Město Police nad Metují
tajemník
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Váš dopis značky:
Číslo spisu:
Číslo jednací: MUPO/2018/3195
Počet listů: 1
Listinné přílohy - počet: 1
Nelistinné přílohy - počet:

listů: 2
druh:

svazků:

V Polici nad Metují, dne: 25. 6. 2018
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Police nad Metují obdrželo dne 18. 6. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí následujících
informací:
a) kopii výsledků posledního personálního auditu, nejlépe v elektronické podobě.
b) sdělení kolik Kč audit stál.
c) zda již byla některá navrhovaná opatření realizována, pokud nebyla, tak proč.
Odpovědi na Vaše otázky jsou následující:
add a) výsledná doporučení tvořící závěr personálního auditu zasíláme v příloze.
Poznámka: Upozorňujeme, že poskytnutím jiných informací z obsahu personálního auditu, než obecných
výsledků, o které jste požádal, a které Vám poskytujeme, by odporovalo zákonu 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, a poskytnutí takových informací bychom museli odmítnout.
add b) náklady na personální audit činily 75 000,- Kč + DPH
add c) realizace personálním auditem navrhovaných opatření:
- byla provedena analýza vykonávaných činností a aktualizovány náplně práce
- bylo prověřeno možné přerozdělení některých kumulovaných činností - efektivní řešení nenalezeno
- v oblasti personálního managementu bylo rozšířeno programové vybavení pro mzdové účetnictví o
modul personalistika
- v oblasti VŘ počítáme s rozšířením hodnocení uchazečů o osobnostní testy
- organizační struktura je graficky uvedená v organizačním řádu
- v oblasti vzdělávání se město zapojilo do dvouletého dotačního projektu Efektivní a profesionální
veřejná správa regionu DSO Policko, v rámci kterého bude probíhat řada seminářů z oblasti odborné i
z oblasti projektového řízení
- byl vydán Etický kodex zaměstnanců města Police nad Metují
- byla provedena změna na pozici vedoucího odboru investic, majetku a životního prostředí
Realizováno dosud nebylo:
- zavedení nového systému hodnocení a odměňování zaměstnanců města. Důvodem bylo nezařazení
finančních prostředků na zpracování systému hodnocení a odměňování do rozpočtu města na rok
2018. Nabídka zpracovatele personálního auditu na zpracování uvedeného systému hodnocení a
odměňování činila 100 000 Kč.
- zavedení procesního řízení. Zde se zvažuje rozsah a efektivita zavedení takovéhoto systému na úřadu
velikosti MěÚ Police nad Metují.
Podle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce obce Bor (http://www.meu-police.cz).
S pozdravem
Ing. Pavel Pohner, taj e mn ík

Personální audit
Město Police nad Metují

Zpracovali:
Datum:

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D., Mgr. Zdenka Tmějová, Ing. Vlasta Kovačičová, Ing.
Miroslav Pavel ze společnosti GNOSTIKA CONSULTING s.r.o.
4. června 2017
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Základní informace o zadavateli

Město Police nad Metují

o

Mgr. Ida Jenková
starostka města

o

Mgr. Jiří Škop
místostarosta

Ing. Pavel Pohner
tajemník úřadu
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
o

Adresa:
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Zadání auditu

Cílem auditu bylo objektivní posouzení procesů a personálního obsazení organizace; navrhnout
taková opatření, která povedou k efektivně fungující organizaci.
Konkrétně se jednalo o následující realizaci těchto činností:







posouzení, zda profesní struktura a kompetence zaměstnanců – vedoucích
pracovníků odpovídají definovaným potřebám a cílům
zjištění vytíženosti a efektivity pracovního výkonu zaměstnanců na jednotlivých
pracovních pozicích (využívání pracovních nástrojů a pracovní doby)
posouzení fungování motivačního systému
zjištění spokojenosti zaměstnanců, způsobu komunikace, sdílení informací
posouzení fungování systému hodnocení, rozvoje a motivace pracovníků
zjištění efektivity procesů, způsob řízení organizace
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Souhrnné výstupy auditu

Hodnocené činnosti /
dokumenty

Podrobnější popis

Splňuje / nesplňuje

Strategie a vize úřadu

Dokumenty, které popisují směr,
vizi a strategii naplnění těchto
vizí.

Strategický plán rozvoje města
je zpracován od roku 2016.

Povědomí pracovníků o vizi a
strategii úřadu.

Ne, není povědomí o vizi a
strategii.
Doporučujeme vytvořit
jasnou vizi pro pracovníky
města, konkrétní strategii a
způsob implementace.
Nestačí vágní pojmy jako
„spokojený občan“.

Personální řízení
Personální strategie

Plán nástupnictví, strategie
plánování a řízení lidských
zdrojů.

Ne, není jasně definována.

Povědomí pracovníků o strategii
plánování a řízení lidských
zdrojů.

Ne, není povědomí o personální
strategii.

Vytváření a analýza pracovních
míst

Definování pracovních úkolů a
s nimi spojených pravomocí a
odpovědností, popis pracovních
míst, specifikace pracovních
míst a aktualizace těchto
materiálů.

Dokumenty jsou k dispozici.
Doporučujeme aktualizovat
především náplně práce.

Personální plánování

Plánování potřeby pracovníků
v organizaci a jejího pokrytí.

Dokument není k dispozici.
Tajemník úřadu má však o
těchto oblastech přehled.

Získávání, výběr a přijímání
pracovníků.

Příprava a zveřejňování
informací o volných pracovních
místech, příprava formulářů a
volba dokumentů požadovaných
od uchazečů, organizace
rozhovorů, testů, orientace
nového pracovníka.

Ano, je v pořádku.

Hodnocení a odměňování
pracovníků

Hodnocení pracovního výkonu
pracovníků, systém hodnocení a
odměňování, motivování
pracovníků.

Ne, systém zcela chybí,
odměňování není transparentní.
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Doporučujeme do
výběrových kritérií zahrnout
i osobnost pracovníka (nejen
zkušenost, odbornost,
kvalifikaci) a jeho schopnost
zapadnout do týmu.

Doporučujeme připravit a
zavést systém hodnocení a
odměňování pracovníků.
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Vzdělávání pracovníků

Identifikace potřeb vzdělávání,
plánování vzdělávání a
vyhodnocení výsledků
vzdělávání a účinnosti
vzdělávacích programů, popř.
vlastní organizace procesu
vzdělávání.

Ne zcela funkční. Chybí
systémový přístup ke vzdělávání
(zaměstnanci si sami navrhují
své vzdělávací potřeby, bez
jasného vzdělávacího plánu)
s cílem „vyčerpat potřebný počet
školicích dnů“.
Doporučujeme připravit
vzdělávací plán pracovníků a
řídit vzdávání dle něj.
Vzdělávání je především
zaměřeno na odbornost.
Doporučujeme vzdělávat i
v oblastech komunikace,
písemná komunikace, vedení
lidí atd.

Pracovní vztahy

Organizace jednání mezi
vedením města a pracovníky
úřadu, dvousměrná komunikace
mezi vedením města a jeho
pracovníky.

Ne, na pracovišti panuje shoda
na tom, že komunikace ze
strany vedení města není
dostatečná, jasná. Negativně
vnímají „různý metr“ na členy a
nečleny odborové organizace.
Nekonzistentnost rozhodnutí

Vedoucím pracovníkům chybí
vzdělání v oblasti vedení,
řízení, motivace lidí.
Péče o pracovníky

Pracovní prostředí, bezpečnost a
ochrana zdraví při práci,
pracovní režim, stravování,
hygiena.

Je na velmi dobré úrovni.

Personální informační systém

Zjišťování, uchovávání,
zpracování a analýza dat
týkajících se pracovních míst,
pracovníků, mezd, personálních
činností, vzdělávacího plánu.

Chybí komplexní systém pro
personální agendu.

Dodržování zákonů v oblasti
práce a zaměstnávání
pracovníků.

Především jde o striktní
dodržování ustanovení zákoníků
práce a jiných nařízení týkajících
se zaměstnanců, pracovní doby,
dodržování ustanovení zákonů
zakazujících jakoukoli
diskriminaci při zaměstnávání,
hodnocení a odměňování
pracovníků na základě jejich
pohlaví, věku, národnosti,
náboženství, apod.

Ano, zcela
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Organizační struktura

Graficky zobrazená struktura
organizace.

Ne, není k dispozici.
Doporučujeme organizační
strukturu přehledněji
graficky zobrazit a
aktualizovat ji

Organizace práce, efektivita vykonávaných činností
Efektivita využívání pracovní
doby

Jak je využíván fond pracovní
doby pro činnosti přinášející
hodnotu pro „zákazníka“

48%

Procesní řízení
Procesní řízení můžeme definovat jako systematickou identifikaci, vizualizaci, měření, hodnocení a
neustálé zlepšování procesů v organizaci s využitím metod a principů, které jsou založeny na
procesním přístupu.
Je organizace procesně řízena?

Popis procesů, stanovení
vlastníků procesů, klíčové
ukazatele a měření efektivity
procesů a neustále zlepšování.

Ne

Popis klíčových procesů

Hlavními / klíčovými procesy –
se rozumí procesy, které přímo
vytvářejí hodnotu v podobě
služby pro občana.

Ne

Popis řídících procesů

Popis podpůrných procesů

Má každý proces stanoveny
indikátory požadovaného výkonu
Vizualizace procesů

Stanovení klíčových ukazatelů,
standardů, které slouží
k hodnocení kvality procesů

Řídící procesy – určují a
zabezpečují rozvoj a řízení
výkonu organizace a vytvářejí
podmínky pro fungování
ostatních procesů tím, že
zajišťují integritu a fungování
organizace.
Podpůrné procesy – zajišťují
podmínky pro fungování
ostatních procesů tím, že jim
dodávají vstupy, ale přitom
nejsou součástí hlavních
procesů. Tyto procesy
zabezpečují chod organizace.
Tj. měřitelné cíle, standardy

Jsou procesy vizualizovány i
s využitím jednoduchých
grafických nástrojů?
Např. sledování časové
náročnosti procesu, počtu oprav
chyb, počtu pracovníků
podílejících se na řešení.
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Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
Doporučujeme zavést
základní klíčové ukazatele
k hlavním procesům a
vyhodnocovat je.
Vyhodnocování spojit
s odměňováním.
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Mají zaměstnanci povědomí o
procesním řízení.

Tzn. rozdíl mezi funkčním a
procesním řízením, výhody
v oblasti zkvalitňování služeb
atd.

Ne

Směrnice a dokumenty úřadu
Směrnice nejsou aktualizovány. Nebyly součástí auditu.

Projektové řízení (PM)
Aplikace principů PM

Sdílení informací

Vyhodnocování projektů

Klíčoví pracovníci na projektech
mají pouze mlhavou představu o
principech projektového řízení.

Ne

Informační schůzky jsou
většinou pouze na počátku
projektů, dále vše běží
„samospádem“. Chybí sdílení
informací o projektech, v jaké
jsou fázi, eskalování problémů
apod.

Ne

Ne
Projekty nejsou vyhodnocovány
a nevyužívá se „poučení z chyb“
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4.1

Průběh realizace auditu
Zahájení personálního auditu – seznámení s cíli a metodikou

Velmi důležitou součástí personálního auditu je spolupráce co největšího počtu auditovaných
pracovníků s auditory. Protože se v případě personálního auditu jedná nejen o procesy a koloběh
dokumentů, ale především o lidi, je získání jejich důvěry a spolupráce stěžejní pro úspěch celého
projektu. Jediným možným způsobem navázání vztahu a atmosféry důvěry je právě otevřená
komunikace. Proto jsme audit (ostatně jako každý náš projekt) zahájili představením cílů,
metod a harmonogramu auditu všem pracovníkům a zároveň jim umožnili klást jakékoli otázky.
Na této počáteční schůzce jsme se dohodli na následujícím postupu:
 auditovaní pracovníci povedou podrobný zápis všech činností v předem určených dnech
(snímek pracovního dne)
 vedoucí pracovníci vyplní dotazník MBTI
 vedoucí pracovníci vyplní dotazník týmových rolí
 pracovníci poskytnou dodatečné informace o struktuře činností, včetně detailní statistiky
 všem bude umožněno s námi komunikovat osobně, telefonicky či pomocí e-mailové
komunikace
 vedoucí pracovníci dostanou zpětně vazbu v rámci individuálního pohovoru
s psycholožkou / konzultantkou Mgr. Zdenkou Tmějovou
 všichni pracovníci budou mít rozhovor s jedním z auditorů
 vybraná pracoviště budou auditory navštívena
 pracovníci vyplní anonymní dotazník (360° zpětná vazba), který hodnotí metody vedení
a řízení lidí, systém hodnocení a odměňování, atmosféru v organizaci, organizaci práce a
její efektivitu
Na základě výše uvedených vstupní dat jsou dále zpracovány analýzy a doporučení.
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Vize a strategie města

Vize představuje všeobecně přijatelnou formulaci stavu, ve kterém by se město mělo v
střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu nacházet. Strategický plán je sice
připravován na úrovni střednědobého časového horizontu, avšak pro zajištění návaznosti
dlouhodobé koncepce v strategickém plánování je potřeba vizi zaměřit dlouhodobě. Součástí vize
může být i způsob, jak daný stav zabezpečit s tím, že zde je již přechod k formulaci strategických
cílů.
Primárním účelem vize je určit základní rozvojovou orientaci města. Vize je formulována na velmi
obecné úrovni a zpravidla neobsahuje žádné kvantifikované údaje. Vize města je tedy důležitým
vyjádřením nejzásadnějších představ o jeho budoucnosti v podobě jednoduchých a výstižných
„hesel.

Obrázek – příklady strategických cílů
Strategické cíle budou naplňovány prostřednictvím specifických cílů, přičemž důraz by měl být
kladen na maximální provázanost a synergii mezi jednotlivými cíli. Dosažení strategických cílů
musí být v souladu s principem koncentrace vynaložena převážná většina dostupných prostředků
i úsilí. Strategické cíle by měly navazovat na vytvořenou vizi a vymezovat základní cesty a
výsledky rozvojového procesu.

9
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5.1

Vize a strategie města Police nad Metují

Město Police nad Metují má zpracovaný Strategický plán města Police nad Metují pro období
2016‒2020
společností
Východočeská
rozvojová s.r.o. z června 2016.
Vize města „Police nad Metují jako místo
nabízející prostředí pro kvalitní sociokulturní
a
pracovní
život“
není
dostatečně
srozumitelná všem pracovníkům úřadu,
nespojuje je, pracovníci vizi neznají.
Na naši otázku: „Jaké je vize města a jakou
v ní Vy /Váš odbor / oddělení hraje roli?“
jsme dostávali obecné či vyhýbavé odpovědi,
které svědčí o tom, že zaměstnanci vizi
nerozumí, nesdílí ji.

Za všechny vybíráme následující charakteristické výroky:
„Asi spokojenost občanů.“
„Nemít žádný průšvih.“
„Nevracet dotace.“
„Obstát v dalších volbách.“
„Dělat dobře svou práci.“
„Nedělat chyby.“
„Utratit správně rozpočet města.“
„Nevím, to by mělo vědět vedení města, ne já.“
„Je mi to jedno, hlavně ať mi do práce nikdo nemluví.“

5.2

Závěr a doporučení

Doporučujeme vizi správně deklarovat a stanovit si strategické cíle pro jednotlivé odbory,
oddělení, organizační složky. Tyto strategické cíle doplnit ročním plánem cílů jednotlivých
odborů, oddělení, organizačních složek se systémem prioritizace.
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6

Identita organizace

Identitu organizace tvoří několik důležitých, vzájemně provázaných prvků, které ve spojení
vytváří celkový obraz o jejím stylu a fungování.
Identita organizace znamená „jednotný grafický kabát“. Sem patří logo, grafika e-mailů, hlavička
na dopisním papíře, vizitky, www-stránky, logo-manuál, případně polepy vozového parku atp.
Veškeré tiskové, elektronické a fyzické materiály by měly mít jednotný styl. Stejně tak by měla
být graficky jednotná i komunikace interní, mezi zaměstnanci firmy.
Image organizace by měla být vnímána jako celek, tedy jednotně.
Nyní uvádíme, jak různě vypadají „patičky“ e-mailů, které jsme v průběhu auditu obdrželi.

Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
Tel. 491 541 113, 728 986 341

Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
Tel.: 491509994

Mobil: 777 828 657 nebo
tel.(+420) 498 100 910

odbor finančně správní
tel. č. 498 100 916

odbor výstavby
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo nám. 98

finančně správní odbor
tel.: 491 509 991
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549 54 Police nad Metují
tel.: 498 100 965, 491 509 992 (ústředna)

účetní
MěÚ Police n. Met.

Město Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
491 509 999

tel. 498 100 914, 606 728 382

Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54

Masarykovo náměstí 98

Tel.: 491 509 996, 491 509 999 (ústředna)
Mobil: 778 406 917

tel.: 491 509 998
tento e-mail?

6.1

Závěr a doporučení

Doporučujeme Městu Police nad Metují, aby zadala zpracování manuálu jednotného vizuálního
stylu a sjednotila způsob prezentace zaměstnanců.
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7

Procesní řízení

Procesní řízení je takový způsob řízení procesů v organizaci, který zdůrazňuje opakované
procesy a jejich průběh napříč celou organizací. Procesní řízení boří hierarchii vzniklou
díky organizační struktuře, díky níž je organizace rozdělena na úseky, útvary či oddělení a každá
organizační jednotka má své odpovědnosti, činnosti a procesy. Pokud je totiž organizační
struktura příliš funkčně zaměřená (tedy každá jednotka dělá jen svoji specializaci), mají
pracovníci tendenci vytvářet bariéry pro procesy (hlavně komunikační a v předávání práce),
které jdou napříč. To má pak negativní dopad na výkonnost celé organizace.
Proces má mít prioritu bez ohledu na organizační strukturu. Zdůrazňuje také zákazníka
procesu (je jedno, zdali vnitřního nebo vnějšího) a člověka odpovědného za celý průběh procesu
(tzv. vlastník procesu). Ten je hodnocený podle toho, jak kvalitně je zákazník procesu obsloužen.
To zároveň vytváří jednoduché a přímé hodnocení účelnosti – pokud proces nepřináší hodnotu
zákazníkům nebo jiným procesům, neměl by existovat.
V procesně řízené organizaci je organizační struktura přizpůsobena procesům, které procházejí
napříč organizací. Celkový systém řízení tedy co nejvíce podporuje procesy. Tomu jsou
přizpůsobeny odpovědnosti pracovníků a rozdělení jednotlivých činností (jak jsou
pracovníci organizováni).
Uvědomujeme si, že ne všechny procesy v organizaci jsou opakované ne všechny procesy
procházejí napříč celou organizací. Takže se nesmí procesní řízení přeceňovat a vnímat jako
spása pro všechno.
Procesní přístup pomáhá zlepšovat zejména celkový přínos pro zákazníka – občana (například
zrychlení vyřizování jeho požadavku) a pomáhá zvýšit celkovou efektivnost organizace (tím, že
odstraní zbytečně vykonávané procesy nebo procesy zjednoduší).
Shrnutí principů procesního řízení:
 Procesní řízení se uplatňuje především pro opakované a stejné procesy (například sestavení
rozpočtu, vymáhání dlužné částky za popelnice).
 Každý proces má nějakého zákazníka
 Každý proces poskytuje nějakou přidanou hodnotu svým zákazníkům.
 Každý proces lze změřit pomocí nějakých metrik (kvalita výstupů a jiné procesní metriky) a
tyto lze promítnout do motivačního systému
 Každý proces má nějakého vlastníka (odpovědného člověka za celý svůj průběh)
 Všechny procesy mohou být trvale zlepšovány
 Procesní řízení musí být součástí kultury organizace a jeho úspěch vždy závisí na osobní
angažovanosti a zájmu vedení organizace.
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7.1

Mapování hlavních a vedlejších procesů

Co by měla obsahovat procesní mapy
o

o

o

Přehled procesů - všechny procesy v organizaci roztříděné na:
o

Hlavní procesy (pro občany/firmy či jiné organizace)

o

Řídící procesy (pro tajemníka, Radu města nebo nadřízené orgány)

o

Podpůrné procesy (správa budov, personální administrativa,…)

Jednotlivé procesy (služby)
o

Jdoucí i přes více organizačních jednotek

o

Začátek a konec má být z pohledu „občana“, nikoliv pracovníka …

Pod-procesy
o

o

Části procesů (například podle organizační jednotky)

Pracovní postupy
o

Detailní kroky zaměstnance, jak je v čase provádí

Příklad procesu „místní poplatky“

Pro ohodnocení úrovně procesního řízení jsme využili následující model, který vychází z
CMM (Capability Maturity Model), který byl vyvinut SEI (Software Engineering Institute) pro
hodnocení dodavatelů softwaru v americké státní správě. Šest úrovní určuje vyspělost
procesního řízení daného procesu pomocí několika charakteristik.
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Procesní řízení na městském úřadě v Polici nad Metují se pohybují mezi úrovní 1 a úrovní 2, tj.
NEZNÁMÝ A DEFINOVATELNÝ. Velké rozdíly jsou mezi státní správou a samosprávnou. Zatímco
státní správa má jasně definované zákazníky, je vedena zpětná a vazby, u samosprávy najdeme
procesy, kde zákazník není zcela jasný. V samosprávě není měřen výkon, výsledky nejsou
sledovány. Ve státní správě je měřen výkon u hlavních procesů směrem k zákazníkovi. Žádný
proces nemá vazbu na hodnocení pracovníků.

7.2

Závěr a doporučení

Na úřadě není zavedeno procesní řízení, procesy nejsou ve většině případů popsány a činnosti
se dějí na základě zvyklostí. Doporučujme zavést procesní řízení, hodnotit výkonnost
jednotlivých procesů, nastavit KPI a návaznost na jejich vyhodnocení na odměňování
pracovníků.
S jednotlivými pracovníky jsme diskutovali na téma procesů a procesního řízení. Protože jsou na
svých pozicích relativně dlouhou dobu, činnosti mají již zaběhnuté a nemají potřebu vytvářet
„mapy“ běhu činností a toku dokumentů. Tento postoj však může způsobovat problémy při
změnách vedení organizace, protože v tomto případě funkční řízení není tak efektivní jako
procesní.
Na základě diskuse o procesech, činnostech a odpovědnostech jsme dospěli k následujícím
závěrům:
 lidé provádějí svou práci autonomně, je zde značný nezájem o činnosti druhých
 výkonnost není měřena
 za „vlastníka procesu“ je vždy považován vedoucí odboru, což není v mnoha případech v
pořádku
 díky nejasným vazbám v procesech je snadné přehlédnout neefektivitu a plýtvání
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 organizace by měla být vedena s jasnými cíli, nejen snahou mít veškerou agendu
v pořádku (to by neměl být jediný cíl organizace / pracovníků)
 finanční odměňování není vysvětleno a není zcela jasně spojováno s konkrétní vykonanou
prací / přístupem k práci
 výrazné jsou čekací doby, dublování, opravy, nevyjasněná pravidla pro sdílení informací
a komunikaci a z toho vyplývající plýtvání
 doporučujeme se zaměřit na využití nových technologií, zavedení jednotícího systému
agend (či sdílených dat), zapojit pracovníky do mapování procesů a jeho zjednodušení

Jsme si vědomi toho, že na úřadě nelze zavést čistě procesně řízenou organizaci, ale
přesto doporučujeme zavést základní principy procesního řízení:






8

definovat a popsat hlavní procesy
definovat a popsat řídící procesy
definovat a popsat podpůrné procesy
definovat klíčové ukazatele výkonu
řídit hlavní procesy z hlediska efektivity, procesy zlepšovat

Projektové řízení

I přesto, že našim cílem nebylo posuzovat kvalitu projektového řízení v organizaci, naše
pozornost se na základě upozornění zaměstnanců na tuto problematiku musela zaměřit.
Nejprve proto vymezíme pojmy projekt a projektové řízení.
Projektové řízení (angl. termín Project Management) slouží k rozplánování a realizaci složitých,
zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými
náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Stručně můžeme projektové řízení také
charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování změn.
Předmětem projektového řízení je projekt, který představuje soubor činností, které je potřeba
naplánovat a provést, aby bylo dosaženo požadovaných cílů.
Cílem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného projektu, kterým se
rozumí případ, kdy v plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu.
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Příklady projektů realizovaných na Městě Police nad Metují:




rekonstrukce ulice
rekonstrukce kanalizace
realizace soutěže „Zelňačka“

Nejtypičtější problémy projektů, se kterými jsme se setkali:








podcenění přípravy projektů v předinvestiční fázi
podcenění odhadu zdrojů
podcenění rizik
nedostatečná komunikace v rámci projektového týmu
nedostatečná komunikace mezi týmem a sponzorem
nedostatečná kvalita výstupu
nedostatečné řízení projektu

8.1

Závěr a doporučení

Doporučujeme proškolit pracovníky, kteří vedou (případně jsou členy projektových týmů)
v oblasti projektového řízení a zavést jeho principy do praxe.
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9

Vyhodnocení efektivity prací

Na městském úřadě jsou zpracovány pracovní náplně jednotlivých pracovníků. V současné době
však nejsou zcela aktuální, proto zaměstnanci byli vyzváni k jejich doplnění.
K vyhodnocení pracovní efektivity, vytíženosti jsme využili kromě rozhovorů také metodu tzv.
snímku pracovního dne.

9.1

Metodika zpracování snímku pracovního dne

Snímek pracovního dne patří mezi metody nepřetržitého bezprostředního studia spotřeby
času. Jejich pomocí zjišťujeme skutečnou spotřebu času pracovníka.
Snímkem pracovního dne rozumíme metodu nepřetržitého zaznamenávání a hodnocení
spotřeby pracovního času pracovníka nebo skupiny pracovníků během určené doby. Jedná se do
značné míry o univerzální metodu, kterou je možné po jisté úpravě pozorovat práci dělníka,
administrativního i řídicího pracovníka.
Výsledky pozorování lze využít ke:
1) Kvantifikaci jednotlivých činností vyjádřených spotřebou času
2) Rozboru struktury spotřeby pracovní doby
3) Rozboru ztrátových časů podle příčin
4) Vypracování výkonnostních křivek v průběhu celé směny, zejména jestliže současně
sledujeme množství odvedené produkce
Metodika (postup) provádění snímku pracovního dne:
Vypracování snímku pracovního dne tvoří tyto etapy:
1. etapa – příprava
2. etapa – vlastní měření a zaznamenávání
3. etapa – vyhodnocení snímku pracovního dne
1. Příprava
Úkolem přípravné etapy je vysvětlit auditovaným pracovníkům (v administrativě), co mají
sledovat a zapisovat v takovém členění, jak si to žádá zaměření (cíl) projektu.
V této etapě se řeší především tyto otázky:
 Zaměření (cíl) snímku
 Výběr pracovníka a pracoviště
 Určení období, v němž se aktivita provede
2. Vlastní měření a zaznamenávání
V druhé etapě zaznamenává všechny činnosti (jejich počátek a konec) do předem připraveného
pozorovacího listu. Naměřený čas se zpravidla zaokrouhlí na celé minuty.
3. Vyhodnocení snímku pracovního dne
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V této etapě vypočteme z postupného času jednotlivý čas, každý jednotlivý čas zhodnotíme
z hlediska obsahu činnosti, resp. nečinnosti. V dalším kroku sumarizujeme stejnorodé činnosti
do skutečné bilance spotřeby času směny. Skutečná bilance vyjadřuje, kolik času v minutách a
procentech z času směny připadá na jednotlivé kategorie zkoumaného času pracovní směny.

Příklad snímku pracovního dne:

Začátek Konec
7:00
7:20
7:20
8:00
8:00
8:40
8:40
9:13
9:13
9:53
9:53
9:56
9:56 10:40
10:40 10:48
10:48 10:59
10:59 11:30
11:30 11:40
11:40 12:05
12:05 13:30
13:30 13:50
13:50 14:15
14:15 14:30

Délka trvání
činnosti
(min.)
Druh prováděné činnosti
0:20 Dodělání pošty z min. dne
0:40 Stahování výpisů
0:40 Zápis došlých fa do KDF
0:33 Kontrola vrácených faktur
0:40 Placení faktur
0:03 Hovor ohledne uhrazené faktury
0:24 Pokračování v placení
0:08 Zápis platebního poukazu
0:11 Konzultace platby
0:31 Pokračování v placení
0:10 Konzultace - neprošlá platba - inkaso
0:25 Přestávka
1:25 Pokračování v placení
0:20 Doložky
0:25 Kontrola a kompletování dokladů za záskok
0:15 Fakturace

Poznámky - popis činnosti (S kým jste komunikovali, apod.)
odesílání faktur
tištění výpisů, kontrola plateb, přiřazování , za p. Roudovou
zapisování faktur z minul. dne , zápis, tištění průvodek , scenování , rozdělení správcům
odškrtání a zápis vrácených faktur od správců
zápis do KDF úhrada , tištění příkazů , pečlivá kontrola
zjištování skutečnosti , zda byla fa uhrazena
scenování, přiřazování
zápis platebního poukazu do KDF
pí Roudová
scenování, přiřazování
zjištování skutečnosti - neprošlé inkaso - pí. Vedoucí
scenování, lepení
pí Bartůnková

Tento snímek dne projde další úpravou – tzv. shlukováním dat, tj. slučování činností ve stejné
kategorii. Korekce – vyloučení činností, které jsou realizovány výjimečně, či jen proto, aby
vyplnily pracovní dobu. Křížová kontrola – odkazování na někoho, s kým bylo telefonováno,
ověření, zda tomu tak skutečně bylo. Všechny činnosti s daty ukazuje následující obrázek.
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Jednotlivé snímky pracovního dne jsou uvedeny v příloze č. 1.
Následující graf uvádí průměrné hodnoty za všechny hodnocené pracovníky:

Při rozklíčování hodnot a jejich srovnání s jinými organizacemi dojdeme k následujícím
výsledkům:
o pracovníci ve státní správě mají jasně definované postupy prací, jejich efektivita práce
je nejvyšší
o k navýšení efektivity by vedly následující změny:
o lepší využívání SW
o modernizace HW
o jasně definovaná komunikace mezi státní správou a samosprávou

9.1.1

Odbor výstavby (OV)

Odbor výstavby v současné době funguje
velmi efektivně. Na odboru jsou dobře rozděleny agendy a činnosti, noví lidé jsou správně
zapracováni.

Považujeme však za nešťastné, aby Odbor výstavby zajišťoval svým pracovníkem chod
podatelny (byť jako zástup).

9.1.2

Odbor investic, majetku a životního prostředí (IMŽP)

Odbor IMŽP je nejméně efektivní.
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9.1.3

Kancelář starosty (KS)

Kancelář starostky působí díky odlišným typům lidí, jejich náplní práce velmi nesourodě.
Uvážíme-li, že se má jednat o podpůrný tým vedení města, musíme upozornit na celou řadu
slabých míst.

9.1.4

Centrum kultury, vzdělávání a sportu (CKV)

Organizační činnost a počet akcí včetně jejich návštěvnosti CKV je ve městě Police nad Metují
na vysoké úrovni. Počet pracovníků je tedy odvislý od počtu těchto akcí a v sezóně musí být
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doplňován pracovníky na DPP. Efektivita prací se na CKV měří nejhůře, město nemá zpracovanou
koncepci kultury a sportu, není možné hodnotit plnění plánů.
Přesto zde vidíme prostor na zlepšení v těchto oblastech:
- míst stanovenou jasnou strategii kultury (co chceme, jak to chceme)
- umožnit pracovníkům tzv. klouzavou pracovní dobu a sledovat ji
- zprůhlednit náklady na CKV (konkrétně ukázat, které akce CKV připravuje pro jiné
organizace a nejsou například účtovány)

9.1.5

Sociální odbor (SOC)

Počet pracovníků v sociálních službách odpovídá současnému počtu klientů a poskytovaných
služeb. Pracovnice jsou však přetížené,
Pracovnice by měly
možnost čas lépe zorganizovat, kdyby měly k dispozici další auto. Celý problém však tkví
v ekonomice odboru, protože velká řada činností, které pracovnice vykonávají není evidována a
fakturována. Chápeme, že je nepříjemné veškerou pomoc, kterou lidem pracovnice poskytují
zpoplatnit. Je třeba dohodnout, co je strategickým cílem v sociální oblasti města a jaké
prostředky chce město na tuto svou činnost vyčlenit. Není však již možné bez navýšení
pracovníků navyšovat počet klientů i z jiných obcí, protože kapacitně jsou pracovnice na svém
maximu.

9.1.6

Finančně správní odbor (FO)

FO je velmi dobře organizován
Procesy jsou
dobře nastaveny, vedoucí má přehled o činnostech svých podřízených. Vedení města se o tento
odbor může opřít a spolehnout se na kvalitu jejich práce.

9.1.7

Městská policie

Městská policie byla jako orgán města zřízena za účelem ochrany obecního majetku, osob, jako
dohled nad dodržováním předpisů atd. V současné době jsou u této organizace zaměstnáni dva
pracovníci na pozicích městských policistů. Tento počet pracovníků neumožňuje dostatečné
střídání na službách či výběr dovolených. Také by v rizikových situacích neměl být policista na
výjezdu sám.
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9.1.8

Muzeum papírových modelů

Aktivita muzea výrazně překračují
standardní rámec, jsou požádány výstavy, koncerty a další akce.
Musíme však konstatovat, že aktivity Muzea
papírových modelů a CKV nejsou sladěny a místo synergického efektu se vytvořily místy
konkurenční organizace, ke škodě celku.
I toto souvisí s nejasnou strategií kultury a sportu ve městě.

9.2

Analýza dokumentů, směrnic na úřadě

Cílem auditu nebylo hodnocení směrnic a kontrolního řádu na úřadě.

10 Analýza lidských zdrojů
Personalistika a řízení lidských zdrojů je oblast procesů v organizaci, která se zabývá
řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje komplexní personální práci, tedy celou řadu
postupů a metod řízení pro řízení lidských zdrojů – pro práci s lidmi v organizaci. Personální
management může být na úrovni prosté správy pracovníků až po aktivní práci s lidským
kapitálem.

10.1 Hodnocení personální administrativy
Město Police nad Metují zjišťuje základní personální administrativu, do které náleží:
a) vedení personálních / osobních spisů
b) zajišťování povinnosti vůči státu
c) sepisování a evidence pracovních smluv
d) evidence, zúčtování platů / mezd
e) mzdové účetnictví, zpracovávání mezd
f) evidence odpracované doby

ad a) vedení personálních spisů / osobních spisů
Obsah osobního spisu zaměstnance ani jeho náležitosti zákoník práce podrobně neupravuje. Co
se týče obsahu, tak zákoník práce jen v ustanovení § 312 odst. 1 předepisuje, že osobní spis
smí obsahovat pouze písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním
pracovněprávním vztahu uvedeném v ustanovení § 3 zákoníku práce (tj. v pracovním poměru,
dohodě o provedení práce, dohodě o pracovní činnosti).
Obvyklým obsahem osobního spisu jsou zejména:
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žádost o zaměstnání



životopis



osobní dotazník, ve kterém zaměstnanec sám sděluje personální a další údaje:
– příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, státní občanství,
adresu trvalého pobytu, případně doručovací adresu
– zdravotní pojišťovnu
– zda zaměstnanec pobírá důchod a druh důchodu a zda je osobou se zdravotním postižením
– číslo bankovního účtu zaměstnance, jestliže mu bude mzda / plat nebo odměna za práci
vyplácena převodem na účet



potvrzení o zaměstnání (viz ustanovení § 313 zákoníku práce), potvrzení okresní správy
sociálního zabezpečení (vykonával-li zaměstnanec podnikatelskou činnosti) potvrzení Úřadu
práce (byl-li u něj zaměstnanec evidován). Těmito doklady zaměstnanec prokazuje
předchozí zaměstnání, živnostenskou činnosti nebo evidenci na Úřadu práce.



kopie dokladů prokazujících vzdělání (vysvědčení, osvědčení, diplomy) a praxi – tyto doklady
slouží zejména k zápočtu odborné praxe zaměstnance odměňovaného platem. Slouží však
také zaměstnavatelům poskytujícím mzdu ke zjištění dosavadní praxe a zkušeností
zaměstnance.



pracovní smlouva, doklad o jmenování, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní
činnosti a jejich dodatky či změny



informace o obsahu pracovního poměru podle ustanovení § 37 zákoníku práce, pokud údaje
o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru neobsahuje pracovní smlouva



mzdový / platový výměr (pokud nejsou mzda, případně plat sjednány smluvně)



doklady týkající se srážek ze mzdy, které jsou vůči zaměstnanci vedeny



dohoda o odpovědnosti (k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování nebo za ztrátu svěřených
věcí)



pracovní posudek (hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších
skutečností, které mají k výkonu práce vztah)



doklady o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (o vstupních a dalších školeních o
BOZP, kterých se zaměstnanec zúčastnil)



lékařský posudek ze vstupní prohlídky, jakož i lékařské posudky z dalších preventivních
pracovně-lékařských prohlídek zaměstnance; případně zdravotní průkaz (je-li pro příslušnou
práci právním předpisem vyžadován)



doklady týkající se případných pracovních úrazů nebo uznání nemoci z povolání



evidence odpracované doby, včetně údajů o práci přesčas, doby pracovní pohotovosti apod.



Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků,
potvrzení od druhého z manželů při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti,
potvrzení o studiu zaměstnance nebo o studiu vyživovaného dítěte



mzdový list, evidenční list důchodového pojištění

Pracovní smlouvy a náplň práce
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Tajemníkem úřadu nám byly poskytnuty 3 náhodně vybrané pracovní smlouvy, u kterých
byly odstraněny osobní údaje. K dispozici jsme také dostali náplně práce všech pracovníků.

10.1.1

Doporučení a shrnutí

Neznáme požadavky na vedoucí pozice, kromě požadavků na vzdělání a praxi. V organizaci
nejsou vytvořeny kompetenční modely. Všichni vedoucí si práci na svém svěřeném úseku
organizují a řídí dle svých možnost.
Naše stanovisko
Pracovní smlouvy jsou sepsány v souladu s aktuálním Zákoníkem práce. Náplně práce jsou
dostatečné tak, aby tajemník mohl rozhodnout o zařazení do platových tříd. Doporučujeme však
průběžnou aktualizaci náplní prací.

10.2 Hodnocení personálního managementu
Do oblasti personálního managementu náleží následující oblasti, které jsou hodnoceny:

Proces získávání

Hodnocení Popis hodnocení

pracovníků
Plánování a vytváření
pracovních míst
Proces získávání a výběru
pracovníků

Pracovník pro personalistiku a mzdy má povědomí
o lidech, jimž se blíží doba odchodu do důchodu.
Výběrová řízení na pozice vedoucích odborů jsou
realizována dle předpisů. Při výběru vedoucích
pracovníků není hodnocena osobnost pracovníka,
jejich manažerské schopnosti, pouze odbornost.
Adaptační plán pracovníků není zpracován,
vedoucí pracovníci při dotazování nevěděli, o co se
jedná.
Osobní plány rozvoje pracovníků neexistují. Jsou
sledovány pouze počty dní, ve kterých se musí
pracovník proškolit, výběr témat si dělá pracovník
sám.
Vedoucí pracovníci se nevzdělávají v oblasti
vedení řízení a motivace lidí.
Organizační struktura je popsána, pro lepší
přehlednost doporučujeme

Nástup a adaptace
zaměstnance
Osobní plán rozvoje
zaměstnance

Organizační struktura –
stupně řízení, rozpětí,
schéma
Vlastnosti/schopnosti
požadovaná organizací –
kompetenční modely

Kompetenční modely nejsou vytvořeny.

Expirace kvalifikací

Je sledována (pracovníci si sami hlídají povinnosti
a termíny)
Pracovníci nemají pravidelné hodnotící pohovory,
jejich práce není systémově hodnocena. Zpětnou
vazbu dostávají.
Vzhledem k tomu, že není stanoven osobní plán,
není možné vést hodnotící pohovory s vazbou na
tento plán.

Hodnocení pracovního
výkonu a souladu s
osobním plánem
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Motivace pracovníků

Vedoucí pracovníci neznají a nepracují s vnitřními
motivy pracovníků.
Nejsou

Metody hodnocení
pracovníků
Odměňování

Neexistuje systém odměňování (není jasná
souvislost mezi výkonem a odměnou). Pracovníci
jsou odměňováni pravidelně bez znalosti vazby na
svůj výkon / chování. Důvody k odměňování proto
často uváděli tyto: Vánoce, dovolené.
Vedoucí pracovníci navrhují částky odměn, kterou
ne/jsou schváleny tajemníkem úřadu. O tom, zda
odměna ne/byla vyplacena, se vedoucí pracovníci
nedozvídají (pokud jim tato informace není
sdělena podřízeným pracovníkem).
Neexistuje
vzdělávací
koncepce.
Vedoucí
pracovníci nechápou, že by měli spoluvytvářet a
naplňovat personální politiku.
Chybí kariérní plán pracovníků.

Vzdělávací plán / koncepce

Plánování kariéry
pracovníků

10.2.1

Doporučení a závěr

Pracovní smlouvy jsou sepsány v souladu s aktuálním Zákoníkem práce. Náplně práce jsou
dostatečné tak, aby tajemník mohl rozhodnout o zařazení do platových tříd. Doporučujeme však
průběžnou aktualizaci náplní prací.
Doporučujeme vytvořit a implementovat systém hodnocení a odměňování, který bude odrážet
skutečně vykonanou práci a bude hodnotit kompetence pracovníků (chování, jednání, kvalifikaci
atd.), vzdělávací plán. Doporučujeme decentralizovat rozhodování o hodnocení pracovníků
z pozice tajemníka na pozice vedoucích pracovníků. Máme tím na mysli především vyhodnocení
konkrétního období pracovníka vedoucím, stanovení cílů na další období. Vedoucí pracovníci by
měli být kromě své odbornosti vzděláváni v oblasti vedení, řízení, motivace, kontroly, vedení
hodnotících pohovorů, poskytování zpětné vazby a komunikace.

10.3 Silné a slabé stránky vedoucích pracovníků
Pro vyhodnocení osobnostních preferencí, potenciálu pro vedení a řízení lidí vedoucích
pracovníků jsme využili následující:
 dotazník MBTI
 dotazník týmových rolí Belbina
 strukturovaný rozhovor vedený psychologem
Nehodnotili jsme celou řadu dalších oblastí (což nebylo cílem a zadání auditu) jako je např. IQ,
EQ, zkušenosti, znalosti, dovednosti či kvalifikace (nebylo dovoleno nahlížet o osobních spisů).
Nejedná se tedy v pravém slova o psychodiagnostiku, ke které by bylo mít třeba souhlasu všech
zúčastněných.
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10.3.1

MBTI – co hodnotí

Šestnáct osobnostních typů výstupu dotazníku MBTI vychází z výzkumu a předpokladu, že
existují dva základní druhy „funkcí“, které lidé používají ve svém životě: jak přijímáme informace
(jak vnímáme věci) a jak vytváříme rozhodnutí.
Informace můžeme vnímat prostřednictvím:
1) našich smyslů (Sensing)
2) nebo naší intuice (Intuitive)
Rozhodnutí můžeme vytvářet založená na:
1) objektivní logice (Thinking)
2) subjektivních pocitech (Feeling).
C. Jung věřil, že my všichni v životě využíváme tyto čtyři funkce, ale každý jednotlivec užívá
různé funkce s kolísajícím množstvím úspěchu a frekvence. Věřil, že můžeme určit pořadí
preferencí těchto funkcí u každého jednotlivce. Funkce, kterou jedinec využívá nejčastěji je jeho
dominantní funkce. Dominantní funkce je podporována pomocnou funkcí (druhá), terciální a
podřízenou (nejméně oblíbenou) funkcí. Tvrdil, že každý má svou „Extrovertní“ nebo
„Introvertní“ dominantní funkci. Cítil, že dominantní funkce je tak důležitá, že zastiňuje všechny
další funkce, a proto definoval osm osobnostních typů:
Extrovertní (E)
Introvertní (I)
Extrovertní (E)
Introvertní (I)
Extrovertní (E)
Introvertní (I)
Extrovertní (E)
Introvertní (I)

Smyslový (S)
Smyslový (S)
Intuitivní (N)
Intuitivní (N)
Myslící (T)
Myslící (T)
Cítící (F)
Cítící (T)

(moderní
(moderní
(moderní
(moderní
(moderní
(moderní
(moderní
(moderní

typy:
typy:
typy:
typy:
typy:
typy:
typy:
typy:

ESFP, ESTP)
ISTJ, ISFJ)
ENFP, ENTP)
INFJ, INTJ)
ESTJ, ENTJ)
ISTP, INTP)
ESFJ, ENFJ)
INFP, ISFP)

Katharine Briggsová teorii C. Junga prakticky vyložila a rozvinula. Ale byla to její dcera Isabel,
která je zodpovědná za praktickou využitelnost prací zabývajících se osobnostními typy. Isabel
využila práci své matky i Carla Junga a prosadila důležitost spolupráce pomocné a dominantní
funkce při definování osobnostního typu. Přičleněním pomocné funkce do celkového obrazu se
stalo zřejmým, že zde existuje další charakteristická preference, která nebyla Jungem
definována: Usuzování (Judging) a Vnímání (Perceiving).
Dnešní propracovaná teorie zastává názor, že každý jednotlivec má primární mód činnosti ve
čtyřech kategoriích:





Kam je orientována naše energie
Jak přijímáme informace
Jakým způsobem se rozhodujeme
Jaký si organizujeme život, čas, jaké preferujeme životní styl

V každé z těchto kategorií něco preferujeme:



Extrovertnost nebo Introvertnost
Smysly nebo Intuici
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Myšlení nebo Cítění
Usuzování nebo Vnímání

Všichni přirozeně používáme jeden z uvedených způsobů v každé kategorii častěji než ten druhý.
Dá se říci, že preferujeme jeden způsob před druhým. Kombinací čtyř preferovaných způsobů se
dostaneme k definici našeho osobnostního typu. Přesto, že každý z nás funguje napříč celým
spektrem preferencí, každý jednotlivec má přirozenou preferenci, která se kloní k jedné nebo
druhé straně.
Orientace naší energie určuje, jak získáváme nezbytnou stimulaci. Získáváme ji ze sebe
(Introverti) nebo z vnějších zdrojů (Extroverti). Je naše dominantní funkce zaměřená ven nebo
dovnitř?
Způsob jak přijímáme informace – jakou metodu upřednostňujeme při přijímání a
vstřebávání informací. Věříme svým pěti smyslům (Smyslové vnímání) nebo při přijímání
informací spoléháme na své instinkty (Intuice)?
Třetí typ preference je o tom, jak vytváříme rozhodnutí a zda jsou naše rozhodnutí
založená na logice a objektivním zvážení (Myšlení – T) nebo jsou založená na našich
osobních subjektivních hodnotových systémech (Cítění – F)
Tyto první tři preference jsou založeny na Jungově teorii Osobnostních typů. Isabel Briggs
Myersová tuto teorii doplnila o čtvrtou preferenci, která se zabývá tím, jak se stavíme
k okolnímu světu v každodenním životě. Snažíme se věci organizovat, jsme cílevědomí a je
pro nás příjemnější plánovité a strukturované prostředí (Usuzování – J), nebo jsme pružní a více
nám vyhovuje prostředí nabízející otevřené a nahodilé příležitosti (Vnímání – P). Z teoretického
hlediska víme, že pokud je naší dominantní funkcí Extrovertní přijímání rozhodnutí (T nebo F),
dáváme přednost Usuzování (J). Pokud je naší dominantní funkcí Extrovertní shromažďování
informací (S nebo N), preferujeme Vnímání (P).
Teorie osobnostních typů MBTI, tak jak ji známe dnes, je založená na následujících tvrzeních:





Každý
Každý
Každý
Každý

jednotlivec
jednotlivec
jednotlivec
jednotlivec

je
je
je
je

buď
buď
buď
buď

Extrovert, nebo Introvert
Smyslově vnímající, nebo Intuitivní
Myslitel, nebo Citově založený člověk
Usuzující, nebo Vnímající

Možné kombinace těchto základních preferencí vytváří 16 různých osobnostních typů.
Neznamená to, že každý jednotlivec bude naprosto jasně spadat do jedné nebo druhé kategorie.
Pokud pomocí tohoto nástroje zjistíme, že jsme v první řadě Extroverti, neznamená to, že se
také neprojevujeme Introvertně. Všichni každodenně využíváme všechny funkce. Pokud chceme
růst a učit se, většina z nás rozvíjí schopnost dobře fungovat i v oblastech, které nejsou přirozené
podstatě naší osobnosti. Nástrahy a zkoušky života nás nutí rozvíjet některé naše stránky
důkladněji než jiné. Pokud máme toto na mysli, je nám určitě mnohem jasnější fakt, že
nemůžeme lidi škatulkovat podle chování do předepsaných kategorií. Přesto můžeme
identifikovat naše přirozené preference a zjistit v této souvislosti něco o svých přirozených
silných a slabých stránkách.
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Podle teorie osobnostních typů MBTI má každý z nás přirozenou preferenci, která spadá do jedné
ze dvou kategorií v každé ze čtyř oblastí. Náš osobnostní typ naznačuje, jak budeme
pravděpodobně jednat v různých životních situacích a v jakém prostředí se budeme cítit nejlépe.
To, že se něco dozvíme o svém osobnostním typu, nám pomůže porozumět, proč jsou určité
stránky života pro nás snadnější a jiné jsou víceméně bojem. To, že se něco dozvíme o
osobnostním typu druhých lidí, nám pomůže lépe porozumět, jak s nimi komunikovat a co jim
jde nejlépe.
Praktické použití typologie osobnostních typů







Kariérové vodítko: Jaké typy úkolů nám nejvíce vyhovují? Kde jsme opravdu
nejšťastnější?
Řízení lidí: Jak můžeme nejlépe porozumět přirozeným schopnostem zaměstnanců a
tomu, kde naleznou největší uspokojení?
Mezilidské vztahy: Jak zlepšíme své povědomí o osobnostním typu druhých lidí a tím
vzroste naše porozumění pro to, jak reagují v určitých situacích, a budeme vědět, jak
nejlépe s nimi komunikovat na úrovni, které budou rozumět?
Vzdělávání: Jak rozvineme odlišné metody výuky, abychom efektivně učili různé typy
lidí?
Poradenství: Jak pomůžeme jednotlivci, aby sám sobě lépe rozuměl a zlepšila se jeho
schopnost zabývat se svými silnými i slabými stránkami?

Rozdělení typů v populaci:

S–N

T–F

66 % – 33 %

50 % (66 % muži) – 50 % (66 %
ženy)

E–I

J–P

75 % – 25 %

66 % – 33 %

II.2.2 Praktická aplikace MBTI na Městě Police nad Metují
Následující tabulky obsahují výsledky dotazníku MBTI klíčových auditovaných pracovníků.
TEXTY K JEDNOTIVÝM
ODSTRANĚNY

10.3.2

PRACOVNÍKŮM

JSOU

V TÉTO

ELEKTORNICKÉ

VERSI

Týmové role vedoucích pracovníků

Každý tým je jedinečný, má vlastní postupy a pravidla a je složen z různých typů lidí. Přesto
mají všechny týmy několik společných charakteristik. Tým má především společný úkol a cíl,
kdy všichni členové pracují na tom, aby ho bylo dosaženo. Dále sem patří také společná minulost,
to znamená, že členové týmu již společně něco prožili, mají za sebou několik vyřešených úkolů
a vzájemně se dobře znají, vědí v čem, kdo vyniká, mají již stanoveny pravidla a svoje návyky.
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Pokud budujeme tým, musíme počítat s tím, že ne vždy se nám podaří sestavit tým tak, aby
všechno fungovalo podle našich představ. Každý tým si při svém vzniku prochází několika fázemi
vývoje a mnohdy může trvat delší dobu, než se nám podaří vybudovat takový tým, jaký
potřebujeme.
Týmové role podle R. Mereditha Belbina
Belbin ve své knize uvádí, že před rozhodnutím začít budovat tým, musíme přemýšlet o tom,
proč se některým týmům nedaří. Pokud totiž zjistíme nejčastější důvody rozpadu nebo
nefungování jiných týmů, můžeme se z nich poučit a vyvarovat se tak zbytečným chybám.
Chyby, které Belbin považuje za nejčastější, jsou dvě a obě souvisí se špatným sestavením a
řízením týmu. První, velmi častou chybou je, pokud sestavujeme tým z lidí, kteří jsou vybíráni
podle funkcí, které v organizaci zastávají a nepřihlížíme k jejich osobním vlastnostem. Tento
způsob sestavení týmu pak Belbin nazývá jako systém role Usměrňovač, neboť lidé, kteří jsou
jeho součástí, mají obvykle sklon k prosazování vlastních rozhodnutí a bývají cílevědomí, což
logicky vede k tomu, že týmová spolupráce je zde ustrkována do pozadí. Druhá nejčastější
chyba je opakem té předchozí, jelikož v tomto případě je heslem společnosti komunikace a
spoluúčast, lidé usilují o to, aby jejich práce neodporovala firemní kultuře a nastane-li ve
společnosti nějaký problém, nikdo není ochoten sdělovat špatné zprávy a narušovat tak klid
vedení. V takovéto organizaci se všichni snaží vyhýbat se nepříjemným rozhodnutím, což se
negativně odráží výsledcích společnosti. Tento způsob sestavení týmu nazývá Belbin systémem
role Týmový pracovník.
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, ani jeden z takto utvořených týmů není příliš efektivní.
Pokud budeme chtít vytvořit silný a produktivní tým, je nejlepším způsobem „promíchat ” tyto
dva systémy a vytvořit tak tým, který bude tvořen různými povahami lidí, jež jsou každý
zástupcem jiné týmové role. Pokud se rozhodneme sestavit pracovní tým, měli bychom si být
vědomi účelu za jakým ho zakládáme a cílů, kterých s ním chceme dosáhnout. Ujasnění těchto
skutečností je jakýmsi základním kamenem jeho vybudování. Každý tým si při svém vzniku
prochází několika vývojovými fázemi.
Meredith Belbin se téměř celý svůj život zabýval studiem pracovních týmů a otázkou jak by měl
vypadat ideální tým, aby fungoval co nejefektivněji. Za svůj život vydal několik publikací, ve
kterých se zabýval právě touto problematikou (např. Management Teams: Why They Succeed
Or Fail, Team Roles At Work,..) a jeho teorie týmových rolí se postupem času stala jednou z
nejznámějších a nejrozšířenější teorií využívanou pro budování pracovního týmu.
Tato teorie je založená na předpokladu, že každý člen týmu má určité vlastnosti a dovednosti,
kterými disponuje a je důležité, aby byly v týmové spolupráci efektivně využity. Belbin společně
se svým týmem výzkumníků provedl devítiletý výzkum na Henley Management College, kde
podrobili skupinu manažerů z celého světa několika psychometrickým testům a následně je
rozdělili do týmů, v kterých měli plnit jimi zadávané úkoly. Během plnění těchto úkolů byli všichni
manažeři pozorování a bylo vyhodnocováno jejich chování. Na základě tohoto výzkumu bylo
rozlišeno nejdřív osm, později devět týmových rolí, kdy každá z nich představuje jakýsi vzorec
chování, jež má sloužit jako základ pro sestavení úspěšného týmu. Tyto role bychom mohli
rozčlenit na tři skupiny. První skupina jsou role orientované na akci. Do této skupiny je možné
zařadit role, které byly pojmenovány jako Formovač, Realizátor a Dotahovač. Druhou skupinou
jsou role orientované na lidi. Sem patří role s názvem Koordinátor, Stmelovač a Všudybyl.
Poslední skupinou jsou role orientované na myšlení, mezi něž patří Inovátor, Analytik a
Specialista.
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Belbin tvrdí, že téměř žádný člověk nezastává pouze jednu jedinou roli. Podle něj je každý
nositelem více rolí, které se mohou měnit v závislosti na změně vnějších podmínek. Například
pokud někdo změní zaměstnání, dostane se do jiného kolektivu nebo se ve své kariéře dočká
postupu, může to ovlivnit jeho chování, a proto je vhodné při každé takovéto změně opakovat
test, jelikož výstup z něj je jakýmsi obrazem chování v daném čase. Ideálním týmem je tedy
podle Belbinovy teorie ten, který obsahuje těchto devět týmových rolí, což ovšem neznamená,
že musí být složen z devíti členů, protože jak již bylo řečeno, jeden člen může zastávat rolí více.
Podstatné je, aby si každý člen svou roli v týmu uvědomoval, stejně tak jako by si měl být vědom
i rolí ostatních členů. Porozumění rolím v týmu totiž umožňuje vyšší flexibilitu, neboť každý člen
týmu si uvědomuje, kdy je schopen efektivně ovlivnit výsledek týmu a naopak, kdy musí
přenechat iniciativu jiným.
TEXTY K JEDNOTIVÝM
ODSTRANĚNY

PRACOVNÍKŮM

JSOU

V TÉTO

ELEKTORNICKÉ

VERSI

10.4 Doporučení a shrnutí
Neznáme požadavky na vedoucí pozice, kromě požadavků na vzdělání a praxi. V organizaci
nejsou vytvořeny kompetenční modely. Všichni vedoucí si práci na svém svěřeném úseku
organizují a řídí dle svých možností a osobnostních předpokladů.
Finančně správní odbor a Odbor výstavby jsou velmi dobře organizovány a vedeny.

Centrum kultury, vzdělávání a sportu má
dobré předpoklady pro
dobrou organizaci činností. Zde dochází k problémům díky zřejmému odlišnému očekávání ze
strany vedení města (radní a zastupitelé). Očekávání nejsou vyjasněna, činnosti CKV je
kritizována a lidé se cítí nedoceněni. V případě, že od vedoucí CKV bude požadována koordinace
činností spolků, sdílení informací a zastřešení kultury a sportu ve městě, bude organizace
fungovat dobře. Budou-li od ní požadovány nápady, vymýšlení nových kulturních akcí, kreativita,
nebudou tato očekávání naplňována.

BOX 1 – Výňatek z SRP
V oblasti kultury a společenského života se potřeby města soustředí především na doplnění
existujících aktivit a vybavení o některé specifické formy (zejména s ohledem na potřeby různých
věkových kategorií) a na nezbytné úpravy kulturní infrastruktury města. Vedle těchto
náročnějších aktivit je neméně významnou i propagace kulturních aktivit a atraktivit ve městě,
stejně jako podpora spolků a sdružení, které představují živou kulturu a bez nichž by nebyla
existující vybavenost pro život města zdaleka tak významná a využitelná.
Obdobně se město zaměří na udržení a další zkvalitnění organizace sportovních aktivit a k tomu
potřebné infrastruktury, zejména na její doplnění o zázemí pro sporty, za nimiž musí v
současnosti obyvatelé města dojíždět a které jednoznačně akcentovali i v dotazníkovém šetření.
Důraz bude kladen na vybavenost, jejíž zajištění je v možnostech města, a která bude využívána
širokým okruhem obyvatel (např. dílčí úpravy a rekonstrukce koupaliště).

31

Dokument obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění!

Neméně významnou pro udržení tradice kultury a zejména sportu dostupného všem skupinám
obyvatel je kromě infrastruktury i personální a organizační zajištění. V tomto ohledu sehrávají
významnou roli zejména dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří zejména v mládežnických
kategoriích vykonávají role trenérů, vedoucí apod. V tomto ohledu musí město jasně
demonstrovat vnímání významu tohoto dobrovolnictví,
nadále ho propagovat, podporovat či oceňovat.
Je tedy stanovit konkrétní cíle a jejich priority pro CKV.
Nejméně vhodné se nám zdá obsazení vedoucí pozice IMŽP

11 360° zpětná vazba - průzkum postojů a názorů

1. Jak často hovoříte se svým nadřízeným o tom, co potřebujete ve své práci, zda jste
spokojeni, či nikoliv?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Počet Podíl v %

Odpověď

o mých potřebách se mnou nadřízený/á hovoří pouze, když o to
13
požádám

46,43 %

o mé potřeby se nadřízený/á zajímá nepravidelně

9

32,14 %

o spokojenosti s mou prací vůbec nehovoříme

4

14,29 %

o mé potřeby se zajímá nadřízený/á pravidelně a reaguje na ně

2

7,14 %

Zpětná vazba zaměstnancům je sdělován průběžně. 78% hodnotitelů uvádí, že se
nadřízení zajímají o jejich potřeby a požadavky v práci.
2. Jsem chválen/a při každé vhodné příležitosti ze strany svého nadřízeného/nadřízené.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

pochvalu nadřízený/á sděluje minimálně

10

35,71 %

jsem pochválen/a a je mi vždy sděleno za co konkrétně

6

21,43 %

pochvalu nikdy nedostávám

6

21,43 %

jsem občas pochválen/a, ale nevím, podle jakých kritérií

6

21,43 %

Z odpovědí je zřejmé, že pochvala je jako nástroj motivace využívána minimálně.
3. Jak často dostáváte od Vašeho nadřízeného/nadřízené kritiku?
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Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

jsem kritizován/a jen, když je k tomu opodstatněný důvod

16

57,14 %

kritiku dostávám občas, většinou odůvodněně

5

17,86 %

jen výjimečně jsem kritizován/a, když k tomu není důvod

4

14,29 %

jsem kritizován/a často, ne vždy oprávněně

2

7,14 %

jsem kritizován/a prakticky neustále, není možné se zavděčit

1

3,57 %

75% hodnotitelů sděluje, že kritika je jim srozumitelná, není nadužívána a je
opodstatněná.
4. Jak přesně víte, za co a jak jste hodnocen/a a odměňován/a?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo
dopsat nějakou vlastní.
Odpověď

Počet Podíl v %

mám hrubou představu o systému hodnocení

10

35,71 %

nejasně tuším, podle jakých kritérií mne můj nadřízený/á hodnotí

9

32,14 %

vůbec nemám tušení, podle jakých kritérií mne můj nadřízený/á
5
hodnotí

17,86 %

systém hodnocení je v naší organizaci jasně a transparentně
2
definován, vím, za co jsem hodnocen/a a odměňován/a

7,14 %

nahodilý

1

3,57 %

Systém odměňování zaměstnanců se mi zdá jako nedořešený a
nedomyšlený. Odměny sice jsou rozdávány cca 2x ročně. Bohužel z
kapitoly, ze které jsou vypláceny údajně i přesčasové hodiny. Pokud 1
tomu tak ve skutečnosti je, tak je demotivující dělat cokoliv nad
rámec své pracovní doby, jelikož se vlastně okrádáme o odměny.

3,57 %

obvykle je to systém "vánoce"

1

3,57 %

odměňuje se plošně, nebere se na zřetel zastupování nemocné
kolegyně / kolegy, nízkou nemocnost, ošetřování dítěte, apod.
1
Bohužel se ani neodměňuje za mimořádné výkony (vyřešení
náročných úkolů)

3,57 %

na základě čeho jsem odměňována bohužel netuším - bohužel
dochází k odměnám čtvrtletním, kde je sice pravděpodobně 1
obsaženo ohodnocení i za práci, avšak se domnívám, že dochází k

3,57 %
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tomuto ohodnocení u všech zaměstnanců stejně - nicméně mi chybí
odměna za mimořádně vykonanou činnost - nemusí být finanční,
stačila by i slovní :)
Podle mého názoru se na našem úřadě hodnotí tak trochu "plošně",
aby náhodou někdo z řady nevyčníval nebo nezapadal. Nehodnotí se
1
podle pracovního výkonu, vykonané práce a její kvality, jakož ani
podle druhu práce a znalostí.

3,57 %

Systém hodnocení na úřadě vnímají všichni zaměstnanci jako netransparentní, odměny
nejsou navázány na výkony, popisují snahu rozdělovat odměny plošně bez rozlišení.
5. Je se mnou veden hodnotící pohovor (individuální rozhovor s vedoucím pracovníkem
hodnotící moje úspěchy a neúspěchy), který shrnuje delší období?

Odpověď

Počet

Podíl v %

NE

26

92,86 %

ANO

2

7,14 %

JE SE MNOU VEDEN HODNOTÍCÍ POHOVOR?
ANO; 2; 7%

NE; 26; 93%

Systém hodnocení není na úřadě zaveden. Nikdo se nezabývá tím, aby se zaměstnanci
probral úspěchy a neúspěchy v minulém období, nastavil cíle na následující, ocenil
(slovně) jejich práci.
6. Jak často je s vámi veden hodnotící pohovor?

Odpověď

Počet

Podíl v %

hodnotící rozhovor je se mnou veden občas

2

100 %
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Je zřejmé, že 2 zaměstnanci zaměňují hodnocení se zpětnou vazbou. Hodnotící
pohovory mají svou strukturu a pravidelnost a nemohou být tedy vedeny občas a
nahodilým způsobem.

35

Dokument obsahuje informace, které nejsou určeny ke zveřejnění!

7. Jak je připraven nadřízený/á, když se mnou vede hodnotící pohovor?
Podíl

Odpověď

Počet

nadřízený/á je dobře připraven/a na pohovor

1

50 %

vím, co budeme probírat na hodnotícím pohovoru, ale nemám
1
možnost se na něj připravit

50 %

v%

8. Výsledkem hodnotícího pohovoru je zhodnocení minulého období a určení konkrétních
cílů do dalšího období, plán rozvoje.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše
souhlasím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
Odpověď

Počet

spíše souhlasím

2

Podíl
v%
100 %

9. Jak Váš nadřízený/á zvládá zpětnou vazbu od Vás, včetně kritiky na své jednání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

zpětnou vazbu vyžaduje u některých rozhodnutí

9

32,14 %

zpětná vazba ho/ji zajímá, obtížně se ale vyrovnává s kritikou, bere si
8
to osobně

28,57 %

zpětná vazba ho/ji zajímá, je schopen/a přijmout ode mne či od
6
druhých i kritiku

21,43 %

zpětná vazba od druhých ho/ji vůbec nezajímá (neptá se, hodnocení
5
druhých svého jednání nepřipouští)

17,86 %

často vyžaduje zpětnou vazbu (názor druhých) a dokáže na ni vhodně
0
reagovat

0%

Výrazná většina respondentů uvádí, že nadřízení si umí vyžádat zpětnou v důležitých
situacích.
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zpětná vazba od
druhých ho/ji vůbec
nezajímá (neptá se,
hodnocení druhých
svého jednání
nepřipouští)
18%

zpětnou vazbu vyžaduje
u některých rozhodnutí
32%

zpětná vazba ho/ji
zajímá, je schopen/a
přijmout ode mne či od
druhých i kritiku
21%
zpětná vazba ho/ji
zajímá, obtížně se ale
vyrovnává s kritikou,
bere si to osobně
29%

10. Jak dokáže nadřízený/á řešit případné konflikty?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Podíl

Odpověď

Počet

konflikty řeší jen, když je to nezbytně nutné

15

53,57 %

konflikty řeší váhavě a neúčinně

5

17,86 %

konflikty se řešit snaží, většinou se to daří

5

17,86 %

konflikty neřeší, snaží se je nevidět, případně je potlačuje

3

10,71 %

v%

Hodnocení vypovídá o skutečnosti, že vedoucí pracovníci neumí pracovat na
předcházení konfliktů, zasahují často až ve vyhrocených situacích. Reakce jsou většinou
adekvátní vzniklým situacím.
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konflikty neřeší,
snaží se je
nevidět,
případně je
potlačuje; 3; 11%
konflik
ty se
řešit
snaží,
většino
u se to
daří; 5;
18%

konflikty řeší jen,
když je to
nezbytně nutné;
15; 53%

konflikty řeší
váhavě a
neúčinně; 5; 18%

11. Jaký je verbální projev nadřízeného/nadřízené?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

přesvědčivý, ale není vždy úplně jasný a stručný

12

42,86 %

je málo přesvědčivý/á, je „dlouhý/á v rozhovorech“ s mnoha
9
nejasnostmi

32,14 %

dokáže zaujmout, je jasný/á, stručný/á a výstižný/á

4

14,29 %

je přesvědčivý/á, občas se může zdát zbytečně dlouhý/á nebo
3
obsahovat drobné nejasnosti

10,71 %

Pouze 4 pracovníci se domnívají, že jejich nadřízení umí ve své řeči zaujmout, jsou
jasní, struční a výstižní.
12. Jak Vám dokáže zadat nadřízený/á úkoly? (jsou jasné, konkrétní, terminované?)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

cíle jsou většinou jasné, chybí přesné určení termínu a pověřené osoby 11

39,29 %

cíle jsou zadány vždy jasně, konkrétně a s přesným časovým
harmonogramem včetně pověření osoby zodpovědné za splnění, 5
ověřuje si pochopení a přijetí

17,86 %
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cíle zadává nesrozumitelně, obecně, bez jasného určení termínu a
5
pověřené osoby stylem "Mělo by se udělat…"

17,86 %

cíle nejsou vždy úplně jasné, chybí přesné určení termínu a pověřené
4
osoby

14,29 %

cíle jsou většinou jasné, termínované, konkrétní a reálné, ale nejsou
3
zcela akceptované pro pověřenou osobu

10,71 %

Zadávání cílů formou SMART

ANO
17%

NE
83%

Pouze 17% zaměstnanců udává, že cíle jsou zadávány formou SMART (úkol je
specifický, měřitelný, akceptovatelný, reálný, terminovaný).
13. Jak často máte porady odboru / oddělení?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Odpověď

Počet

Podíl v %

v pravidelných intervalech, které jsou dostačující

10

35,71 %

nepravidelně dle potřeb či aktuální situace

6

21,43 %

v pravidelných intervalech, které jsou však příliš krátké / dlouhé

5

17,86 %

výjimečně

3

10,71 %

jsme cíleně udržováni v nevědomosti (jak v pracovních věcech, tak i
1
personálních)

3,57 %

Jelikož je celý odbor ve spojených kancelářích, porady nejsou,
1
problémy se řeší dele situace okamžitě.

3,57 %
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vzhledem ke spojeným kancelářím nemáme oficiálně zavedeny
porady, nemáme určen konkrétní den a konkrétní hodinu, potřebné 1
řešíme ihned

3,57 %

Jen, když je nějaký průser

3,57 %

1

Porady nejsou zavedeny plošně jako běžný nástroj k vedení a řízení lidí.
14. Moje náplň práce:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Odpověď

Počet Podíl v %

je mi dobře známa, ale není dobře popsána v písemné podobě

11

39,29 %

je mi dobře známa, a mám ji také dobře popsanou v písemné podobně 9

32,14 %

je mi dobře známa, ale není nikde popsána

2

7,14 %

náplň práce je specifikována velmi obecně, hodně činností je nad
1
rámec

3,57 %

Je mi známa, mám ji také popsanou avšak mi stále seznam činností,
1
které vykonávám nad rámec pracovní náplně narůstá.

3,57 %

snažím se pracovat samostatně, tak abych zajistil správný chod
událostí a propracoval se ke kýženému výsledku. Občas to znamená 1
dělat práci za jiné, i když není mojí náplní.

3,57 %

náplň práce - je nedostatečně a jen obecně popsaná - vede to k tomu,
1
že není zprůhlednění obsáhlý okruh činností

3,57 %

je mi známa, ale často řeším věci, které zbydou a není zřejmé, kdo by
1
je měl řešit.

3,57 %

Moje náplň práce mi je dobře známa díky letité praxi, ale nikde není
1
písemně přesně vymezena.

3,57 %

Ověřovali jsme tuto skutečnost a největší rozdíly mezi reálně vykonávanou náplní práce
a oficiálním dokumentem je u pozic samosprávy, minimální jsou u výkonu státní správy.
15. Co o mé práci ví můj nadřízený/á
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Odpověď

Počet Podíl v %

můj nadřízený/á má přehled o mé náplni práce

17

60,71 %

můj nadřízený/á tuší, co je mou náplní práce

6

21,43 %
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můj nadřízený/á ani netuší, co je mou náplní práce

1

3,57 %

můj nadřízený/á zná přesně mou náplň práce

1

3,57 %

vedoucí vůbec netuší, co mají referenti na práci a bohužel, ve složitých
1
kauzách, když o kauze informuji zapomene většinou ještě téhož dne

3,57 %

Můj nadřízený zná moji náplň práce v částech, kterou i sám vykonává,
ale v některých záležitostech úplně netuší, co některý druh práce
1
obnáší. Rovněž tak nadřízenému není většinou známo, jaký druh práce
momentálně vykonávám.

3,57 %

Nadřízený tuší, co je mu náplní práce, ale někdy neví, co je náplní práce
1
(jeho / její) a vyřizuje agendu jiných odborů a samosprávy.

3,57 %

60% hodnotitelů sděluje, že jejich nadřízení mají přehled o vykonávané práci.
16. Práci na svém odboru/oddělení považuji:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Odpověď

Počet Podíl v %

za spíše dobře zorganizovanou, jsou zde rovnoměrně rozděleny
13
činnosti, odpovědnosti

46,43 %

za spíše špatně zorganizovanou, nejsou zde rovnoměrně rozděleny
5
činnosti, odpovědnosti

17,86 %

za velmi špatně zorganizovanou, nejsou zde rovnoměrně rozděleny
2
činnosti, odpovědnosti

7,14 %

za velmi dobře zorganizovanou, jsou zde rovnoměrně rozděleny
1
činnosti, odpovědnosti

3,57 %

odbor prozatím funguje samospádně díky tomu, že momentálně je
personálně obsazen letitými zkušenými pracovníky, které vykonávaly i
1
fci vedoucích, po jejich odchodu nemám zatím o dalším fungování
představu

3,57 %

Na našem odboru funguje práce neorganizovaně způsobem, že při
dokončování práce jedné si automaticky bere každý sám práci další. 1
Práce není nijak organizovaná, činnosti nejsou přesně rozděleny..

3,57 %

neumím posoudit činnost, náplň a vytíženost kolegů

1

3,57 %

Práce na odboru běží samospádem, jelikož jsou všechny referentky
1
samostatné a dlouhodobě na odboru zaměstnány.

3,57 %
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Všechny děláme všechno, v podstatě nemáme rozděleny činnosti. Vždy
si práci organizujeme tak, abychom byly zastupitelné, víme, co která z 1
nás zrovna dělá za akci.

3,57 %

dobře zorganizovanou, nerovnoměrně rozděleny činnosti

1

3,57 %

Každý víme, co máme dělat, a tak to děláme

1

3,57 %

50% dotazovaných považuje na svém oddělení / odboru práci dobře organizovanou,
s rovnovážně rozdělenými činnostmi.
17. Myslím si, že:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Odpověď

Počet Podíl v %

na úřadě jsou zbyteční někteří lidé (např. bez zkušeností, znalostí,
8
kompetencí)

28,57 %

na úřadě chybí pracovní místa / lidé

7

25 %

na úřadě jsou zbytečná pracovní místa

2

7,14 %

pracovních míst je akorát, ne vždy jsou na nich kompetentní lidé

1

3,57 %

Rozhodně chybí právník, dnes již nezbytné k jednání s některými
1
občany a při přípravě náročnějších smluv.

3,57 %

akorát

1

3,57 %

Na úřadě je lidí spíše méně než více. Z mého pohledu by se mělo více
dbát na rozdělení a rovnoměrnějšímu vytížení všech pracovníků a
1
důslednější kontroly činností u některých pracovníků, kteří mají čas
vysedávat pod radnicí, či řešit své soukromé záležitosti v pracovní době.

3,57 %

Pár lidí nevykonává svou práci, tak jak by mohli.

1

3,57 %

neumím posoudit, zda jsou zbytečná nebo chybějící místa, ale vidím
jasné nelogické rozvržení některých činností mezi pracovníky, např.
zástup sekretářky odboru výstavby za hlavní sekretářku (samospráva); 1
správu úřední desky sekretářkou Policie; vyplňování daňových přiznání
a evidenci bločků informatikem.............

3,57 %

Tuto otázku nedovedu ani nemohu posoudit, ale mám pocit, že u
1
některých pracovníků jsou rezervy, jakož i znalosti jsou někde slabší.

3,57 %

rozdílná vytíženost jednotlivých pracovníků

3,57 %
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Na úřadu jsou na některých odborech pracovníci ne plně vytíženi, a na
1
jiných odborech je práce doslova "nad hlavu".

3,57 %

Mám pocit, že někteří lidé nejsou vhodně vybráni k činnostem, které
jsou náplní jejich práce. Nejde o jejich vzdělání, zkušenosti, spíše jde o 1
jejich povahu.

3,57 %

nejsem kompetentní se k tomuto vyjadřovat

3,57 %

1

Chybí pracovní
místa; 28%
Zbyteční či
nevhodní
pracovníci
(nemají znalosti,
zkušenosti,
plýtvají časem);
72%

Až 72% dotazovaných si myslí, že na úřadě není efektivně využívána pracovní doba,
dochází k plýtvání časem, mimo jiné z důvodu nekompetentnosti pracovníků
(nedostatek zkušeností, odbornosti).
18. Vznikne-li na úřadě tým lidí pro zlepšování:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet

Podíl v %

rád/a tento tým podpořím

15

53,57 %

rád/a se zapojím

13

46,43 %

19. Personální audit považuji za:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

činnost, která nám umožní vyjádřit se k fungování úřadu, ale nic to
19
na věci nezmění
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činnost, která by mohla přinést nový pohled

5

17,86 %

činnost, která nám umožní vyjádřit se k fungování úřadu, a přispěje
3
ke změnám

10,71 %

zbytečnou činnost, které nepřinese žádné výsledky a stojí jen peníze 1

3,57 %

20. Jak se daří nařízeným prosazovat týmovou spolupráci a vytvářet pocit sounáležitosti
s úřadem?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet Podíl v %

v týmu se samovolně vytvářejí malé spolupracující skupiny

22

78,57 %

vedení úřadu se snaží aktivně zapojit všechny do týmové spolupráce 2

7,14 %

vedení úřadu nedokáže prosadit týmovou spolupráci
sounáležitosti, zaměstnanci spolu vůbec nespolupracují

2

7,14 %

občas se vedení úřadu daří aktivizovat ostatní k účelné týmové
2
spolupráci

7,14 %

pocit

Pracovníci organizace hodnotí negativně spolupráci mezi jednotlivými odbory a
odděleními.
21. V naší organizaci je atmosféra důvěry a otevřeného sdělování názorů.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše
souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
Odpověď

Počet

Podíl v %

spíše nesouhlasím

14

50 %

nesouhlasím

6

21,43 %

spíše souhlasím

5

17,86 %

neutrálně

3

10,71 %
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16
14
12
10
8
6
4
2
0
spíše nesouhlasím

nesouhlasím

spíše souhlasím

neutrálně

71% dotazovaných vnímá spíše negativní atmosféru v organizaci.
22. Obsazování volných pozici na našem úřadě probíhá otevřeným způsobem. Vždy je
vypsáno výběrové řízení, kandidát je vybrán na základě zkušeností, dovedností i na
základě osobnostních charakteristik.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše
souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
Odpověď

Počet

Podíl v %

spíše souhlasím

10

35,71 %

spíše nesouhlasím

10

35,71 %

nevím

4

14,29 %

souhlasím

2

7,14 %

nesouhlasím

2

7,14 %
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Pracovníci organizace jsou názorově rozděleni stejnoměrně, 50% vnímá výběrová řízení
na pozici v organizaci za netransparentní, 50% vnímá výběrová řízení za transparentní.

23. Můj nadřízený/á:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď

Počet

Podíl v
%

je zkušený odborník ale horší manažer (vede, řídí, motivuje, hodnotí,
11
komunikuje s podřízenými)

39,29 %

je zkušený odborník, ale
hodnocením lidí se nezbývá

9

32,14 %

4

14,29 %

je málo zkušený odborník, ale dobrý manažer (vede, řídí, motivuje,
3
hodnotí, komunikuje s podřízenými)

10,71 %

je zkušený odborník a výborný manažer (vede, řídí, motivuje, hodnotí,
1
komunikuje s podřízenými)

3,57 %

řízením,

není odborník, ani dobrý manažer
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Pouze jeden z dotazovaných uvádí, že svého nadřízeného vnímá jako zkušeného
manažera i odborníka. Převažuje typ pracovníků ve vedoucích pozicích, kteří vykonávají
svou odbornost a vedení a řízení lidí mají spíše jako „přílepek“. V manažerských
dovednostech se většinou nevzdělávají.
24. Co byste změnili ve své práci, když byste měli tuto možnost?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.















změnit systém podatelny (aby se písemnosti nedostaly na jednotlivé odbory až
3. den (některé písemnosti by neměly přes poštu vůbec procházet - co se týče
státní správy)
přijmout na úřadě na částečný úvazek právníka, který by byl k dispozici při
vleklých kauzách, při tvorbě složitějších kupních smluv apod.
přehodnotit pracovní náplně a zařazení do platových tříd
vyřešit zastupitelnosti (např. statistika, zapisování do systému RUIÁN,
administrativní práce, silniční, archív atd.)
zastupitelnost vedoucí/ho (od počtu dní nemocnosti vyřešení příplatků)
zrušit zástup odboru OV na sekretariátu
změnit systém odměňování (odstupňování pracovníků i podle toho, kolik má
zkoušek zvláštní odborné způsobilosti) - odměňování v závislosti na provedené
výkony (na začátku každého měsíce bych rozdělila žádosti mezi referenty, na
konci měsíce bych vyhodnotila, popř. odměnila za mimořádný výkon nebo postih)

vybavit celý úřad novou výpočetní technikou (PC, skenery - skenovací tužky),
barevné A3 tiskárny, mobilní telefony s aplikacemi)
zorganizovat školení v protějších domech (asertivita, úprava písemností,
pravopis)
další pracovní sílu do našeho odboru
lepší organizaci, zjednodušení a finanční ohodnocení
zkvalitnění řízení projektů vedením města
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lepší a jednodušší zavádění inovací, mít větší míru samostatnosti a pravomocí
malá komunikace a spolupráce
minimalizování zásahů "zvenčí" prostřednictvím nadřízených apod. by mi
umožnilo lépe, systematičtěji a s menším úsilím pracovat, vymýšlet, lépe řídit
spolupracovníky.
motivovala bych pracovníky finančním ohodnocením nebo někdy alespoň
pochvalou, poděkováním, ústním uznáním za práci, dotazy na práci apod.
pokud možno ať zůstane vše jak je
poměrně nešťastně nakombinovaná agenda evidence obyvatel s čísly popisnými
- ale řešení neumím navrhnout
Práci odboru bych neměnila, tam fungujeme dobře. Vedení města bych přála větší
razanci a odvahu při jednání s podřízenými. Je nemyslitelné, aby podřízený
zvyšoval ne-li křičel na svého nadřízeného a ten s tím nic neudělal. Máme téměř
rodinné vztahy, ale to neznamená, že nadřízený se bude obávat podřízenému
sdělit nepříjemnou věc, nebo přidělit úkol a u toho jen tak přehlídne remcání
podřízeného.
pracovní dobu
přístup vedení při prosazování potřeb zaměstnanců a vyšší zájem o potřeby
zaměstnanců
vnitřní systém města, lepší kontrolu vykonávaných činnosti, spravedlivé
odměňování na základě odvedené práce, naopak pokárání za nedodržení termínu
- pokud nejsou důvody
zavedl bych objektivní přístup k hodnocení zaměstnancům a přerozdělil
spravedlivě množství práce na jednotlivých odborech, neboť nyní je v množství
práce velký rozptyl
zlepšit plánování



25. Co byste doporučili druhým, aby změnili ve své práci, když byste měli tuto
možnost?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
aby každý vykonával svou práci na odboru, aby nedocházelo k otázkám, který
odbor popř. pracovník má daný problém, žádost apod. řešit. Aby se vyřešily
zastupitelnosti jednotlivých pracovníků, a aby se minimálně propojovala práce
státní správy a samosprávy.
aby se chovali slušně a tím utužovali kolektiv nyní se děje pravý opak
aby se každý věnoval sám sobě a své práci, nejprve si zametl před vlastním
prahem a nekritizoval druhé, jelikož většinou nemá a nezná souvislosti. Každá
mince má vždy dvě strany!
do práce ostatních odborů nevidím,



druhým nepotřebuji nic doporučovat
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efektivní plnění pracovní doby
lepší komunikace a vzájemná informovanost, určité jednoduché strategie,
spolupráce - obecně Starám se o sebe a svoji práci, teprve potom o ostatní.
méně se starat - v negativním smyslu - o práci a osobní život kolegů
Myslím si, že kolegové a kolegyně z jiných odborů dělají svoji práci tak, jak jim
jejich možnosti dovolují. Nesetkala jsem se žádným problémem, který by nešel
vyřešit. Jen bych doporučila IMŽP aby si lépe zorganizovali fungování,
zastupitelnost, organizaci práce, a to ve spolupráci s vedením. Mám pocit, že
dostávají týdně (možná i častěji) nové a nové úkoly, aniž by dořešili ty minulé.
Měli by být víc samostatní a víc mezi sebou komunikovat.
nemohu posoudit
nerozumím otázce
neumím posoudit
u některých získat větší znalosti jak všeobecné, tak i odborné, a umět si práci
lépe organizovat
větší komunikace, ochotu spolupracovat, ochotu zapojit se do týmové práce
více spolupracovat
provádět zpětnou vazbu, především v informovanosti

26. Moje vzdělávání a rozvoj:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat
odpověď vlastními slovy.
Počet Podíl v %

Odpověď

není předem naplánované, ale je mi umožněno se vzdělávat v
15
potřebném rozsahu a oblasti

53,57 %

je předem naplánované, s
vzdělávacími a rozvojovými cíli

4

14,29 %

není mi umožněno vzdělávat se v potřebném rozsahu a oblasti

2

7,14 %

vzdělávání není podporováno

2

7,14 %

Vzdělávání je umožněno do výše schváleného rozpočtu.

1

3,57 %

není pro mojí práci potřebné

1

3,57 %

nebráním se dalšímu vzdělávání, ale musím vidět odezvu, tzn. když
složím další zkoušku odborné způsobilosti, nebo když se věnuji 1
dalšímu studiu a vzdělání

3,57 %

není předem naplánované, ale jsou jasně (písemně) stanovené
1
vzdělávací a rozvojové cíle

3,57 %

5 x ročně se účastníme odborného semináře související s prací, z
1
toho jsou dva semináře organizované nadřízeným orgánem. Určitě

3,57 %

jasně
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bychom využily i semináře netýkající se naší odbornosti např.,
asertivita, úprava dokumentu, český jazyk atd.

27. V jakých oblastech bych se chtěl/a vzdělávat?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.






















osobnostní rozvoj, vedení lidí a umění spolupráce - metody a možnosti
usnadňování práce ve smyslu využívání technologií apod. - plánování a využívání
času - vzdělávání v oboru / v činnostech, které spadají do mé náplně práce
aplikace nové legislativy
in line media
komunikace s lidmi (asertivita), úprava písemností
konfliktní situace, stresové situace, asertivita
krom odborných seminářů, není od věci např. úprava písemností (celkově
administrativa není jednotná na úřadě). Psychologie (asertivita, apod.) chybí
zcela.
navštěvovat semináře související s naší odborností je důležité, ale stejně tak
důležité je pro náš odbor vzdělávat se i v jiných oblastech též souvisejících s naší
prací - úprava dokumentů, asertivita, český jazyk, apod.
právní
právo, komunikace, psychologie.
sociálně právní
správní řád, psychologie, úprava písemností, obsluha PC - MS Excel, Powerpoint,
MS Word
v oblasti personalistiky
v oblasti správního práva
v sociální oblasti
ve svém oboru
viz předešlá odpověď
vzdělávání je proces, který by měl probíhat pravidelně s prohloubením,.. Uvítala
bych tedy školení, které více prohloubí mé dosavadní znalosti
vzhledem ke specifikům mé práce je to poměrně různorodý soubor oborů
humanitních a technických

28. V čem by se podle vašeho názoru měli vzdělávat vaši nadřízení?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.










asertivita, komunikativnost,
Kurz vedení, motivace
management, motivace a organizace podřízených
Manažerská práce a práce s lidmi
manažerské dovednosti, schopnosti
Měli by znát obecně problematiku vedení týmu lidí, psychologie, apod.
myslím, že se vzdělávají dle potřeb
nevím
nevím
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nevím
nevím
nevím
Odborné znalosti
Právo, asertivita
projektové řízení
rozhodně manažerské kurzy, motivování, odměňování
řízení vedení lidí
selekce důležitých a nedůležitých věcí - úřad působí zahlceně
Strategickému managementu a jejich metodám, které ověří výsledky např.
benchmarking
v managementu
V manažerství (vedení podřízených). Myslím, že je obecně lépe přijímáno pevné
a spravedlivé vedení a "rovný metr na všechny". A to tu chybí.
V oblasti přístupu k podřízeným.
V řízení lidských zdrojů.
v samotném přístupu k zaměstnancům, správně vést své podřízené, spolupráci
mezi jednotlivými odbory
Ve znalosti právních předpisů, vedení a řízení kolektivu, v systému odměňování.
Vedení týmu

29. Chtěl/a bych ještě sdělit:
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.










bohužel je pracovní kolektiv města rozdělen na několik skupinek, konflikty
narušují samotnou práci zaměstnanců, též ohodnocení práce (myšleno stabilní
plat či odměny) je u některých dle oblíbenosti či záleží na tom, jestli jste muž
nebo žena...
doufám, že dotazník bude opravdu anonymní
doufám, že se podaří na základě provedeného auditu zlepšit organizaci a vedení
lidí na úřadě zvýší se motivace podřízených k podávání lepších výkonů
I přes nedostatečnosti, které máme všichni, se mi tu dobře pracuje. Oceňuji, že
se s kolegy i s vedením domluvíme. Dále si vážím přátelského přístupu vedení,
kterého se ovšem nesmí zneužívat, tak jak k tomu někdy dochází. Líbí se mi, že
jednou za čas všechny kanceláře obejde jak paní starostka, tak pan tajemník.
Oba dva si též najdou čas na vyslechnutí našich záležitostí, rozhodně nás
neodbydou. S panem místostarostou spolupracuji často a bez problémů.
Je potřeba zlepšit strategické plánování, vize města. Dále rozhodnost vedoucích
pracovníků.
je smutné vidět, jak jeden člověk dělá práci za dva a půl a dva zbývající si mezi
sebe rozdělí tu polovinu
Je smutné, že se člověk namísto, aby se věnoval své práci, kolikrát nesmyslně
věnuje nejprve obhajobě své práce jen proto, že někdo z jeho kolegů očividně
nemá co dělat a věnuje se hodnocení druhých. Navíc toto hodnocení šíří nejen v
pracovním kolektivu, ale i v široké veřejnosti. Z úst mnohdy vypouští
nepodložené, či jednostranné názory bez ověření reálných faktů.
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Jelikož jsem dlouholetá pracovnice úřadu, zdá se mi, že situace na úřadu se
postupně zhoršuje – zájem pracovníků o práci, spolupráce mezi pracovníky,
osobní vztahy mezi pracovníky, někdy i závist. Mám dojem, že dlouholetí
pracovníci úřadu pracují jakýmsi "samospádem" jsou již dost "vyhořelí" a nové
pracovníky nikdo moc neřídí, neorganizuje apod. Tito pracovníci pak provádějí
jen činnosti jim jasně dané třeba pracovní smlouvu. Jelikož úřad není továrna výrobna, vznikají různé situace, které je nutné řešit a pak se těžko hledá osoba,
která to vyřeší.
ne
Pokud není nastavena pružná pracovní doba, je obrovský propad mezi odbory v
dodržování pracovní docházky.
Vyšší ocenění - jak na rovině pochvaly, tak finanční. Dobrá práce je brána jako
samozřejmost - což ano, ale je třeba ji ohodnotit. Kvalita práce a spokojeně
odcházející občan - často se divíme, jak to vypadá jinde na úřadech. U nás jsou
občané spokojeni, pochválí. Myslím, že je finanční rozdíl mezi muži a ženami
(proč v dnešní době?). Je velký rozdíl v platech na našem úřadě a na obdobném
pracovišti jinde na obcích (máme výrazně méně).
že atmosféra na úřadě se trochu zhoršila, ale já osobně nemám s nikým na
pracovišti problém a se všemi spolupracuji a vycházím dobře. Atmosféře
nepřispívá pohled na jiné (lepší) podmínky zaměstnanců na CKV, př. kontrola
docházky, přístup vedení k vybavenosti a jejich potřebám
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12 Závěr a doporučení
Počet pracovníků Města Police nad Metují odpovídá počtu pracovníků srovnatelných měst.
Nedoporučujeme proto snižování počtu pracovních míst. Doporučujeme však pro lepší efektivitu
činností zavést procesní a projektové řízení. Implementovat personální management, vyzvat
vedoucí pracovníky k návrhu lepšího přerozdělení agend, zlepšit komunikaci a sdílení informací.
Zmodernizovat HW a vzdělávat pracovníky v oblastech tzv. „soft skills“, ale i například práce
s PC a především Excelem.
Pracovníci vnímají špatnou atmosféru z důvodu neefektivně řešených konfliktů mezi pracovníky,
neprůhledného odměňování, které není závislé na výkonech a kompetencích, také z důvodu
špatného obsazení pozic (z hlediska osobnosti a morálně volních vlastností pracovníků).
Chybějící cíle, nejasná prioritizace zadaných úkolů, nesdílení vizí a nejednotná identita tyto
skutečnosti posilují.

Doporučujeme změnu pracovníka na pozici vedoucího odboru IMŽP.

oblasti kultury a sportu, snížení počtu pracovníků
na CKV a jejich navýšení na IMŽP)
Jak již bylo v úvodu zmíněno, počet pozic je odpovídající velkosti města a rozsahu jeho činností.

Zákoník práce a dobré mravy
Zákoník práce používá pojmu dobré mravy na několika místech, v několika svých ustanoveních.
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V ust. § 13 odst. 5 uvádí: Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení
pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a
s dobrými mravy.
V ust. § 14 odst. 1 stanoví: Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka
pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
V ust. § 265 odst. 1 předepisuje: Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu
vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností
nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
Základní zásady slušnosti
Uvedené normy bývají někdy nazývány zásadou slušnosti v pracovněprávních vztazích. Jde
jednak (a především) o ustanovení upravující některé ze základních zásad pracovně-právních
vztahů a jednak (dále) o ustanovení upravující některá obecná pravidla odpovědnosti za škodu.
V rozporu s dobrými mravy je jednání (právní úkon), které se nepříčí zákonu, ani jej neobchází,
ale přesto je z hlediska mravních zásad, na kterých spočívá společnost, nežádoucí.
Stručné doporučení:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

aktualizovat náplně činností (práce)
provést detailní analýzu vykonávaných činností (ve spolupráci s příslušnými pracovníky)
lépe rozdělit činnosti mezi pracovníky
stanovit kritéria hodnocení a odměňování
zavést systém hodnocení a odměňování
zavést personální management (nejen personální administrativa)
dosavadní realizovaná výběrová řízení byla zaměřena pouze na prokázání znalostí a
zkušeností adeptů a nezahrnovala osobnostní stránku – doporučujeme v nových výběrových
řízeních brát ohled na osobnost, vlastnosti, temperament a motivaci
při výběrových řízeních doporučujeme využít psychodiagnostiku, prvky assessment centra a
rozšířit hledání vhodných kandidátů i do širšího regionu
chybí vize a strategie úřadu, která by byla jasně komunikována zaměstnancům
organizační strukturu mít v přehlednější podobě (graficky)
úřad je řízen funkčně, nepoužívá procesní řízení
doporučujeme popsání a řízení hlavních procesů a KPI (klíčové ukazatele) pro hlavní procesy
v organizaci a jejich průběžné vyhodnocování
pracovníkům doporučujeme vzdělávání v oblasti komunikace s občany, schopnost předcházet
konfliktům, asertivní jednání, rozvoj emoční inteligence, ale i Excelu
u vedoucích pracovníků doporučujeme systémový rozvoj manažerských dovedností
(schopnost poskytovat zpětnou vazbu, vést motivační, hodnotí či vytýkací pohovory, vedení
a řízení lidí, motivace, delegování, kontrola)
zavést principy projektového řízení a proškolit v něm klíčové zaměstnance
připravit a zavést morální kodex pracovníků města
změnit pracovníka na pozici vedoucího odboru IMŽP
V Praze dne 4. června 2017
__________________
GNOSTIKA CONSULTING, s.r.o.
Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.
jednatel
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PŘÍLOHA 1 – SNÍMEK DNE JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
TEXTY K JEDNOTIVÝM
ODSTRANĚNY

PRACOVNÍKŮM
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