu objemu poskytované a 

vykázané péče. Řada ukazatelů je snadno dostupných, ale jejich využití je omezené. 

• Počet hospitalizovaných pacientů 

• Celkový počet provedených operací 

• Procentuální využití lůžek, tedy tzv. „obložnost“ 

Získaná data v těchto kategoriích nemají příliš vysokou výpovědní hodnotu. Počet 

hospitalizovaných pacientů neříká nic o náročnosti léčby a neumožní tak jakékoliv hodnocení nebo 

srovnání. Stejně tak počet operací bez další specifikace, nebo hodnocení procentuálního využití 

lůžkového fondu oddělení. Smysluplné je sledování ukazatele, který se označuje jako case mix, nebo 

součet, sumu case mixů, za určité období. 

• Case mix, součet za určené období 

• Průměrný case mix na hospitalizaci 

Ve zkratce se jedná o číselný koeficient, kterým se násobí základní platba od zdravotní pojišťovny. 

Každá diagnóza má podle své náročnosti určený základ, který se může ještě navyšovat, pokud má 

nemocný více těžkých diagnóz. Výsledné číslo pak odráží základní zdravotní problém a jeho 

modifikaci tzv. komorbiditami. Vlastní nastavení nemá zásadní vliv na chod oddělení, zdravotní péče 

je poskytovaná podle aktuální potřeby, nelze ji zásadně plánovat, ale uvedená čísla umožní sledovat 

produkci oddělení z několika hledisek a umožní to meziroční srovnání, srovnání v návaznosti na 

počet personálu, produkci v návaznosti na spotřebu prostředků na materiály a podobně. Celková 
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suma case mixů určuje celkovou produkci a lze kvantifikovat přímý ekonomický přínos oddělení. 

Průměrný case mix na jednotlivou hospitalizaci zase umožňuje určit o jak „složité“ případy se 

v průměru jedná a umožní tak nejen meziroční srovnání v rámci téhož pracoviště, ale také 

porovnávat navzájem různá oddělení v rámci nemocnice, nebo ortopedická oddělení v rámci 

holdingu. 
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Tabulka 3 - Tabulka produkce lůžkové části oddělení a srovnání v průběhu roku 2020, statistika počtu operací, případů a 
součet case mixů. Ve vývoji produkčních dat je zřejmý vliv pandemie covid-19. 

PP…………počet případů 
SC………...suma case mixů 
18/20n……srovnání počtu roku 2020 s referenčním 2018 
18/20 %......srovnání procent roku 2020 s referenčním 2018 
13.3.   začátek jarních omezení 
30.4.   zhruba konec jarních omezení 
30.9.   zhruba začátek podzimních omezení 
 

Z tabulky lze vyčíst, že začátek roku 2020 byl produkčně velmi dobrý, lepší než referenční 2018 a 

v součtu dokonce i lepší než rok 2019, kdy byla produkce historicky nejvyšší. Do konce dubna 2020 

je pak znát propad způsobený covid-19. Přestože ještě květen byl složitý pro doznívání covidových 

opatření, podařilo se produkci „vytáhnout“ na téměř 105 % ke konci září 2020. Podzimní propad se 

pak odrazil v celkových výsledcích. Celkový výsledek 93 % osobně považuji za výborný 

s přihlédnutím k faktu, že cca 14 týdnů, tedy čtvrtinu roku, nebyly prováděny plánované operace a 

měsíce okolo nouzových stavů byly také nestandardní. 

 

7.4.2 Sledování a hodnocení produkčních dat 

 

Ekonomický úsek nemocnice poskytuje primářům jednotlivých oddělení dostatečné množství 

informací. Po uzavření vyúčtování proběhlých za daný měsíc je vždy k dispozici přehledné 

hodnocení produkce. K dispozici je celkový součet produkce a pak data za jednotlivé pojišťovny. 
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V rámci oboru ortopedie a traumatologie je část péče poskytovaná formou hospitalizace s 

provedením plánovaných operací a lze tedy nejen průběžně hodnotit plnění produkčních ukazatelů, 

ale částečně reagovat na aktuální stav. Výhodné je nejen dostupnost aktuálních čísel, ale také 

srovnání s referenčním rokem.  

 

Měsíc 01 

Název oddělení Poj PP PP (ref) CM CM (ref) 

Ortopedie 

111 130 107 152,3655 115,7241 

201 18 21 22,8289 23,0189 

205 6 6 8,1394 8,9589 

207 6 6 4,7381 4,5517 

211 25 24 31,7351 31,3299 

Celkový součet 185 164 219,8070 183,5835 

Tabulka 4 - Tabulka přehledu produkce za konkrétní měsíc, zde leden 2019, originální dokument 

PP…......počet případů 
PP (ref)......počet případů za referenční rok 
CM… součet case mixů za daný měsíc 
CM (ref).......suma case mixů za stejný měsíc referenčního roku 
Poj........zdravotní pojišťovna 
 

Souhrnná produkční data za poskytnutou a vykázanou péči v rámci lůžkového oddělení za celý rok 

pak slouží jako základ pro analýzu roční produkce. Lze hodnotit celkový objem produkce, produkce 

pro jednotlivé pojišťovny, srovnání s referenčním obdobím a srovnání s limity produkce, která jsou 

zadána vedením nemocnice na základě minulých let a plánu rozvoje nemocnice a poskytované 

péče. Cílem není generovat zisk, ale poskytovat odpovídající množství péče pacientům v rámci 

regionu působnosti. 

 

 

 

poj PP 2019 PP (ref) PP poměr SCM 2019 SCM (ref) SCM 

poměr 

111 1 453 1 424 102,04 % 1 906,38 1 790, 32 106,48 % 

201 201 223 90,13 % 260,53 239,33 108,86 % 

205 87 91 95,60 % 113,48 109,36 103,76 % 

207 95 89 106,74 % 108,98 99,66 109,35 % 

211 297 284 104,58 % 385,02 342,70 112,35 % 

celkem 2 133 2 111 101,04 % 2 774,38 2 581,37 107,48 % 

Tabulka 5 - Tabulka celkové produkce lůžkové části oddělení za rok 2019 a srovnání jednotlivých parametrů s referenčním 
rokem 2017. 

PP 2019........počet případů hospitalizace v roce 2019 
PP (ref).......počet případů hospitalizace v referenčním roce 2017 
PP poměr......vzájemný poměr v % 
SCM......suma case mixů v roce 2019 
SCM (ref)…suma case mixů v referenčním roce 2017 
SCM poměr......vzájemný poměr SCM v % 
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Oddělení poskytuje zdravotní péči ve dvou základních formách, lůžkovou a ambulantní. Stejně, jako 

jsou sledovaná a průběžně vyhodnocovaná data z lůžkové části, hodnotí se i objem poskytnuté a 

vykázané péče na ambulancích oddělení. Vedení oddělení dostává na začátku roku roční limit, který 

je stanovený na základě předchozích let. Obvykle se jedná o mírné navýšení dosaženého objemu 

z předchozích dvou let. Na rozdíl od lůžkové péče ale není možné poptávku po ambulantní péči 

zásadně navýšit. Zásadním omezením je prostor ambulancí, který již nenabízí zásadní možnost 

rozšíření provozu. Možným řešením je prodloužení doby provozu ambulance, ale to je zase 

limitované počtem personálu.  

 

Poj Body 2019 Body (ref) 2017 n UP 2019 n UP (ref) 2017 

111 6 718 526 6 839 528 10 098 9 999 

201 1 080 700 1 141 744 1 647 1 667 

205 475 940 514 073 745 761 

207 550 335 557 773 886 831 

211 1 582 112 1 578 025 2 284 2 336 

celkem 10 407 613 10 631 143 15 660 15 594 

Tabulka 6 - Tabulka roční produkce ambulancí za rok 2019, referenční rok 2017 

Poj......zdravotní pojišťovna 
Body 2019…...součet bodů v daném roce pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a celkem 
Body (ref) 2017......data z referenčního roku 
n UP 2019.......počet unicitních pojištěnců v roce 2019 
n UP 2017........počet unicitních pojištěnců v referenčním roce 

 

 

 

 

7.4.3 Vyhodnocení  

 

Získané údaje se průběžně hodnotí, konečný rozbor produkčních dat je pak součástí detailní roční 

zprávy. Uvádějí se absolutní čísla, která kvantifikují produkci oddělení, jako celku. Na tom se podílí 

všechen personál oddělení, lékaři, sestry, sanitáři i administrativní pracovníci.  Jako specifický údaj 

pro zlepšení řízení lidských zdrojů i možnost srovnání jednotlivých období, pro srovnání mezi 

jednotlivými odděleními nemocnice, nebo ortopedickými pracovišti, je pak možné hodnotit 

provozní data v návaznosti na počet lékařských úvazků. Teoreticky je možné všechna produkční 

data porovnat se mzdovými, nebo s celkovými náklady na chod oddělení. Toto porovnání ve své 

práci záměrně neprovádím. Získaná čísla by sice ukázala finanční náklady na jednotlivé sledované 

ukazatele, tedy např. náklady na jednu operaci, jednu hospitalizaci nebo přesnější údaje na jeden 

case mix, ale situace je, podle mého názoru, složitější. Nemocnice funguje jako celek, kdy se na péči 

o jednotlivé pacienty podílí často řada oddělení a odborností, které na spolupráci ale zpětně také 

profitují svou produkcí. Pro příklad, pokud ortoped ošetří v ambulanci 50 pacientů, u kterých se 

provede rentgenologické vyšetření, poskytne unicitní (unikátní) pojištěnce, vyšetření a tím produkci 

dalšímu oddělení. Jeho přínos nemocnici jako celku tedy není daný jen vykázáním ambulantní 

kontroly. Získaná čísla by pak mohla být zavádějící.  
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V následující tabulce je provedený přepočet produkčních dat na počet lékařských úvazků, 

v celkovém součtu na oddělení, za uvedený rok. Přepočet zpřesňuje informaci o produkci. Např. 

v roce 2019 došlo k mírnému propadu objemu vykázané péče v ambulantní části ortopedie 

(důvodem bylo otevření dvou soukromých ambulancí mimo areál nemocnice). Při přepočtu na 

jeden úvazek je ale zjevné, že každý z lékařů vykázal a odvedl v daném roce větší objem práce, než 

v roce předcházejícím nebo následujícím. Statistiky a hodnoty z roku 2020 jsou zcela zásadním 

způsobem ovlivněny pandemií covid-19 a restrikcemi s tím spojenými, výrazným snížením pohybu 

obyvatel i snížením poptávky po neakutní lékařské péči a části elektivních operací, stejně jako 

dlouhodobou změnou oddělení ortopedie na stanici k ošetření a léčení pacientů s nemocí covid-19 

v průběhu roku 2020. 

 

 n lékaři PP n Op SCM Body amb. 

2018 11 2 111 1 818 2 581,37 11 015 437 

2018/ 1L - 192 165 234,7 1 001 403 

2019 9,4 2 133 1 970 2 774,38 10 407 613 

2019/ 1L - 227 210 295,1 1 107 193 

2020 11,4 1 781 1 530 2 315,92 8 931 183 

2020/ 1L - 156 134 203,2 783 437 
Tabulka 7 - Tabulka přepočtu produkčních dat na jeden úvazek lékaře za roky 2018-2020. 

PP.......počet případů, hospitalizací za dané období 
n Op.......počet operací v daném roce celkem 
SCM.......celkový součet case mixů 
Body amb.......celkový počet vykázaných bodů na ambulanci za dané období 
2018/ 1L, 2019/1L. 2020/1L.......přepočet na pracovní úvazek jednoho lékaře  
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Závěr 

Během přípravy mé bakalářské práce jsem měl, díky vstřícnosti lékařů ortopedického oddělení, 

dobrou možnost seznámit se s chodem a fungováním daného pracoviště. Oddělení má poměrně 

detailně, funkčně a smysluplně propracovaný systém řízení, přesto mám několik výhrad. 

 

Osoba controllera a manažera oddělení, tedy přednosty oddělení, se překrývá. V ideálním případě 

by controller neměl být zodpovědný za chod oddělení. Tato odpovědnost může teoreticky vést 

k přehlížení různých nedostatků. Z pohledu kontroly by optimálně měla být osoba controllera 

nezávislá na oddělení, ale pak by zase nebyla detailně seznámená s fungováním a problémy 

pracoviště. Alespoň částečně je to kompenzováno tím, že oddělení je v klíčových parametrech 

průběžně dozorováno vedením nemocnice. 

 

Další výhrada, nebo spíš možná inspirace pro vedení oddělení, je absence motivačního působení 

alespoň části mzdy. Prakticky nikdo z personálu, vyjma přednosty oddělení, není hmotně 

zainteresovaný na objemu produkce. Jsem si vědom specifik poskytování zdravotní péče, ale 

hmotná zainteresovanost by mohla být motivací pro personál. Obdobně by mohla působit podpora 

oddělení, která mají dobré výsledky, vybavením pro oddělení, zakoupením nových pomůcek, 

nástrojů apod. 

 

Za málo propracovanou, prakticky nulovou, pak považuji prezentaci oddělení jak v rámci 

nemocnice, tak především mimo nemocnici. Oddělení dosahuje výborných výsledků v léčení a 

provádí na velikost pracoviště vysoce nadprůměrný počet operací, ale není schopné to nijak 

prezentovat. Zde existuje velký prostor ke zlepšení.  

Oddělení má velmi dobře propracovaný systém komunikace mezi lékaři, denní hlášení, systém vizit 

a seminářů, ale minimálně dochází ke společné komunikaci se sestrami. Dochází k tříštění kolektivu 

na lékaře a zbytek personálu se všemi negativními důsledky, které z toho mohou plynout. 

 

Systém monitorace spokojenosti zaměstnanců má svoje limity, dotazníky jsou strukturované a 

nemusí být vhodnou formou ke sdělení výhrad. Doporučuji zvážit řešení, jak anonymně řešit běžné 

denní problémy. Nespokojenost se může kumulovat a vést k odchodu personálu, což je vždy zásadní 

komplikace, často spojená i s ekonomickými ztrátami. 

Osobně se domnívám, že vzdělání velké většiny lékařů je velmi dobré po stránce odborné, 

medicínské, ale často podprůměrné v oborech jako je management, marketing nebo právo. 

Součástí vzdělání vedoucích pracovníků ve zdravotnictví by mělo být zdokonalení i v těchto 

oborech. 

 

Naopak jsem zaznamenal několik pozitiv. Oddělení má díky SAK a přípravě k akreditacím, které 

opakovaně proběhly, propracovaný systém zdravotní dokumentace a kontroly kvality poskytované 

zdravotní péče. 

 

Personální řízení kolektivu lékařů je na dobré úrovni. Lékaři mají individuální plán rozvoje, 

propracovaný systém vzdělávání a specializací v rámci oboru. 
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Oddělení dosahuje vysoké produkce, která je ve spolupráci s ekonomickým úsekem vedení 

nemocnice průběžně sledovaná a vyhodnocovaná. 

 

Příprava k sepsání bakalářské práce pro mě byla cennou a obohacující zkušeností a dovolilo mi to, 

alespoň částečně, pochopit fungování části zdravotnictví. Utvrdilo mě to v přesvědčení, že principy 

vedení a řízení lidských zdrojů jsou obecně platné. Systém personálního controllingu je významnou 

pomocí a provedená šetření a rozhovory mě pak přesvědčily, že jeho personální principy jsou 

vhodným nástrojem, který svou komplexností napomáhá koncepčnímu a pružnému řízení oddělení.  
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