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Anotace modulu 

Modul obsahuje jak klasické prvky řízení lidských zdrojů (viz povinná a doporučená 

literatura), tak i nejmodernější trendy, které jsou progresivně zaváděny ve světových 

firmách. Studenti si po absolvování tohoto modulu mají odnést jak znalost konkrétních 

způsobů a metod z oblasti personálního managementu, tak i schopnost kriticky tyto nové 

metody a trendy posuzovat a případně selektivně zavádět do svého pracovního života. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámit studenty s uvažovanými nejmodernějšími trendy, které se v 

oblasti řízení lidských zdrojů objevují v uvažování zahraničních HR profesionálů a 

významných konzultantských společností. Na rozdíl od studií vycházejících z čistě 

akademického základního výzkumu, mají tyto uvažované trendy pro studenty potenciálně 

zajímavější a snadněji představitelné aplikační účinky. Materiál nemá ambice být nikterak 

vyčerpávající a úplný (ani to z principu není možné), tvoří spíše jakousi osnovu sloužící pro 

studenty jako odrazový můstek v možnostech, které si sami zvolí ke svému dalšímu rozvoji či 

rozvoji společností, ve kterých pracují. Po prostudování dodaných materiálů bude výuka 

probíhat formou moderované diskuze, během které budou nejnovější metody a trendy se 
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studenty diskutovány jak z hlediska smysluplnosti, tak i z hlediska aplikovatelnosti v 

konkrétních pracovních oblastech, ve kterých se studenti sami nejčastěji pohybují. 
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