
Lidské zdroje a personální politika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus modulu 

7. Lidské zdroje a personální politika 
Lektor: Mgr. Ing. Vojtěch Svoboda 

 

Anotace modulu 

„Personalistika a lidské zdroje (někdy též human resource management) je oblast procesů v 
organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje celou řadu postupů 
a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi v organizaci – od 
získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy až po vyplácení mezd. V praxi se používají 
také další pojmy, jako je personální řízení nebo řízení a rozvoj lidských zdrojů“. 

V rámci tohoto modulu budou účastníci seznámeni právě s těmito pojmy, s tím, jak lze – a 
mělo by se – přistupovat k práci ve firmách a organizacích se zaměstnanci. Pojem „lidský 
zdroj“ a práce s takovými lidskými zdroji (lidským kapitálem) je však účastníkům předkládán 
nikoli ve smyslu zaměstnanec–zdroj, ale zaměstnanec–člověk. To je to, co v současné době 
rezonuje při personální práci a personálních činnostech. 

Účastníci se seznámí s procesy personální práce, v níž je mimo výše uvedenou definici 
zahrnuto například i vzdělávání zaměstnanců, práce s vědomostmi a kariérním plánováním, 
uvolňování zaměstnanců.  práce se zaměstnanci různých typů a mnoho dalších činností.  

Účastníci budou odcházet se znalostí o plánování a uskutečňování personální politiky ve 
firmách a zorientují se v základních pojmech této oblasti.  

Dále se seznámí s moderními trendy a směry v oblasti personální politiky. 
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Cíl modulu: 

Seznámit účastníky modulu se základními pojmy v oblasti personálního řízení a dát těmto 
pojmům jasný význam. Účastníci získávají obecnou znalost o personální politice, umí 
pracovat se základními pojmy a mají přehled o moderních trendech. 
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