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Abstrakt 

 

Tématem diplomové práce je navržení možných způsobů zvyšování efektivity    

a produktivity práce ve farmaceutické společnosti. Cílovým podnikovým segmentem, 

na který se autor zaměřil, je prodejní tým reprezentantů. Navrhované změny reflektují 

nedávno provedenou vnitropodnikovou restrukturalizaci. 

 

 

Abstract 

 

Subject of the Master’s thesis is proposition of possible waies to raising 

effectiveness and labor productivity in pharmaceutical company. The objective of 

business segment, which was the aim of a writer, is team of Sales representatives. 

Proposed changes are reflections of the intradepartmental restructuring. 

 

 

Klí čová slova - anglicky: 

 

Effectiveness, raising productivity, pharmaceutical, Sales area manager, Sales 

representatives, restructuring, organizational changes, monitoring, organizational 

structures, marketing, management, selling team 

 

Klí čová slova: 

 

Efektivita, zvyšování produktivity, farmaceutický, prodejní manažer, prodejní 

reprezentant, restrukturalizace, organizační změny, monitoring, organizační struktura, 

marketing, prodejní tým. 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace mé práce:  

NÁDVORNÍK, J. Zvyšování produktivity práce na základě organizačních změn ve 
firmě Glaxo Smith Kline s.r.o . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
podnikatelská, 2008. 81 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Rompotl. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 
 
 
 
 
 
V Brně, dne 23. května 2008                                    …………………………………….. 
                                                                                                         Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
 
 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Jaroslavu Rompotlovi za vedení 

této diplomové práce, dále panu MUDr. Pavlu Hassmanovi a paní MUDr. Daniele 

Hassmanové za ochotu, pomoc a věcné poznatky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

OBSAH: 
 
1  Úvod............................................................................................................................ 11 
2  Vymezení problému a cíl práce .................................................................................. 13 
3  Teoretická východiska práce ...................................................................................... 14 

3.1  Organizace ........................................................................................................... 14 
3.2  Organizování........................................................................................................ 14 
3.3  Organizační struktury ..........................................................................................15 
3.4  Organizační změny .............................................................................................. 16 

3.4.1  Překonání odporu vůči změně....................................................................... 17 
3.5  Restrukturalizace podniku ................................................................................... 18 
3.6  Produktivita práce ................................................................................................ 20 

3.6.1  Vývoj v ČR ................................................................................................... 20 
3.6.2  Měření produktivity práce ............................................................................ 22 
3.6.3  Příčiny nízké produktivity práce................................................................... 25 
3.6.4  Metody zvyšování produktivity práce .......................................................... 26 

3.7  Pracovní hodnocení.............................................................................................. 27 
3.7.1  Funkce pracovního hodnocení ...................................................................... 27 
3.7.2  Cíle pracovního hodnocení ........................................................................... 28 
3.7.3  Další cíle pracovního hodnocení................................................................... 29 
3.7.4  Hodnocení týmového výkonu....................................................................... 29 

3.8  Rozvoj a metody vzdělávání v moderní organizaci............................................. 30 
3.8.1  Vzdělávání a rozvoj v systému personální práce.......................................... 30 
3.8.2  Formování pracovních schopností ................................................................32 
3.8.3  Systém vzdělávání pracovníků v organizaci................................................. 33 
3.8.4  Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci ....................................... 33 
3.8.5  Identifikace potřeby vzdělávání.................................................................... 34 
3.8.6  Plánování vzdělávání pracovníků ................................................................. 36 
3.8.7  Metody vzdělávání........................................................................................ 36 
3.8.8  Vyhodnocování výsledků a účinnosti vzdělávání......................................... 39 
3.8.9  Vztah vzdělávání pracovníků k jiným personálním činnostem.................... 39 
3.8.10  Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru................................... 40 

3.9  Delegování ........................................................................................................... 41 
3.9.1  Centralizace a decentralizace........................................................................ 42 

4  Analýza problému a současná situace ........................................................................ 44 
4.1  Globální pohled na farmaceutický trh ................................................................. 44 
4.2  Farmaceutický trh v současnosti.......................................................................... 44 
4.3  Vývoj farmaceutického trhu v ČR....................................................................... 45 

4.3.1  Současný stav a výhled do budoucna ........................................................... 46 
4.4  Charakteristika firmy Glaxo Smith and Kline s.r.o. ............................................ 47 

4.4.1  Profil společnosti .......................................................................................... 47 
4.4.2  Výzkum a vývoj............................................................................................ 48 
4.4.3  Historie firmy................................................................................................ 49 
4.4.4  GSK ve světě ................................................................................................ 49 

4.5  Současná situace ve firmě.................................................................................... 50 
4.5.1  Firemní strategie ........................................................................................... 50 
4.5.2  Strategie v oblasti marketingu a obchodu..................................................... 51 

4.6  Restrukturalizace v GSK ..................................................................................... 51 



 10 

4.6.1  Personální změny.......................................................................................... 52 
4.6.2  Budování nových týmů ................................................................................. 53 

4.7  Prodejní tým......................................................................................................... 54 
4.7.1  Area manager................................................................................................ 54 
4.7.2  Sales Representative ..................................................................................... 54 
4.7.3  Předpoklady dobrého reprezentanta.............................................................. 55 
4.7.4  Pracovní náplň farmaceutického reprezentanta ............................................ 55 
4.7.5  Účinnost práce reprezentanta........................................................................ 57 

4.8  Monitoring ........................................................................................................... 57 
4.8.1  Monitoring prodeje ....................................................................................... 58 
4.8.2  Monitoring práce reprezentantů.................................................................... 58 

5  Vlastní návrhy řešení a jejich přínos........................................................................... 60 
5.1  Souhrn analýzy problému .................................................................................... 60 

5.1.1  Změny strategických cílů firmy.................................................................... 60 
5.1.2  Organizační změny a současný stav ve firmě ............................................... 60 

5.2  Kvantifikace úspor mzdových nákladů po restrukturalizaci................................ 61 
5.2.1  Finanční nákladů na farmaceutického reprezentanta.................................... 62 

5.3 Nová organizace týmu reprezentantů ................................................................... 63 
5.3.1  Vlastní návrh řešení ...................................................................................... 64 
5.3.2  Přínosy reorganizace týmů............................................................................ 67 

5.4  Návrh změny hodnocení farmaceutického reprezentanta.................................... 69 
5.4.1  Vliv subjektivních prodejních ukazatelů ...................................................... 69 
5.4.2  Eliminace subjektivních prodejních ukazatelů ............................................. 70 
5.4.3  Metoda grafického hodnocení ...................................................................... 70 
5.4.4  Adaptace systému pro hodnocení prodejní úspěšnosti více produktů .......... 72 
5.4.5  Pozitivní výsledky navržených metod hodnocení ........................................ 74 

6  Závěr ........................................................................................................................... 75 
7  Použitá literatura ......................................................................................................... 77 
8  Seznam obrázků .......................................................................................................... 80 
9  Seznam tabulek ........................................................................................................... 80 
10  Seznam grafů ............................................................................................................ 80 
11  Seznam schémat........................................................................................................ 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

1 Úvod 
 

Produktivita a efektivita práce jednotlivých pracovníků, celých týmů                   

a v konečném dopadu i celého podniku je jedním z klíčových cílů každé organizace. 

Firmy musí neustále bojovat za zvyšování své produktivity, aby uspěly v silném 

konkurenčním prostředí a byly schopny prodat své výrobky a služby cílovému 

zákazníkovi. Podniky čelí zvyšujícím se tlakům konkurence přicházející z Evropy           

i celého světa čím dál více, než tomu bylo v minulých letech. 

 

Farmaceutický průmysl nikdy v minulosti nezaznamenal takový rozkvět jako 

nyní, na začátku 21. století. K tomu přispívá všeobecný rozvoj vědy a nových 

technologií, což se týká mnohých odvětví, nejen toho, který je spojen s výrobou 

medikamentů. 

Rozvinutý farmaceutický trh je spojen s politikou zdravotnictví každého 

vyspělého státu. S tím jsou spojeny legislativní zásahy, které neustále upravují 

podmínky distribuce a prodeje léků. Se zmiňovanými úpravami a změnami zákonů se 

měl možnost setkat v nedávné minulosti každý z nás. V roce 2006 nejenom obchodníky 

s léky, ale i  prosté občany zasáhly reformy v podobě Vyhlášek ex-ministra Ratha. Nyní 

si musí lidé zvykat na další, razantnější zásahy do zdravotnictví současného ministra 

Julínka. I tyto vnější vlivy mohou mít výrazný dopad na působení farmaceutických 

firem na našem trhu. Společnosti distribuující léčiva na takové změny často nejsou 

dostatečně dopředu připraveny a není náhodou, že státní zásahy na úpravy trhu s léky 

působí těmto firmám citelné finanční ztráty. 

Na trhu s léčivy v současnosti působí velké množství firem, které na nás neustále 

chrlí všudypřítomnou reklamu. Není divu, konkurence na farmaceutickém trhu neustále 

sílí. Dnes už některé léky nevyrábějí pouze specializované farmaceutické společnosti, 

ale i obyčejné potravinářské firmy. Podniky sice neustále generují vysoké zisky 

z prodejů medikamentů, nicméně donedávna závratně stoupající trend začal mít 

v posledních 3 letech snižující se tendenci.  

Stěžující se podmínky na trhu, ať už vlivem legislativního či konkurenčního 

prostředí nutí farmaceutické společnosti stále flexibilněji přizpůsobovat své aktivity       

a reagovat na tyto vlivy. Firmy, pokud chtějí uspět, musí nejenom rozšiřovat nabízené 

portfolio výrobků, zlepšovat své služby, ale musí především inovovat ve spolupráci 
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s vědeckým vývojem nových léků. Firmy musí hledat neustále nové originální metody 

propagace s využitím všech dostupných marketingových nástrojů. 

Úspěch každé organizace působící na farmaceutickém trhu se odvíjí od kvalitní 

práce koncových zaměstnanců v organizační hierarchii – reprezentantů. Právě jejich 

efektivita je klíčovým hlediskem přispívajícím k celkové profitabilitě firmy, což na trhu 

s léky platí dvojnásob.  

Cílem TOP managementu a středního managementu je své reprezentanty 

kvalitně vést a motivovat ke splnění individuálních a tím i stanovených firemních cílů. 
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2  Vymezení problému a cíl práce 
 

Cílem mé diplomové práce je dopomoci farmaceutické firmě GSK s.r.o. ke 

zvýšení produktivity práce, kterou je potřeba zajistit po plánovaných, ale i vynucených 

organizačních změnách v podniku.  

Základním podkladem pro vyhotovení práce pro mě byly vědomosti načerpané 

z obecných pramenů v podobě odborné literatury a článků, vztahujících se k řešené 

problematice. Výtah těchto informací uvádím v kapitole Teoretická východiska práce. 

Stěžejní podklady a informace, které jsem o související problematice dozvěděl     

a které se staly nejvýznamnějším zdrojem pro vypracování následujících kapitol, jsem 

získal díky přínosným konzultacím s firemním manažerem. 

  

Ve své práci jsem se pokusil situaci ve farmaceutickém odvětví, jehož se 

problematika bezprostředně týká, pojmout komplexněji a popsat vývoj trhu 

v posledních několika letech. Mým úmyslem bylo obecně charakterizovat vnější 

podmínky, na které byla firma nucena reagovat svými organizačními změnami.  

Také se pokouším vysvětlit činnosti spojené s pracovní náplní farmaceutických 

reprezentantů, kteří tvoří segment firmy, na který jsem se zaměřil. Obchodní tým, 

tvořen reprezentanty a vedený Area manažerem je pravděpodobně nejdůležitější 

výkonnou jednotkou, na jejichž činnosti je závislá profitabilita celého farmaceutického 

podniku.  

Z těchto informací dále vycházím v samotném návrhu možného nového řešení 

ve firmě. 

Mým úkolem bylo nalézt možné způsoby a metody jak zlepšit uspořádání 

současných týmu farmaceutických reprezentantů, které mohou dopomoci k vyšší 

výkonnosti, motivaci či zlepšení pracovního prostředí obchodního týmu. Zároveň 

poukazuji na obtížnost a objektivitu měření pracovní výkonnosti, která nemůže být 

hodnocena pouze následnými prodejními výsledky. 

Předpokládám, že tyto možné návrhy vylepšení budou mít (v případě jejich 

praktického využití) v konečném důsledku vliv na produktivitu reprezentantů, která se 

projevuje v celkovém objemu prodeje prezentovaných výrobků a v jejich postavení 

vzhledem ke konkurenci. 
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3  Teoretická východiska práce 

3.1  Organizace 
Význam pojmu organizace je velmi široký. Jedna z modernějších definic dle 

Armstronga říká, že organizace jsou systémy, které pod vlivem prostředí, ve kterém 

existují, mají strukturu jak s formálními, tak s neformálními prvky. Týž autor dále 

uvádí, že organizace jsou prostředím, ve kterém probíhají soustavné změny,                    

a zdůrazňuje také, že organizaci tvoří lidé s různou schopností spolupráce. Tuto 

skutečnost je třeba zohlednit a organizaci na všech řídících (hierarchických) úrovních 

přizpůsobit silným a slabým stránkám a vlastnostem zaměstnanců. 

Organizace jsou otevřené systémy, které jsou ovlivňovány svým vnitřním            

a vnějším prostředím, jemuž se přizpůsobují a zároveň vyvíjejí činnosti, jimiž jsou samy 

ovlivňovány. 

Nedílnou součástí vlivu prostředí je i přizpůsobování se organizačním změnám       

a prognózováním těchto změn a jejich iniciace z vnitřku organizace. Tyto změny mohou 

ovlivnit jen určité části organizačního systému, častěji však zasáhnou organizaci jako 

celek. 

Hlavním zájmem a cílem všech organizací tohoto typu je zisk. K dosažení zisku 

je nutné zajistit efektivitu fungování organizace, tj zajistit racionální koordinaci             

a harmonizaci činností na všech úrovních s využitím všech dostupných relevantních 

zdrojů – materiálních, finančních, informačních a lidských. [1] 

 

3.2  Organizování 
Posláním organizování je prostřednictvím členů organizace zabezpečit účelné      

a efektivní vykonávání všech činností vedoucí k dosažení vytyčených cílů, a to 

prostřednictvím[1]: 

a) organizačních struktur, 

b) vypracování platných postupů výkonu, 

c) stanovení odpovědnosti za výsledky. 
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3.3 Organizační struktury 

Organizační struktury lze v první řadě rozdělit na formální  a neformální: 

a) Formální organizační struktury  vycházejí z celkové podnikatelské 

strategie a cílů organizace, jsou podpořeny organizačními normami, 

předpisy a směrnicemi a jsou vtěleny do organizačních schémat 

(organogramů).  

b) Neformální organizační struktury  vyplývající z osobních vztahů mezi 

členy organizace a ze shody jejich cílů. Existence neformálních 

organizačních struktur se projevuje například v přístupu k plnění úkolů         

a problémů, které nejsou formálně vymezeny v normách a procedurách, ale 

vznikají v každé organizaci.  

 

Vztah mezi formálními a neformálními organizačními strukturami může mít 

podobu: podpory, neutrality, nebo protichůdnosti zájmů (odporu). [1], [3] 

 

Organizační struktury jsou projevem stability organizace. To ovšem 

neznamená, že jsou „organizačním dogmatem“, které nemůže být změněno. Naopak, 

organizační struktura musí být dostatečně flexibilní a adaptabilní tak, aby podporovala 

výkon činností organizace.  

 

Organizační struktury jsou v teorii i praxi členěny různým způsobem. Mezi 

nejdůležitější patří klasifikace dle dvou základních charakteristik organizačních 

struktur: 

a) podle sdružování činností – dělící organizační struktury na funkcionální, 

výrobkové a ostatní účelové struktury, 

b) podle rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti – organizační struktury liniové, 

štábní, kombinované a komisionální. 

 

Kromě těchto dvou základních kritérií dělení se organizační struktury dělí: 

c) podle míry delegování pravomocí a zodpovědností – centralizované nebo 

decentralizované struktury, 
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d) podle počtu podřízených strukturních jednotek (členitosti) – ploché nebo úzké 

(„špičaté“) struktury, 

e) podle trvání v čase – stabilní (dlouhodoběji neměnné) a dočasné.  

 

Málokterá organizace je však „čistou formu“ organizační struktury, tvořenou jen 

jedním výše uvedeným typem. Organizační struktura je aplikována buď pro organizaci 

jako celek (méně často), nebo pro určitou část (strukturní jednotku) organizace.[2] 

 

3.4  Organizační změny 
 

K organizačním změnám dochází v důsledku změn ve vnějším prostředí, na 

které organizace reagují úpravou (provedením změn) ve svém vnitřním prostředí – 

reaktivní změna, případně dojde ke změně iniciované zevnitř organizace – proaktivní 

změna.  

Změny v jedné části systému vyvolají obvykle změny dalších částí. Organizační 

změny mohou vyvolávat nebo být vyvolány změnami: 

� v (podnikatelské) strategii a v cílech organizace, 

� v produkční oblasti – například změny sortimentu nebo inovace, 

� v používaných technologiích – například rozvoj informačních technologií 

umožňuje změny v rozhodovacích procesech nebo v systému firemní 

komunikace, 

� „lidského faktoru“ – nové způsoby a projevy chování, respektive jednání členů 

organizace, změny v jejich vzdělanostní a dovednostní struktuře. 

 

Organizační změny a jimi vyvolané konflikty jsou nedílnou součástí života 

organizace. Je s nimi třeba nejen počítat, ale také se cílevědomě připravovat na jejich 

zvládání a překonávání. Především se předpokládá: 

  

1) Být si vědom, že každá změna (nebo jen záměr provést změnu) vyvolá u části lidi 

odpor. 

2) Zajistit si proto podporu rozhodujících členů organizace (majících důvěru ostatních 

a vliv na jejich jednání), kteří budou „katalyzátorem“ změn.  
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3) Vědět, že úspěšná změna probíhá v určité posloupnosti kroků, z nichž každý 

vyžaduje odpovídající čas.  

4) Porozumět procesu řízení změny a přijmout za své, že se realizace změny obvykle 

zúčastňují zástupci „třetí strany“ (experti a konzultanti).  

5) Nepodcenit, že změna také „něco – a obvykle ne málo – stojí“ (počítat s finančními 

náklady). [1] 

 

3.4.1  Překonání odporu vůči změně 
 

Každá organizační změna je provázena organizačními konflikty , které jsou 

vyvolány střetem „sil odporu“ (rezistenční síly), jež se snaží o zachování stability 

organizace (statu quo), a hybných sil, usilujících o změnu. Na tuto skutečnost upozornil 

již v r. 1951 Kurt Lewin, který také objasnil mechanismus fungování a překonávání 

odporu vůči změně.   

 

Má-li dojít v organizaci ke změně, je třeba, aby hybné síly „převážily“ a aby 

došlo ke změně v chování těch, kteří byli původně vůči změně rezistentní (v odporu). 

Podle K. Lewina (v pozdější Scheinově úpravě, z r. 1964) lze této změny dosáhnout 

třemi postupnými kroky: 

1. „rozmrazením“ (uvoln ěním) stávajícího chování – tj. akceptováním změny, 

2. změnou chování – tj. osvojením si nových postojů (obvykle tu hlavní roli sehraje 

„katalyzátor“ nebo „agent“ změny), 

3. „zamrazením“ nového chování – tj. posilováním nových způsobů myšlení nebo 

práce.  

 

Jiný způsob překonání odporu vůči změně (konkrétně vůči zavádění inovací) 

nabízí Rosabeth Moss Kanterová ve své knize Mistři změny. Předpokladem úspěšné 

realizace změny je podle ní „oddanost“ vrcholového vedení změně (inovaci) a vytvoření 

organizační „kultury hrdosti“ na dosahování inovačních úspěchů. Úspěšní inovátoři jsou 

využíváni jako konzultanti v ostatních částech organizace. S úspěšným zaváděním 

inovací souvisí podle autorky také změny v systému komunikace a ve snižování počtu 

hierarchických úrovní. [1] 
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3.5  Restrukturalizace podniku 

Restrukturalizace jako změna organizační struktury podniku bývá v současné 

době velmi často zmiňovaným a skloňovaným pojmem. 

Cílem restrukturalizace bývá ve většině firem snížení osobních nákladů (mezd, 

odvodů za zaměstnance), což představuje největší položku firemních nákladů.  

Tlak konkurenční prostředí má často za následek pomalý růst zisku firem, 

popřípadě jeho stagnaci nebo mnohdy i jeho pokles. Firma, s cílem uspět na trhu, je 

proto nucena neustále snižovat své nákladové položky. Mnohdy jsou podniky donuceny 

redukovat svojí zaměstnaneckou základnu, pokud chtějí vůbec přežít. 

 

V případě propouštění stojí před personalisty tři obtížné základní úkoly: 

 

1. Přesvědčit zaměstnance ve firmě o tom, že zeštíhlování je nezbytné (přesvědčit 

alespoň tak, aby byl zachován sociální smír) 

2. Jak motivovat ty zaměstnance, na kterých chce podnik i nadále stavět? 

3. Jak pracovat s perspektivními pracovníky, když jim nemůže přislíbit vidinu 

postupu na vyšší pozici v dohledné době, protože manažerských funkcí na 

střední řídicí úrovni ubývá stejně rychle jako pracovních míst? 

 

Tyto tři úkoly spolu velice úzce souvisí. Nelze pochopitelně oddělit motivaci 

od vnímání perspektivity. Nejistota vyvolaná propouštěním je zase pravděpodobně 

spojena se značnou demotivací. 

O nutnosti propouštění se dají zaměstnanci přesvědčit jen těžko. Nezbytnou 

podmínkou určité úspěšnosti a zachování sociálního smíru je ráznost, rychlost         

a důslednost v provádění všude tam, kde je potřebný. Personalisté musí klást důraz 

také na jednoznačnost a otevřenost v jednání se zaměstnanci, které se 

restrukturalizace bezprostředně týká. Důležité je tyto změny sdělovat lidem 

s dostatečným předstihem a tím tlumit jejich negativní reakce. Nejhorší je si myslet, 

že je vše potřeba sdělit lidem co nejpozději a vycházet přitom z předpokladu, že 

jakmile se pracovníci o plánovaných krocích dozvědí, přestanou pracovat. Opak je 

pravdou. Zaměstnanci se vše dozvědí stejně, ale pokud by v případě pravdivé             

a včasné informovanosti vůbec přestali pracovat ti, jichž se propouštění dotkne (což 
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nebývá obvyklé a není to pravděpodobné), v okamžiku nejistoty a různých 

dezinformací poleví pracovní úsilí téměř u všech. 

Spojení dvou na první pohled neslučitelných věcí, jako je restrukturalizace 

spojená s propouštěním, a zajištění motivace lidí představuje „oříšek“ pro personální 

management. Právě jeden z nejsilnějších motivů, potřeba bezpečí, není v tomto 

období ani zdaleka uspokojena! Nejistota zaměstnání je teda jedním z demotivátorů, 

s nímž je nutno počítat. 

 
Obr. č. 1: Maslowova pyramida hodnot, motivů a potřeb zaměstnance 

 

Cílem managementu by mělo být udržení dobré úrovně firemní kultury                

i v podmínkách a situaci potřebných personálních změn. Důležitým úkolem je 

stanovení jasných a průhledných pravidel, které posilují důvěru zaměstnanců. Právě 

možná nedůvěra je dalším z řady faktorů, s nimiž je nutno při pokusu o motivaci lidí 

počítat. Nejistota a snížený pocit bezpečí lidí, které obvykle restrukturalizaci 

doprovází negativně přispívají k nedůvěře po hierarchické úrovni, spojené často i se 

strachem typu: „Já se ozvu a on mě propustí“. Nedůvěry je hodně i mezi kolegy na 

stejné řídicí úrovni, a to tím více, čím vyšší tato úroveň je. 
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3.6  Produktivita práce 

Jedním z hlavních ukazatelů výkonnosti podniku je produktivita práce. Jde               

o jeden ze zásadních činitelů a předpokladů úspěchu, který je výsledkem efektivního 

plnění strategie v oblasti řízení lidských zdrojů. Firmy musí neustále bojovat za 

zvyšování své produktivity, aby uspěly v silném konkurenčním prostředí a byly 

schopny prodat své výrobky a služby cílovému zákazníkovi. Podniky čelí zvyšujícím se 

tlakům konkurence přicházející z Evropy i celého světa čím dál více, než tomu bylo 

v minulých letech. Právě z tohoto důvodu jsou všechny firmy nuceny efektivněji či 

hospodárněji využívat své zdroje. Vysoká produktivita je dnes všeobecně chápána jako 

rozhodující faktor, který umožní podnikům přežít na současném trhu. 

3.6.1  Vývoj v ČR 
Zvyšování produktivity práce je dlouholetou prioritou většiny podniků 

působících v ČR.  

Meziroční průměrný nárůst produktivity práce v ČR je vyšší než v mnoha 

členských zemích OECD, od roku 2000 do roku 2004 se produktivita zvýšila o 13,1 %. 

Jedná se však o relativní výhodu, protože ta nedokáže vyrovnat nižší ekonomickou 

úroveň. Produktivita práce v českých firmách je srovnatelná s ostatními 

středoevropskými zeměmi - Maďarskem a Polskem. V ČR v oblasti produktivity práce 

jsou velké rozdíly mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Podle statistik mají 

vyšší produktivitu práce společnosti pod zahraniční kontrolou či zahraniční účastí                

a firmy, které se orientují na vývoz svých výrobků do zahraničí. 
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Produktivita práce v členských zemích OECD (rok 2004) 
Země Produktivita 

práce(USA=100) 
Zvýšení produktivity práce od roku 
2000 do roku 2004 v % 

USA 100 10,5 
Norsko 122 7,3 
Lucembursko  121 12,0 
Belgie 110 5,9 
Francie 103 6,5 
Irsko  102 22,3 
Nizozemí 95 2,6 
Německo 91 2,9 
Dánsko  88 5,0 
Švédsko 86 6,3 
Velká Británie  86 9,7 
Finsko 85 9,6 
Rakousko 83 4,9 
Španělsko 79 12,8 
Švýcarsko 79 2,7 
Itálie 78 3,7 
Kanada 76 10,5 
Austrálie 75 14,6 
Island 73 10,1 
Japonsko 70 3,9 
Řecko 62 17,9 
Nový Zéland 57 17,0 
Portugalsko 52 1,9 
Slovensko 47 19,7 
Maďarsko 46 15,3 
Česká republika 45 13,1 
Korea 40 19,8 
Polsko 38 12,0 
Mexiko 29 6,6 
Turecko 28 15,1 
Tab. č. 1: Produktivita práce v členských zemích OECD (statistika OECD, září 2005) 

 

V současnosti, v roce 2008 se ČR nachází na cca 50 % průměrné produktivity 

práce v Evropské Unii. [19] 
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3.6.2  Měření produktivity práce 

Produktivita práce jako účetní přidaná hodnota 
 

Nejjednodušší vzorce pro měření produktivity práce jsou obecně určeny podílem 

výstupů a vstupů. V praxi jsou tyto ukazatele definovány jako účetní přidaná hodnota.  

Účetní přidaná hodnota představuje zvýšení hodnoty vytvořené produkce nebo 

prodaného zboží proti hodnotě vstupů materiálu, energie a služeb, resp. zboží při 

nákupu. Tohoto zvýšení je dosahováno  efektivním využitím pracovních a kapitálových 

zdrojů podnikání ve výrobních a obchodních procesech. Účetně přidaná hodnota 

vyjadřuje rozdíl výkonů a výkonové spotřeby plus obchodní marže. 

Vzorce pro výpočet účetní přidané hodnoty (suma výkonů) pak vypadají 

následovně: 

1) Účetní přidaná hodnota = (Výkony - Výkonová spotřeba) + Obchodní 

marže  

2) Účetní přidaná hodnota =  (Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb +  

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby + Tržby za prodej 

zboží) - (Spotřeba materiálu a energie + Služby  + Náklady vynaložené na  

prodané zboží) [20] 

Pokud tyto údaje více zobecníme a budeme vztahovat na výkon jednoho 

zaměstnance, dostaneme výpočet produktivity práce v tomto tvaru: 

 
     Vzorec č. 1: Výpočet produktivity práce 
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Výstupy i vstupy mohou být vyjádřeny buď v naturálních jednotkách (kg, kusy, 

metry apod.) nebo v případě různorodé produkce v hodnotových (peněžních) 

jednotkách. 

Produktivita práce je údaj, který lze měřit v přepočtu na zaměstnance a zároveň 

ji lze sledovat na podnikové úrovni. Na rozdíl od některých jiných ukazatelů výkonu 

podniku tak lze vysledovat změnu produktivity práce napříč organizací, v jednotlivých 

odděleních, u jednotlivých pracovníků apod. Tento vzorec (Vzorec č. 1) samozřejmě 

nelze použít pro každou kategorii zaměstnanců. Pro některé pozice může být náročné 

nalézt správné a objektivní ukazatele, které budou dokumentovat osobní produktivitu 

práce. Lze jej však téměř vždy použít pro sledování produktivity podniku jako celku. 

[21]  

 

 

Graf č. 1: Vývoj produktivity práce a průměrné mzdy v tis.Kč za měsíc v ČR  
(ZDROJ:Český statistický úřad) 

 

 

Další ukazatele produktivity práce 

Mezi jednoduché ukazatele produktivity práce patří další vybrané metody 

jednofaktorové analýzy (ve jmenovateli jen jedna veličina). Abychom touto metodou 

mohli prakticky použít a dostali jsme reálné výpovědní hodnoty, musíme vždy tyto 

výsledky porovnávat s předchozím obdobím nebo konkurencí. 
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Další nejčastěji používané výpočty produktivity pomocí jednofaktorové analýzy [22]: 

 

� P = Q/t (objem vyrobených produktů za 1h) 

� P = Z/L (zisk na 1 pracovníka) 

� P = T/L (tržby na 1 pracovníka) 

� P =T/N (mzdové náklady, apod.) 

� P = Přidaná hodnota/Počet odpracovaných hodin 

 

Vysvětlivky: 

P… produktivita práce 

Q… objem výroby 

Z… zisk 

L… pracovní jednotka 

T… tržby  

N…celkové náklady 

t… čas 

 

Vícefaktorová analýza produktivity 

Multifaktorová analýza pracuje s více proměnnými veličinami ve jmenovateli. 

Nevýhodou této metody, spočívá v tom, že nevíme, který ze vstupů způsobuje nárůst 

produktivity. 

 

 
     Vzorec č. 2: Výpočet produktivity práce podle vícefaktorové analýzy 
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Podle průzkumů se čeští manažeři při výběru vhodných ukazatelů produktivity 

ukazatelů zaměřují na ty, které obsahují: 

 

� tržby (48% manažerů) 

� míru přidané hodnoty (15%) 

� objem výroby (13%) 

� spokojenost zákazníka (12%) 

 

Je tedy zřejmé zaměření managementu na koncové body výroby (tržby a objem 

výstupu), nikoli na samotné procesy. [22] 

 

3.6.3  Příčiny nízké produktivity práce 
 

Pokud zjistíme, jak na tom skutečně s produktivitou práce jsme a jaký je její 

dlouhodobý vývoj, nastává čas na hledání příčin její nízké úrovně. V případě vysoké 

produktivity následuje naplánování metod, jak ji i nadále udržet v potřebné výši.  
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Graf č. 2: Nejčastější příčiny nízké produktivity práce v ČR (Zdroj: Czipin &Proudfoot Consulting) 
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Možných příčin nedostatečné produktivity je celá řada a nelze je ani zobecnit, 

ani všechny vyjmenovat. O tom, co za hlavní příčiny nízké produktivity považují               

v současnosti tuzemské podniky, svědčí posun v prioritách personálních oddělení. 

Spíše než dosažení obecného cíle zvýšit produktivitu práce se v poslední době 

organizace začínají zaměřovat na oblasti jako rozvoj řídících pracovníků, neboť právě 

kvalitní vedení může významně ovlivnit (a často i významně limitovat) výkonnost 

jednotlivých pracovníků i celých týmů (tuto skutečnost dokládá i Tab. č.2). [23] 

Porovnání priorit personálního oddělení v letech 1999 až 2004: 

Tab. č. 2: Priority personálních oddělení v letech 1999-2004 (Zdroj: PayWell 2004 – personální 

controlling) 

 

3.6.4  Metody zvyšování produktivity práce 
 
 
Personální controlling 

Jedním z nejdůležitějších cílů, který vede k celkovému zvýšení produktivity 

práce je zlepšení personálního řízení v podniku. Analýzy i praktické zkušenosti 

prokazují, že pro schopnost společnosti naplňovat svou strategii je důležité soustavně 

sledovat vývoj jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů, takzvaný personální 

controlling. [23] 

 

 

Pořadí ČR 1999 ČR 2004 Svět 2002 

1. Zvyšování produktivity 
práce 

Rozvoj vedoucích 
pracovníků 

Rozvoj vedoucích 
pracovníků 

2. Motivace a spokojenost 
zaměstnanců 

Motivace a spokojenost 
zaměstnanců 

Organizační a kulturní 
změna 

3. Interní komunikace Interní komunikace Zvyšování produktivity 
práce 

4. Rozvoj vedoucích 
pracovníků 

Příprava na vstup Česka 
do EU Rozvoj a vzdělávání 

5. Organizační a kulturní 
změna 

Zvyšování produktivity 
práce Řízení podle kompetencí 
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Motivace zaměstnanců 

Další důležitou oblastí zájmu je také motivace a spokojenost zaměstnanců. 

Motivovaní pracovníci zpravidla podávají vyšší výkon a firemní kultura orientovaná na 

efektivní práci ztěžuje "přežívání" lidí s nevalnou pracovní morálkou.  

U českých výrobních společností patří zvyšování produktivity jako takové stále mezi 

priority, což je pochopitelné, neboť tento ukazatel dosahuje v současnosti jen zhruba 

poloviny úrovně nevýrobních společností. Je ale příznačné, že i u výrobních podniků je 

za stejně či obdobně důležitý úkol považován rozvoj vedoucích pracovníků a zvyšování 

motivace a spokojenosti zaměstnanců.[15] 

 

3.7  Pracovní hodnocení 

Bohužel neexistuje systém pro hodnocení, které by bylo ideálním, universálním 

řešením pro všechny organizace, pro každou pozici a za všech okolností. K možnému 

ideálnímu stavu se můžeme pouze přiblížit, nikoliv jej dosáhnout. Cesta k objektivnímu 

pracovnímu hodnocení vede přes odbornou analýzu celého procesu a nalezení 

optimálního systému pro danou situaci. [4] 

 

3.7.1  Funkce pracovního hodnocení  

Obecný význam pracovního hodnocení spočívá především v následujících 

funkcích: 

 
� Poznávací funkce – umožňuje vedoucímu analyzovat činnosti podřízených 

pracovníků a ověřovat vhodnost zvolených postupů a učiněných rozhodnutí 

� Motivační funkce – umožňuje podřízenému konfrontovat vlastní pracovní 

aktivitu a pracovní postoje s hodnocením vedoucího. Věcné pracovní hodnocení 

dále člověka v pracovním úsilí podněcuje, neboť vytváří pocit společenské 

závažnosti vykonané práce. 

� Personální funkce – umožňuje posouzení, jak příslušný vedoucí přistupuje 

k práci s lidmi a jak je schopen využít hodnotících poznatků pro řízení. [4] 
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3.7.2  Cíle pracovního hodnocení [4] 
 
Obecné cíle, které sledujeme a následně dle úrovně jejich dosažení hodnotíme 

zaměstnance:  

� Zlepšení výkonu – zpětná vazba umožňuje hodnocenému zaměstnanci, 

vedoucímu-hodnotiteli, dalším nadřízený a personálnímu úseku díky procesu 

hodnocení zasahovat do výkonu a zlepšovat ho. 

 

� Stanovení odměny – v mnoha organizacích jsou výsledky pracovního 

hodnocení podkladem k následujícím platovým změnám nebo ke stanovení 

možnosti přidělení prémie a její výše. Zcela specifickou roli mají v této oblasti 

například podíly na zisku, kdy jsou předem stanovena kritéria a odpovídající 

odměna při jejich plnění. Za tímto účelem jsou vypracovány tabulky vztahu 

hodnocení a odpovídající částky, či procenta platu, které je přidáno.  

 

� Rozhodování o pracovním zařazení – na základě pracovního hodnocení se 

rozděluje, zdali pracovník nadále setrvá na stejné pozici nebo ne. Je možné, že 

potenciál, který je hodnocením zjištěn, bude podkladem k povýšení nebo 

přeřazení na jinou práci. V dalších případech je možnost, že zaměstnanec bude 

přeřazen na nižší pozici. V případě, že jsou v hodnocení zjištěny závažné 

nedostatky, které mohou být podnětem k výtce a dále k výpovědi z pracovního 

poměru, se postupuje dle ustanovení Zákoníku práce. 

 

 

� Potřeby odborného školení a příprav – z hodnocení může vyplynout 

nedostatek znalostí, dovedností a zkušeností v určité oblasti. To je podkladem 

pro sestavování plánu odborných školení. Pokud byl hodnocený shledán jako 

vhodný pro případný postup, je přínosné ho zařadit do tréninkového programu, 

odpovídajícímu přípravě na potenciální pozici. 
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� Mentální hygiena – Správně provedené hodnocení vede zpravidla k určité 

katarzi, k vyříkání si situace mezi hodnoceným – podřízeným a jeho nadřízeným 

– hodnotitelem.  

 

3.7.3  Další cíle pracovního hodnocení [4] 
 

� Zaměstnanci znovu připomenout, jaké jsou na něho kladeny požadavky, ve 

vztahu k jeho výkonu a pracovnímu chování 

� Optimálně motivovat zaměstnance k tomu, aby podával co nejvyšší                    

a nejkvalitnější výkon. V oblastech, kde je jeho výkon neuspokojivý, usilovat o 

to aby se zaměstnanec zlepšil, ať již prostřednictvím získání potřebných znalostí, 

dovedností, případně zvýšenou pozorností věnovanou této oblasti. 

� Definovat cíle pro další vzdělávání. 

� Zhodnotit výkon zaměstnance za stanovené období a ujasnit si rozdíly ve 

vnímání výkonu mezi hodnoceným a hodnotitelem. 

� Vytvořit podklady pro mzdové odměňování zaměstnance.  

 

3.7.4  Hodnocení týmového výkonu 
 

Pokud organizace zjistí, že pro její výkon jako celku je nezbytný, ba klíčový 

týmový výkon, tedy, že výkon jednotlivce je vysoce závislý na výkonu ostatních, pak 

má zavést hodnocení týmu jako jednotky. V týmu má hodnocení jednotlivce vždy 

zahrnovat hodnocení kompetence jedince (znalosti a dovednosti ve vztahu k výkonu, 

který je organizací oceňován). Přínos každého jednotlivce k výkonu týmu je 

(prostřednictvím komunikace, spolupráce atd.) a taktéž výkon na úrovni týmu. Analýza 

týmové práce bývá používána za účelem stanovení kompetencí vyžadovaných od členů 

týmu a ukazuje na týmové výkony, které mají přímý vztah se strategickými cíly 

organizace. Měřítka používaná k hodnocení výkonu týmu nesmějí být nestabilní a musí 

být kontrolované. Tým musí mít k dispozici taktéž informační toky, které mu dovolují 

monitorovat výkon. Hodnocení výkonnosti týmu může být taktéž hodnoceno vnějšími             

a vnitřními zákazníky. [4] 
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3.8  Rozvoj a metody vzdělávání v moderní organizaci [16], [17], [25] 

3.8.1  Vzdělávání a rozvoj v systému personální práce 
 

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále 

mění a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své 

znalosti a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat. Už dávno pominula doba, kdy 

člověk po celou dobu své ekonomické aktivity vystačil v podstatě s tím, co se naučil 

během přípravy na povolání. Vzdělávání a formování pracovních schopností se 

v moderní společnosti stává celoživotním procesem.  

 Základním zákonem podnikání a úspěšnosti je flexibilita a připravenost na 

změny. Flexibilitu organizace dělají flexibilní lidí, kteří jsou nejen připraveni na změnu, 

ale změnu akceptují a podporují ji. A tak se zákonitě péče o formování pracovních 

schopností pracovníků organizace v současné době stává zřejmě nejdůležitějším úkolem 

personální práce. Je třeba zajistit, aby pracovníci pružně reagovali na požadavky trhu              

i na potřebu neustálého zdokonalování systému řízení organizace. Soudobý charakter 

práce v organizacích a nejnovější metody řízení však vyžadují pracovníky nejen náležitě 

odborně připravené a schopné si osvojovat nové odborné znalosti a dovednosti, ale               

i pracovníky se žádoucími rysy osobnosti. Proto již nestačí tradiční způsoby vzdělávání 

pracovníků, jakými je např. zácvik, ale stále více jde o rozvojové aktivity zaměřené na 

formování širšího rejstříku znalostí a dovedností, než jaký vyžaduje momentálně 

zastávané místo, a v neposlední řadě také na formování hodnotových orientací 

pracovníků. Právě tyto rozvojové aktivity formují flexibilitu pracovníků a jejich 

připravenost na změny.  

 Konkrétní příklady, proč se organizace, chtějí-li být úspěšné                                       

a konkurenceschopné, musejí věnovat vzdělávání a rozvoji svých pracovníků: 

 

1) Stále častěji se objevují nové poznatky a vznikají nové technologie, takže 

znalosti a dovednosti lidí stále rychleji zastarávají. 

2) Proměnlivost lidských potřeb a tím i proměnlivost trhu zboží a služeb je 

výraznější, což si vynucuje pružnou reakci organizací a pružnost pracovníků.  

3) Častější jsou organizační změny a lidé je tedy častěji musejí zvládat.  
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4) Zvyšuje se proměnlivost podnikatelského prostředí a organizace na to musejí 

reagovat.  

5) Globalizace a internacionalizace hospodářských aktivita z toho vyplývající 

nezbytnost pohybovat se, podnikat a komunikovat v internacionálním prostředí.  

6) Změny hodnotových orientací lidí a orientace na kvalitu pracovního života se 

projevují ve zvýšené potřebě lidí se vzdělávat.  

 

Pojetí vzdělávání pracovníků v organizaci je dosti proměnlivé v čase a prostoru, 

záleží na povaze práce, používané technice a technologii v organizaci, na velikosti 

organizace a mnoha dalších okolnostech.  

 

Vzdělávání pracovníků je personální činností zahrnující následující aktivity: 

 

a) Přizpůsobování pracovních schopností měnícím se požadavkům pracovního 

místa, tj. prohlubování pracovních schopností, které je tradičním, nejčastějším            

a často i hlavním úkolem vzdělávání pracovníků v organizaci.  

b) Zvyšování použitelnosti pracovníků, tak aby alespoň z části zvládli vykonávání 

dalších pracovních míst či prací.  

c) Úsilí o rozšiřování pracovních schopností pracovníků usnadňuje případné 

rekvalifikační procesy v organizaci, tj. procesy, kdy pracovníci mající povolání, 

které organizace nepotřebuje, jsou přeškolováni na povolání, které naopak 

organizace potřebuje.  

d) Organizace většinou nepřijímá nové pracovníky, kteří jsou již náležitě odborně 

připraveni okamžitě v plné míře vykonávat práci na pracovním místě, na které 

byli přijati. Je nutné přizpůsobit pracovní schopnosti těchto nových pracovníků 

specifickým požadavků daného pracovního místa, používané technice, 

technologii, stylu práce v organizaci atd. Provádí tzv. orientaci pracovníka.  

e) Formování pracovních schopností překračuje hranice pouhé odborné 

způsobilosti pracovníka a stále více zahrnuje formování osobnosti pracovníka, 

tedy vlastností, které hrají významnou roli v mezilidských vztazích.  
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3.8.2  Formování pracovních schopností  
 

Musíme rozlišit formování pracovních schopností člověka, kdy jde                          

o formování v průběhu celého života a formování pracovních schopností pracovníka 

organizace, kdy se jedná o formování související s konkrétní organizací a s prací, 

kterou pracovník vykonává.  

 V systému formování pracovních schopností člověka se obvykle rozlišují tři 

oblasti: 

1. Oblast všeobecného vzdělávání – zde se formují základní a všeobecné znalosti               

a dovednosti, které umožňují člověku žít ve společnosti a získávat a rozvíjet 

specializované pracovní schopnosti další vlastnosti. 

 

 2. Oblast odborného vzdělávání – zde se uskutečňuje proces přípravy na povolání. 

V rámci formování pracovních schopností pracovníků se organizace zpravidla angažují 

v plné míře při orientaci pracovníků a doškolování pracovníků, popř. i přeškolování 

pracovníků, dochází-li k němu z iniciativy organizace k uspokojení jejích potřeb. 

 Základní příprava na povolání se zpravidla děje mimo organizaci.  

Orientace je úsilí o zkrácení a zefektivnění adaptace nového pracovníka na 

organizaci, pracovní kolektiv a práci na daném pracovním místě pomocí 

zprostředkování všech potřebných informací, včetně specifických znalostí a dovedností 

potřebných pro řádný výkon práce, pro kterou byl nový pracovník přijat.  

Doškolování (prohlubování kvalifikace) je pokračování odborného vzdělávání 

v oboru, ve kterém člověk pracuje na svém pracovním místě. Jde tedy o proces 

přizpůsobování znalostí a dovedností pracovníka novým požadavkům pracovního místa.  

Přeškolování (rekvalifikace) je takové formování pracovních schopností 

člověka, které směřuje k osvojení si nového povolání, nových pracovních schopností, 

více či méně odlišných od dosavadních.  

 

3. Oblast rozvoje – je orientována na získání širší palety znalostí a dovedností, než jaké 

jsou nezbytně nutné k vykonávání současného zaměstnání. Rozvoj je orientován více na 

kariéru pracovníka než na momentálně vykonávanou práci. Rozvoj vede ke zvýšení 

pracovního výkonu a flexibility pracovní síly, ale především vede k podstatnému 
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zvýšení šancí jedince, pokud jde o uplatnění v organizaci i na vnějším trhu práce. Může 

také zvýšit míru jeho uspokojení s vykonávanou prací, tím, že jí více porozumí.  

V poslední době lze pozorovat zvýšený zájem organizací o rozvojové aktivity, 

jakými jsou vzdělávání v oblasti vedení lidí a komunikace, jazykové vzdělávání a kurzy 

na práci s PC.  

V poslední době se objevuje nový pojem rozvoj lidských zdrojů, který je 

orientován na rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku, aby došlo k zvýšení 

výkonnosti organizace a efektivnosti jednotlivých týmů.  Tzv. „u čící se organizace“ 

vytváří takové klima, které lidi povzbuzuje ke vzdělávání a rozvoji.  

 

3.8.3  Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 
 

Do systému vzdělávání pracovníků organizace patří (jak již bylo řečeno) takové 

vzdělávací aktivity, jako jsou: orientace, doškolování, přeškolování a iniciovaný 

rozvoj organizací. V systému vzdělávání pracovníků organizace se angažuje nejen 

personální útvar, ale všichni vedoucí pracovníci a odbory, či jiná sdružení pracovníků.  

Ve vzdělávání pracovníků se vyskytuje častá spolupráce organizace s externími 

odborníky či specializovanými vzdělávacími institucemi.  

 Intenzita a šíře záběru vzdělávání pracovníků závisí na personální politice 

strategii organizace. Některé organizace přijímají již plně vyškolené pracovníky, jiné je 

školí jen v naléhavých případech, ale většina organizací ve vyspělých zemích věnuje 

vzdělávání svých pracovníků trvalou pozornost. Má vlastní koncepci vzdělávání, 

vyčleněnou skupinu lidí, kteří se touto problematikou zabývají a často i své vzdělávací 

zařízení.  

 

3.8.4  Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci 
 

Nejefektivnějším vzděláváním pracovníků v organizaci je dobře organizované, 

systematické vzdělávání.  

 Je to neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad politiky vzdělávání, 

sledující cíle strategie vzdělávání a opírající se o pečlivě vytvořené organizační a 
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institucionální předpoklady vzdělávání. Jimi se rozumí existence skupiny či skupin 

pracovníků iniciujících vzdělávání a zajišťující jeho odbornou a organizační stránku. 

Důležitá je existence standardních i speciálních vzdělávacích programů. Je třeba mít              

i vlastní či smluvně zajištěné externí vzdělavatele.  

 Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání pracovníků organizace. 

Následuje fáze plánování vzdělávání (řeší se rozpočet, časový plán, pracovníci, 

kterých se to bude týkat, obsahu a metod atd.) Třetí fází je vlastní proces vzdělávání, 

tedy realizace vzdělávacího procesu. Následující fází je vyhodnocení výsledků 

vzdělávání a vyhodnocení účinnosti vzdělávacího programu a použitých metod. 

 

Systematické vzdělávání pracovníků organizace má mnoho předností. Jsou to 

např.:   

1) Soustavně organizaci dodává náležitě odborně přípravné pracovníky bez 

mnohdy obtížného vyhledávání na trhu práce. 

2) Umožňuje průběžné formování pracovních schopností pracovníků podle 

specifických potřeb organizace.  

3) Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti, dovednosti i osobnost pracovníků. 

4) Přispívá k zlepšování pracovního výkonu, produktivity práce i kvality výrobků     

a služeb výrazněji než jiné způsoby vzdělávání.  

5) Průměrné náklady na jednoho vzdělávaného pracovníka bývají nižší než jiné 

způsoby vzdělávání. 

 

3.8.5  Identifikace potřeby vzdělávání 
 

Identifikace potřeb organizace v oblasti kvalifikace a vzdělání jejích pracovníků 

je založena na odhadech a aproximativních postupech.  

 V obecném smyslu slova je potřeba v oblasti kvalifikace a vzdělání 

představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem, 

porozuměním problému na straně pracovníka a tím, co požaduje pracovní místo nebo co 

vyplývá z organizačních či jiných změn.  
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 Každé pracovní místo klade na pracovníka určité požadavky. Jednoduchá práce 

je spojena s menšími požadavky, zatímco práce složitější vyžaduje již speciální znalosti, 

pochopení složitých principů a vazeb či vysokou kvalitu práce.  

 Potřeba vzdělávání je vyvolána technickým rozvojem, novými technologiemi, 

novou organizací výroby a práce, změnou sortimentu výrobků, nebo ze soustavného 

sledování výkonu pracovníků, kvality výrobků či služeb, využívání pracovní doby. 

 Při identifikaci potřeby vzdělávání se postupuje tak, že se analyzuje širší nebo 

užší škála údajů získaných jednak z běžného informačního systému organizace, jednak 

ze zvláštních šetření. Obvykle jde o tři skupiny údajů: 

 

1) Údaje týkající se celé organizace, tj. údaje o struktuře organizace, jejím 

výrobním programu či programu činnosti, odpovídajícím trhu, zdrojích atd. 

Údaje o počtu, struktuře a pohybu pracovníků, o využívání kvalifikace                  

a pracovní doby, o pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz, o absenci atd. 

 

2) Údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a činností, tedy popisy 

pracovních míst a jejich specifikace, ale také informace o stylu vedení, kultuře 

pracovních vztahů atd.  

 

3) Údaje o jednotlivých pracovnících, tedy údaje, které je možno získat např. ze 

záznamů o hodnocení pracovníka, záznamů o vzdělání, kvalifikaci a absolvování 

vzdělávacích programů atd. 

 

Tyto údaje umožňují udělat si přehled o současné a potencionální disproporci 

mezi kvalifikací a vzděláním pracovníků organizace na jedné straně a požadavky 

organizace na straně druhé. Na jejich základě se pak analyzuje potřeba vzdělávání 

pracovníků organizace. Obvykle se přitom používá jedné nebo více následujících 

metod:  

a) Analýzy statistických nebo jiných průběžně zjišťovaných a registrovaných údajů 

o organizaci, pracovních místech a jednotlivcích. 

b) Analýzy dotazníků či jiných forem průzkumů názorů, postojů a požadavků 

pracovníků týkajících se vzdělávání. 
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c) Analýzy informací získaných od vedoucích pracovníků a týkajících se potřeby 

kvalifikace a vzdělávání jejich podřízených. 

d) Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků. 

 

3.8.6  Plánování vzdělávání pracovníků 
 

Iniciativu v plánování vzdělávání vyvíjí podniková rada společně s personálním 

útvarem, vyšším vedením a zvláštní komisí pro rozvoj kvalifikace a vzdělávání.  

 

 Dobře vypracovaný plán vzdělávání pracovníků by měl odpovědět na otázky: 

1) Jaké vzdělání má být zabezpečeno (obsah) 

2) Komu (jednotlivci, skupiny, povolání) 

3) Jak (na pracovišti/mimo, metody vzdělávání) 

4) Kým (interní/externí vzdělavatelé) 

5) Kdy (časový plán) 

6) Kde (místo konání, zajištění ubytování, stravování) 

7) Za jakou cenu (rozpočet) 

8) Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnosti jednotlivých 

vzdělávacích programů (metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy) 

 

3.8.7  Metody vzdělávání 
 

Postupně se vytvořila široká škála metod vzdělávání, které lze zařadit do dvou 

velkých skupin: 

 

1) Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce – tedy při 

vykonávání běžných pracovních úkolů. Jde vesměs o individuální metody 

vzdělávání vyžadující individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným 

a vzdělavatelem. 
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2) Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště – ať už v organizaci nebo 

mimo ni. Jsou často realizované v režimu podobném školnímu režimu. Jde                

o metody používané k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. 

 

První metoda bývá považována za vhodnější pro vzdělávání dělníků, druhá 

skupina pro vzdělávání vedoucích pracovníků a specialistů. V praxi se používá obou 

skupin metod pro vzdělávání všech kategorií pracovníků, dochází však k určitým 

modifikacím s ohledem na náplň konkrétní práce. 

 

Mezi metody používané zpravidla ke vzdělávání na pracovišti patří: 

 

� Instruktáž p ři výkonu práce - nejčastější, při zácviku nového pracovníka; 

nadřízený mu předvede pracovní postup, on ho pozoruje a napodobuje. Jde  

o jednorázové působení. 

 

� Coaching - představuje dlouhodobější instruování a vysvětlování. Jde                  

o soustavné podněcování vzdělávaného k žádoucímu výkonu práce a vlastní 

iniciativě. 

 

� Asistování - je tradiční a často používaná metoda formování pracovních 

schopností pracovníka. Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke 

zkušenému pracovníkovi, pomáhá mu při plnění úkolů a učí se od něj 

pracovním postupům. 

 

� Rotace práce - je metoda, při níž je vzdělávaný pracovník postupně vždy na 

určité období pověřován pracovními úkoly v různých částech organizace. 

Metoda se používá především při výchově řídících pracovníků. 
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Mezi metody používané mimo pracoviště patří: 

� Přednáška - bývá zaměřená na zprostředkování faktických informací či 

teoretických znalostí. Nevýhodou je jednostranný tok informací. 

 

� Seminář - částečně překonává nevýhody přednášky. 

 

� Demonstrování (praktické, názorné vyučování) - zprostředkovává znalosti 

a dovednosti názorným způsobem. Používá k tomu počítače, trenažéry, 

výukové dílny atd. 

 

� Případové studie - jsou rozšířenou s velmi oblíbenou metodou vzdělávání. 

Většinou se používají pro vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jsou 

to skutečná nebo smyšlená vylíčení nějakého organizačního problému. 

Jednotliví účastníci nebo malé jejich  skupinky je studují, snaží se je 

diagnostikovat a navrhnout řešení. Variantou případových studií je 

workshop (řeší se v týmu) a brainstorming  (každý jednotlivec dá návrh, 

pak se o nich diskutuje a hledá se optimální řešení). 

 

� Hraní rolí -  je metoda zaměřená na rozvoj praktických schopností. Účastníci 

na sebe berou určitou roli. Metoda je zaměřená na osvojení si určité sociální 

role a žádoucích soc.vlastností.  

 

� Assessment centre (diagnosticko-výcvikový program) - je moderní                 

a vysoce hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání manažerů. 

Účastník vzdělávání plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní 

náplň manažera. Úkoly a problémy jsou často náhodně generovány 

počítačem, lze měnit jejich frekvenci a vytvářet tak různou úroveň stresu. 

Počítačem bývají vyhodnocována i řešení problémů a učiněná rozhodnutí, 

popř. již existují optimální, předem vypracovaná řešení a rozhodnutí. 

Účastník si tak může snadno konfrontovat svá rozhodnutí s optimálními, 

čímž se učí.  
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� Vzdělávání pomocí počítačů - počítače umožňují simulovat pracovní 

situaci, usnadňují učení pomocí schémat, grafů a obrázků, nabízejí 

vzdělávaným osobám různé testy atd. Výhodou je, že tempo vzdělávání lze 

přizpůsobit individuálním potřebám a schopnostem, je to časově efektivní 

metoda, neboť ke vzdělávání mohou pracovníci využít období dne, kdy mají 

méně práce.  

 

 

3.8.8  Vyhodnocování výsledků a účinnosti vzdělávání 
 

1) Můžeme porovnávat vstupní testy účastníků s testy uskutečněnými po ukončení 

vzdělávacího programu. 

2) Monitorování vzdělávacího procesu a programu. 

3) Kvantifikace praktického přínosu vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů 

(např. zvýšení produktivity práce) 

- všechny tyto metody jsou málo spolehlivé. 

 

Nejčastěji je proces hodnocení rozčleněn na řadu dílčích hodnocení. Hodnocení 

se zaměřuje na následující otázky: 

 

a) zkoumá se, zda při vzdělávání byly použity adekvátní nástroje 

b) zkoumá se odezva, postoje a názory účastníků vzdělávání samých 

c) zkoumá se míra osvojení rozvíjených znalostí a dovedností 

d) zkoumá se, do jaké míry uplatňují absolventi vzdělávání v praxi (při výkonu své 

práce) 

 

3.8.9  Vztah vzdělávání pracovníků k jiným personálním činnostem 
 

Existence vzdělávání v organizaci usnadňuje tzv. šití pracovních úkolů na míru 

pracovníkovi.  Usnadňuje řadu problémů spojených s personálním plánování, může 

pomoci dále při získávání pracovníků (ve světě je obvyklé, že pracovně atraktivnější 
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jsou organizace, které přispívají k zvyšování konkurenceschopnosti svého pracovníka 

na trhu práce), usnadňuje též výběr pracovníků (dovoluje přijímat i ty uchazeče, kteří 

nejsou dostatečně odborně vzděláni), ulehčuje i proces rozmísťování pracovníků.  

Vzdělávání pracovníků formuje nejen jejich znalosti a dovednosti, ale stále více 

i jejich osobnost. To se může příznivě projevit v oblasti pracovních, mezilidských 

vztahů. Vzdělávání pracovníků je též výrazem péče o pracovníky. 

 

3.8.10  Úloha vedoucích pracovníků a personálního útvaru 
 

Organizaci vzdělávání provádí personální útvar ve spolupráci s vedoucími 

pracovníky. Vedoucí pracovníci sledují soustavně své podřízené a rozhodují o tom, 

kdo a jak by měl být vzděláván. Při vzdělávání na pracoviště působí jako vzdělavatelé.  

Personální útvar navrhuje strategii vzdělávání pracovníků v organizaci                     

a vytváří organizační a institucionální předpoklady pro vzdělávání.  

 

 

Metody požívané na pracovišti: 

1) Instruktáž p ři výkonu práce – zkušený pracovní předvede pracovní postup 

novému pracovníkovy. Výhodou je rychlý zácvik, nevýhodou jednorázové 

působení a možnost použití jen u jednodušších problémů.  

2) Coaching – dlouhodobější instruování, soustavnější působení. Výhodou je, že 

pracovník je soustavně informován o hodnocení své práce, nevýhodou, že 

formování pracovních schopností probíhá pod tlakem pracovních úkolů                      

a v hlučném prostředí. 

3) Mentoring – obdobou coachingu, iniciativa však spočívá na vzdělávaném 

pracovníkovi. 

4) Counselling – patří k nejnovějším metodám. Jde o vzájemné konzultování                

a ovlivňování. Výhodou je, že vzdělávaný pracovník vnáší do vztahu svou 

iniciativu, vyjadřuje se ke všem problémům své práce, předkládá vlastní návrhy 

řešení 

 



 41 

3.9  Delegování 
 

Delegováním rozumíme proces přenosu určitých činností z řídicího pracovníka 

na pracovníka řízeného, a to při současném přenosu části rozhodovacích pravomocí.  

Našim cílem je neustále se přibližovat zákazníkovi, vylepšovat služby, neustále 

inovovat výrobky, zvyšovat produktivitu a získávat konkurenční výhody – to vše je 

však možné pouze za předpokladu, že organizace využije nových způsobů jak přenášet 

pravomoci na své pracovníky. Snažíme se povzbuzovat podřízené pracovníky, aby se 

více zapojovali do rozhodování a do činností, které ovlivňují jejich práci. Důležité je 

ptát se našich pracovníků na jejich nové nápady a dát jím zároveň příležitost dokázat, že 

jsou schopni je uvést do praxe. [14] 

 

Pojem delegování pravomocí zahrnuje: 

 

� Povzbuzování lidí, aby ve své práci hráli aktivnější úlohu. 

� Snaha přimět lidi, aby přebírali odpovědnost za vylepšování pracovních 

postupů. 

� Možnost, aby lidé rozhodovali ve stále větší míře, aniž by to museli 

oznamovat svému nadřízenému. 

 

Delegování může mít buď jednorázovou, nebo trvalou platnost. Rozeznáváme 

dvě stránky delegování:  

 

� věcnou („komu a co“ delegovat)   

� formální  (jak delegovat) 



 42 

Proces delegování je považován za obtížný a jeho zvládnutí je jedním z kritérií 

úspěšnosti řídicích pracovníků. Ti obvykle nemají problémy s delegováním úkolů, 

v delegování pravomocí však vidí řadu překážek – například možnost snížení 

organizovanosti systému decentralizací pravomocí, případně vlastní „ohrožení“, 

zneužití pravomocí podřízenými, či naopak jejich „růst na úkolech“. Mezi překážkami 

delegování bývá uváděna i velká časová náročnost přenosu nutných informací.  

Má-li být proces delegování úspěšný, je třeba dodržovat určitá pravidla : 

 
1. Znát pracovníky a vědět, na koho lze delegovat – ne každý řízený 

pracovník je pro delegování „zralý“, ne každý je ochoten přijímat 

náročnější úkoly a spolu s pravomocemi přebírat odpovědnost za splnění 

úkolu. 

2. Delegovat postupně náročnější činnosti, tak aby je řízený pracovník 

zvládl a stačil na ně “dozrát” – i v tom spočívá umění řízení, angažovat 

spolupracovníky a nechat je zažít pocit úspěchu. 

3. Průběh výkonu delegované činnosti sledovat nenápadně a               

zpovzdálí – zasahovat jen v krajním případě (tzv. řízení výjimkou), 

podstatná je důvěra ve spolupracovníky. 

4. Nevměšovat se do pracovních postupů, kontrolovat jen celkový výsledek 

a jeho kvalitu. [14], [15] 

 

3.9.1  Centralizace a decentralizace 
 

Delegování je projevem decentralizace organizační struktury (a vede k její větší 

flexibilit ě). Nelze však jednoznačně konstatovat, že decentralizace je vždy jevem 

pozitivním a centralizace negativním.  

Centralizace v organizaci umožňuje lepší koordinaci výkonu pracovních činností 

a důsledná centralizace je dokonce naprosto nutná pro efektivní využívání informačních 

zdrojů. Zároveň je ovšem nezbytné zajistit, aby ke všem potřebných informacím 

existoval přístup z každého rozhodovacího místa. [14] 
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Centralizace se stává brzdou či překážkou tehdy, omezuje-li samostatnost, 

iniciativu a tvořivý přístup k výkonu pracovních činností. Zde je na místě decentralizace 

rozhodovacích pravomocí (delegování) a to až po úroveň, jíž se rozhodnutí týká. 

Limitem decentralizace je přitom moment, kdy ještě nedochází ke vzniku podmínek pro 

anarchii v jednání.  
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4  Analýza problému a současná situace 

4.1  Globální pohled na farmaceutický trh 

Poskytování zdravotní péče se čím dál více dostává do popředí v žebříčku 

důležitých témat ve společnosti a oblast farmaceutického trhu je toho nedílnou součástí. 

Zatímco v rychle se rozvíjejících zemích Asie nebo Jižní Ameriky roste i farmaceutický 

trh odpovídajícím tempem, v zemích rozvinutých dochází ke zpomalení růstu nebo               

i poklesu trhu s léky. 

Na poklesu trhu v zemích Evropy (a tedy i u nás) se podepisuje především snaha 

plátců zdravotní péče zvyšovat efektivitu vynakládaných prostředků, ale i fakticky 

snižovat náklady. Objevují se nové distribuční kanály, kterými se léky dostávají 

k pacientům. 

Vývoj farmaceutického trhu je výsledkem působení mnoha faktorů, jejichž 

spektrum sahá od zdravotního stavu populace, přes možné terapeutické postupy až               

k portfoliu a cenám léků. 

Trendem současnosti ve farmaceutickém průmyslu je vývoj generik. Tyto 

produkty jsou v podstatě modifikací originálních léků, kterým exspirovala patentová 

ochrana, nebo nebyly dosud tímto způsobem chráněny. Došlo tak k segmentaci na 

přípravky originální a generické. Za posledních pět let vzrostl prodej generik o 46 % 

v celkovém objemu. S příchodem generických léků se tak na trhu vytvořily významné 

substituty, které přispěly k ostřejšímu konkurenčnímu boji. Farmaceutické firmy jsou 

tak neustále nuceny aplikovat nové techniky a způsoby s cílem zaujmout zákazníka. [5] 

 

4.2  Farmaceutický trh v současnosti 

Globální farmaceutický trh vykazuje neustálou vzrůstající tendenci. Podle 

informací agentury IMS: Health, v  roce 2006 vzrostly prodeje léků ve světě o 7 % ve 

srovnání s rokem 2005. 

Evropa představuje přibližně 30 % celosvětového farmaceutického trhu, rostla 

meziročně o 4,8 %. Vedoucí evropské země (Francie, Německo, Itálie, Španělsko                

a Velká Británie) však zaznamenávají již třetím rokem pokles tempa růstu na 4,4 %. 
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Region střední Evropy zahrnuje kromě ČR také Maďarsko, Polsko, Rakousko             

a Slovensko. Zde byl zaznamenán v roce 2006 růst prodeje o 6 % v porovnání 

s předchozím rokem. Velikost farmaceutických trhů naznačuje přiložený graf. [6] 

 
Graf č. 3: Velikost farmaceutického trhu v zemích střední Evropy (zdroj: Pharma) 
 

4.3  Vývoj farmaceutického trhu v ČR 

 
Situace v České republice víceméně reflektuje vývoj v Evropě, leč můžeme zde 

zaznamenat drobné výkyvy od průměrných hodnot středoevropského regionu. Po 

několika letech růstu farmaceutického trhu v ČR (zejména v letech 2001 až 2004) jsme 

zaznamenali v prvním čtvrtletí roku 2005 významnou změnu v podobě snížení tempa 

tržního růstu. Útlum pokračoval i v roce 2006, který na konci roku vyústil v pokles trhu 

meziročně o 0,5 %. 

Nejdůležitější otázkou je, které faktory se na tomto poklesu nejvíce podílely. 

Nejvýraznějším vlivem byl pokles cen u produktů, které byly přítomny na českém trhu 

více než 12 měsíců. K výraznějšímu útlumu trhu nedošlo v důsledku příchodu nových 

produktů a nových balení léků, které dopad poklesu cen pomohly kompenzovat. 

Meziroční pokles obratu na českém trhu se týkal zejména segmentu léků, které 

nejsou vázány na předpis. Zde byl zaznamenán pokles objemu prodeje o 3,4 % 

meziročně. [7] 
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Graf č. 4: Vývoj českého farmaceutického růstu v letech 2001 až 2007 (Zdroj: Pharma) 

 

4.3.1  Současný stav a výhled do budoucna 
Na rozdíl od propadu růstu trhu v letech 2005 a 2006, v současné době můžeme 

sledovat návrat k růstovému trendu. Český farmaceutický trh dosáhl v roce 2007 obratu 

44 miliard Kč, což je ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 11,4 %. Objem prodejů na 

českém farmaceutickém trhu roste pomaleji než finanční obrat. 

Růst trhu bývá nejčastěji spojován s příchodem nových produktů na trh. Nárůst 

je obvykle kompenzován poklesem ceny léků (v roce 2007 o 3,3 %). 

K poměrně významnému nárůstu v roce 2007 přispěla i zajímavá skutečnost, 

kdy v posledním kvartálu tohoto roku došlo k výraznému zrychlení vzestupu trhu. Tento 

jev byl především důsledkem předzásobení pacientů léky před zavedením regulačních 

poplatků ve zdravotnictví od 1. ledna 2008. 

Nejpravděpodobnějším scénářem pro rok 2008 a další výhled do budoucna je 

očekávaná korekce silných výsledků z roku 2007 a návrat k „pouze“ jednocifernému 

růstu trhu. [8] 
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4.4  Charakteristika firmy Glaxo Smith and Kline s.r.o. [26] 

4.4.1  Profil společnosti 
 

Glaxo Smith Kline s.r.o. (dále také GSK s.r.o.), je v 

České republice pobočkou jedné z největších 

farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Firma se 

zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi 

přední světové inovátory v tomto oboru. Vyvíjí účinná a bezpečná léčiva nejvyšší 

kvality a tím aktivně vstupuje do boje s nemocemi. Společnost GSK se dělí na divize 

Pharmaceuticals (společně s oddělením klinického výzkumu vakcín) a Consumer 

Healthcare. 

 

 
Schéma č. 1: Schematické obecné členění dle divizí společnosti GSK s.r.o. 
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Pharmaceuticals (léky na předpis, výzkum a vývoj vakcín) 

 

Společnost GlaxoSmithKline se soustředí na výzkum a vývoj léků v šesti 

hlavních terapeutických oblastech:  

 

• respirační onemocnění  

• virová onemocnění  

• infekční onemocnění 

• duševní zdraví 

• diabetes 

• onemocnění gastrointestinálního traktu  

 

Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín a nových léčebných 

postupů proti nádorovým onemocněním. Svým zaměřením na výzkum a vývoj nových 

očkovacích látek významně přispívá k potlačování epidemických i jinak závažných 

infekčních onemocnění. 

 

Consumer Healthcare (léky volně prodejné) 

 

Významné postavení zaujímá společnost GSK také v oblasti volně prodejných 

léků. Jedná se zejména o léky proti bolesti, léky proti chřipce a nachlazení a dále                  

o výrobky ústní i intimní hygieny a dermatologické přípravky. 

 

4.4.2  Výzkum a vývoj 
 

Společnost GSK investuje značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje 

nových léčiv. Celosvětově přesáhl rozpočet firmy na výzkum a vývoj nových léků              

v roce 2006 částku 6,4 miliardy USD. Náklady na vývoj jednoho nového léku dosahují 

až 800 milionů dolarů a vývoj trvá obvykle 12–15 let. V současné době je v různých 

fázích klinického vývoje společnosti GlaxoSmithKline celkem 159 nových účinných 

látek, vakcín či produktových inovací. 
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4.4.3  Historie firmy 
 

Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline vznikla spojením firem 

GlaxoWellcome a SmithKline Beecham 27. prosince roku 2000. Do 21. století tedy 

vstoupila jako jedna z největších farmaceutických firem na světě a její akcie začaly být 

obchodovány na burzách v Londýně i New Yorku. 

Počátek historie firmy lze nalézt už v 19. století. Původní firmy nesly jména 

svých zakladatelů a postupnými fúzemi vznikla dnešní společnost. Výjimkou je jméno 

Glaxo, které bylo v roce 1906 zaregistrováno jako obchodní název pro sušené mléko. 

Prvním lékem laboratoří Glaxo byl v roce 1924 Ostelin (vitamin D). John Smith otevřel 

svůj první obchod v roce 1830 a po několika letech v roce 1865 se k němu přidal 

Mahlon Kline. Ve stejné době, tedy v roce 1842, uvedl na anglický trh Thomas 

Beecham své „Beecham‘s Pills“, úspěšně se prodávající laxativa. Firma Burroughs 

Wellcome & Company vznikla v roce 1880. 

Po téměř dvě století pak působily jednotlivé firmy odděleně a byly aktivní také 

v dnešní České republice. V roce 1989 vznikla spojením firma SmithKline Beecham 

a teprve nedávno, v roce 1995, firma GlaxoWellcome. 

 

4.4.4  GSK ve světě 
 

Společnost GSK má sídlo ve Velké Británii, prostřednictvím svých poboček 

však operuje ve 130 zemích a na celém světě zaměstnává více než 100 tisíc lidí.                  

Z tohoto počtu je pak přibližně 40 tisíc zaměstnaných v 80 výrobních místech ve 37 

zemích světa a více než 15 tisíc lidí pracuje ve výzkumných a vývojových laboratořích 

firmy. 
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4.5  Současná situace ve firmě 

4.5.1  Firemní strategie 
 

Současná strategie firmy by se dala jednoduše definovat snahou o směřování do 

specializovanějšího prostředí. V praxi jde o zaměření podniku na výrobu a prodej velmi 

specifických léků, které jsou dostupné pouze v nemocničním prostředí.  

Příčinou této změny ve strategii a plánování jsou především měnící se podmínky 

na trhu s léky. K tomuto stavu přispěly i některé vládní kroky ministra zdravotnictví 

Ratha, v podobě stanovení omezujících podmínek na obchodní marže léků. V současné 

době probíhají další reformy zdravotnictví pod vedením ministra Julínka. Zákonné 

změny upravují možnosti prodeje některých léků, které byly dříve dostupné pouze na 

předpis lékaře. Nyní je možné tyto medikamenty pořídit volně v lékárnách bez nutnosti 

lékařského předpisu.  

Změna ve strategii firmy přispívá k  celkové diferenciaci vůči konkurenci. Mění 

se nabízené portfolio výrobků, které má tendenci upouštět od produkce volně 

prodejných, levnějších léků. Firma, která má významnou pozici na trhu, může soustředit 

značné finanční prostředky do výzkumu a vývoje léků, jejichž cena na trhu je 

mnohonásobně vyšší než běžné medikamenty. Proto se společnost  soustřeďuje na drahý 

vývoj léků a vakcín, které budou určeny pro specializovaná nemocniční prostředí. 

Tyto změny ve strategii vyvolaly i nutnou reakci v podobě modifikace 

v organizační struktuře, což se v současné době projevuje personálními důsledky uvnitř 

společnosti (viz. níže). 

 

Sumarizace strategických cílu GSK : 

 

� směřování do nemocničního prostředí (specializovanější sektor) 

� změna portfolia výrobků – snaha o diferenciaci 

� podpora výzkumu a vývoje vakcín 

� redukce v SBU – Retail (viz. níže) 
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4.5.2  Strategie v oblasti marketingu a obchodu 
 

Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby společnost dokázala uspokojit své zákazníky, 

odhadnout a realizovat jejich potřeby. Tento úkol vyžaduje součinnost všech 

zaměstnanců společnosti, zejména kvalitní marketing a prodej má v tomto procesu 

rozhodující význam. Loňský rok byl pro společnost rokem zásadních změn, jak ve 

firemní obchodní strategii, tak i v konkrétních obchodních a marketingových aktivitách. 

Základem naší nové marketingové a prodejní orientace je vytvoření silného 

rozvojového týmu na podporu produktového managementu a efektivního prodejního 

týmu. Proto v předchozích letech i v současnosti probíhají obměny prodejních týmu, 

abychom vytvořili předpoklady pro daleko výraznější a aktivnější prodejní činnost. 

Od r. 2007 funguje nově organizovaná skupina obchodních reprezentantů, kteří 

jsou představiteli prodejní síly podniku. Nyní se činnost těchto koncových zaměstnanců 

soustřeďuje na podporu nově získaných produktů. Vedení Area manažerů organizují 

týmy podle skupin našich cílových zákazníků. 

Základem úspěšnosti prodejů je vysoká motivace všech členů týmu 

reprezentantů, zvyšování úrovně odborných znalostí, špičková produktová příprava. 

Pozornost je věnována zejména rozvoji osobnostních vlastností reprezentantů, kteří jsou 

pravidelně trénováni, především s ohledem na jejich komunikativní dovednosti                

a přesvědčovací schopnosti. 

Společnost se v posledních letech soustředila na podporu procesů, které vedou 

jak k vyššímu prosazení se společnosti na trhu, tak ke zvýšení produktivity práce. 

 

4.6  Restrukturalizace v GSK 
 

V nedávné době proběhla další fáze restrukturalizace společnosti, která 

navazovala na personální změny v minulých letech. Došlo k vytvoření nové organizační 

struktury (viz. schéma č. 3.), která více vyhovovala současným a budoucím 

podmínkám. Důvodem těchto změn byla mimo jiné taky nepříznivá situace na 

farmaceutickém trhu. Vliv externího prostředí v podobě zavedení vyhlášek ministerstva 

zdravotnictví (Rathovy vyhlášky) se negativně projevil v prodejnosti a tím i ziskovosti 

farmaceutických firem. 
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Schéma č. 2: Původní organizační struktura podniku GSK s.r.o.  

 

 
Schéma č. 3: Současná organizační struktura podniku GSK s.r.o. 

 

Profitabilitu firmy v posledních letech výrazně ovlivňuje neustále sílící 

konkurenční prostředí a celkové zpomalení růstu trhu s farmaceutickými výrobky. 

Zvláště v letech 2005 – 2007 se nízké tempo výrazně promítlo na výnosech firmy. Podle 

obecného vývoje trhu, lze mírně se snižující trend růstu očekávat i v průběhu roku 2008. 

 

4.6.1  Personální změny  
 

 Zmiňované důvody vyvolaly potřebu uvolnění většího počtu zaměstnanců na 

různých pozicích v organizační struktuře. Propouštění zaměstnanců nejvíce zasáhlo 

firemní odvětví, které se specializovalo na marketing a distribucí volně prodejných léků 

a léků předepisovaných praktickými lékaři. Zde redukce zaměstnanecké základny 
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zasáhla především pozice farmaceutických reprezentantů, jejichž počet tak z důvodu 

nadbytečnosti klesl přibližně o jednu třetinu.  

Cílem restrukturalizace bylo také zploštění stávající organizační struktury 

v podobě zrušení pozic vyššího středního managementu. (schéma č. 4) Tato změna se 

týkala  5-ti manažerů.  

 
Schéma č. 4: Zploštění organizační struktury GSK s.r.o. 

 

Hlavním přínosem restrukturalizace bylo uspoření nákladů na mzdy u 

nadbytečných zaměstnanců. 

Tyto jinak nepříjemné personální úkony dále pomohly k soustředění se na plnění 

současných strategických plánů a zároveň vytvořily předpoklady pro budování 

především rozvojových aktivit společnosti. 

 

4.6.2  Budování nových týmů 
 

Firma začala uplatňovat nové přístupy k budování týmu zaměstnanců, a to 

zejména při výběru skupin medicínských reprezentantů. Cílem firmy je propojit 

hodnocení nových uchazečů s filozofií obchodní a marketingové orientace společnosti. 

Trénink týmu nových reprezentantů potom ukázal, že důraz na přesvědčivost, 

schopnost oslovit zákazníky je perspektivní cestou i pro další skupiny zaměstnanců.  

 

Postupně se stabilizuje zaměstnanecká politika, především v rozšiřování 

sociálních výhod. Po zvážení všech produkčních a finančních možností bylo všem 

zaměstnancům umožněno čerpat týden dovolené navíc. 



 54 

Výkonnost, efektivita a produktivita je srovnávána s dalšími farmaceutickými 

společnostmi, které operují ve stejných regionech. Cílem je dosáhnout lepších výsledků 

a vytvořit personální a pracovní předpoklady pro roli, která bude od společnosti 

očekávána. 

 

4.7  Prodejní tým 

4.7.1  Area manager 
Area (Sales) manager je pozice liniového managementu zodpovědná za práci         

a výsledky týmu podřízených produktových specialistů. Cílem těchto pracovníků je 

plnění svěřených plánů v podobě prodeje svěřených produktů firmy v určitém regionu.  

Mezi každodenní pracovní náplně manažerů tedy patří: 

 

� koučování svěřených reprezentantů, jejich  

� koordinace reprezentantů v regionu  

� analýzy výsledků prodejů 

� analýza potřeb zákazníků 

� kontrola a implementace nové marketingové strategie 

 

Kromě pravidelných pracovních schůzek s vyšším vedením, meetingů s vlastním 

týmem reprezentantů a jejich pracovní report (sdělování výsledků) se Area Sales 

Manager věnuje i vlastnímu rozvoji. V rámci firemního vzdělávání se ve čtyřměsíčních 

cyklech účastní edukačních programů s cílem rozvoje manažerských dovedností             

a tréninku dalších schopností jako je například rozvoj emoční inteligence. 

 

 

4.7.2  Sales Representative 
Sales Representative neboli farmaceutický reprezentant, je pozice koncového 

zaměstnance v organizačním řetězci firemní struktury podniku. V této funkci se obvykle 

uplatňují absolventy lékařských, farmaceutických nebo přírodovědných fakult. 

Společnosti při hledání vhodných uchazečů nekladou důraz na předchozí praxi, ale nové 

zaměstnance samy vyškolí prostřednictvím vlastních tréninkových programů. Pozice 
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farmaceutických reprezentantů jsou obvykle místa s vysokou fluktuací. Stále častěji 

jsou na těchto postech zaměstnáváni i uchazeči s nižším než vysokoškolským vzděláním 

nebo lidi zcela mimo obor. Tento trend představuje jistý odklon od dříve preferovaného 

cíle personalistů, hledat budoucí zaměstnance z řad preferovaných lékařů a farmaceutů. 

Tito méně kvalifikovaní zaměstnanci se totiž mnohem snáze přizpůsobují nárokům 

měnící se firemní kultury uvnitř farmaceutických společností.  

 

4.7.3  Předpoklady dobrého reprezentanta 

Důležitým předpokladem pro přijetí nového pracovníka je mnohem častěji jeho 

osobnostní charakteristika a schopnost sdělit specifické informace, než znalost odborné 

problematiky jako takové. Dnes mají lékaři, které farmaceutičtí zástupci navštěvují, 

mnohem méně času na rozmluvu. Navíc většinu i velmi odborných informací mohou 

zjistit na internetu, a to v době, kdy nemají plnou čekárnu pacientů. 

Klíčovou schopností farmaceutického reprezentanta je umění komunikace. 

Předpokladem vykonávání práce farmaceutického reprezentanta, jsou odborné znalosti 

produktů, které nabízí. Tyto informace se však může naučit dodatečně. Komunikační 

schopnosti, které jsou nezbytným předpokladem pro tuto práci, však musí mít vrozené. 

Charakter této činnosti mnohem více vyhovuje lidem, jejichž ambice nesměřují od 

počátku k řídícím funkcím a pro něž pozice reprezentanta není pouze cestou, jak 

dosáhnout těchto pozic. [9] 

 

4.7.4  Pracovní náplň farmaceutického reprezentanta 
 

Obvyklá práce farmaceutického reprezentanta je výkon „v terénu“. Hlavní denní 

náplní těchto koncových zaměstnanců je především udržovat osobní kontakt s lékaři. 

Vše probíhá v  podobě častých návštěv u mediků za účelem prezentace firemních 

produktů. K těmto úkonům reprezentant využívá zejména služebního vozu. 

Reprezentantovi je svěřeno konkrétní teritorium (územní celek) s počtem                 

a umístěním doktorů v této oblasti.  
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Pracovník si obvykle předem telefonicky domluví schůzku s příslušným lékařem 

a posléze ho navštíví v jeho ordinaci nebo i jinde (v případě dlouhodobé spolupráce, 

pracovního vztahu – možnost formální schůzky v jiném prostředí).  

Samotná návštěva u lékaře (neboli Call rate) obvykle nepřesahuje délku 15-ti 

minut. Během této pracovní schůzky reprezentant obvykle propaguje 1 – 4 léky                     

(v závislosti na celkové odbornosti léku a specializace medika). Obvykle se jedná o 

jeden medikament hlavní, jemuž je věnováno nejvíce času a 2 až 3 produkty vedlejší, 

kterým není věnována největší pozornost, ale jejich prezentace může probíhat formou 

krátké připomínky.  

Cílem Call rate je dosáhnout preskripce doktora, tedy aby prezentovaný lék 

předepisoval pacientů. Reprezentant využívá k přesvědčení medika nejrůznějších 

metod, v jejichž použití je také patřičně školen. Kromě svých obecných oborových               

a odborných znalostí o produktu a nejrůznějších marketingových praktik, reprezentant 

také využívá především svých brilantních komunikačních vlastností, zejména 

schopnosti oslovit zákazníka a přesvědčit ho. 

 Během mnohaleté praxe a zkušeností firmy bylo zjištěno, že průměrný optimální 

počet návštěv jednoho reprezentanta je: 

� 8-10 za den – u praktických lékařů 

� 5-6 za den – u nemocničních specialistů 

 

Ideální počet návštěv jednoho konkrétního lékaře se pohybuje v rozmezí  8-12 

návštěv, opět v závislosti na specializovanosti doktora.  

 

Po splnění denního úkolu návštěv se reprezentant vrací do své kanceláře                    

a věnuje pozornost administrativní činnosti, která spočívá především v podávání 

pravidelného reportu (zprávě o návštěvách) elektronickou formou pomocí PC. Data se 

týkají zejména počtu denních návštěv a jiných souvisejících informací, které mimo jiné 

zpracovává monitorovací systém. Tyto reporty jsou nástrojem informovanosti 

nadřízeného Area manažera o pracovním výkonu reprezentanta.  
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4.7.5  Účinnost práce reprezentanta 
 

O důležitosti osobních návštěv reprezentantů není pochyb. Obchodní zástupci 

představují nezastupitelného člena společnosti, zejména díky osobním prezentacím, 

které jsou nejpřesvědčivějším a nejúčinnějším způsobem komunikace s lékařem. 

Reprezentanti jsou však pro farmaceutické společnosti jednoznačně nejdražší a obvykle 

si nárokují největší část marketingového rozpočtu (50 – 70%). Společnosti velmi 

pečlivě sledují počty navštěvovaných lékařů reprezentanty a frekvence jejich návštěv. 

Stejně důležitá pozornost je věnována samotnému obsahu návštěvy, která je zaměřena 

především na práci s reklamními a informačními materiály.  

Návštěva samotná je důležitá věc, nicméně mnohem důležitější je obsah                      

a účinnost jejího sdělení, protože nejdůležitější je to, co si z návštěvy odnese samotný 

lékař. Proto by měla být prezentace léků především stručná, výstižná a jasná. Lepším 

předpokladem pro úspěch je, pokud se reprezentant individuálně připravuje na každého 

doktora zvlášť, protože každý člověk vyžaduje jiný přístup, jinou formu a způsob 

sdělení, což se odvíjí od samotných osobních vlastností doktora.  

Metody „šablonovité“ prezentace komplexních brožur, jež jsou používány 

několik měsíců, zkrátka nevedou k výraznějším úspěchům a spíše spějí k zahlcení 

samotného lékaře informacemi, které si ani není schopen stručně zapamatovat. Navíc, 

tento nevhodný způsob prezentace obvykle vede k „vyplýtvání“ argumentů již na první 

návštěvě, na druhé tak docházejí nové podněty, nehledě na další schůzky.  

U obchodních zástupců je obvykle výhodou, pokud má s lékařem již navázán 

vztah díky předešlým návštěvám. To však neplatí vždy, protože někdy schopný čerstvý 

nový zástupce může dosáhnout lepších výsledků, i když staví pouze na informacích, 

které má v danou chvíli k dispozici. 

Komunikace pomocí farmaceutických reprezentantů vyžaduje velmi kvalitní 

součinnost a spolupráci mezi produktovým a area manažerem. [10] ,[12] 

 

4.8  Monitoring 
Monitoring je účinným nástrojem farmaceutických firem, umožňující sledovat 

nejrůznější aktivity, jejichž měření a kvantifikace je následně klíčovým informačním 

zdrojem a podporou pro prodejní a marketingové oddělení. Cílem monitoringu je tedy 



 58 

dosažení maximální efektivity. Zejména farmaceutické společnosti využívají 

monitoringu pro tyto činnosti: [9] 

 

� Prodejní oddělení - sledování práce reprezentantů  

(zda navštěvují doktory podle plánu) 

� Marketingové oddělení - kontrola rozpočtu na propagaci 

� Informace pro TOP management – sledování vývojů prodeje 

 

4.8.1  Monitoring prodeje 
 

Podle posledních poznatků a názorů odborníků dochází k zjištění, že monitoring 

jako nástroj pro sledování konkrétních prodejů jednotlivých produktů není příliš 

vhodný. To je vysvětlováno zejména dlouhou dobou odezvy na současné plnění úkolů    

a plánů reprezentanta v terénu, jehož výsledky se projeví v prodejnosti až za delší dobu, 

přibližně v řádu několika měsíců, což j poměrně dlouhá doba. Pokud připočteme 

potřebnou dobu na analýzy získaných dat, úpravu stávající kampaně, výrobu nových 

„promo“ materiálů a následný čas na zaškolení reprezentantů, zjistíme, že reakce naší 

organizace na změny přichází přibližně po 4-8 měsících. To je poměrně dlouhý čas, za 

který se mohou podmínky na rychle se vyvíjejícím trhu opět pozměnit a naše realizace 

změny může přijít pozdě, což výrazně snižuje její potřebnou účinnost. 

Z toho plyne, že monitoring je daleko vhodnějším nástrojem na sledování 

aktuálního pracovního výkonu reprezentanta a spojené aktivity a jejich zlepšováním 

směřovat k dobrým výsledkům prodeje. Firma tak bude schopna mnohem rychleji                 

a s předstihem reagovat na budoucí změny v prodejnosti léků. 

 

4.8.2  Monitoring práce reprezentantů 
 

Dále se budu zabývat využitím monitoringu jako nástroje pro kontrolu 

prodejních týmů. V tomto případě jde zejména o sledování, zda jsou plněny jednotlivé 

úkoly reprezentantů „v terénu“. Monitorují se návštěvy u jednotlivých zákazníků 

(doktorů) a vyhodnocuje se v jaké kvalitě a množství jsou tyto aktivity prováděny. 



 59 

Bohužel ve farmaceutickém průmyslu neexistuje přímý vztah mezi návštěvou                        

a objednávkou léku. Vše je výsledkem, pozvolné práce reprezentantů, kteří mnohdy 

velmi pomalu mění preskripční chování lékařů (ochotu předepisovat náš lék). 

Nejdůležitější otázkou je, co je vlastně vhodné vůbec sledovat. Pokud má být 

monitoring efektivním nástrojem pro zvyšování produktivity práce reprezentanta, 

musíme se zaměřit opravdu na to, co vede k zvyšování prodeje, popřípadě ke snižování 

nákladů. Samozřejmě provoz monitorovacího systému není levnou záležitostí, zároveň 

čas strávený zbytečným zdlouhavým zadáváním dat je jednoznačně nežádoucí                        

a nepříjemné, nejenom pro reprezentanty, ale i pro jejich nadřízené. 

 

Využití monitorovacího systému v naší firmě: 

� Počty návštěv – neboli „call rate“, jde o počet kontaktů reprezentanta s lékařem 

za den. 

� Frekvence návštěv – měsíční frekvence návštěv u jednoho lékaře. 

� Pokrytí  – počet doktorů, které kontaktuje jeden reprezentant. 

� Share of voice – zjišťování povědomí o našem výrobku u konkrétního lékaře 

(nejčastěji se provádí formou telefonátů lékaři).  

� Velikost teritoria  – operativní území reprezentanta. 

� Kvalita návštěv – kvalitu návštěvy reprezentanta obvykle hodnotí jeho 

nadřízený (Area manager) při společné účasti. 
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5  Vlastní návrhy řešení a jejich přínos 

 

5.1  Souhrn analýzy problému 
 

Již v předchozí kapitole jsem komplexně popsal a rozebral současnou situaci ve 

firmě Glaxo Smith Kline s.r.o. Pro snadnější orientaci, srozumitelnost a účel 

navrhovaného řešení nyní pouze shrnu důležité informace a skutečnosti, které ve firmě 

proběhly a na které navazuji svými návrhy. 

 

5.1.1  Změny strategických cílů firmy 
 

� směřování do nemocničního prostředí (specializovanější sektor) 

� změna portfolia výrobků – snaha o diferenciaci 

� podpora výzkumu a vývoje vakcín 

� redukce divize - Retail (léky pro praktické lékaře, volně prodejné) 

� nové marketingové a prodejní orientace – snaha o vytvoření efektivního 

prodejního týmu 

 

5.1.2  Organizační změny a současný stav ve firmě 
 

� propuštění 20 zaměstnanců  - redukce divize Detail, s cílem uspořit mzdové 

náklady jako důsledek firemní strategie 

� zploštění organizační struktury – zrušení nadbytečné pozice vyššího středního 

managementu (Group Production Manager) 

� vytvoření zcela nové organizační struktury –  na bázi SBU (Hospital, Retail, 

Vakcíny) 
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� reorganizace a tvorba nových prodejních týmů – s cílem zvýšit efektivitu 

prodeje a produktivitu práce 

 

Úkolem mé práce, který mě byl ve firmě zadán, je nalézt nové účinné nástroje 

pro práci nově zformovaných prodejních týmů, popřípadě upravit podobu současných 

týmů s cílem dosažení vyšší efektivity. Předpokládá se, že aplikace změn a možná 

vylepšení budou mít kladný dopad na celkovou efektivnost a produktivitu práce 

farmaceutických reprezentantů.  

 

5.2  Kvantifikace úspor mzdových nákladů po restrukturalizaci 

Firma, jako důsledek reorganizačních změn v podobě propuštění nadbytečných 

zaměstnanců, uspořila v první řadě na mzdových nákladech, což bylo jejím prvořadým 

cílem. Redukce personálu se týkala především divize Retail, kterou opustilo 20 

farmaceutických reprezentantů. Personální změny se týkaly i oddělení Hospital, které 

však propouštění zaměstnanců nezasáhlo tak důrazně. Z tohoto sektoru odešlo 5 

reprezentantů. Jak již bylo dříve zmíněno, tyto změny proběhly v souladu se současnou 

strategií firmy – soustředit se na specializovanější nemocniční prostředí (SBU Hospital). 

Při kvantifikaci úspor nákladů za zaměstnance vycházíme mimo jiné ze skutečnosti, že 

pracovní výkon reprezentantů v divizi Hospital je lépe hodnocen než v SBU Retail. 

Tento fakt je dán především větší specializací a mírou vzdělání zaměstnanců 

v nemocničním odvětví. Je obvyklé, že specializovanější reprezentanti jsou obvykle 

rekrutováni právě z divize Retail, a proto přicházejí do nových pozic s více 

zkušenostmi, za něž jsou lépe placeni. 

Míra celkového finančního ohodnocení farmaceutických reprezentantů je také 

samozřejmě dána jejich výkonností, o kterých vypovídají zejména prodejními výsledky. 

Na základě kvartálních výsledků prodeje je reprezentant ohodnocen prémiemi, bonusem 

za výborné výsledky.  

Kvantifikace celkových úspor, které restrukturalizace přinesla je pojata obecně 

s průměrnými hodnotami nákladů. Cílem bylo především uvedení jednotlivých položek, 

vztažených na reprezentanta. Přesnější hodnoty neuvádím, čímž respektuji přání firmy.  
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5.2.1  Finanční nákladů na farmaceutického reprezentanta 
 

Průměrné náklady na jednoho reprezentanta za rok dosahují výše, přesahující 

jednoho milionu korun. V této částce jsou zahrnuty položky, které jsou orientačně 

uvedeny v následujících tabulkách: 

 

Nákladové položky Průměrná výše nákladů ve fin. 

vyjádření (Kč) 

Fixní mzda + prémie (na základě prodejních 

výsledků) 
540 000 

6-ti měsíční odstupné  240 000 

Automobil, PC, mobilní telefon 70 000 (průměrný roční odpis) 

Jiné pracovní výdaje (parkování, provozní 

náklady – nafta, občerstvení – formální schůzky 

se zákazníkem) 

120 000 

Vzdělávací programy (školení) 40 000 

  

Riziko (pokrytí nepředpokládaných nákladů – 

havárie apod.) 
100 000 

Celkem (průměr) 1 100 000 

Tab. č. 3: Roční náklady na jednoho reprezentanta v případě jeho uvolnění v divizi Detail (orientačně) 
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Nákladové položky Průměrná výše nákladů ve fin. 

vyjádření (Kč) 

Fixní mzda + prémie (na základě prodejních 

výsledků) 
600 000 

6-ti měsíční odstupné  280 000 

Automobil, PC, mobilní telefon 70 000 (průměrný roční odpis) 

Jiné pracovní výdaje (parkování, provozní 

náklady – nafta, občerstvení – formální schůzky 

se zákazníkem) 

120 000 

Vzdělávací programy (školení) 40 000 

Riziko (pokrytí nepředpokládaných nákladů – 

havárie apod.) 
100 000 

Celkem (průměr) 1 200 000 

Tab. č. 4: Roční náklady na jednoho reprezentanta v divizi Hospital (orientačně) 
 

Vyšší střední management Průměrná roční úspora mezd 
(Kč) 

5 zaměstnanců vyššího středního managementu 
(Group Production Managers) 

7 500 000 

Tab. č. 5: Celková roční úspora nákladu za uvolněné zaměstnance vyššího středního managementu   
 

 Divize 
Retail 

Divize 
Hospital 

Group 
Production 
Managers 

Celková 
průměrná úspora 
za rok (výsledek 
restrukturalizace) 

Počet 

zaměstnanců 

20 5 5 30 zaměstnanců 

Celkové úspory 22 000 000 6 000 000 7 500 000 35 500 000 Kč 

Tab. č. 6: Celková úspora nákladů za zaměstnance vlivem restrukturalizace (orientačně) 
 

5.3 Nová organizace týmu reprezentantů 
 

Analýzou fungování současných týmů farmaceutických reprezentantů ve firmě 

jsem zjistil možné rezervy v jejich práci, které by mohly být využity k zefektivnění 

celkového výkonu s cílem dosažení vyšší produktivity. Konkrétně jsem se zaměřil na 

oblast firmy, kde operují obchodní týmy v rámci Hospital Business Unit. Tato obchodní 
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jednotka se zabývá prezentací a prodejem léků zaměřeným na nemocniční prostředí, 

konkrétně na doktory specialisty. 

V rámci jedné Hospital Business Unit v současnosti fungují 2 skupiny 

farmaceutických reprezentantů, které jsou organizovány po devíti lidech. Každý 

z těchto týmů má svěřený jeden firemní produkt, který má za úkol prezentovat 

doktorům. 

Ačkoliv toto organizační uspořádání funguje zatím spolehlivě, jde o nově 

seskupené týmy, které vznikly jako výsledek předchozích reorganizačních změn. Firma 

vyjádřila zájem o návrh na jejich možnou optimalizaci. 

  

5.3.1  Vlastní návrh řešení 
 

Návrh mého řešení vychází z obecných informací o budoucích změnách ve 

strategii, plánování a vývoji firmy.   

 

 Jednotlivé kroky navrhovaného řešení : 

1) Přeskupení prodejních týmů 

2) Redukce počtu reprezentantů v týmu 

3) Změna pracovní náplně reprezentanta 

4) Definování očekávaných přínosů řešení a možná negativa 

 

Přeskupení prodejních týmů 

Základním kamenem změny navrhovaného řešení spočívá v celkovém 

přeskupení prodejních skupin reprezentantů. Stávající 2 týmy se sloučí v jeden 

výkonnější celek.  
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Situace před změnou 

Tým reprezentantů 1 Tým reprezentantů 2 

 

 

 

9 reprezentantů 

 

 

 

9 reprezentantů 

 

 

1-2 propagované produkty 

z terapeutické oblasti  

DIABETES 

(diabetický lék) 

 

1-2 propagovaný produkty 

z terapeutické oblasti  

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

(neurologický lék) 

Tab. č. 7: Schéma současné organizace týmů reprezentantů v SBU Hospital 
 

 

Cílem takové změny bude možnost redukovat celkový počet reprezentantů o 6 

členy, kteří budou moci být propuštěni, popřípadě přeřazeni na jinou pozici (o této 

možnosti, pro zjednodušení řešení neuvažuji). Tím pádem se z celkového počtu 18 lidí 

(2x9), kteří byli zařazeni do dvou týmů, vytvoří jedna skupina s počtem 12-ti 

reprezentantů.  
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Situace po navrhované změně 

Sloučený tým reprezentantů 

 

 

 

 

 

2-4 propagované produkty 

z terapeutické i diabetické oblasti  

 

Tab. č. 8: Schéma navrhovaného řešení sloučení týmů reprezentantů v SBU Hospital 
 

 

Prvotním přínosem takové změny bude výrazná úspora nákladů za 6 

zaměstnanců v SBU Hospital. Náklady na 6 reprezentantů v této sekci jsou vyčísleny na 

7,2 milionů ročně (viz. náklady uvedené v tab. č. 4).  

 Změna pracovní náplně reprezentanta spočívá v rozšíření její působnosti. 

V současné době jsou oba týmy rozděleny podle prezentovaného produktu z jedné 

terapeutické oblasti. Prakticky to znamená, že jedna skupina propaguje produkt určený 

pro diabetiky, proto se zaměřuje výhradně na doktorskou obec z příslušného oboru. 

Druhá skupina navštěvující mediky se soustředí na představování odlišných produktu 

z oblasti duševního zdraví (neurologické přípravky). Čili zjednodušeně                        

pojato, momentálně funguje systém:  jeden reprezentant = jeden svěřený produkt. 

Můj návrh, po sloučení obou skupin předpokládá, že jeden reprezentant bude 

prezentovat oba produkty, jak z oblasti diabetických léků, tak z oblasti neurologie.  
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Příčinou tohoto možného uspořádání byla snaha zefektivnit práci reprezentanta. 

Podle dostupných informací, které mi byly sděleny, jsem zjistil, že se v jejich práci 

nacházejí možné rezervy, vhodné pro realizaci organizační změny tohoto charakteru.  

5.3.2  Přínosy reorganizace týmů 
 
Zmenšení teritoria působnosti reprezentanta 

Zmenšení operativní plochy je logické. Původní teritorium, kde se nachází 

nemocniční specialisté, které reprezentant navštěvuje, se tak může zmenšit, neboť 

územní celek, který pokrývalo 9 pracovníků se realizací změní na navrhovaných 12 

(viz. Tab č. 9). 

 

 
   

   

   

 

   

   

   

   

Současná situace (9 teritorií) Navrhovaná situace (12 teritorií) 

Tab. č. 9: Schematické znázornění zmenšení operativního teritoria 
 

 

Tento návrh také vychází z již zmiňovaného předpokladu, že velké množství 

doktorů z obou lékařských specializací se nachází v jednom nemocničním areálu 

(diabetické i neurologické oddělení v jednom celku). Reprezentant má tak příležitost 

navštívit 2 i více lékařů z různých oborů v jednom místě, čímž dojde ke značné úspoře 

nákladů na přesuny (nafta, čas).  

 

Úspora pracovního času reprezentanta 

Jak již bylo dříve výše zmíněno, reorganizace přinese časové úspory 

reprezentanta a tím i možné zvýšení jeho produktivity různými způsoby. Průměrný 

počet denních návštěv u doktorů (tzv. Call rates) na jednoho reprezentanta v Hospital 

Business Unit se v současnosti pohybuje v průměru 4 – 5-ti. Časová úspora plynoucí 

z návrhu tedy umožňuje individuální navýšení počtu Call rates. Popřípadě reprezentant 
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může svojí časovou flexibilitu využít jinak. Například v podobě „mimoteréních“ 

činností, jako jsou přípravy na prezentace, školení či jiné aktivity, na které si dříve 

mnoho prostoru nedostávalo.  

 Zde se nabízí možnost kvantifikace časových a provozních nákladů pomocí 

výpočtů. Nicméně je nutno konstatovat, že vzhledem k  uvolněným informacím                    

a dostupným materiálům, bych byl omezen pouze na znázornění na modelovém 

příkladě. Vzhledem k uvážení značné praktické náročnosti vypracování takovéto 

modelové situace a zároveň její případné téměř nulové praktické využitelnosti pro 

firmu, jsem se rozhodl od tohoto způsobu řešení upustit a zůstat u teoretického návrhu. 

 Zároveň dodávám, že stanovení operativních plánů působnosti jednotlivých 

reprezentantů je generováno pomocí složitějších softwarových nástrojů, které má firma 

k dispozici a ke kterým jsem neměl přístup. 

 

Motivační přínos 

Vzhledem k tomu, že bude celý tým pracovat jako jeden celek se společným 

cílem, předpokládá se, že změna povede k eliminaci současné rivality mezi oběma 

týmy. Podle zjištěných informací současné podmínky nikterak kladně nepřipívají 

k vzájemné spolupráci ba naopak. Sloučením skupiny se všichni reprezentanti dostanou 

tzv. „na jednu loď“, což povede k jejich větší týmové spolupráci a možnému zlepšení 

vnitropodnikového klimatu (zlepšení komunikace, snížení zájmových konfliktů). 

Reprezentanti si budou moci také vzájemně vypomoci, a to nejenom při zaškolování pro 

výkon prezentace nově svěřených produktů. 

 

Hlavní přínos pro řídící pracovníky (Area manažeři) vidím v možnostech 

jednoduššího vzájemného porovnání všech reprezentantů najednou a tím objektivněji 

kontrolovat jejich efektivní plnění úkolů a produktivitu. Redukce počtu týmových 

pracovníků dále přispěje k lepším časovým možnostem při individuálním koučování 

reprezentantů.    

 

Předpokládám, že návrh může dále přispět ke snížení počtu častých porad, které 

mohou být po změně realizovány za účasti celého týmu, čímž lze opět ušetřit 

drahocenný čas na jiné aktivity. 
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Možná negativa navrhované změny 

Jako největší negativum realizace navrhované změny vidím ve vyšších 

 počátečních nákladech na vyškolení reprezentantů pro daný obor (diabetika nebo 

neurologické léky).  

 

5.4  Návrh změny hodnocení farmaceutického reprezentanta 
 

Při hodnocení úspěšnosti reprezentanta vycházíme nejenom z jeho prodejních 

výsledků. Neustálá frekvence návštěv u lékařů s cílem propagace produktu se projevuje 

v prodeji tohoto výrobku v časovém horizontu několika týdnů až měsíců. Pro 

kvantifikaci těchto výsledků zpravidla využíváme ukazatelů, které získáváme 

prostřednictvím monitoringu. 

Objem prodeje léku ve zvoleném teritoriu, kde reprezentant působí, je pro nás 

pak nejdůležitějším ukazatelem, který vypovídá o produktivitě zaměstnance, který si tak 

v případě výborných výsledků říká o prémiové finanční hodnocení. 

 

5.4.1 Vliv subjektivních prodejních ukazatelů 
 
 Možným velkým problémem, který se při hodnocení reprezentantů naskýtá, je 

spravedlivé rozdělení teritorií. Toho z pravidla nelze nikdy optimálně a absolutně 

docílit. Důležitými faktory, které v těchto případech hrají nejvýraznější roli jsou: 

 

� počet doktorů ve svěřeném teritoriu 

� počet pacientů na daného doktora 

� vzdálenosti mezi jednotlivými ordinacemi 

� počet možných realizovaných návštěv v závislosti na pracovní době 

 

Dalším významným faktorem, který hraje roli je i historie teritoria  a zde 

dosažené úspěchy či neúspěchy v minulosti. Je jasné, že reprezentant, který ve svěřené 

oblasti působí delší dobu, má vybudované vztahy a spolupráci s doktory, bude tedy 
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očekávaně dosahovat výraznějších výsledků než pracovník, který je v sektoru nový               

a potřebné vazby teprve hodlá budovat. 

Vzhledem k vlivu faktorů, které jsou výše uvedeny, vzniká komplikovaný 

problém v podobě nastavení prodejních plánů. Ze zmiňovaných skutečností plyne, že 

očekávání a naplňování prodejních výsledků mohou být značně rozdílná a tím pádem 

také do jisté míry nespravedlivá. 

Tradi ční ukazatele pro hodnocení produktivity, jakými jsou objem prodeje, 

dosažený podíl na trhu a jeho vývoj v čase mohou být účelově vybírány. Přitom 

z dřívějších předpokladů je jasné, že jejich hodnocení a interpretace při hodnocení 

reprezentantů, se může značně lišit. [13] 

 

5.4.2 Eliminace subjektivních prodejních ukazatelů 
 
 Mým cílem bylo navrhnout řešení, kterým by se dalo částečně zamezit 

rozdílným interpretacím a navrhnout systém hodnocení, který je nezávislý na velikosti 

teritoria, jeho potenciálu a plánu prodejů. Právě toto jsou skutečnosti, které reprezentant 

nemůže ovlivnit a celkově mohou mít negativní dopad na jeho vnitřní motivaci aktivně 

pracovat, a to jak v záporném, tak i kladném smyslu, což by se promítlo do efektivity             

a produktivity jeho práce. [13] 

 

5.4.3 Metoda grafického hodnocení 
 

Teoretickou inspirací bylo mimo jiné hodnocení vycházející z metod 

strategických analýz (zejména BCG  a GE matice).  

 

Jednotlivé dimenze, zanesené do grafu: 

� Osa X - rozměr účinnosti aktivit reprezentanta v daném teritoriu 

� Osa Y – dosažené prodejní výsledky 

� Velikost bubliny – potenciál teritoria 

� Barevné rozlišení bublin – příslušnost k danému teritoriu 
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Obr. č. 2: Schéma grafického znázornění hodnocení úspěšnosti reprezentanta 
 

Aby bylo dosaženo potřebné nezávislosti na absolutních velikostech hodnot pro 

jednotlivé dimenze, přepočteme absolutní hodnoty do vhodného intervalu hodnot              

0 – 10. Nižší absolutní hodnotě odpovídá nižší přepočtená hodnota. 

 

Za klíčové, na sobě nezávislé ukazatele účinnosti považuji: 

� Celkový počet kontaktů reprezentanta v teritoriu 

� Průměrný denní počet návštěv 

� Celkový podíl času věnovaný aktivitám s klienty (účast na kongresech, 

skupinových prezentacích apod.) 

 

Nevýhody navrženého řešení 

Nevýhoda tohoto navrhovaného konceptu spočívá v tom, že je zaměřeno pouze 

na plánování prodeje jednoho produktu. V praxi farmaceutický reprezentant nabízí více 

druhů léků. Obvykle se však sledují maximálně čtyři hlavní produkty, které jsou 

vybrány jako klíčové.  
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5.4.4 Adaptace systému pro hodnocení prodejní úspěšnosti více produktů 
 

Základem této analytické metody je nastavení rozdílných vah pro každý 

prodejní ukazatel a pro každý produkt definovat priority  pro dosažení úspěchu, které 

jsou platné pro celý prodejní tým v dané časové periodě. 

 

  
 

 
Prodejní účinnost (osa y) 

  
  

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

Celkem 
 

Produkt 1 40% 50% 40% 10% 100% 
Produkt 2 30% 70% 70% 10% 100% 
Produkt 3 20% 40% 40% 20% 100% 
Produkt 4 10% 30% 30% 30% 100% 

Celkem 100%         
Tab. č. 10: Nastavení vah pro prodejní ukazatele a pro každý produkt 
 

Příklad stanovení váhy jednotlivých faktorů: 

A …Váha produktu 
B …Váha podílu produktu na trhu 
C …Váha trendu podílu produktu na trhu 
D …Váha realizovaných prodejů produktu na trhu 
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Graf č. 5: Grafické znázornění hodnocení reprezentanta 

 

Reprezentanti, kteří přizpůsobí své aktivity v teritoriu nastaveným prioritám, 

dosáhnou zpravidla lepších výsledků (umístění) v rámci týmu a naopak. Nejlépe 

umístění reprezentanti pro dané časové období získávají finanční bonusy, které jsou 

založené na splnění prodejního plánu v teritoriu. [9] 
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5.4.5 Pozitivní výsledky navržených metod hodnocení  
 
 Implementací tohoto systému hodnocení úspěšnosti reprezentanta, které je 

založeno na principu „vnitrofiremní soutěže“ díky kombinaci ukazatelů eliminujících 

závislost úspěšnosti reprezentanta na velikosti (potenciálu) teritoria a plánu prodejů, 

můžeme výrazně snížit nežádoucí subjektivitu hodnocení.  

 Tento systém dává obdobné šance prokázat svoji úspěšnost nejen dlouhodobě 

angažovaných reprezentantů v týmu, ale i jejich nově příchozím kolegů. 

Tímto systémem také můžeme odhalit symptomy, jako jsou ztráta pracovní 

motivace nebo nedostatečné kompetence pro zodpovědný výkon svěřené pozice.  

Domnívám se, že jde o silný motivační nástroj pro efektivní zvyšování 

produktivity práce celého prodejního týmu. 
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6  Závěr 
 

 Základním cílem každé firmy je uspět na konkurenčním trhu. Úspěch je obvykle 

určen výší dosažených zisků. K tomu, aby firma byla schopna se prosadit, musí získat 

zákazníka na svoji stranu, což je jejím prvořadým cílem. 

 Na farmaceutickém trhu je situace trochu odlišná od jiných obchodních odvětví 

působících například ve strojírenském průmyslu. Cíle však zůstávají stejné. Aby 

farmaceutická firma obstála v konkurenci, musí být schopna se neustále přizpůsobit 

měnícím se podmínkám prostřednictvím inovací na nejrůznějších úrovních. Naprosto 

klíčovým předpokladem pro úspěch je špičkový výzkum, do kterého farmaceutické 

společnosti investují nemalé částky. 

 Měnícím se podmínkám je firma často nucena reagovat změnami na 

vnitropodnikové úrovni. Organizační struktura se musí neustále flexibilně 

přizpůsobovat možnostem a potřebám celé společnosti. To mnohdy vyžaduje personální 

změny i v podobě nepopulárního propouštění, či jiné reorganizační zásahy ze strany 

vedení. 

 Klíčovou činnost ve farmaceutické společnosti zastávají týmy reprezentantů pod 

vedením Area manažera, které mají za úkol prezentovat firemní produkty s cílem 

dosažení jejich prodeje.  

 Nejdůležitější pracovní náplní farmaceutického reprezentanta je osobní kontakt 

s lékaři v podobě častých návštěv, s cílem propagace firemních produktů – léků. 

K tomu, aby byl obchodní tým schopen účinně přenést sdělení o kvalitě a výhodách na 

svěřené lékaře a přesvědčit ho k dalšímu předání informace pacientům není jednoduchá 

úloha. Reprezentanti musí být nejenom profesionály ve farmaceutickém oboru, ale musí 

disponovat špičkovými komunikačními schopnostmi s důrazem na přesvědčivost                

a schopnost oslovit. 

 Produktivita reprezentantů je měřena především jejich prodejními výsledky. 

Efektivní pracovní výkon je kontrolován pomocí metod monitoringu. Mnoho 

farmaceutických firem se potýká s problémem, co skutečně pomocí monitoringu měřit. 

Nabízí se široká škála činností, které lze sledovat a kvantifikovat, leč pouze některé 

z nich jsou skutečně efektivními ukazateli produktivity reprezentantů. Firma by proto 
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měla být zaměřena pouze na činnosti, které mají skutečný dopad na výši nákladů, 

popřípadě na prodej. 

 Cílem diplomové práce bylo najít způsoby, které firmě mohou pomoci k lepším 

výsledkům. Zaměřil jsem se na práci prodejních týmů a jejich výkonnost. Navrhl jsem 

řešení v podobě sloučení 2 týmů reprezentantů s rozdílným produktem v Hospital 

Business Unit, která je zaměřena na specifické nemocniční prostředí.  

 Přínosem organizační změny budou další úspory v podobě nákladů na personál  

a zvýšení efektivity a produktivity konkrétního obchodního týmu. 

 Druhou částí návrhu je objektivní hodnocení reprezentantů s důrazem na 

eliminaci nežádoucích subjektivních hledisek. 

 

 Předpokládám, že navrhované změny a jejich přínosy se stanou možným 

teoretickým podkladem pro následující optimalizační změny nového podnikového 

uspořádání.  
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