
1. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VZTAHY MEZI
PERSONALISTIKOU A PROFESIOGRAFIÍ

Úspěšnost jakékoli organizace je úměrná k nastavení jejího organizačního uspo-
řádání, jak má jednotlivé činnosti, související s její produkcí, rozděleny mezi
pracovníky, jaké jim přidělila úkoly, organizační kompetence a zodpovědnost za ně.

Dalším kritériem je nákladovost neboli, z pohledu profesiografie, přede-
vším množství zaměstnanců, kteří se podílejí na celkovém chodu organizace,
a rozdělení konkrétních úkolů mezi ně.

S velikostí organizace samozřejmě roste byrokratičnost, komplikovanost
řízení a snižuje se flexibilita všech rozhodovacích i výrobních procesů. Úko-
lem každého člena managementu je dosahovat co nejlepších výsledků s co nej-
menšími náklady a důrazem na jejich smysluplné využívání.

Velikost organizace má zákonitý vliv na personální řízení a každoden-
ní organizaci práce. Manažeři se denně zabývají optimalizací provozu, resp.
jednotlivých vstupů a výstupů procesů odehrávajících se v organizaci. Mohou
k tomu využívat metodu profesiografie, která jim svým multidisciplinárním
pohledem zprostředkuje komplex potřebných informací ze všech oblastí fun-
gování organizace.

Profesiografie je metoda v praktickém využívání a realizaci úzce spojená
s personálním řízením a organizací práce. Jejím výsledkem by měly být pře-
devším rozbory pracovních funkcí a pracovních míst, resp. profesí, a další ana-
lýzy spojené s personálním řízením a chováním lidí v pracovním procesu. Na
tyto uvedené skutečnosti pak lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu: z pohledu pra-
covníka vykonávajícího konkrétní pracovní funkci a z pohledu organizace
a vlastního organizačního začlenění konkrétní pracovní funkce.
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1.1 Anal˘za problematiky profesiografie
z hlediska teorie

Technologický vývoj přináší společně se změnami a zvyšováním požadavků
na profesní znalosti lidí i nároky na vyšší intenzitu jejich pracovního výkonu
a jeho kvalitu. Rozmanitost a specializovanost současných pracovních činností
s sebou přináší i výraznou diferenciaci požadavků na konkrétní pracovní vý-
kon, a dnes už proto nelze uvažovat jen v kategorii profese, ale především
v kategorii pracovní funkce.

„Realizace analýz pracovních míst a požadavky na pracovní výkon v těch-
to místech, které jsou jejich prostřednictvím zkoumány, určují i požadavky
a charakteristiky osoby, která má vykonávat práci v konkrétním pracovním
místě. Analýza roztřídí požadavky na určující dovednosti, osobní vlastnosti
pracovníka, vzdělanostní profil, ale i potřeby zapracování a tréninku pracov-
níka.“ (Byars, Rue 1991, s. 91).

Pracovní funkce má vždy základ ve struktuře požadavků na pracovní i vše-
obecné vědomosti, dovednosti a návyky. Ty umožňují jednotlivcům základní
výkon profese, avšak specifikace požadavků na pracovní výkon se liší právě
z důvodu specializace činností jednotlivých organizací a jejich výsledné pro-
dukce. Pokrok s sebou přináší požadavky na pracovníky a pracovní výkon pře-
devším v oblasti prohlubování a zvyšování kvalifikace, aby byli schopni do-
stát technologickým požadavkům a požadované kvalitě pracovního výkonu.

Profesiografie je metoda zabývající se rozborem profesí v organizaci.
Metodologicky se profesiografie odkazuje především na psychologii a so-
ciologii, nicméně využívá i řadu poznatků z pedagogiky. Jestliže má
organizace správně fungovat a její vnitřní uspořádání má odpovídat technolo-
gickým požadavkům i požadavkům na kvalitu produkce, nelze spoléhat jen na
dobře zpracované popisy pracovních míst a jejich organizační začlenění.
V dnešní době je nutné dívat se na technologický vývoj, požadavky na
pracovní výkon a pracovní funkci komplexně, tzn. z obou výše zmiňovaných
úhlů pohledu, a ve všech souvislostech.

Moderní personální řízení a organizace práce vyžaduje, aby se na pracov-
ní výkon jednotlivce pohlíželo tak, aby bylo možno stanovit co nejpřesněji
komplex podmínek, za kterých bude konkrétní pracovní funkce vykonávána,
tj. aby odpovídala fyziologickým, psychickým i sociálním možnostem jedince,
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a aby jeho výkon odpovídal ekonomickým a technologickým standardům a po-
žadavkům kvality produkce a aby byl začleněn do kontextu všech procesů pro-
bíhajících v organizaci. Organizace by měla svému zaměstnanci nabízet jistou
míru sociální stability, profesního rozvoje a případně i kariérového růstu.

Výsledkem pohledu na výkon v pracovní funkci by měl být profesiogram,
tzn. strukturovaný zápis požadavků a popis podmínek, za kterých bude kon-
krétní pracovní funkce vykonávána, včetně popisu standardů pracovního cho-
vání konkrétního pracovníka a způsobu, jak bude za svůj výkon hodnocen, od-
měňován a jak bude postaráno o jeho celkový rozvoj v organizaci, v kontextu
s tím, jak intenzivně, kvalitně a rychle musí ve funkci pracovat.

„Analýzy pracovních míst slouží jako základní kameny fungování lidských
zdrojů a jejich realizace musí předcházet tomu, než skuteční pracovníci začnou
tato pracovní místa vykonávat. Analýzy slouží i k tomu, aby bylo vynakládáno
reálné a odpovídající úsilí při výběru pracovníků.“ (Byars, Rue 1991, s. 83).

Je nabíledni, že takto komplexní soupis požadavků z různých úhlů pohle-
du nemůže zpracovat jen jedna osoba a že je třeba při přípravě i praktickém
využívání profesiografie pracovat týmově. Vždy by však měl být koordináto-
rem a nositelem metody profesiografických šetření manažer s personalistic-
kým vzděláním a především zkušenostmi. Měl by vysvětlit svým kolegům cí-
le šetření, jak postupovat, co sledovat, jak poznatky registrovat a využívat
v manažerské praxi.

Vlastní využívání metody profesiografie je výhodné také proto, že při po-
pisování požadavků lze průběžně analyzovat, modelovat, stanovovat a popi-
sovat kritéria pro posuzování celého komplexu požadavků na výkon konkrét-
ní pracovní funkce a její organizační a technologické začlenění. Proto je
integrovaná manažerská spolupráce optimální. Všichni zúčastnění získávají
komplexní popis podmínek, za nichž má být konkrétní pracovní funkce vyko-
návána. Společně kombinují všechna klasifikační hlediska, požadavky, krité-
ria shrnovaná zpravidla do popisů pracovních míst, a tím si aktivně osvojují
detailní poznatky z řídicí praxe.

Hloubka poznání pracovní funkce a profese a z toho vyplývající hloubka
a šíře příslušných profesiografických průzkumů určují cíl, pro který profesiogram
sestavujeme (například profesiogram pro účely sledování pracovního výkonu,
normování práce či profesního rozvoje orientace se bude lišit od profesiogramu
pro účely zlepšení obsahové i formální stránky odborné přípravy pracovníků).
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Obr. 1 Základní struktura popisu pracovního místa a jeho specifikace

Zdroj: vlastní zpracování autora

Měřítek pro posuzování pracovní funkce je celá řada, lze je kombinovat,
modifikovat i využívat podle potřeby zjišťování údajů. Tomu pak samozřejmě
odpovídá členění jednotlivých profesiogramů, sledovaných kritérií a sledovaných
ukazatelů, registrovaných přímo i nepřímo při pracovní činnosti v konkrétní
pracovní funkci, včetně pohledu na osobnost pracovníka, který ji vykonává.

Multidisciplinární rozměr profesiografických šetření přináší managementu
organizací vždy ucelený pohled na organizaci jako na sociální systém, na zařa-
zení pracovníka v tomto systému, na možnosti jeho řízení, hodnocení a odmě-
ňování. Přináší ale také psychologický pohled na jedince – osobnost pracovníka
pracujícího v tomto systému, jeho motivaci, ovlivňování a výkonnost.

Nelze zapomínat, že zaměstnanec se při práci a výkonu své pracovní funkce
zdokonaluje, prohlubuje své dovednosti a návyky, přičemž má neustále prostor
pro další trénování a především vzdělávání, tzn. zvyšování kvalifikace, které
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přináší organizaci větší šance uspět v konkurenci. Organizace pracovníka prů-
běžně vzdělává a profesně zdokonaluje.

Využívání metod profesiografie v personálním řízení má skutečně kom-
plexní charakter a výsledky šetření mohu nabídnout i další poznatky o chová-
ní zaměstnanců, resp. činitelů ovlivňujících jejich pracovní výkon (zpětné
účinky práce na člověka, utváření rysů jeho osobnosti, změny v jeho tělesné
i duševní výkonnosti apod.).

Sociálně-ekonomické faktory vlivu organizace na jedince vyplývají z pro-
fesiografických šetření a z organizační analýzy konkrétní organizace, a proto
se stávají nedílnou součástí kritérií pro výběr nových pracovníků. Právě kom-
plexní pohled na požadavky organizace směrem k pracovníkovi při jeho vý-
běru, s ohledem na sociální vliv organizace na jeho osobnost v závislosti na
celkové společenské situaci, prezentuje obrázek Ludlowa a Pantona.

Obr. 2 Sociálnû-ekonomické faktory organizaãní anal˘zy organizace

Zdroj: LUDLOW, R., PANTON, F. Zásady úspû‰ného v˘bûru pracovníkÛ.

Praha: Grada Publishing, 1995, s. 29.
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Profesiografie dává možnost kvalitně posuzovat stávající pracovní funkce
a zároveň vytvářet pracovní funkce nové. Reviduje, resp. stanovuje, co daná
pracovní funkce vyžaduje, a odůvodňuje její existenci.

Teoretici se často domnívají, že jakmile jsou stanoveny výstupy pracovní
funkce, je jen úkolem osoby, která příslušné místo vytváří, aby zvážila, jak bu-
de příslušná pracovní funkce sestavena, kdo pracovní místo bude zastávat a jak
jej vytvořit, aby zaměstnanci nabízelo dostatečné množství vnitřní motivace.
Avšak není tomu tak vždy.

I kdyby se skutečně podařilo vytvořit vždy pracovní funkci, jež by sama
motivovala zaměstnance, nebo kdyby se ji podařilo obsadit člověkem, který
by sám rozpoznal v popisu pracovní funkce motivační faktory, nemůže pra-
covní funkce existovat bez organizační, sociální i kulturní interakce s okolím
a sociální skupinou.

Pracovní funkce, resp. úkoly, zodpovědnosti a kompetence jí přiřazené,
musejí být v souladu s formální organizační strukturou příslušné organizace.
Musejí korelovat s vizí a cíli této organizace, protože důvodem pro vznik pra-
covní funkce je potřeba organizace zabezpečit část činností produkce vedou-
cích k úspěchu organizace na trhu a k zisku. Organizace přiřazuje pracovní
funkci místo v organizační struktuře, které potřebuje zajistit, a předává jí své
know-how. Pracovní funkce jako taková, potažmo celá organizace, nemůže
být závislá na rozhodnutí zaměstnance, vykonávajícího tuto funkci, zda ji pra-
covně a lidsky naplní.

Profil pracovní funkce, resp. její profesiogram, musí jasně deklarovat po-
žadavky na pracovní i osobnostní kompetence zaměstnance, na jeho organi-
zační začlenění, aby se předešlo špatné volbě nového zaměstnance, popř. jeho
přílišnému zatěžování nad únosnou mez, anebo jeho výběru bez výraznějšího
souladu s potřebami organizace a bez souladu s jejími cíli a vizí. Organizace
si proto musí stanovit standardy pracovního chování a výkonnosti pro jednot-
livá pracovní místa a funkce a provázat je s požadavky na celkovou výkonnost
organizace a formami kontroly dosahování, resp. dodržování těchto nastave-
ných standardů výkonnosti.

Následující obrázek prezentovaný Mužíkem (2004) jasně ukazuje, jak je
sociální role zaměstnance, resp. jeho pracovní výkon, komplexně formovaná
funkcí, kterou vykonává, jejím organizačním začleněním v organizaci, ale 
také osobností zaměstnance a možnostmi pro jeho profesní rozvoj.
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Obr. 3 Metody formování lidského kapitálu v podniku

Zdroj: MUÎÍK, J. Personální aspekty rozvoje lidského kapitálu a podnikového vzdûlávání.

Personál, 2004, roã. X, ã. 10, s. 18.

Profesiografie jako metoda umožňuje modelovat, auditovat, kontrolovat
a především analyzovat pracovní funkci v kontextu jejího organizačního za-
členění, úkolů, komunikačních vazeb, profesních kompetencí, odpovědností
a podmínek pro její výkon včetně jejího personálního obsazení a požadavků
na profesní profil pracovníka a jeho profesní a lidské kompetence. Jde tedy
o jakousi inventuru úkolů, vazeb, odpovědností a podmínek spojených s pra-
covní funkcí a vzájemných vazeb mezi pracovními funkcemi v kontextu celé
organizace.

Dobře fungující organizace mají většinou kromě profilů pracovních funk-
cí popsány i vzorce chování pracovníků v rámci popisů činností a situací 
náležejících k pracovní funkci formou standardů chování. Standardy chování
spolu s profily pracovních funkcí jsou nedílnou součástí popisů procesů ode-
hrávajících se v organizaci, jíž umožňují snazší fungování, potažmo adaptaci nově
příchozích pracovníků na pracovní funkci i adaptaci na firemní kulturu dané
organizace.

Pracovní funkci v organizaci je rovněž nutné vnímat jako roli v sociálním
systému a takto na ni pohlížet. S každou sociální rolí vždy souvisí určitý vzo-
rec chování. V případě organizace se jedná o pracovní chování, do něhož se
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prolínají běžné návyky chování každého pracovníka, který pracovní funkci –
roli vykonává, a také jeho vlastnosti v největší míře ovlivňující jeho pracovní
výkon; jedná se především o motivy, postoje a s tím spojené morálně volní
vlastnosti a pracovní i lidské zkušenosti.

1.2 Psychologické aspekty profesiografie

Obecně lze konstatovat, že lidé prací v určité organizaci získávají prostředky
k obživě a kromě této základní potřeby si současně plní své psychologické
a sociální potřeby. Práce je účelná činnost, jejímž prostřednictvím člověk
uspokojuje své potřeby. Nejde tedy pouze o prostou obživu, ale také o potře-
by související s osobnostním rozvojem, sociálním zařazením, mírou sociální
jistoty a zázemím.

Už v minulosti si lidé při činnostech vyžadujících kooperaci a koordinaci
volili do čela člověka, který tyto činnosti ovládal nejlépe. Podobně i dnes se hle-
dají co nejlepší řešení, postupy šetřící námahu a časové úspory, nové způsoby
organizace práce a celkové řízení se svěřuje skupině pečlivě vybraných osob,
které se pak zabývají jen řízením chodu organizace a lidem v ní pracujícím.

Obsah pracovní činnosti je vždy tvořen záměrem, který se člověk pro-
střednictvím práce snaží naplnit. Práce je ústřední činností člověka, umožňuje
mu přežít a zajistit si všechny potřeby. Ostatní činnosti jsou závislé na práci,
resp. odvíjejí se od ní, a společně pak výrazně ovlivňují společnost a dobu, ve
které lidé žijí a pracují. Dnes, stejně jako kdysi, hodnocení práce člověka for-
muje a určuje jeho postavení ve společnosti.

Manažerská činnost v organizaci se nezabývá pouze prostou organizací
práce a pracovních činností zaměstnanců prováděnou za účelem racionalizo-
vat prostředky, materiál i práci. V moderní době je řízení lidí a organizace prá-
ce téměř vědeckou disciplínou, v níž jsou aplikovány poslední poznatky
z mnoha oborů. Nelze však zapomínat, že základním činitelem pro výkon ja-
kékoli práce je vždy člověk, byť dnes nemusí nutně ovládat nějaký stroj a od-
vádět přímo fyzický výkon práce. Stále více dominuje součinnost jeho duševních
a fyzických činností, nebo dokonce pouze duševní činnosti. V minulosti
i v současnosti do pracovní činnosti vstupovala osobnost jedince vykonávají-
cího konkrétní pracovní činnost, dnes pracovní funkci. Zároveň tato činnost,
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resp. funkce, zpětně formuluje osobnost jedince. Profesní specializace výraz-
ně vstupuje do života lidí. Pracovní proces je specifickým druhem interakce
člověka se skutečností.

Pracovní prostředí organizace i jedinec v ní pracující se navzájem ovlivňu-
jí. Jedinec je ovlivňován konkrétními podmínkami a požadavky organizace, pro
kterou pracuje, a je zásadně ovlivňován vizí, cíli a technologiemi užívanými pro
produkci výrobků, celkovou organizací práce, ale i sociálním klimatem organi-
zace a její firemní kulturou. Každá organizace si klade za cíl organizovat své
pracovní procesy tak, aby optimalizovala náklady, vstupy, ale také zároveň šet-
řila síly svých pracovníků, aby jejich činnosti do sebe správně technologicky
zapadaly a uskutečňovaly se v odpovídajících časových úsecích.

Psychologická východiska profesiografie se odvíjejí právě od požadavků
na pracovní výkon jedince, na jeho mentální kapacitu, zkušenosti a ochotu
spolupracovat s ostatními. Profesiografie vznikla původně jako jedna z metod
psychologie práce a čerpala především z poznatků sociální psychologie a psy-
chologie osobnosti. Tyto poznatky jsou významné pro ilustraci postavení je-
dince v organizaci, pro požadavky na jeho profesní výkon, lidský a profesní
profil, ale také pro odpovídající výstavbu organizační struktury příslušné or-
ganizace a vzájemnou interakci mezi jedincem a organizací.

V pracovním prostředí vystupují do popředí samozřejmě i ekonomické po-
třeby organizace, tzn. nákladovost, produktivita práce, časová výkonnost jedin-
ce a metody hodnocení výkonnosti jeho i organizace. Hodnocení psychické ná-
ročnosti pracovní funkce vychází právě z celkové koordinace všech pracovních
činností vykonávaných v pracovní funkci a z celkové psychické zátěže jedince.

Profesiografie při využívání poznatků z oboru psychologie umožňuje ana-
lyzovat a popsat faktory ovlivňující výkon jedince z pohledu pracovní funkce
i celkové organizace práce. Jejím prostřednictvím lze zachytit komplex vněj-
ších i vnitřních činitelů a jejich vliv na pracovníka i organizaci. Psychologic-
ké poznatky se v profesiografické metodě více dotýkají jedince v organizaci
a jeho chování, výkonnosti i osobnostního profilu, tj. vnitřních činitelů.

Sociologické poznatky pak zachycují sociální aspekty práce jedince v so-
ciálním systému, jeho schopnosti spolupracovat, pracovní a lidské postoje,
hodnoty, ale zároveň i schopnosti organizace uspořádat, koordinovat a vytvářet
pracovní, resp. sociální vztahy, a zajišťovat jejich propojení s technologický-
mi požadavky a podmínkami, tzn. vnějšími činiteli.
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Každá organizace usiluje o dosažení co největší výkonnosti, produktivity
a racionality výrobních procesů. Snaží se kontinuálně ovlivňovat své pracov-
níky, aby plnili její požadavky, normativně stanovovat úroveň požadované vý-
konnosti a kontrolovat, zda jsou naplňovány stanovené požadavky. Nelze však
zapomínat, že se vždy jedná o vztah požadavků a možností, resp. osobních
předpokladů lidí pracujících v organizaci. Je to vlastně konfrontace organiza-
ce versus pracovník neboli úspěšnost i ovlivňování, přesvědčování a kontroly
pracovníků a vůle pracovníků akceptovat požadavky organizace, jejich pra-
covní ochota i ochota ke změně osobních postojů a motivů.

Moderní řízení pracuje s množstvím psychologických poznatků při práci
s lidmi v organizaci a sofistikovanými způsoby jejich ovlivňování. Řada těch-
to psychologických poznatků se dá získat pro potřeby managementu jednak
prostřednictvím profesiografie jako metody pracující s analýzou skutečnosti,
jednak modelováním vztahů na pracovišti, potažmo v organizaci.

Psychologie jako věda se zabývá duševním životem člověka a prostřed-
nictvím jeho poznání získává poznatky, které jsou pak dále využívány pro dal-
ší poznání reality, chování člověka v různých situacích a společenského živo-
ta jednotlivců i celé společnosti. Získané poznatky jsou následně aplikovány
v oblasti práce lidí a jejich začlenění do organizace.

Práce a pracovní zařazení jsou významnou součástí života člověka, jeho
psychika se projevuje v každém jednání a okamžiku. Jeho psychologický pro-
fil je významný z hlediska společenského uplatnění, neboť základní charakte-
ristikou člověka je společenskost a každé jednání je společensky podmíněné.

Ochota a schopnost jedince zapojit se do společného vnitřního života orga-
nizace je faktorem úspěšnosti, společenského ocenění a ukázkou, jak využívá
své vědomosti, dovednosti a návyky ku prospěchu sebe a „své“ organizace.

Profesiografie pracuje a využívá především poznatky z rozboru činností
konkrétního člověka – pracovníka a vlivu jeho osobnosti na výkon příslušné
pracovní funkce, kterou zastává. Velmi významné poznatky o jedinci v orga-
nizaci se odvíjejí od osobnostní struktury člověka. Předmětem profesiografie
ale není zkoumání osobnosti člověka – jedince, to je předmětem oboru psy-
chologie. Předmětem profesiografických šetření je sledování chování člověka
na pracovišti při výkonu pracovní funkce v systému celé organizace a také
aplikace poznatků psychologie pro analýzu pracovní funkce, případně její mo-
delaci a ovlivňování člověka v ní působícího.
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