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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.

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.

Metodika

• Představení společnosti, SWOT analýza

• Aplikování nástrojů personálního controllingu

• Vyhodnocení a doporučení

Závěr

Práce prokázala, že principy a zásady personálního 

controllingu jsou s dobrým výsledkem aplikovatelné i při 

řízení zdravotnického zařízení. Oddělení má 

propracovaný systém řízení s řadou postupů, které v 

minulosti vznikly ve spolupráci se sdruženou akreditační 

komisí. Prostor ke zlepšení je ve hmotné 

zainteresovanosti zaměstnanců, komunikaci mezi 

vedením oddělením a sestrami a obecně ve zlepšení 

zjišťování spokojenosti zaměstnanců konkrétního 

oddělení. 

Cíl bakalářské práce

Cílem bakalářské práce je implementace personálního 

controllingu na oddělení zdravotnického zařízení a 

následné vyhodnocení zjištěných výsledků, včetně 

možných doporučení.

Sledování a hodnocení bakalářské práce

Sledování a hodnocení bylo zaměřeno  na čtyři oblasti. 

• Personální řízení

• Řízení kvality bezpečnosti poskytované zdravotní péče

• Hodnocení spokojenosti pacientů a zaměstnanců

• Sledování a řízení produkce oddělení


