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Jsme tu, abychom Vám byli oporou v neustálém zlepšování Vaší firmy  

Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu  

pracovních skupin a jednotlivců 

 

 

Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? 

Anotace 
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Interim HR manažer 

Senior Konzultant 

• nastavování vnitřních systémů 

 

• Zkušenosti z komerčních subjektů 

• Velikost firem kolem 50 až 350 zaměstnanců 

 

Anotace 
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• Firma nedosahuje svých cílů (plánovaných) 

• Management není spokojen,  
nedosahuje požadovaných výsledků  

• Skupiny zaměstnanců si přijdou „na své“ 

 

• Závěr? 

• ….. Máme problém s motivací  
(myšleno systém odměňování) 

 

Výchozí stav 
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Motto: „Co neměřím, to neřídím...“ 

 

Zásah do firemních systémů 

• Výměna IS 

• Personální audit 

 

• Procesní přístup 
• Mapování procesů 

• Vstupy, výstupy, činnosti 

• Definice rolí 

• Definice prac. míst 

 

 

Co se pak ve firmě děje? 

Obchod Výroba Logistika 
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Návrat k základům firmy 

• Vize a strategie 

 

Management si musí vyjasnit 

• Proč firma existuje? 

• Co dodáváme zákazníkům? 

• Jaká je úloha mého procesu? 

 

Pochopení strategie 

Obchod Výroba Logistika 
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Koncept Balanced Score Card 

Budoucnost 

Minulost a 

současnost Finanční perspektiva 
Abychom měli finanční úspěch, jak 

bychom měli vystupovat před 

akcionáři? 

Vize a 

strategie 

Interní procesy 
Abychom uspokojili naše zákazníky a 

akcionáře, v jakých procesech musíme 

být nejlepší? 

Zákaznická perspektiva 
Abychom naplnili naši vizi, jak bychom 

měli vystupovat před zákazníky? 

Učení se a růst 
Abychom naplnili naši vizi, jak si 

udržíme schopnost měnit se a 

zlepšovat? 
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HR je správce procesů 

• Organizace a personální strategie 

• Hodnocení výkonu 

• Odměňování 

• Rozvoje kompetencí a vzdělávání 

 

Role „metodika“, podpora liniového vedení 

 

Jakou roli v tom hraje HR manager? 
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• Výsledkem diskuze je shoda nad strategií 

• Celofiremní BSC – cíle v jednotlivých dimenzích  

a vyjasněné metriky 

• „Management to vzal za své“ 

• Vidí v tom cestu jak dosáhnout svých cílů 

 

 

 

Strategie převedená do BSC 

Firma 

BSC 
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• Vysvětlování strategie do nižších pater 

• Nepřehnat množství ukazatelů 

• Příčinná souvislost vertikální, musí navazovat i horizontálně 

• Časová náročnost 

• Vysvětlit, nastavit, začít hodnotit a případně provést úpravy 

• Je to cyklus učení 

Strom procesů – metriky BSC 

Obchod Výroba Logistika 

Firma 

BSC 

BSC BSC BSC 
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Strom procesů – metriky BSC 

Obchod Výroba Logistika 

Firma 

BSC 

BSC 

BSC BSC BSC 

BSC 
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• Rozpad se shora dolů 

• Manažer, správce oblasti, musí porozumět svým cílům  
a jak vážou na vyšší cíle 

• Teprve pak je schopen definovat cíle pro podřízené 

• Důležité je ztotožnění 

 

• Docela časově náročný proces 

• Pouze nezbytně nutné procesní metriky 

• Důležité je soustředit se na podstatné 

Pravidla pro rozpad BSC metrik 
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Komunikace 

• Neustálé sledování propojení a příčinné souvislosti vůči 
nadřazeným cílů a procesnímu toku 

 

Minimum ukazatelů - metrik 

• Pracovník musí chápat, jak dokáže danou metriku 
ovlivnit 

• Nebát se „měkčích“ ukazatelů, metrik 

• Důraz na nefinanční perspektivy 

 

Pravidla pro sestavení BSC metrik 
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Postupné zavádění do života 

Pravidelný systém reportingu 

 

• Reporting musí být živý, musí se s výstupy pracovat 

• Nutno zavést a udržovat takt měření (M, Q, Y) 

 

• Vhodné použít nějaký SW nástroj 

 

Vyhodnocení metrik BSC systému 
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Příklad ukazatelů 
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Příklad mapy 
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Příklad ukazatelů 
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Dotazy, diskuze? 
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Děkuji za pozornost    

 
 

www.trimcon.cz 


