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Přístup odkudkoli 
prostřednictvím internetu
Stále častějším požadavkem personalistů 

i vedoucích pracovníků je možnost pracovat 

s personálními systémy prakticky odkudko-

li – na pracovišti, z domova, nebo dokonce 

prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. 

Předpokladem pro to je vícevrstvá architek-

tura systému, v rámci které je na straně uži-

vatele spuštěn pouze vhodný klient (smart 

klient, browser nebo mobilní klient), aplikace 

a data jsou uložena na serverech. Práce pro-

střednictvím internetu je při využití dostup-

ných technických a kryptografických opatření 

dostatečně bezpečná a srovnatelně komfortní 

s lokálním systémem.

Cloud computing
Moderním trendem a velmi často skloňova-

ným termínem v oblasti informačních 

systémů je cloud computing. V podstatě se 

nejedná o žádnou novou technologii, pouze 

o způsob provozu systému, který je umístěn 

u poskytovatele a nabízen ve formě služby. 

Personální systém, který využívá technolo-

gie vícevrstvé architektury, umožňuje úplné 

oddělení uživatele od instalace a provozu 

programového vybavení, a tudíž i využití 

 služeb cloud computing. I když zákazníci 

dosud nejsou plně připraveni využívat soft-

ware jako službu, je důležité při výběru 

personálního systému nalézt takový, jehož 

architektura umožňuje pozdější využití for-

mou služby.

Rozšiřitelnost 
a modularita
Významnou výhodou pro uživatele personál-

ních systémů je snadná rozšiřitelnost funkcí, 

kterou umožňují modulární systémy. V ideál-

ním případě je možné rozšiřovat funkce po-

mocí volitelných modulů, jejichž funkčnost 

je uživatelům k dispozici okamžitě po zadání 

licenčního kódu, bez jakékoli dodatečné 

instalace. Jednotlivé moduly tvoří plně pro-

pojený systém se společnými daty a jednot-

ným ovládáním, ve kterém není nutno žádné 

údaje zadávat opakovaně. Jednotlivé moduly 

lze využívat v libovolné kombinaci, nad 

společnými daty. Základem modulárního 

systému je robustní systémové jádro, které 

poskytuje všem modulům služby, například 

autentizace a autorizace uživatelů, logování 

událostí, společné správu systému, vytvá-

ření uživatelských sestav, exporty, importy, 

zálohování a obnovu dat. Aplikační moduly 

pokrývají různé potřeby organizací v oblasti 

komplexního řízení lidských zdrojů (zpraco-

vání mezd, evidence docházky, systemizace, 

organizační schémata, nábor, vzdělávání 

a hodnocení zaměstnanců, elektronické 

výplatní lístky, evidence návštěv, stravování 

zaměstnanců, …). Skladbu modulů lze 

Moderní 
systémy
pro řízení lidských zdrojů Ivo Rosol

Personální systémy (HRM) pracují s jedním z nejcennějších aktiv každé 
společnosti – s lidskými zdroji. Personální práce by proto měla být podpo-
řena nejmodernějšími informačními technologiemi, se zaměřením na 
procesní přístup, zapojení všech zaměstnanců a elektronizaci administrativ-
ních procesů. V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější trendy, 
se kterými se lze setkat v moderních personálních systémech.
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 postupně doplňovat podle potřeby zákazní-

ka, a dosáhnout tak příznivé ceny licencí.

Široká škálovatelnost
Personální systém se musí přizpůsobit velikosti 

organizace, požadavkům na rozsah funkcí 

a modelu provozu a správy. Moderní systém 

může být sestaven způsobem, který umožňuje 

snadnou instalaci a efektivní práci na běž-

ném notebooku, například pro samostatnou 

mzdovou účetní. Na druhém konci spektra 

lze takový systém provozovat ve střední nebo 

velké organizaci s tisíci zaměstnanci, s využitím 

robustních databázových a aplikačních serverů 

a vícevrstvé architektury. Takto širokého rozsa-

hu použitelnosti a výkonu lze dosáhnout pouze 

díky použití architektury, která umožňuje sesta-

vit variabilní konfigurace systému – od samo-

statné instalace až po vícevrstvou architekturu.

Variabilita a přizpůsobení 
potřebám uživatelů
Personální systém je většinou vyvíjen pro 

rozmanité společnosti tak, aby šel přizpůsobit 

jejich potřebám. Vedle modularity je samo-

zřejmou vlastností zákaznická a uživatelská 

konfigurace. Některá nastavení jsou na úrovni 

celého systému a mění chování aplikace, jiná 

jsou navázána na konkrétního uživatele a při-

nášejí mu větší komfort práce. Důležitou sou-

částí je obecný generátor výstupních sestav, 

pomocí kterého lze snadno vytvářet vlastní 

sestavy, případně exportovat data do různých 

formátů (XML, XLS, PDF, …).

Orientace na personální 
procesy a workflow
Stále větší důraz je kladen na skutečnou pod-

poru personálních procesů v organizacích, 

nikoli pouhé shromažďování a zpracovává-

ní personálních dat. Tato koncepce umož-

ňuje zavést on-line zpracování procesů 

(workflow) pro evidenci pracovní doby, 

přesčasové práce, plánování dovolených, 

návrhy a schvalování pracovních cest, 

plány vzdělávání a další činnosti. Systém 

automaticky hlídá všechny nastavené po-

vinnosti, časové intervaly, nároky a stavy 

zpracování. Zpracování personálních pro-

cesů je podpořeno systémem zpráv a upo-

zornění, které jsou automaticky rozesílány 

e-mailem s odkazem na okamžité řešení 

požadavku v aplikaci.

Personální systém 
otevřený pro všechny 
zaměstnance
Současný HR systém již není určen pouze 

pro pracovníky personálních útvarů, ale 

doslova pro všechny zaměstnance společ-

nosti. Pro zaměstnance a jejich nadřízené je 

standardně k dispozici personální web „se 

samoobsluhou“, založenou na internetovém 

prohlížeči, s intuitivním ovládáním bez nut-

nosti zvláštního školení, instalace a údržby. 

Pro personalisty, mzdové účetní a vedení 

organizace se požaduje komfortní, funkčně 

bohaté uživatelské prostředí, které lze jen 

obtížně realizovat v rámci webového pro-

hlížeče. Řešením pro tyto uživatele je tech-

nologie funkčně bohatého (smart) klienta, 

který je automaticky nainstalován na počítač 

uživatele. Smart klient komunikuje s cent-

rálním HR systémem a poskytuje uživateli 

komfort srovnatelný s lokální nebo klient/

server aplikací.

Personální systém, který využívají všichni 

zaměstnanci organizace, musí být vybaven 

robustním systémem pro autentizaci uživatelů 

a řízení jejich přístupu k operacím a údajům. 

Výhodou je svázání organizační struktury 

společnosti, jejíž model je udržován v HR 

systému, se systémem řízení přístupu a opráv-

nění uživatelů.

Propojení systémů – 
princip „vše v jednom“
Stále častějším požadavkem zákazníků je 

propojený systém typu „vše v jednom“. 

Uživatelé bývají frustrováni z nepropoje-

nosti specializovaných systémů různých 

dodavatelů i z nákladů na pořízení a údržbu 

některého z komplexních podnikových 

systémů. Právě v personální oblasti existují 

těsné vazby a závislosti mezi jednotlivými 

oblastmi řízení lidských zdrojů. Personalis-

tika poskytuje aktuální údaje o zaměstnan-

cích, zvláště důležité jsou údaje o začátku 

a konci pracovněprávních vztahů, o úvazku 

a dovolené, o přeřazení na jinou pozici 

nebo lokalitu, případně změnu nadříze-

nosti. Mzdový systém může automaticky 

využívat docházkové údaje pro výpočet 

složek mzdy a náhrad. Docházka poskytuje 

podklady pro zjištění nároků na příspěvek 

zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. 

Není třeba implementovat nejrůznější roz-

hraní a můstky pro transformaci a přenos 

dat mezi systémy ani řešit velmi kompliko-

vané změny závislých údajů při opravách 

v minulosti. Jednodušší je též obnova dat 

ze zálohy než v případě systémů, které ne-

mají společnou databázi. Systém typu „vše 

v jednom“ je výhodný především v situaci, 

kdy se uživatel rozhoduje o pořízení no-

vého systému, nové technologie, nalezení 

úspor při provádění režijních činností nebo 

zefektivnění firemních postupů. Přesto 

nemusí být vždy efektivní požadovat za 

každou cenu systém, který umí úplně vše. 

Například podnikové ekonomické systémy 

mají relativně malou vazbu na systémy pro 

řízení lidských zdrojů a lze je proto snadno 

provozovat samostatně. I v případě nepro-

pojených systémů lze poměrně snadno 

získat zajímavé informace z jejich databází 

s použitím manažerské nadstavby založené 

na použití vhodného systému business 

intelligence. ■
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