PERSONÁLNÍ MANAGEMENT A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. In SHRM
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU
Personální management, řízení lidských zdrojů (ŘLZ) ve smyslu tohoto předmětu je o činnostech,
které se týkají každého člověka ve firmě (majitele firmy, manažera, personalisty ale i řadového
zaměstnance). Studiem tohoto předmětu byste se měli naučit rychlé analýze své firmy a
smysluplnému výběru nástrojů, kterými ŘLZ vytváří přidanou hodnotu v oblasti Vašeho podnikání v
době turbulentních změn. Seznámí se s tématy:







Orientaci v prostředí firmy a koncipování odpovídajícího systému ŘLZ
Firemní kultura a strategie jejího rozvoje
Obsazování pozic (plánování, nábor, propouštění a adaptace)
Vliv neurověd, emoční a sociální inteligence na motivaci, hodnocení, odměňování a plánování
osobního rozvoje zaměstnanců
Dopady rychlého vývoje technologií na budoucnost práce
Vybrané trendy v ŘLZ - agilní řízení, mindfullness nebo „štěstí v práci“

Během studia máte možnost průběžně konzultovat zvolená témata, která jsou pro Vaši praxi relevantní
nebo Vás zajímají. Konzultace probíhají individuálně a jsou považované za důvěrné z hlediska
firemních informací tak, abyste mohli otevřeně diskutovat témata, která Vás zajímají. Závěrečnou
prací by měla být případová studie propojující teoretické poznatky s jejich praktickou realizací v
systému řízení lidských zdrojů Vaší společnosti v návaznosti na předpokládaný vývoj oboru Vašeho
podnikání.

PŘÍKLADY OBLASTÍ A TÉMAT, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTOREM/LEKTORKOU KONZULTOVAT
 Strategie
řízení lidských
zdrojů
Výstupem
po absolvování
tohoto
předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší
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firmě
zaměstnání,
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 Motivace, hodnocení výkonu a rozvoj zaměstnanců
 Umělá inteligence a dopady rozvoje komunikačních technologií na ŘLZ (vzdělávání,
robotizace, sociální sítě)
 Agilní řízení
 Koncept „Štěstí v práci“
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PŘEDMĚTU
 Motivace,
hodnocení
a odměňování zaměstnanců

Předmět
je zakončen zpracováním seminární práce, propojující teorii s řešením konkrétního tématu
 praxe, týkající se daného předmětu, případně některé z modelových témat připravených
ze své
lektorem (viz níže). Seminární práce je zpracovávána v rozsahu 7-10 stran formátu A4, z toho se musí
jednat alespoň o 8 normostran textu. Seminární práce je lektorem ohodnocena procentuálně, přičemž
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Analýza
Oblast 3 konkrétní firmy jako systému z hlediska strategie ŘLZ
Oblast 4 hodnocení, odměňování a rozvoji zaměstnanců
Motivace,
Atd.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě

3. Plánování, vyhledávání a výběr zaměstnanců
4. Využití nových technologií v ŘLZ Vaší společnosti
5. Podmínky pro zavádění „agilního řízení“ do prostředí konkrétní společnosti
6. Firemní kultura a její vliv na rozvoj společnosti
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