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Anotace 

 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na problematiku měření výkonnosti 

lidských zdrojů v podnicích. Hlavním cílem dizertační práce je na základě 

teoreticko-metodologických východisek navrhnout komplexní přístup k měření 

výkonnosti zaměstnanců v malých a středních podnicích. Hlavní cíl je rozpracován 

do vědecko-výzkumného, pedagogického, publikačního a praktického cíle. Vědecko-

výzkumným cílem dizertační práce je zhodnotit současnou situaci v přístupech 

k měření výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 

v Moravskoslezském kraji a zhodnotit míru vyuţívání kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů v této oblasti a dále na základě zjištěných poznatků 

navrhnout moţnosti aplikace komplexního systému zahrnujícího jak kvantitativní, 

tak kvalitativní faktory v rámci měření výkonnosti lidských zdrojů s cílem získání 

komplexních informací o výkonnosti lidských zdrojů. Pedagogický cíl spočívá 

ve shromáţdění a systematizaci poznatků týkajících se měření výkonnosti lidských 

zdrojů pro následnou moţnost jejich aplikace v pedagogické činnosti. Publikačním 

cílem je publikovat zjištěné výsledky a závěry vyplývající z provedeného výzkumu 

v dizertační práci. Praktický cíl spočívá ve vypracování metodiky aplikace 

komplexního systému ukazatelů v procesech měření výkonnosti lidských zdrojů 

v současné praxi pro umoţnění komplexního zhodnocení výkonnosti lidských zdrojů 

na úrovni organizace, na úrovni podnikových útvarů, ale také na úrovni jednotlivých 

pracovníků, a to s přihlédnutím ke specifikům malých a středních podniků a 

při respektování současných trendů vyplývajících z teoretických východisek 

problematiky. Postup práce je zaloţen na rešerši a kritické analýze odborných zdrojů 

zaměřených na řešenou problematiku a získání primárních dat na základě vlastního 

výzkumu autora. Na základě syntézy získaných poznatků je navrţen přístup k měření 

výkonnosti zaměstnanců respektující identifikované sloţky výkonnosti. Navrţený 

model se opírá o jednotlivé oblasti výkonnosti a její časové hledisko, přičemţ jsou 

tyto sloţky posuzovány na třech organizačních úrovních – úrovni jednotlivce, útvaru 

a celé organizace. 

  



 

 

Annotation 

 

The dissertation focuses on the field of human resources performance measurement 

in the companies. The main goal of the thesis is to design a comprehensive approach 

to the performance measurement of employees in small and middle enterprises 

through a theoretical-methodological basis. This main goal is divided 

into the scientific research, pedagogical, publication and practical goals. The 

scientific research goal of the dissertation is to evaluate the present situation 

in the approaches to performance measurement in the area of human resource 

management in the small and middle companies in the Moravian-Silesian region and 

to evaluate the rate of application of quantitative and qualitative indicators in this 

area. Then, based on the gained knowledge, propose the possibilities of application 

of a complex system that covers quantitative and qualitative factors 

within performance measurement of human resources with the purpose of getting 

complex information about the human resources performance. The pedagogical goal 

consists of gathering and systemization of knowledge concerning performance 

measurement of human resources for their application in the pedagogical activity. 

The publication goal is to publish the findings showed by the research conducted 

for this dissertation. The practical goal consists of designing a procedure 

of application of the complex system of indicators into the performance measurement 

of human resources on the organizational, department, and individual levels, 

respecting the distinctiveness of the small and middle enterprises. The procedure is 

based on research and critical analysis of expert sources focused on discussed field, 

and on acquiring primary data based on own research of the author`s. In the next step 

the acquired knowledge is synthesized to design an approach of performance 

measurement of employees that reflects identified segments of the performance. 

Proposed model is based on particular performance areas and the temporal aspects 

of the measurement where these areas are evaluated in three organizational levels – 

individual, department and whole organization. 
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Úvod 

Role a význam lidských zdrojů v podniku neustále rostou, přičemţ právě lidé 

mohou být jedním z nejdůleţitějších zdrojů konkurenční výhody. Pro získání této 

konkurenční výhody je nezbytné soustavně investovat prostředky do pracovníků 

podniku. Při investování do lidských zdrojů za účelem zvýšení jejich kvalifikace a 

výkonnosti je důleţitá nejen volba vhodných motivačních a rozvojových prostředků 

a programů, ale pro efektivní řízení je nutná analýza efektivnosti lidských zdrojů, 

při které se management musí zaměřit jak na vstupy v procesu řízení lidských zdrojů, 

tak na výstupy kvalitativní i kvantitativní povahy. 

V současnosti se často v souvislosti se zaměstnanci hovoří o koncepci 

lidského kapitálu. Právě investice do lidského kapitálu a jejich návratnost je moţné 

srovnat s investicemi do hmotných aktiv, ovšem s tím rozdílem, ţe o efektech 

z těchto investic rozhodují pracovníci, kteří je poskytují zaměstnavateli. Dalším 

podstatným rozdílem je skutečnost, ţe hmotná aktiva lze opravit a relativně snadno 

nahradit, zatímco lidský kapitál je zcela jedinečný. Právě tato jedinečnost vytváří 

celou řadu bariér a úskalí při práci s lidmi v podnicích. Člověka v podniku, resp. jeho 

potenciál a předpoklady, nelze řídit stejně jako stroj, nelze jej tedy nutit k vyuţívání 

jeho potenciálu pro potřeby podniku, beze ztrát nahradit jiným zaměstnancem, 

do důsledků znemoţnit vyuţití investic do lidských zdrojů jiným podnikem apod. 

Významným problémem v tomto kontextu se jeví také aplikace měřících nástrojů 

v oblasti lidských zdrojů, které jsou schopny na tato specifika jen částečně reagovat. 

Z jiného úhlu pohledu právě tato jedinečnost představuje významný zdroj 

konkurenční výhody, který nemůţe poskytnout ţádný jiný typ kapitálu v podniku. 

Lidé jsou prvkem, který umoţňuje podniku odlišit se od ostatních a především 

zvyšuje konkurenceschopnost podniku v dnešním turbulentním podnikatelském 

prostředí, přičemţ tento vliv lidských zdrojů na konkurenceschopnost podniku 

neustále roste.  

V centru pozornosti teoretiků i praktiků zabývajících se řízením lidských 

zdrojů stojí hodnocení výstupů lidské činnosti v organizacích, tedy problematika 

měření, hodnocení a posuzování výkonu zaměstnanců. Pokud se pracuje, hodnotí a 

měří náklady na zaměstnance, je nezbytně nutné hodnotit a měřit i výnosy, které 
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ze zaměstnání lidí v organizacích plynou. Zásadním problémem je, ţe tyto náklady 

jsou zpravidla relativně snadno kvantifikovatelné a měřitelné, zatímco v případě 

výnosů vyplývajících z práce zaměstnanců se tato kvantifikovatelnost vytrácí.  

Výstupy lidské práce jsou natolik komplexní a ve velké míře i abstraktní, ţe 

je nelze postihnout pouhým izolovaným ukazatelem. Samotný charakter lidské práce 

prochází turbulentním vývojem, přičemţ roste význam znalostí a kvalitativních 

aspektů práce nad fyzickými výstupy vyjádřitelnými v podobě měřitelných veličin. 

Význam znalostí vzrostl do té míry, ţe se začal pouţívat pojem znalostní pracovníci i 

v těch oblastech, kde dříve znalosti hrály jen okrajovou roli. Roste také význam 

sluţeb vůči primárnímu a sekundárnímu sektoru, kde jsou výstupy práce méně 

konkrétní a kvantifikovatelné. Často není moţné výstupy práce ani přesně měřit 

pomocí běţných ukazatelů a jednotek. Navíc lidský faktor vykazuje takovou míru 

individuality, ţe je velmi obtíţné standardizovat výstupy práce zaměstnanců 

do jednotných ukazatelů. 

Skutečnost, ţe výstupy lidské práce nabývají na komplexnosti a abstraktnosti, 

vede k tomu, ţe na významu přibývají komplexní systémy měření výkonnosti, které 

vycházejí z různých pohledů na výkonnost, přičemţ zohledňují a posuzují vybrané 

aspekty výkonnosti. S rostoucí komplexností těchto modelů vzrůstá také 

administrativní, organizační a finanční náročnost jejich aplikace, která se můţe 

projevit obzvláště v případě malých a středních podniků.  

I přes uvedenou náročnost měření výkonnosti zaměstnanců je přeci jen 

nezbytné výstupy lidské práce měřit. Ať uţ je tímto měřením rozuměno přísně 

standardizované měření kvantifikovatelných ukazatelů, nebo spíše posuzování měně 

kvantifikovatelných a ve větší míře nehmatatelných hledisek, je tento proces 

nezbytný pro zhodnocení efektivity lidské práce prostřednictvím jejích vstupů a 

výstupů. 

Hlavním cílem dizertační práce je na základě teoreticko-metodologických 

východisek navrhnout komplexní přístup k měření výkonnosti zaměstnanců v malých 

a středních podnicích. Hlavní cíl bude dále rozpracován do cílů vědecko-

výzkumného, pedagogického, publikačního a praktického, přičemţ tyto cíle budou 

blíţe specifikovány v kapitole 1.  

Dizertační práce bude zaměřena na problematiku měření výkonnosti lidských 

zdrojů při respektování skutečnosti, ţe se jedná o problematiku komplexní a 

dynamicky se rozvíjející. V rámci teoretických východisek problematiky budou 
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charakterizovány současné přístupy k měření výkonnosti zaměstnanců na základě 

tuzemských i zahraničních odborných zdrojů. Důraz přitom bude kladen také 

na koncepci lidského kapitálu a moţnosti jeho měření.  

V aplikační části práce bude realizován výzkum v rámci řešené problematiky, 

který bude zaměřen na zhodnocení přístupu malých a středních společností k měření 

výkonnosti lidských zdrojů a určení významu jednotlivých sloţek výkonnosti. 

Následně bude provedena syntéza poznatků získaných v rámci dizertační práce a 

na jejím základě navrţen přístup k měření výkonnosti zaměstnanců, který bude 

respektovat zjištěné skutečnosti. 
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1 Cíl práce a použité výzkumné metody 

Dizertační práce bude zaměřena na vyuţívání kvantitativních a kvalitativních 

ukazatelů a komplexních přístupů k měření výkonnosti v oblasti lidských zdrojů 

na různých úrovních řízení podniku, přičemţ bude kladen důraz na identifikaci 

jednotlivých sloţek výkonnosti. Z pohledu praktické aplikace bude práce především 

zaměřena na malé a střední podniky v Moravskoslezském kraji.  

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem dizertační práce bude na základě teoreticko-metodologických 

východisek navrhnout komplexní přístup k měření výkonnosti zaměstnanců v malých 

a středních podnicích. Hlavní cíl je dále rozpracován do cíle vědecko-výzkumného, 

pedagogického, publikačního a praktického. 

Vědecko-výzkumným cílem dizertační práce bude zhodnotit současnou 

situaci v přístupech k měření výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů v malých a 

středních podnicích v Moravskoslezském kraji a zhodnotit míru vyuţívání 

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů v této oblasti a dále na základě zjištěných 

poznatků navrhnout moţnosti aplikace komplexního systému zahrnujícího jak 

kvantitativní, tak kvalitativní faktory v rámci měření výkonnosti lidských zdrojů 

s cílem získání komplexních informací o výkonnosti lidských zdrojů.  

Pedagogický cíl spočívá ve shromáţdění a systematizaci poznatků týkajících 

se měření výkonnosti lidských zdrojů pro následnou moţnost jejich aplikace 

v pedagogické činnosti. 

Publikačním cílem bude publikovat zjištěné výsledky a závěry vyplývající 

z provedeného výzkumu v dizertační práci. 

Praktický cíl dizertační práce bude spočívat ve vypracování metodiky 

aplikace komplexního systému ukazatelů v procesech měření výkonnosti lidských 

zdrojů v současné praxi pro umoţnění komplexního zhodnocení výkonnosti lidských 

zdrojů na úrovni organizace, úrovni podnikových útvarů, ale také na úrovni 

jednotlivých pracovníků, a to s přihlédnutím ke specifikům malých a středních 
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podniků a při respektování současných trendů vyplývajících z teoretických 

východisek problematiky.  

Tyto cíle budou naplněny na základě postupu specifikovaného v následující 

podkapitole. 

1.2 Použité výzkumné metody 

V dizertační práci budou vyuţity vědecké metody jak empirické, tak logické 

účelným způsobem tak, aby bylo dosaţeno cílů dizertační práce. Zpracování 

dizertační práce bude rozčleněno do několika fází. 

V první fázi budou na základě odborných poznatků formulována teoretická 

východiska řešené problematiky. Teoretická část práce bude zaloţena na rešerši 

odborných pramenů, a to domácích i zahraničních, přičemţ bude kladen důraz 

na publikace monografické a seriálové. Výsledkem této fáze zpracování řešené 

problematiky bude objasnění současné úrovně dosaţených poznatků v oblasti měření 

výkonnosti lidských zdrojů a vytvoření teoretických základů pro další výzkum. 

Získání primárních dat bude zajištěno ve druhé fázi. Primární data pro účely 

analýzy budou získána pomocí metody dotazování, konkrétně pomocí písemného 

dotazování. 

Lze konstatovat, ţe obzvláště písemné dotazování v organizacích je velmi 

frekventovaným nástrojem sběru primárních informací (Surynek, Komárková, 

Kašparová, 2001). Tato skutečnost představuje jistou bariéru při uplatňování metody, 

kdy společnosti jsou zatíţeny značným mnoţstvím písemného dotazování. O to 

cennější jsou data získaná touto metodou, protoţe dokumentují skutečnost, ţe 

výzkum byl realizován kvalitně, coţ mělo vliv na respondenty a jejich ochotu se na 

výzkumu podílet, a bylo tedy moţné potřebná data získat. 

Výhodou písemného dotazování je především časová nenáročnost 

pro respondenty a také jejich anonymita. Oba faktory mohou v současnosti 

významně ovlivnit ochotu respondentů podílet se na výzkumu, proto se metoda 

písemného dotazování jeví jako vhodná. 

Dotazník bude zaměřen na malé a střední podniky v Moravskoslezském kraji 

a jeho účelem bude zmapovat současnou situaci v oblasti měření výkonnosti lidských 

zdrojů ve zkoumaných podnicích, zhodnotit podíl kvalitativních faktorů v tomto 



10 

 

měření a určit potřeby praxe, co se týká vyuţití kvantitativních a kvalitativních 

indikátorů v podobě komplexního přístupu. 

Získaná data budou vyhodnocena pomocí statistických ukazatelů, především 

statistických měr variability. 

Výsledkem této fáze zpracování dizertační práce bude získání primárních 

informací k dané problematice, které povedou ke zmapování současného stavu 

v Moravskoslezském kraji a především ke specifikaci potřeby praxe v oblasti 

vyuţívání kvalitativních a kvantitativních indikátorů v měření výkonnosti lidských 

zdrojů v podnicích. 

Ve třetí fázi zpracování dizertační práce budou vyuţity logické vědecké 

metody jako analýza, syntéza, indukce a dedukce.  

Analýza spočívá v rozloţení celku na jeho komponenty a zkoumání vztahů 

mezi nimi. V syntéze se jedná naopak o sloţení části do celku a o popis hlavních 

organizačních principů, kterými se celek řídí v závislosti na jeho částech (Hendl, 

2008). 

Moţnosti měření výkonnosti lidských zdrojů budou analyzovány na základě 

jednotlivých oblastí výkonnosti a také kvantitativních a kvalitativních kritérií, které 

budou identifikovány na základě studia odborné literatury a dotazníkového šetření. 

Získané výsledky budou pomocí syntézy převedeny do podoby návrhu moţností 

aplikace kvantitativních a kvalitativních indikátorů v komplexním přístupu k měření 

výkonnosti lidských zdrojů. Vytvořené návrhy budou respektovat jak teoretická 

východiska zjištěná studiem odborné literatury, tak potřeby praxe získané pomocí 

empirických vědeckých metod v podobě primárních dat. 

Dedukce spočívá v logickém odvození závěru z mnoţiny jiných tvrzení, která 

lze povaţovat za pravdivá. Dedukci lze vyuţít v případě, ţe je potřeba nějaký případ 

podřídit určitému pravidlu, tzn., ţe se na tento případ aplikuje teorie. Indukce 

znamená, ţe z pravidelnosti zkoumaných událostí je odvozeno obecné pravidlo 

o pravidelnosti, která je platná pro jiné události na jiném místě nebo jiném čase 

(Hendl, 2008). 

Návrh aplikace kvantitativních a kvalitativních indikátorů pro měření 

lidských zdrojů bude vytvořen na základě dedukce z vědecko-teoretických 

východisek zformulovaných v teoretické části dizertační práce a na základě indukce 

ze skutečností, které vyplynou ze získaných primárních dat na základě realizovaného 

dotazníkového šetření.  
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Výsledkem této závěrečné fáze zpracování dizertační práce bude zhodnocení 

a specifikace moţností aplikace kvantitativních a kvalitativních indikátorů 

v komplexním přístupu k měření výkonnosti lidských zdrojů, v malých a středních 

podnicích. 
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2 Teoretická východiska měření výkonnosti lidských 
zdrojů 

 V následujícím textu bude charakterizována problematika měření výkonnosti 

v oblasti lidských zdrojů, budou definovány klíčové pojmy a uvedeny charakteristiky 

v oblasti měření tak klíčového faktoru pro úspěšnost podniku, jakým jsou jeho 

zaměstnanci. 

Problematika měření výkonnosti je nejprve zasazena do širšího konceptu 

řízení lidských zdrojů, jehoţ klíčové charakteristiky ovlivňují chápání výkonu a 

výkonnosti. Následně jsou objasněny souvislosti měření výkonnosti s problematikou 

lidského kapitálu a prezentovány moţnosti měření výkonnosti lidských zdrojů jak 

s pomocí jednotlivých indikátorů, tak na základě komplexních přístupů k této 

problematice. 

2.1 Měření výkonnosti v kontextu řízení lidských zdrojů 

Přístup k lidem v organizacích prošel na konci dvacátého a především ve 

dvacátém prvním století velmi dynamickým vývojem. Ještě více se upevnilo chápání 

zaměstnanců jako klíčového aktiva podniku a zdroje její konkurenční výhody, kterou 

lze charakterizovat jako asymetrii nebo rozdíl v jakékoli charakteristice podniku, 

který umoţňuje poskytnout zákazníkovi lepší sluţby oproti ostatním podnikům a 

v důsledku toho vytvořit větší hodnotu pro zákazníka a dosáhnout mimořádného 

výkonu (Stavrou et al., 2007).  Jedná se tedy o přístup, který zcela koresponduje 

s moderním konceptem řízení lidských zdrojů. 

2.1.1 Moderní trendy v oblasti řízení lidských zdrojů 

V oblasti řízení lidských zdrojů dochází stejně jako v jiných sférách řízení 

organizace a lidské společnosti obecně k zásadním změnám. Jedním z trendů 

současnosti je růst podílu sluţeb na úkor výroby, roste vyuţívání distanční práce. 

Vzrůstá globální konkurence, kdy zde jako důleţité faktory působí snadno 
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přenositelná technologie a odstraňování obchodních bariér mezi zeměmi. Organizace 

stále více zdůrazňují svou orientaci na zákazníky (Walker a kol. 2003, s. 16). „Nová 

ekonomika (new economy) je globální, síťovanou ekonomikou, vytvářející nový 

konkurenční prostor a redefinující podstatu a model podnikání“ (Stýblo, 2001, s. 9). 

Mění se také útvary řízení lidských zdrojů. Určitá skupina pracovníků jiţ 

nemůţe vědět vše o personálních aspektech podniků, které jsou z hlediska produktů, 

sluţeb a globalizace natolik rozmanité, ţe potřebují ke svému fungování komplexní 

politiku lidských zdrojů, která se vypořádá s různými formami odměňování, 

plánování, vzdělávání a alokace pracovníků (Walker a kol. 2003, s. 16). I nové pojetí 

výroby má charakter sluţby, resp. servisu pro návazné činnosti, resp. interní 

zákazníky. Nové technologie ovlivňují řízení lidských zdrojů tak, jak je uvedeno 

v tabulce 2.1. 

 

Tab. 2.1 Trendy v oblasti řízení lidských zdrojů 

Od K 

Lokálního 

Administrativy 

Vnitropodnikových sluţeb 

Transakcí – pouhého vykonávání činností 

Nediferencovaného podnikového 

plánování 

Globálnímu 

Samoobsluţným systémům 

Outsourcingu 

Tvorbě informací – strategické úloze 

Individualizovanému plánování pro 

zaměstnance i manaţery 

Zdroj: Walker a kol., 2003 

 

Organizace redukují počet kmenových zaměstnanců a vyuţívají ve větší míře 

periferních zaměstnanců. S pomocí dalších postupů jako outsourcing se stávají tzv. 

“flexibilními firmami“. Dochází často ke vzniku tzv. „virtuálních firem“, kde 

podstatná část pracovníků pracuje z domova a do kanceláře přicházejí jen ve 

specifických případech (Armstrong, 2002, s. 46). 

Významným trendem je také outsourcing, který se týká i oblasti personální 

práce. Pro outsourcing personálních činností existují především následující důvody 

(Armstrong, 2007, s. 71): úspora nákladů, koncentrace úsilí personalistů a získání 

odbornějších sluţeb. V souvislosti s outsourcingem personální práce souvisí i nová 

role, kterou je řízení personálního obchodu, jejímţ účelem je řídit externí dodavatele 

personálních sluţeb. Externím firmám můţe být svěřena široká škála činností, 
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zahrnující mzdové účetnictví, získávání a rozmísťování pracovníků, zaměstnanecké 

výhody apod. (Walker a kol., 2003, s. 21). 

Dalším důleţitým trendem je empowerment, který v podstatě znamená 

důvěřovat zaměstnancům, ţe budou dělat to, co je správné a vkládat v ně více důvěry 

neţ obvykle (Walker a kol., 2003, s. 56). 

V kontextu těchto souvislostí se ovšem zvýrazňují také problémy, kterým 

musí čelit řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2007, s. 44): 

 Globalizace vytváří na organizace tlak, aby pracovaly jak s výrobními 

faktory, tak s výrobky a informacemi po celém světě. To přináší další 

moţné překáţky jako nestálost politické situace, měnící se kurzy měn, 

různorodost kultur aj. 

 Ziskovost prostřednictvím růstu znamená, ţe firmy musí podporovat 

kreativitu a inovace prostřednictvím podpory vzájemného učení se 

mezi pracovníky.  

 Technika a technologie, kterou je třeba vyuţívat jako produktivní 

součást pracovního prostředí.  

 Intelektuální kapitál je pro organizace zdrojem konkurenční výhody. 

Problémem v organizaci je zajistit, aby byl personální management 

schopen nalézt, přizpůsobit, odměňovat a především udrţet si lidský 

kapitál.  

 Změna a reakce na ni představuje pro firmy jeden z největších problémů. 

Stále turbulentnější prostředí vyţaduje přizpůsobování se změnám, rychlé 

a soustavné učení a přijímání nových strategických poţadavků. 

Kaplan a Norton (2005) doplňují další charakteristiky soudobého 

podnikatelského prostředí, mezi které mimo jiné uvádějí segmentaci trhu a s ní 

spojené uspokojování osobnějších potřeb zákazníků, spojení se zákazníky a 

dodavateli prostřednictvím integrovaných systémů a integraci vnitropodnikových 

procesů. 

V reakci na tyto výzvy, příleţitosti, ale i ohroţení je třeba vytvářet a aplikovat 

moderní koncepce přístupů k zaměstnancům, které na tyto trendy budou efektivně 

reagovat. 
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2.1.2 Proces řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je v evropském a americkém prostředí chápáno jako 

souhrn metodologií a rozhodování, jejichţ cílem je řídit a rozvíjet lidský potenciál 

v organizacích (Livian, Praţská, 1997). Pro srovnání Armstrong (2007, s. 27) 

definuje řízení lidských zdrojů jako „strategický a logicky promyšlený přístup 

k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a 

kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace“.  

V tomto pojetí jsou lidské zdroje chápány jako zdroj konkurenční výhody a 

také jako lidský kapitál, do kterého je nutné investovat prostřednictvím vzdělávání a 

rozvoje. Lidské zdroje jsou stále častěji chápány jako potenciální bohatství 

organizace. Ovšem stejně důleţité jako investice do lidských zdrojů je i racionální 

zhodnocení efektivnosti těchto investic, přičemţ obecným cílem řízení lidských 

zdrojů je úspěšné plnění cílů organizace prostřednictvím lidí. Význam lidských 

zdrojů výstiţně podtrhuje Drucker, který uvádí, ţe „nejcennějším aktivem instituce 

21. století, ať podnikové či nepodnikové, budou její pracovníci disponující znalostmi 

a jejich produktivita“ (Petříková a kol., 2010, s. 181). Ulrich (1998) shrnuje, ţe 

lidské zdroje by měly být sledovány z pohledu výsledků, které vytvářejí organizační 

hodnotu pro zákazníky, investory a pracovníky. 

Cyklus lidských zdrojů v kontextu měření pracovního výkonu lze znázornit 

pomocí 4 procesů, které jsou realizovány v organizacích, jak je uvedeno na obrázku 

2.1. Těmito procesy jsou výběr, hodnocení (řízení pracovního výkonu), odměňování 

a rozvoj (Armstrong, 2002, s. 31). 

 

Obr. 2.1 Cyklus ŘLZ 

 

 

 

 

 

Zdroj: Armstrong, 2002 

 

Měření výkonnosti je klíčový faktor pro proces řízení pracovního výkonu, 

který lze charakterizovat jako manaţerský nástroj, který „umoţňuje konkretizaci cílů 

Výběr 
Řízení prac. 

výkonu 

Odměňování 

Rozvoj 

Pracovní 

výkon 
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a strategických záměrů společnosti, čímţ přispívá k jejich dosaţení a spravedlivému 

ocenění pracovníka a tím působí na jeho motivaci“ (Wagnerová, 2008, s. 12). Stýblo 

(2001, s. 47) z pohledu personálních činností doplňuje, ţe jejich efektivita se zkoumá 

z hlediska plnění podnikových cílů a záměrů, očekávaných účinků a také ve vazbě na 

ostatní řídící činnosti. Od rozvoje lidských zdrojů se vyţaduje příspěvek 

ke zvyšování podnikové výkonnosti za předpokladu udrţení určité morální úrovně a 

také měřitelnost výsledků. 

Odměňování a rozvoj jsou důleţitými procesy v organizaci, které mohou 

stimulovat její výkon. Je ovšem důleţité zohledňovat nejen krátkodobé, ale i 

dlouhodobé hledisko těchto procesů, protoţe právě měření výkonnosti s důrazem na 

zhodnocení budoucího vývoje je často opomíjeným aspektem. Organizace zpravidla 

kladou důraz na měření okamţitého výkonu bez zhodnocení produkční schopnosti 

organizace v budoucnu. Velmi důleţité je tedy respektovat strategický přístup 

k řízení lidských zdrojů. 

Při vytváření strategií a postupů v oblasti řízení lidských zdrojů je třeba brát 

ohled na skutečnost, kterou shrnuje kontingenční teorie. Podstatou teorie je, ţe pro 

definici cílů, politik, strategií a činností v rámci řízení lidských zdrojů je důleţité brát 

v úvahu i okolnosti, ve kterých organizace funguje. Tato teorie zdůrazňuje potřebu 

nalezení souladu mezi aktuálním stavem organizace a procesy, postupy a praktikami, 

které v ní probíhají (Armstrong, 2007, s. 43). 

Richardson a Thompson (1999) definovali 3 přístupy k vytváření strategií 

v oblasti řízení lidských zdrojů (Armstrong, 2007, s. 133-135): 

 Přístup vycházející z nejlepšího postupu (praxe) předpokládá, ţe existuje 

určitý soubor nejlepších postupů, jejichţ uplatňováním je moţné zvýšit výkon 

organizace. 

 Přístup nejlepšího přizpůsobení, který také lze označit jako „šití na míru“. 

Tento přístup koresponduje s kontingenční teorií a říká, ţe politiku řízení 

lidských zdrojů je třeba přizpůsobit podmínkám v organizaci a prostředí, ve 

kterém se organizace nachází. 

 Konfigurace, která vychází z předpokladu, ţe výkonnost lidských zdrojů lze 

zvýšit prostřednictvím vytváření propojených a navzájem souvisejících 

postupů. 
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Oblast lidských zdrojů podstatným způsobem přispívá ke zvyšování 

výkonnosti organizace. Typickými způsoby, jak můţe personální politika přispívat 

k výkonnosti organizace, jsou (Armstrong, 2002, s. 121): 

 budování pozitivní psychologické smlouvy
1
, 

 ovlivňování motivace a oddanosti pracovníků, 

 zvyšování jejich kvalifikace a rozšiřování kvalifikační základny 

podniku, 

 objasňování příleţitostí kariérního růstu a definování poţadavků 

na pracovníky, 

 aplikace procesů řízení pracovního výkonu a soustavného rozvoje, 

 uţívání systémů řízení odměňování, které demonstrují hodnoty 

důleţité pro organizaci, 

 vytváření strategií pracovních vztahů, podporující pracovníky 

ve vyjadřování jejich názorů. 

Měřením tohoto příspěvku k výkonnosti organizace se budou zabývat 

následující podkapitoly. 

2.1.3 Řízení pracovního výkonu 

V oblasti řízení lidských zdrojů je měření výkonu významným prvkem 

v kontextu řízení pracovního výkonu. Wagnerová (2008, s. 63) definuje řízení 

pracovního výkonu jako „proces hodnocení a zlepšování výkonu, zaloţený 

na dohodě o cílech a potřebách rozvoje, na hodnocení výsledků a výkonu“. Proces se 

týká jak pracovních výsledků, tak aspektů pracovního chování, které vedou 

k výkonu. Pro srovnání Armstrong (2007, s. 413) definuje tento proces jako 

„systematický proces zlepšování pracovního výkonu organizace pomocí rozvíjení 

výkonu jedinců a týmu“. Koubek (2004, s. 18; 2003, s. 60) dodává, ţe se jedná 

o „přístup zaloţený na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné 

smlouvy mezi manaţerem / nadřízeným a pracovníkem o budoucím pracovním 

výkonu…“.  

Jedním z důleţitých prvků tohoto pojetí je tedy princip uzavírání dohod 

(smluvních ujednání) o pracovních cílech a podmínkách pro jejich plnění 

                                                 
1
 Vychází se z předpokladu, ţe na obou stranách pracovního vztahu jsou jistá očekávání. 

Psychologickou smlouvu lze ve firmě uplatňovat na základě donucení, kalkulace (něco za něco) nebo 

nejlépe na základě spolupráce (Bláha, Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 
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(Dvořáková a kol., 2007, s. 252). Dohoda o pracovním výkonu ovlivňuje odměny 

pracovníků a oblasti jejich rozvoje a vzdělávání. Dohoda musí obsahovat kromě 

závazků pracovníka i závazky podniku a vedoucího pracovníka (Koubek, 2003, s. 

132). Wágnerová a kol. (2011, s. 57) v této souvislosti pouţívá také pojem řízení 

výkonnosti, který charakterizuje jako komplexní integrativní postup, „který je 

neoddělitelnou součástí managementu. Díky tomuto postupu je moţné sjednotit úsilí 

jednotlivců tak, aby bylo zajištěno úspěšné plnění cílů na jednotlivých organizačních 

úrovních.“ Také zde je zdůrazněn význam individuálních i organizačních cílů 

zaloţených na finančních i nefinančních ukazatelích. 

Řízení výkonnosti je tedy způsobem řízení a motivace pracovníků na základě 

cílů, které jsou charakterizovány na základě převáţně kvantitativních ukazatelů. 

Pro řízení výkonnosti jsou předpokladem jasné individuální a organizační cíle 

zaloţené na finančních ukazatelích, které podporují dosaţení strategie firmy, 

transparentní systém hodnocení, explicitní vztah mezi sloţkami hodnocené 

výkonnosti a odpovídající mechanismy odměňování. Pracovní hodnocení je v tomto 

kontextu chápáno jako součást řízení výkonnosti. Řízení výkonnosti je prostředkem 

dosahování lepších výsledků v organizaci (Wagnerová, 2008, s. 32 – 33). Výše 

uvedené podporuje i Dvořáková a kol. (2007, s. 252), kdy uvádí, ţe „cílem není jen 

zhodnotit pracovníkův výkon, ale motivovat jej ke společné formulaci pracovních 

cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a rozvoji vlastních 

schopností a dovedností.“ 

Cyklus řízení pracovního výkonu znázorňuje obrázek 2.2. 
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Obr. 2.2 Cyklus řízení pracovního výkonu 
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Zdroj: Armstrong, 2002 

 

Ze schématu vyplývá, ţe řízení pracovního výkonu neslouţí k pouhému 

monitorování výkonu, ale také k jeho přímému ovlivňování. Značný důraz se klade 

na komplexní přístup k řízení pracovního výkonu. Je třeba vzít v úvahu všechny 

aspekty systému, resp. organizace. Je nutné zahrnout všechny faktory a sloţky, které 

ovlivňují pracovní výkon na úrovni organizace, útvaru, týmu nebo jednotlivce 

(Koubek, 2004, s. 27). Ferris et al. (2008) navíc zdůrazňují kognitivní, emocionální, 

politický a vztahový kontext řízení hodnocení výkonu.  

Hodnocení výkonu je tedy základní aktivitou řízení lidských zdrojů vyvinutou 

za účelem určení stupně, v jakém zaměstnanci organizace dosahují stanovených 

úkolů (Feraru, Ciucescu, 2010). 

Při vytváření systému řízení pracovního výkonu je třeba brát v úvahu 

následující faktory (Walker a kol., 2003, s. 73): 

 trvalé zdokonalování, 

 vazba k jiným systémům, 

 zpevňování, 

 zapojení pracovníků, 

 rozvoj, 

 vazba k podnikové strategii, 

Hodnocení prac. výkonu Plánování osob. rozvoje 

Řízení prac. výkonu 

Výkon 

Definice role 
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 hodnocení a měření. 

Dalším významným faktorem je typ organizace. Helmig, Michalski a Lauper 

(2008) upozorňují na specifika personálního managementu ve veřejných a 

neziskových organizacích. Tyto se odlišují od podnikatelské sféry personálním 

sloţením, kdy jejich členové vykazují jinou motivační strukturu a musí být 

uplatňovány jiné způsoby vedení. Řízení pracovního výkonu je zde také ovlivněno 

systémem odměňování.   

Koubek (2004) od řízení pracovního výkonu odlišuje hodnocení pracovního 

výkonu, které chápe jako formální posouzení a klasifikování pracovníků jejich 

manaţery v souvislosti s hodnotícími rozhovory, přičemţ se orientuje spíše na 

minulost. Řízení pracovního výkonu je podle něj daleko širší a ucelenější proces 

řízení, jehoţ cílem je vyjasnit si vzájemná očekávání, který klade důraz na roli 

manaţerů a zaměřuje se spíše na budoucnost. Vzájemné souvislosti mezi pracovním 

hodnocením a řízení výkonnosti jsou názorně zobrazeny v obrázku 2.3. 
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Obr. 2.3 Pracovní řízení v řízení výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wágnerová, 2008 

 

Výchozím bodem procesu je stanovení cílů organizace a měřítek výkonnosti, 

které vychází zpravidla z podnikové strategie. Dále jsou stanoveny specifické cíle 

jednotlivých útvarů a měřítka výkonnosti. Dalším krokem je vytvoření cílů a měřítek 

pro jednotlivé pracovníky ze strany vedoucích a jejich sladění s cíly a měřítky 

vytvořenými samotnými pracovníky. Průběţně je výkonnost pracovníka sledována a 

následně na konci období probíhá formální hodnocení pracovníků, útvarů a 

organizace jako celku. Výstupem jsou podklady pro úpravu firemní strategie a cílů 

pro další období (Wágnerová, 2008, s. 57). 

Při koncipování systému hodnocení je třeba dbát na provázání s: 

 náplní práce, 

 motivačním systémem, 
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 personální strategií, 

 firemní kulturou (Hroník, 2008b, s. 85). 

Hodnocení musí tedy tvořit nedílnou součást komplexního přístupu k lidem 

v organizaci. 

Je nutné zdůraznit, ţe řízení pracovního výkonu nelze chápat jako univerzální 

řešení, ale musí být individuálně vytvořeno dle specifik dané organizace (Dvořáková 

a kol., 2007, s. 253). 

Bol (2011) zdůrazňuje, ţe jak současné hodnocení výkonu, tak i motivace 

pracovníků v budoucnu je ovlivněna zaujatostí hodnotitele v procesu hodnocení 

pracovního výkonu. Pro účely objektivizace pracovního hodnocení je moţné vyuţít 

komplexního přístupu ve formě tzv. třistašedesátistupňového hodnocení pracovníků, 

které je známé také jako vícezdrojové hodnocení nebo zpětná vazba od více 

posuzovatelů. Tento přístup umoţňuje získat vstupy o výkonu z několika různých 

zdrojů (Arthur, 2010, s. 51). Schematicky je vícezdrojové hodnocení znázorněno 

na následujícím obrázku 2.4. 

Předpokladem pro implementaci metody je funkční kompetenční model, který 

je zaloţen na strategii a cílech organizace, firemní kultuře a politice jakosti 

(Kudláček, 2005). 

 

Obr. 2. 4 Vícezdrojové hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Sidor-Rządkowska, 2004 

 

 Je zde tedy obsaţeno hodnocení ze strany tří a více skupin hodnotitelů. 

Pro účely zajištění anonymity tvoří skupinu hodnotitelů více osob, vyjma hodnocení 

přímého nadřízeného a sebehodnocení (Pilařová, 2008).  
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Právě sebehodnocení bývá často chápáno jako významný zdroj informací 

o výkonu pracovníka v komparaci s tradičním hodnocením přímého nadřízeného 

(Reissová, 2010).   

Sidor-Rządkowska (2004) dále uvádí návrh hodnotících otázek vhodných 

pro sebehodnocení: 

 Popište prosím své nejdůleţitější povinnosti. 

 Které z nich povaţujete za nejnáročnější a které pouze za rutinní činnosti? 

 Co povaţujete za svůj největší úspěch v předcházejícím období? 

 Které faktory nejvíce ovlivnily jeho dosaţení? 

 Co bylo vaším největším neúspěchem v předcházejícím období? 

 Co bylo dle vašeho názoru jeho příčinou? 

 Jak celkově hodnotíte výsledky vaší práce v minulém období? 

 Co byste mohl udělat sám pro to, aby vaše výsledky byly ještě lepší? 

 Co by pro to mohl udělat váš nadřízený? 

 Jak by mohl přispět management podniku? 

 Které z vašich povinností vám přinášejí největší zadostiučinění? 

 Kterých byste se nejlépe vzdal? 

 Je dle vašeho názoru vaše klasifikace plně vyuţívána? 

 Existují úkoly, které nejsou součástí vaší práce, ale které byste rád 

vykonával? 

 Které z vašich úkolů vyţadují dostatečnou kvalifikaci? 

 Jakých školení byste se rád účastnil v následujícím roce? 

Takto získané informace mohou být významným přínosem nejen pro měření 

výkonu pracovníka, ale také pro jeho další ovlivňování. 

2.2  Výkon a výkonnost 

Ve 21. století dochází ke změnám v poţadavcích trhu a standardech výkonu 

průmyslových organizací. Jak ukazuje tabulka 2.2, je moderní průmyslová 

organizace konfrontována se čtyřmi standardy výkonu. 
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Tab. 2.2 Standardy výkonu 

Požadavky 

trhu 

´60 ´70 ´80 ´90 Standardy 

výkonu 

Cena x x x x Účinnost 

Kvalita  x x x Kvalita 

Dostupnost   x x Flexibilita 

Jedinečnost    x Inovace 

Zdroj: Bláha, Dytrt, 2003 

 

Význam pracovního výkonu lze výstiţně charakterizovat tím, ţe „pracovní 

výkon pracovníků byl a je hlavním smyslem personální práce“ (Koubek, 2004, 

s. 17). 

Důleţité je definovat samotný pojem výkon. Výkon lze povaţovat jak za 

proces, tedy za způsob, jakým vykonávají jednotlivci a týmy svou práci, tak za 

výsledek. Toto pojetí představuje tzv. smíšený model, který obsahuje způsob 

chování, dosaţené výsledky, stanovování cílů a hodnocení pracovníků. Týká se 

práce, chování a výsledků pracovníků (Armstrong, 2002). 

Mayerová (1997) za výkon pokládá „výsledek určité cílevědomé činnosti, 

který se uskutečňuje v určitém čase a za určitých podmínek“. Předpokladem výkonu 

je odborná příprava a ochota, coţ lze vyjádřit vzorcem (2.1): 

     (2.1), 

kde proměnná V znamená výkon, P předpoklady, jako jsou znalosti, dovednosti, 

schopnosti, zkušenosti a M označuje motivaci neboli ochotu (Mayerová, 1997). 

Uvedený koncept podporují i Mathis a Jackson (1988), kdy konstatují, ţe výkon je 

ovlivněn schopnostmi, znalostmi a úsilím pracovníka. 

Jiný přístup k výkonu prezentuje Gallwey (2010, s. 39), který uvádí 

vztah (2.2): 

      (2.2), 

kdy výkon (V) je roven potenciálu, kterým jedinec disponuje (p), zmenšenému 

o hodnotu interferenčního faktoru (i). Tento přístup vysvětluje příčinu skutečnosti, ţe 

skutečný výkon se jen zřídka rovná potenciálu člověka. 

Wagnerová (2008, s. 12) pak konkretizuje pracovní výkon jako „výsledek 

určité pracovní činnosti člověka dosaţený v daném čase a za daných podmínek“. 
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Johnson et al. (2009) pro srovnání charakterizuje pracovní výkon jako chování 

jednotlivců, které směřují k dosaţení cílů organizace. Toto pracovní chování lze 

rozčlenit na chování v souvislosti s klíčovými úkoly (formální chování jako součást 

pracovních povinností) a organizační sociální chování (neformální aktivity sociálně 

se chovajících pracovníků). Koubek (2004, s. 23) doplňuje, ţe pracovní výkon 

znamená nejen mnoţství a kvalitu práce, ale i ochotu, přístup k práci, pracovní 

chování, frekvenci pracovních úrazů, fluktuaci, absenci, pozdní docházku, vztahy 

s lidmi v souvislosti s prací a další charakteristiky jedince povaţované za významné 

v souvislosti s vykonávanou prací. Pracovní výkon je pak výsledkem spojení úsilí, 

odborných schopností a vnímaní role či úkolů. K úspěšnému pracovnímu výkonu je 

třeba, aby byly přítomny všechny tři uvedené sloţky a aby byly ve vhodném 

vzájemném poměru. 

Koubek (2004, s. 24) dále dodává, ţe za sloţky moderního pojetí pracovního 

výkonu a zároveň za jeho kritéria se povaţují nejen výsledky, ale i chování a 

charakteristiky dovedností, znalostí, osobnosti, potřeb a hodnotových orientací. 

Janssens a Steyaert (2009) doplňují, ţe významnými faktory pracovního výkonu jsou 

také externí veličiny jako situace na trhu práce (strach ze ztráty zaměstnání) a 

politicko-ekonomická situace.  

Dalším pojmem, který se v této souvislosti objevuje v odborných textech, je 

výkonnost. Pojem výkonnost vymezují Šulák, Vacík (2004) a Stýblo (2008) jako 

„schopnost podnikatelského subjektu co nejlépe zhodnotit investice vloţené do jeho 

podnikatelských aktivit“. Pokud se definice aplikuje na oblast lidských zdrojů, je 

moţné říci, ţe výkonnost lidských zdrojů znamená zhodnocování investic vloţených 

do lidských zdrojů. 

Pro srovnání definuje Wagner (2009) výkonnost jako „charakteristiku, která 

popisuje způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný objekt vykonává určitou 

činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této 

činnosti. Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost porovnání 

zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály“. Autor 

rozlišuje 2 dimenze výkonnosti. Jednou z nich je efektivnost, která poukazuje 

na výkonnost ve smyslu volby činnosti, která se uskutečňuje. Druhou je účinnost, 

která determinuje výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je zvolená činnost 

uskutečňována (Wagner, 2009, s. 18). 
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Pracovní výkonnost je pak „obecnější a dlouhodobější vyjádření pracovního 

výkonu vztaţené k určitému subjektu – jedinci“ (Wagnerová, 2008, s. 12). 

V dalším textu budou pouţívány pojmy výkon a výkonnost, přičemţ 

výkonnost bude chápána v obecnějším a dlouhodobějším významu, zatímco 

výkonem bude rozuměn krátkodobý konkrétní výstup pracovní činnosti. 

Faktory, které ovlivňují pracovní výkonnost, rozděluje Mayerová (1997) 

na subjektivní a objektivní: 

 subjektivní podmíněnost výkonnosti, kam řadí především tělesné a duševní 

vlastnosti a schopnosti člověka, kvalifikační předpoklady a volní vlastnosti, 

 objektivní podmíněnost výkonnosti, kam patří objektivní zajištění práce, 

technologie a technické vybavení, organizace a řízení pracovního procesu, 

způsoby hodnocení a odměňování práce atd. 

Zpravidla se předpokládá, ţe na výkonnost mají vliv především subjektivní 

předpoklady lidí, ve skutečnosti ovšem působí všechny vlivy, předpoklady a 

determinanty, za kterých pracovní činnost člověka pobíhá. Wagner (2009) doplňuje, 

ţe z pohledu subjektivity je velmi podstatné, pro koho nebo z pohledu koho je 

výkonnost organizace měřena a interpretována. 

Wagnerová (2008, s. 12) uvádí následující činitele ovlivňující výkonnost: 

technické, organizační, sociální determinanty a mikroklimatické podmínky, přičemţ 

jako osobní determinanty výkonnosti uvádí znalosti, dovednosti, praxi, zkušenosti, 

motivaci, fyzický stav a osobní vlastnosti. 

Z ekonomického pohledu je dle Neumaierové a Neumaiera (2002, s. 21) 

základním kritériem výkonnosti firmy čistá současná hodnota. Firma je tím 

výkonnější, čím vyšší čistou současnou hodnotu je schopna vyprodukovat. 

Proti tomuto názoru stojí široce akceptovatelný fakt, ţe došlo k odlišení současné 

ekonomiky od industriální ekonomiky dvacátého století. Ekonomové se shodují 

v názoru, ţe hlavní charakteristikou tohoto nového ekonomického prostředí je 

zásadní úloha nehmotných aktiv jako základního faktoru vytváření hodnoty 

ve společnostech. Bylo opakovaně konstatováno, ţe řízení, investování a 

rozhodování zaloţené na bázi finančních údajů, které neodráţejí nehmotné ukazatele 

hodnoty společnosti, mohou vyústit v zásadní ekonomické ztráty pro společnost. 

Schopnost finančních výkazů poskytovat přesné údaje o společnostech klesá spolu 

s tím, jak roste důleţitost nehmotných aktiv (Proyecto Meritum, 2002). Truneček 

(2004, s. 111) doplňuje, ţe výkonnost podniku musí být určována a měřena nejen 
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finančními charakteristikami, ale musí také respektovat i nefinanční měřítka. Tato 

měřítka jsou zdůrazňována z toho důvodu, ţe „umoţňují těsné propojení strategie 

prostřednictvím definice měřitelných specifických cílů podle potřeb konkrétního 

podniku“, a navíc vysoká míra jasnosti těchto měřítek napomáhá efektivnější 

komunikaci o naplňování těchto ukazatelů (Mikoláš, Peterková, Tvrdíková a kol., 

2011, s. 214). Moţnosti uchopení nehmotných aktiv společnosti se pokusí nastínit 

následující podkapitola. 

2.3 Měření výkonnosti ve vztahu k lidskému kapitálu 

Vliv pracovníků, resp. jejich schopností na produktivitu práce zdůrazňují jiţ 

ekonomické teorie firmy zaloţené na schopnostech, kdy např. Edith Tilton Penrose 

(1914 – 1995) chápala firmu „jako organizovanou kombinaci kompetencí“ 

(Janáčková, 2008, s. 113). Organizace chápána z pohledu zdrojů poskytuje rámec 

pro pochopení potenciálních zdrojů konkurenční výhody, která můţe být vytvořena 

právě investicemi do lidského kapitálu (Huselid, Barnes, 2003). Význam lidského 

kapitálu lze podtrhnout i skutečností, ţe např. Dvořáková a kol. (2007, s. 9) nehovoří 

jiţ v současnosti o řízení lidských zdrojů, ale dnešní přístup k lidem v podnicích 

označují jako řízení intelektuálního kapitálu či lidského kapitálu. Ve společnosti 

došlo k posunu od průmyslové ekonomiky, ve které byl ekonomický růst určen 

především vyuţitím materiálních zdrojů, k ekonomice zaloţené na znalostech. V této 

ekonomice je tvorba bohatství spojována s rozvojem a podporou konkurenční 

výhody zaloţené na nehmotných prvcích, které jsou často spojovány pod pojem 

znalost. Ovšem pokud má být znalost zdrojem konkurenční výhody, musejí firmy 

vyvinout schopnost identifikovat, měřit a sdílet znalosti (Proyecto Meritum, 2002). 

Znalosti lze v této souvislosti chápat jako informace ve spojení 

se zkušenostmi, dovednostmi, intuicí, osobními představami a mentálními modely 

(Mládková, 2008, s. 11), resp. jako schopnost vyuţít potenciál jedince 

pro vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností pro výběr odpovědi na určitou 

otázku (Mládková, 2005b, s. 8). Konkrétně znalosti charakterizuje Petříková a kol. 

(2010, s. 182) jako „činnost, čin, akci, kde základní typy znalostí jsou dovednost 

(zručnost, um), znalost (schopnost) a odbornost (expertiza).“ Významné je, ţe 

znalosti jsou jediné zdroje, které se pouţíváním neznehodnocují (Jirásek, 2006). Je 
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třeba také zdůraznit, ţe zdroje mohou podporovat vznik konkurenční výhody právě 

tehdy, pokud mají svou hodnotu a jsou vzácné, nenapodobitelné a obtíţně 

substituovatelné (Huselid, Barnes, 2003). Právě pro lidské zdroje jsou tyto vlastnosti 

charakteristické. Znalostní pracovníci získávají v rámci organizace nové postavení a 

stávají se klíčovým výrobním prostředkem. Problémem je, ţe oproti dřívějšímu 

období je obtíţné výkon znalostního pracovníka bezprostředně měřit (Janeček, 

Hynek, 2010). 

Změny v podnikatelském prostředí podpořily rozvoj nových manaţerských 

teorií, kdy je velká pozornost věnována problematice měření znalostí. Směs těchto 

teoretických proudů představuje koncept intelektuálního kapitálu, který je zaměřen 

„jak na řízení, tak na měření znalostí a ostatních nehmotných aktiv společnosti“. 

Tento pojem byl poprvé pouţit ekonomem J. K. Galbraithem v roce 1969, první 

ucelené modely vznikly ovšem aţ v 90. letech minulého století (Dvořáková a kol. 

2007, s. 375). Uvádí se také pojem znalostní kapitál, který lze charakterizovat jako 

hodnoty zahrnující databáze, dokumenty, politiky, procedury a také procesy, 

infrastrukturu a technologii podporující intelektuální kapitál (Bartoš, 2006). Někteří 

zaměstnavatelé povaţují zaměstnance za zdroj budoucích hodnot, protoţe jsou 

schopni vytvářet inovace, které umoţňují diferenciaci produktů a sluţeb 

od konkurenčních podniků. Tímto způsobem zaměstnanci vytvářejí unikátnost 

organizace. Zaměstnanci představují jedinečný intelektuální kapitál, který je potřeba 

pro efektivní řízení měřit (Dvořáková a kol. 2007, s. 9). Praktickým přístupem 

k měření hodnoty znalostí je jejich vyčíslení v podobě sumy nákladů pro opětovné 

získání takových znalostí v případě jejich ztráty (Krbcová et al., 2011). Vodák a 

Kucharčíková (2007) shrnují, ţe lidé a jejich rozvoj nepředstavují pro podnik 

náklady, ale investice do budoucnosti.  

Pracovníci mohou pracovat s vysokou efektivitou za předpokladu, ţe mají 

znalosti firmy k dispozici. Podstatné znalosti by měly být sdíleny více pracovníky, 

coţ je záměrem znalostního managementu (Stýblo, 2001, s. 60). Znalosti, dovednosti 

a schopnosti pracovníků organizace je moţno shrnout pod pojem lidský kapitál, 

přičemţ Bontis a kol. (1999) definují lidský kapitál jako: „lidský faktor v organizaci; 

kombinaci inteligence, dovednosti a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní 

charakter.“ Lidské sloţky organizace jsou ty sloţky, které jsou schopny učení se, 

změny, inovace a kreativního úsilí, coţ v případě správně motivace zabezpečuje 

dlouhodobé přeţití organizace. Investice do lidského kapitálu a jejich návratnost je 



29 

 

moţné srovnat s investicemi do hmotných aktiv, ovšem s tím rozdílem, ţe o jeho 

vynaloţení rozhodují pracovníci, kteří jej poskytují zaměstnavateli (Armstrong, 

2002). Tento přístup sleduje lidský kapitál z pohledu jednotlivých organizací. Lidský 

kapitál lze sledovat také z celospolečenského pohledu ve vztahu 

k makroekonomickým ukazatelům (Mazouch, Fischer, 2011). Význam investic 

do lidského kapitálu zdůrazňuje Čechová (2010) v souvislosti s vlivem těchto 

investic na přidanou hodnotu na pracovníka. 

Proyecto Meritum (2002) chápe lidský kapitál jako sloţku intelektuálního 

kapitálu, který definuje jako kombinaci lidského, strukturálního a vztahového 

kapitálu. Lidský kapitál popisuje jako znalosti, které si pracovník odnáší sebou 

při odchodu z organizace. Zahrnuje znalosti, zkušenosti a dovednosti lidí. Jako 

příklady lze uvést inovační schopnost, motivace, satisfakce, schopnost se učit, 

loajalita a vzdělání. Strukturální kapitál charakterizuje jako znalosti, které zůstávají 

ve společnosti na konci pracovního dne. Obsahuje organizační postupy, procedury, 

systémy, kulturu, databáze aj. Vztahový kapitál je pak definován jako veškeré zdroje 

napojené na externí vztahy ve společnosti, se zákazníky, dodavateli nebo partnery 

v oblasti výzkumu a vývoje. Příkladem mohou být image, loajalita zákazníků, vztahy 

s dodavateli atd. Mládková (2005a) v této souvislosti uvádí pojem zákaznický 

kapitál. Intelektuální kapitál tedy v tomto pojetí zahrnuje všechny druhy nehmotných 

aktiv. 

Dvořáková (2007) podle OECD a Pettyho a Guthrie uvádí, ţe hlavní důvody 

pro monitorování intelektuálního kapitálu jsou následující: 

 zlepšení konkurenceschopnosti, 

 zvýšení důleţitosti intelektuálního kapitálu, 

 zlepšení image zaměstnavatele, 

 zvýšení pracovní morálky, 

 sníţení fluktuace, 

 zvýšení investic do výzkumu a rozvoje, 

 zvýšení trţní hodnoty společnosti, 

 obohacení znalostí o tom, které specifické faktory jsou základem dalšího 

růstu a organizačního rozvoje. 

Lze tedy shrnout, ţe měření intelektuálního kapitálu má externí a interní 

funkci. Externí funkce slouţí k určení hodnoty organizace, která zahrnuje i nehmotná 
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aktiva. Interní funkce představuje schopnost organizace identifikovat a tím i řídit její 

intelektuální kapitál (Marr, Schiuma, Neely, 2004). 

Vlastníkům firmy nepatří intelektuální kapitál zaměstnanců. Firma odměňuje 

zaměstnance za jejich výkon, je tedy příjemcem produktů jejich intelektuální 

aktivity. Zaměstnance lze tedy v této souvislosti chápat jako investory, kteří hodnotí 

obětovaný čas a vydanou energii s výsledky, které za to získají (Neumaierová, 

Neumaier, 2002, s. 24). 

Investice do lidských zdrojů mohou mít následující náklady (Armstrong, 

2002, s. 73): 

 psychologické náklady, pokud jedinci shledávají učení jako obtíţnou 

aktivitu, 

 sociální náklady představující náklady obětovaných příleţitostí, 

 peněţní náklady obsahující peněţní výdaje i obětované příleţitosti. 

Z tohoto členění vyplývá, ţe i v případě, pokud nese finanční náklady investic 

do lidských zdrojů zaměstnavatel, leţí část břemena nákladů na zaměstnanci. Přínosy 

pro zaměstnance musí vţdy převyšovat náklady, které jednotlivci vynakládají 

(psychická námaha způsobená učením). V opačném případě je pravděpodobné, ţe 

investice do lidských zdrojů budou neefektivní jak pro zaměstnance, tak i 

pro zaměstnavatele. 

Efektem investic do lidského kapitálu jsou pro zaměstnavatele zlepšení 

výkonu, produktivity, flexibility a schopnosti inovovat. Ovšem lidé mohou sami 

rozhodnout o tom, kde a jakým způsobem budou uplatňovat své schopnosti, coţ 

do značné míry komplikuje ohodnocování těchto přínosů (Armstrong, 2002, s. 73). 

Investicemi do lidského kapitálu tedy jednotlivci zdokonalují svoje dovednosti a 

vědomosti, přičemţ stav a tvorbu lidského kapitálu ovlivňují dědičné dispozice 

jednotlivce a také rodinné prostředí, sociální zázemí a prostředí, v němţ jeho nositel 

ţije (Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 26). Efektivní řízení organizace způsobuje, ţe se 

zkracuje střední ţivotnost
2
  intelektuálního kapitálu. Intelektuální kapitál musí být 

neustále aktualizován (Ulrich, 2009, s. 33). 

Růst významu lidského kapitálu způsobil zájem o jeho měření. Ovšem zdá se, 

ţe propast mezi významem nehmotných zdrojů a schopností je monitorovat a 

kontrolovat, je stále větší (Huselid, Barnes, 2003).  

                                                 
2
Tj. doba, po níţ přestane být v oběhu 50 % toho, co je dnes známo. 
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Nejdůleţitějšími důvody pro měření lidského kapitálu jsou následující 

(Armstrong, 2002, s. 74): 

 Lidský kapitál jako klíčová sloţka trţní hodnoty podniku by měla být 

zahrnuta do účetnictví jako indikátor pro investory nebo pro případ fůze či 

převzetí. 

 Proces identifikace, zjišťování a analyzování informací týkajících se měření 

upozorňují organizaci na faktory nutné pro nalezení, stabilizaci, rozvoj a 

optimální vyuţívání lidského kapitálu. 

 Měření můţe poskytnout základ pro strategie lidských zdrojů, které se týkají 

rozvoje klíčových nebo kmenových schopností organizace. 

 Měření lze vyuţít k vyhodnocení jak pokroku v dosahování cílů v oblasti 

lidských zdrojů, tak i efektivnosti personální práce. 

Proyecto Meritum navrhuje implementovat měření intelektuálního kapitálu ve 

3 fázích. První fází je identifikace nehmotných aktiv, kdy je potřebné definovat 

strategické cíle podniku, určit zdroje nehmotných aktiv a definovat aktivity, které 

tyto zdroje ovlivní. Následně musí společnost definovat aktivity, které umoţní 

monitorování nehmotných aktiv.  

Druhou fází implementace je měření. V této fázi je nutné definovat specifické 

indikátory, které slouţí jako zástupná měrná jednotka pro jednotlivá nehmotná 

aktiva. 

Poslední fází je akce, která zahrnuje upevnění systému managementu 

nehmotných aktiv a jeho integraci v rámci manaţerských postupů ve společnosti 

(Proyecto Meritum, 2002). 

Existují 3 typy modelů účetnictví lidských zdrojů (Armstrong, 2002, s. 75): 

1. Nákladové modely, které zvaţují náklady související s investicemi 

do lidských zdrojů. 

2. Modely hodnoty lidských zdrojů, které kombinují chování nevyjádřitelné 

v penězích s ekonomickými hodnotami vyjádřenými finančně. 

3. Peněţní modely, které počítají s očekávanými odhady budoucích výdělků. 

Problém účetnictví lidských zdrojů spočívá v tom, ţe ukazatele a měření 

nelze spolehlivě zkontrolovat a prověřit. Přesto je lidský kapitál třeba měřit, aby bylo 

moţno zhodnotit efektivnost politiky a praxe lidských zdrojů. Do současnosti vznikla 

celá řada konceptů měření a vykazování intelektuálního kapitálu. Huselid a Barnes 
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(2003) zdůrazňují, ţe systémy měření lidského kapitálu musí být zaměřeny na 

implementaci firemní strategie. Vývoj těchto systémů tedy musí začít u podpory 

pochopení firemní strategie a cílů, kterých chce organizace dosáhnout. Tyto cíle jsou 

následně transformovány do specifického pracovního chování, které je nezbytné pro 

implementaci strategie. V následujícím textu jsou uvedeny vybrané přístupy k měření 

a monitorování lidského kapitálu. 

Arthur Anderson vytvořil nástroj „hodnocení lidského kapitálu“ 

(Armstrong, 2002, s. 75), který zahrnuje 3 klíčové faktory, kterými jsou soulad, 

náklady a hodnota. Soulad měří shodu řízení lidských zdrojů s celkovými cíly 

podniku. Náklady měří skutečné náklady na lidské zdroje, tj. náklady na získávání, 

mzdové náklady a náklady na personální práci. Hodnota odhaduje hodnotu výsledků 

lidských zdrojů. 

Model výkonnosti organizace, který vytvořila Mercer HR Consulting, je 

zaloţen na následujících sloţkách: lidé, pracovní procesy, struktura / profil řízení, 

informace a znalosti, rozhodování a změny. Kaţdá z nich funguje v organizaci 

různým způsobem a dohromady tvoří „unikátní DNA organizace“. Tento model 

klade důraz na provázanost a soulad jednotlivých sloţek (Armstrong, 2007, s. 56). 

V případě ARC (Austrian Research Centre) se jedná o holistický přístup, 

který pokrývá všechny hlavní aspekty a poskytuje strukturované interpretovatelné 

informace v celém kontextu (Tichá, 2008). 

Skandia navigator byl vyvinut společností Skandia, přičemţ vypovídá 

o finančních výsledcích, kapitálových a monetárních tocích i o intelektuálním 

kapitálu a jeho rozvoji. Ukazatele pro měření intelektuálního kapitálu jsou rozděleny 

do 5 oblastí, kterými jsou finanční kapitál, lidský kapitál, zákaznický kapitál, 

procesní kapitál a kapitál obnovy a rozvoje (Dvořáková a kol., 2007, s. 380; 

Mládková, 2005a, s. 142). Marr, Schiuma a Neely (2004) uvádějí jako kritiku tohoto 

systému především to, ţe byl zkonstruován především pro účely jedné konkrétní 

organizace, všechny oblasti hodnotí pomocí finančních ukazatelů a není zcela 

objasněn vztah mezi jednotlivými oblastmi. 

Model Intangible Assets Monitor je zaměřen na 3 typy nehmotných aktiv: 

externí struktury (vztahy se zákazníky a dodavateli, značková jména, ochranné 

známky), interní struktury (patenty, koncepce, modely, počítačové a administrativní 

systémy) a individuální kompetence (vzdělání a zkušenosti zaměstnanců, dovednosti 

a schopnosti). U těchto aktiv jsou sledovány následující skupiny ukazatelů: růst, 
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obnova, efektivita a stabilita nebo riziko (Dvořáková a kol. 2007, s. 380). Marr, 

Schiuma a Neely (2004) doplňují, ţe u těchto skupin by měly být definovány jeden 

nebo dva indikátory pro kaţdé nehmotné aktivum v rámci kaţdé skupiny ukazatelů. 

Tento přístup je moţné vyuţít jak pro řízení znalostí firmy vedoucí ke zvyšování 

jejího ekonomického výstupu, tak pro audit znalostního kapitálu (Petříková a kol., 

2010, s. 205). 

Ramboll´s holistic company model se skládá z klíčových oblastí, v rámci 

kterých jsou sledovány určité výkonnostní indikátory. Tyto 3 oblasti vedou ke třem 

skupinám výsledků – zákazníci, zaměstnanci a společnost, přičemţ jsou 

kombinovány k vytváření finančních výsledků. Klíčové oblasti jsou hodnoty a 

management, strategické procesy, lidské zdroje, strukturální zdroje a konzultační 

sluţby (Tichá, 2008). 

IC dVAI (Intellectual Capital dynamic Value) poskytuje měřící soustavu 

pro výpočet kapitálové hodnoty vytvořené intelektuálními hodnotami. Tento přístup 

spočívá na pohledu zaloţeném na zdrojích a dynamických schopnostech firmy. 

Měření jsou definována dynamicky v rámci 4 důleţitých a vzájemně propojených 

oblastí konkurenceschopnosti – zdrojů, procesů, tvorby intelektuálního kapitálu a 

výstupů (Tichá, 2008). 

Wissensbilanz představuje postupy pro přípravu výkazu intelektuálního 

kapitálu. Postupy jsou zaměřeny na malé a střední podniky, popř. na jiné formy 

organizace s obdobnou strukturou (Tichá, 2008). 

Intellectual Capital Rating je vysoce standardizovanou metodou, která 

umoţňuje srovnávání mezi společnostmi. Jejím účelem je měřit podnikatelskou 

výkonnost a potenciál společnosti prostřednictvím získávání informací o lidském, 

strukturálním a vztahovém potenciálu. Rámcově je hodnocení intelektuálního 

kapitálu zaloţeno na 3 stěţejních oblastech, kterými jsou efektivnost, riziko a 

reprodukce a rozvoj (Tichá, 2008). 

Meritum klasifikuje intelektuální kapitál na lidský, strukturální a vztahový a 

zdůrazňuje rozdíl mezi zdroji nehmotného majetku a aktivitami s ním spojenými. 

Zdroje jsou statická sloţka a představují úroveň současné hodnoty daného 

nehmotného majetku v určitém časovém okamţiku. Aktivity jsou dynamická sloţka 

a vyjadřují alokaci zdrojů zaměřenou na vnitřní rozvoj nebo získávání nových zdrojů 

nehmotného majetku, zvyšování hodnoty jiţ existujícího a hodnocení a monitorování 

výsledků těchto dvou aktivit (Proyecto Meritum, 2002; Tichá, 2008). 
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DATI představuje formulaci postupů pro vykazování intelektuálního kapitálu 

vytvořenou Dánskou agenturou pro rozvoj obchodu a průmyslu (Tichá, 2008). 

Tobinův ukazatel Q představuje poměr trţní hodnoty podniku a nákladů 

na nahrazení jeho aktiv. Výhodou tohoto indexu je, ţe vyuţívá právě náklady 

na nahrazení aktiv a ne historické náklady (Dvořáková a kol. 2007, s. 382). Tento 

ukazatel poukazuje na znalostní vyspělost organizace (Mládková, 2005a, s. 144). 

Trţní hodnotu firmy lze v této souvislosti chápat jako současnou hodnotu budoucích 

příjmů akcionářů. Roste-li tato hodnota, roste také ukazatel Q, přičemţ v odvětvích 

náročných na nehmotná aktiva jsou zjištěné hodnoty ukazatele Q vyšší (Šaroch, 

2002). 

Dalším z přístupů je model Sears Roebuck, který vychází z definice řetězce 

pracovník – zákazník – zisk, někdy se pouţívá také název model závazku / 

angaţovanosti. Model vychází z předpokladu, ţe pokud bude udrţována vysoká míra 

spokojenosti pracovníků, dojde k vytvoření atraktivního pracoviště, které povede 

k vyšší stabilizaci pracovníků, poskytování uţitečných sluţeb a prosazování 

ţádoucích hodnot, v konečném důsledku budou spokojeni i zákazníci, vytvoří se 

atraktivní místo pro nakupování a také pro investování, přičemţ dojde k růstu aktiv, 

provozní rentability a příjmů. Tento model je podkladem pro další přístup a to model 

investování do lidského kapitálu, který se snaţí kvantifikovat vliv oddanosti a 

angaţovanosti pracovníků na spokojenost a výkon podniku. Tento model vyuţívá 

informace z vnitropodnikových zdrojů, jako jsou ankety mezi pracovníky, ukazatele 

spokojenosti zákazníků, statistika výkonnosti a práce (Armstrong, 2007). 

Výše uvedené přístupy k měření a hodnocení lidského kapitálu jsou přehledně 

znázorněny v tabulce 2.3. 
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Tab. 2.3 Přístupy k měření a hodnocení lidského kapitálu 

Model Oblasti měření a hodnocení Explicitní důraz na 

předpoklad budoucí 

hodnoty lidského 

kapitálu 

model výkonnosti 

organizace 

lidé, pracovní procesy, struktura / 

profil řízení, informace a znalosti, 

rozhodování a změny 

rozhodování a změny 

Skandia Navigator finanční kapitál, lidský kapitál, 

zákaznický kapitál, procesní 

kapitál, kapitál obnovy a rozvoje 

kapitál obnovy a 

rozvoje 

Intangible Assets 

Monitor 

růst, obnova, efektivita, stabilita / 

riziko v oblastech externích 

struktur, interních struktur, 

individuálních kompetencí 

růst, obnova 

Ramboll´s holistic 

company model 

hodnoty a management, strategické 

procesy, lidské zdroje, strukturální 

zdroje, konzultační sluţby 

lidské zdroje 

Intellectual Capital 

dynamic Value 

zdroje, procesy, tvorba 

intelektuálního kapitálu, výstupy 

tvorba intelektuálního 

kapitálu 

Intellectual Capital 

Rating 

efektivnost, riziko, reprodukce a 

rozvoj 

reprodukce a rozvoj 

Meritum zdroje, aktivity aktivity 

Tobinův ukazatel Q trţní hodnota podniku, náklady na 

nahrazení aktiv 

diskontovaná hodnota 

očekávaných příjmů 

akcionářů 

Model Sears 

Roebuck 

pracovník, zákazník, zisk růst aktiv, rentability, 

příjmů 

Zdroj: vlastní zpracování na základě zdrojů uvedených v textu práce 

 

Uvedené koncepty zpravidla kladou důraz nejen na současnou hodnotu 

lidského kapitálu, ale také na jeho růst v budoucnu. 

Z předchozího textu je patrné, ţe problematika lidského kapitálu, jeho řízení a 

měření v organizaci je velmi aktuální a prochází velmi dynamickým vývojem. 

Za originální lze označit i praktickou aplikaci řízení znalostí v podobě znalostních 

účtů, které jsou začleněny do měření výkonnosti (Truneček, 2008; Girstlová, 2006). 

Základním principem znalostního účtu je kontrola, zda se informace získané 

jedincem podařilo transformovat v akci přinášející přidanou hodnotu. Předpokládá 

se, ţe znalosti se získávají institucionalizovaným vzděláváním. Přístup je zaloţen 

na účtech znalostí, přičemţ účet „MÁ DÁTI“ představuje znalostní investice 

(náklady) a účet „DAL“ návratnost ve smyslu aplikací, implementace, vyuţití 

výsledků a výkonů (výnosy), tedy určení toho, co se aktér zdokonalování dozvěděl, 
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co lze vyuţít ke zlepšení ve firmě, jak budou znalosti vyuţity. Osobní účty 

zaměstnance mohou dokumentovat, do jaké míry se zaměstnanec podílí na zvyšování 

znalostního kapitálu firmy. V aplikaci této metody se objevují i bariéry, mezi kterými 

lze např. uvést rozhodnutí, které znalosti se budou sledovat, jak lze oddělit náklady 

(výnosy) na konkrétní znalost od ostatních nákladů (výnosů) apod. (Petříková, 2007; 

Petříková a kol., 2010). 

Podle Armstronga (2002, s. 76) je vhodné se i v kontextu kvalitativních 

aspektů zaměřit na kvantitativní ukazatele jako přidaná hodnota na pracovníka a 

produktivita a ukazatele chování pracovníka (míra fluktuace, absence, nehodovost, 

úrazovost a úspory nákladů v důsledku zlepšovacích návrhů). 

Pro úplnost je nutné uvézt další dvě sloţky, které společně vytvářejí 

intelektuální kapitál organizace. Je to zaprvé společenský kapitál, který představuje 

zásoby a toky znalostí, které vznikají a rozšiřují se součinností mezi lidmi 

v organizaci. Efektivnost lidského kapitálu je tedy ovlivněna tím, jak jsou jednotlivci 

schopni své znalosti a schopnosti vyuţívat v kolektivu. Poslední sloţkou je 

organizační neboli strukturální kapitál, který označuje znalosti, které organizace 

skutečně vlastní v databázích, manuálech apod. 

Investice do lidského kapitálu jsou reprezentovány odborným vzděláváním 

v organizaci. Pro posouzení účinnosti vzdělávacích programů je důleţité provést 

zhodnocení celého procesu vzdělávání. Význam hodnocení vzdělávacích programů a 

aplikaci metrik měření zdůrazňují např. Gabel, Harker a Sanders (2011). Humblin 

definoval vyhodnocování vzdělávání jako (Armstrong, 2007, s. 508) „kaţdý pokus 

získat zpětnou informace (zpětnou vazbu) o účincích určitého vzdělávacího 

programu a ocenit hodnotu tohoto vzdělávání ve světle této informace.“ Účelem je 

zjistit smysluplnost vzdělávání a získat podklady pro řízení vzdělávání v budoucnu.  

Je moţné rozlišit čtyři úrovně vyhodnocování vzdělávání 

podle Kickpatricka: 

 úroveň 1 – reakce 

Na úrovni reakce jsou zkoumány reakce účastníků na vzdělávání, respektive 

jejich spokojenost.  

 úroveň 2 – hodnocení poznatků  

Fáze hodnocení poznatků představuje zhodnocení efektu vzdělávání. Je nutné 

zjistit získané znalosti a schopnosti účastníků, popřípadě i změnu jejich 

postojů ţádoucím směrem. Je moţno pouţít klasické testy nebo testy výkonu. 
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 úroveň 3 – hodnocení chování 

Na úrovni hodnocení chování je třeba zhodnotit, jak se změnilo chování 

pracovníků po návratu na pracoviště a jak uplatňují získané poznatky a 

schopnosti při výkonu práce. 

 úroveň 4 – hodnocení výsledků 

Úroveň hodnocení výsledků poskytuje základnu pro posouzení efektivity 

vzdělávání z hlediska nákladů. Hodnocení by mělo být postaveno 

na sledování před vzděláváním a po něm a mělo by určit míru dosaţení cílů 

v konkrétních oblastech (přírůstek prodeje, sníţení úrazů, zvýšení 

produktivity, zvýšení spokojenosti zákazníků). 

Kriticky lze ke Kickpatrickově modelu podotknout, ţe postrádá „úroveň 0“. 

Pokud je jeho účelem vyhodnotit proces vzdělávání, je třeba na počátku procesu 

stanovit výchozí vzdělanostní úroveň pracovníků, na základě které se vyhodnotí 

přínos získaný prostřednictvím realizovaného procesu vzdělávání. Ačkoli je 

v jednotlivých úrovních naznačena nutnost posoudit změny oproti výchozímu stavu, 

bylo by vhodné tuto „úroveň 0“ pro úplnost v modelu explicitně vymezit. 

Vyhodnocování vzdělávání poskytuje kromě údajů o efektivitě také důleţitou 

zpětnou vazbu o kvalitě vzdělávání. Jednou z moţností vyhodnocení investic 

do lidských zdrojů je ukazatel ROI (return on investement; návratnost investic) jako 

podíl mezi čistými přínosy a celkovými náklady zkoumané investice (Šmarda, 2005). 

Vodák (2006) doporučuje vyuţít uvedené čtyři úrovně hodnocení jako základ pro 

aplikaci ukazatele ROI pro měření v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

Pro účely řízení a měření intelektuálního kapitálu je důleţité jeho vykazování. 

Výkaz intelektuálního kapitálu je dokument, který odhaluje intelektuální kapitál 

společnosti. Obsahuje „informace o činnostech prováděných společností za účelem 

rozvoje, udrţování a řízení jejích nehmotných zdrojů a aktivit s důrazem 

na propojení tří sloţek intelektuálního kapitálu“ (Dvořáková, 2007, s. 382). 

Proyecto Meritum (2002) doporučuje, aby výkaz obsahoval následující části: 

 vizi společnosti (strategické cíle, klíčové kompetence a klíčové aktivity 

nehmotných aktiv), 

 přehled zdrojů nehmotných aktiv a aktivit spojených s nehmotnými aktivy, 

 systém indikátorů pro zdroje a aktivity, obzvláště za účelem poskytování 

informací externím subjektům pro zhodnocení budoucích očekávaných 

příjmů a očekávaného rizika. 
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Je zřejmé, ţe výkaz lidského kapitálu musí být dokumentem komplexním, 

který respektuje specifické prostředí organizace. 

2.4 Měření a hodnocení výkonnosti lidských zdrojů 

Pro pracovníky je podstatná schopnost zaměstnavatele ocenit a tedy i změřit 

jejich přínos k podnikání společnosti. Jejich výkon pro firmu je velmi důleţitým 

faktorem (Neumaierová, Neumaier, 2002). Obecně termín měření lidských zdrojů je 

pouţíván k popisu jakéhokoliv úsilí měřit ty části procesu, prostřednictvím kterých 

lidské zdroje vytvářejí hodnotu pro společnost (Huselid, Barnes, 2003). Konkrétně 

lze měření výkonu definovat jako (Armstrong, 2011, s. 251): „…měření a 

monitorování výkonu pomocí měřítek nebo metrik (měřítek v metrické soustavě, 

kvantitativních měřítek)“. 

2.4.1 Podstata měření výkonnosti lidských zdrojů 

Problémem měření pracovního výkonu je skutečnost, ţe ne vţdy je snadné 

pracovní výkon měřit. S rozvojem technologií a se změnami v podobě práce roste 

význam kvalitativní stránky pracovního výkonu nad stránkou kvantitativní (Koubek, 

2004, s. 72). Jak uvádí Armstrong (2011, s. 84), často se klade důraz právě na snadno 

měřitelné aspekty výkonu, ovšem tyto aspekty nemusí mít klíčový význam, zatímco 

hůře měřitelné prvky výkonu mohou být podstatné a neopominutelné. Armstrong 

uvedené podtrhává myšlenkou Levinsona, který jiţ v roce 1970 uvedl: „Čím větší 

důraz se klade na měření a kvantifikaci, tím pravděpodobněji budou obětovány 

jemné, neměřitelné prvky úkolu. Kvalita výkonu tak často trpí na úkor kvantifikace“. 

Jak vyplývá z podstaty a významu řízení výkonnosti, které je prostředkem 

dosahování lepších výsledků v organizaci (Wagnerová, 2008, s. 33), tak klíčovým 

cílem měření výkonnosti není měřit, ale umoţnit zlepšování výkonnosti (Hammer, 

2007). 

Uvádějí se tři oblasti hodnocení pracovníků. Výstupy představují výkony a 

výsledky, dalšími jsou vstupy, mezi které jsou často zařazovány kompetence a vše, 

co pracovník do své práce vkládá. Poslední oblastí je proces, tedy pracovní chování a 

přístup pracovníka k pracovním úkolům (Hroník, 2006, s. 21). 
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Wagner (2009) uvádí koncepční otázky měření výkonnosti, na které by měl 

proces měření najít odpovědi: 

 Kdo jsou hlavní uţivatelé informací o výkonnosti a pro jaké účely tyto 

informace vyuţívají? 

 Které faktory stimulují nebo motivují k tomu, aby výkonnost byla předmětem 

měření? 

 Je systém měření výkonnosti nastaven tak, aby postihl všechny dimenze 

zkoumané činnosti, nebo aby se zaměřil na určitý výběr? 

 Jakým způsobem jsou stanoveny referenční prvky pro hodnocení výkonnosti? 

 Jakým způsobem se zohledňuje faktor času? 

 Jaký typ informací je upřednostňován pro popis výkonnosti a její interpretaci 

uţivatelům? 

 Kdo je za proces měření odpovědný? 

 Je ověřována účinnost uplatňovaného přístupu k měření výkonnosti a 

zjišťována zpětná vazba od uţivatelů? 

Šulák a Vacík (2004) uvádějí, ţe zavádění systému měření výkonnosti sestává 

ze tří kroků: 

 určení cílového stavu, 

 specifikace výkonnostních ukazatelů, 

 pravidelné monitorování procesů a vyhodnocování výkonnosti organizace. 

První krok obnáší vymezení vize firmy, strategických záměrů a následně 

cílového stavu, který má být ve sledovaném horizontu dosaţen. V druhém kroku je 

třeba stanovit ukazatele výkonu, které respektují strategické cíle a umoţňují jejich 

měřitelnost v čase. Ve třetím kroku se jedná o jejich průběţné vyhodnocování a 

správnou interpretaci. 

Tento proces tedy začíná stanovením cílů, coţ je kaskádový proces, kdy jsou 

na základě strategie, podnikové vize a podnikatelského plánu stanoveny cíle 

společnosti (Wagnerová, 2008, s. 36). Na základě spotřeby času na pracovní úkol 

mohou být pro jednotlivce nebo pracovní skupiny stanoveny výkonové cíle. 

U rutinních prací se výkon měří počtem zpracovaných jednotek, počtem chyb apod., 

v případě poskytování sluţeb se vyuţívají ukazatele hodnotící jejich úroveň jako 

např. průměrná doba k vyřízení ţádosti. V případě řídících a kreativních prací se 

pouţívají komplexní ukazatele. „Měření sloţité práce pomocí dílčích ukazatelů je 
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nebezpečné, protoţe člověk se přednostně zaměřuje na to, podle čeho je hodnocen“ 

(Dvořáková a kol. 2007, s. 219). 

Podle Nenadála (2004) lze rozlišovat dvě základní skupiny měření: 

1. technická měření, kdy se jedná o určení hodnoty veličiny, která se vztahuje 

zejména ke hmotným výstupům procesů, 

2. systémová měření, která umoţňují poznat a definovat chování organizačního 

systému, tedy systému managementu organizací. Výsledky těchto měření 

představují klíčové podklady pro rozhodování na všech úrovních řízení.  

Přičemţ systémová měření musí mít některé zásadní vlastnosti: 

 validitu, tedy obecnou akceptovatelnost výsledků, 

 úplnost, 

 dostatečnou podrobnost, 

 předpoklad odhalení mezer výkonnosti, 

 dostatečnou četnost měření, 

 správné načasování měření, 

 poţadovanou přesnost a efektivnost, 

 stálost v čase a moţnost převodu dat na srovnatelnou základnu, 

 snadnou interpretovatelnost a srozumitelnost výsledků, 

 odpovědnost za průběh měření, 

 důvěryhodnost mezi těmi, kdo provádějí měření, a těmi, kdo výsledky 

vyuţívají. 

Poţadavky na systémová měření se zabývají normy ISO řady 9000, konkrétně 

kapitola 8: Měření, analýza a zlepšování. Mimo jiné se zaměřuje na měření 

spokojenosti zákazníků, měření spokojenosti zaměstnanců a dalších 

zainteresovaných stran, benchmarking, měření nákladů vztahujících se k jakosti a 

efektů zlepšování atd. ISO 9004:2000 je doporučován proces sebehodnocení, který 

spočívá v odhalování silných a slabých stránek v činnosti organizace. Tato norma 

dále uvádí následující systémová měření: měření spokojenosti zákazníků, měření 

spokojenosti zaměstnanců, měření spokojenosti jiných zainteresovaných stran, 

měření výkonnosti procesů, měření systému managementu jakosti, měření 

výkonnosti organizace, měření výkonnosti dodavatelů, finanční měření, měření 

efektivnosti výcviku, audity jakosti a sebehodnocení. 

Systémová měření by měla být podporována systematickým výcvikem všech 

zaměstnanců, směřujícím jak k pochopení smyslu a podstaty měření, ale i k jejich 
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provádění a vyhodnocování. Organizace musí poskytnout dostatečné mnoţství 

zdrojů, a to hlavně dodatečné pracovní síly, které se budou systémovým měřením 

věnovat. Je třeba, aby vrcholové vedení věnovalo jak měřením, tak jejich výsledkům 

dostatečnou pozornost a vyuţívalo jich jako východiska pro rozhodování na všech 

úrovních. 

Wagnerová (2008) oproti tomu rozlišuje dva způsoby měření pracovního 

chování: 

 objektivní údaje o produktivitě (počet kusů apod.), 

 údaje vycházející z posuzování. 

Autorka doporučuje pouţívat tam, kde je to moţné, konkrétní výkony, popř. 

hodnocení dle negativních kritérií (stav bez krádeţí apod.). Kritéria mají být co 

moţná nejvíce objektivní a nejméně závislá na vnějších faktorech. Kritéria by také 

měla vycházet z hodnocení takových determinant, které jsou pod kontrolou 

hodnoceného. Standardy výkonnosti musí být vyvinuty a sděleny zaměstnancům. 

„Správně stanovené standardy výkonnosti převádějí hodnoty společnosti jako celku 

na úroveň konkrétních výkonů“ (Wagnerová, 2008, s. 64). 

Podle Wagnerové (2008) existují 4 základní poţadavky na standardy 

výkonnosti: 

 strategická relevance (vztah k cílům organizace), 

 nedostatek kritéria (rozsah pokrytí celé činnosti zaměstnance standardy 

výkonnosti), 

 kontaminace kritéria (ovlivnění podmínkami mimo kontrolu pracovníka), 

 reliabilita hodnocení (jeden hodnotitel s časovým odstupem nebo dva 

hodnotitelé). 

Pro měření výkonnosti lidských zdrojů představují problém kvalitativní 

faktory, u nichţ je problematická kvantifikovatelnost. Jednou z moţností měření 

těchto faktorů jsou ankety. Livian a Praţská (1997) rozlišují 4 typy anket: 

 Konzultační ankety, jejichţ cílem je získat odpověď na jednu otázku nebo 

konkrétní návrh. 

 Ankety názorů, kde jsou pracovníci dotazováni na určitý aspekt podnikové 

politiky. 

 Klinická anketa, která je hloubková a zajímají ji názory buď všech 

pracovníků nebo jen části z nich. 
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 Diagnostika oddělení, která shromaţďuje výsledky anket, které jsou 

realizované pro posuzování úrovně řízení lidských zdrojů a managementu 

jako celku. 

Hodnotit chování, osobnost nebo výsledky práce umoţňují hodnotící škály. 

Tyto mohou mít podobu škál numerických, grafických a škál se slovním popisem. 

Numerické škály umoţňují popsat hodnocenou charakteristiku pomocí 

číselných hodnot v dimenzi „nejlepší – nejhorší“. Význam jednotlivých číselných 

hodnot bývá slovně popsán. 

Grafické škály umoţňují hodnotit jemnější rozdíly mezi pracovníky pomocí 

kontinuální linie. Pro lepší přehlednost jsou označovány na grafických škálách 

pomocí čísel jednotlivé stupně a doplněny slovními popisy. 

Hodnotící škály se slovním popisem nabízejí velmi podrobný popis 

jednotlivých stupňů a přesněji definují rozdíly mezi stupni. V praxi se uţívají různé 

kombinace škál (Pilařová, 2008). 

S měřením výkonu souvisí klasifikace a problém počtu klasifikačních stupňů. 

Obvyklý počet stupňů uţívaných v organizacích je 3 – 5. Důleţitá je také volba 

sudého a lichého počtu stupňů, kdy lichý počet reprezentuje lépe normální rozdělení, 

kdy většina populace se nachází uprostřed stupnice, sudý počet naopak brání 

manaţerům v tendenci hodnotit středním stupněm (Armstrong, 2002). Velmi důleţité 

je také nechápat škálové stupnice jako rozsah od hodnot nejhorších k nejlepším, jak 

upozorňuje Plamínek (2008, s. 166). V případě vlastností nemusí nutně znamenat, ţe 

100% extrovert je lepší hodnocení neţ 100% introvert. 

Lze také vyuţít klasifikační stupnice pro hodnocení pracovního chování
3
, 

pomocí které mohou manaţeři hodnotit různé dimenze výkonu pomocí stupnice 

pro popis chování. 

Proti standardnímu přístupu měření výkonnosti byla vznesena řada námitek. 

Některé společnosti přehodnotily svůj přístup k výkonnosti takovým způsobem, aby 

se přístup více zaměřil na kvalitu výkonu (ne pouze kvantitu), na týmovou spolupráci 

(ne jen na izolovanou činnost jedince) a na inovace procesů, jako další faktor 

vedoucí k výkonnostním výsledkům (Wagnerová, 2008, s. 59). 

Wagnerová (2008) dále uvádí následující typy metod hodnocení. 

                                                 
3
 Metoda BARS – Behaviourally anchored rating scales, podrobněji popsáno v dalším textu. 
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Systémy měření vlastností poskytují seznam vlastností, jako je například 

kvalita práce, kvantita, spolehlivost, spolupráce, iniciativa, odpovědnost apod. Uţívá 

se například skórovací systém, coţ je hodnotící škála, která má 3 – 5 stupňů s popisy 

od neuspokojivého k vynikajícímu. 

Behaviorální systémy hodnotí zaměstnance podle rozsahu, ve kterém 

projevují úspěšné pracovní chování. Tyto systémy jsou zaloţené na objektivním, 

pozorovaném pracovním chování. Nejčastěji se pouţívají technika kritického 

incidentu, behaviorálně zakotvené hodnotící škály a behaviorálně observační škály.  

Technika kritického incidentu vyţaduje, aby byly stanoveny výkonností 

incidenty, které odlišuje úspěšný a neúspěšný výkon v dané práci. Nadřízený pak 

sleduje výkony zaměstnance a zaznamenává jejich výkonnost v kritických aspektech 

pracovní výkonnosti. V rámci kritických událostí je třeba určit dimenze (škálu) 

výkonu v nich. Praktická aplikace této metody je velmi náročná. Strukturovanější 

přístup pak nabízí stupnice poţadavků na vlastnosti (Ability Requirement Scale), coţ 

je soubor stupnic vytvořený Fleischmanem a jeho spolupracovníky. 

Behaviorálně zakotvené hodnotící škály (BARS) jsou hodnotící škály 

s příklady, které se pouţívají k definici bodů na škále. Konkrétní chování poskytuje 

referenční bod, oproti kterému se srovnává výkonnost zaměstnance. Pro vytvoření 

škály je třeba, aby bylo stanoveno pracovní chování, které je efektivní, neefektivní a 

neutrální. Různá chování jsou zařazena do pracovních dimenzí, které jsou 

definovány. Nevýhodou metody je, ţe škály musí být vyvinuty pro kaţdou práci 

zvlášť a revidovány při kaţdé změně pracovní náplně.  

Lze tedy shrnout, ţe metoda BARS není zaloţena na přímém měření efektu 

práce, ale na hodnocení přístupu k práci, pracovního přístupu a pracovního chování. 

Vychází tedy z předpokladu, ţe ţádoucí pracovní chování má za následek efektivní 

pracovní výkon (Spaček, 2005). Důleţité je zdůraznit, ţe behaviorálně hodnotící 

škály jsou zaloţeny na pozitivních druzích chování, vedoucích k výkonu. Následně je 

hodnoceno, zda se zaměstnanec podle těchto pozitivních standardů chová či nikoli 

(Wagnerová, 2008). 

Velmi důleţité je také časové pojetí měření. Většina systémů měření 

výkonnosti je zaměřena na současnost, respektive na daný okamţik. Takové pojetí 

ovšem nezahrnuje strategický výhled do budoucna. V souvislosti s růstem míry 

nejistoty nabývá potřeba informací o budoucnosti stále více na významu (Fritz-Enz, 

2007).  Pollak (2003, s. 14) konstatuje, ţe zdravý podnik je „takový podnik, 
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u kterého není pochyb o jeho budoucnosti.“ Jako příklad aplikace tohoto pojetí lze 

uvést klasifikaci Proyecto Meritum (2002), která rozlišuje nehmotné zdroje a 

nehmotné aktivity.  

Nehmotné zdroje jsou chápány jako aktiva v širším smyslu nebo také jako 

schopnosti, tedy kapacity a kompetence. Je zde moţné zařadit kompetence 

pracovníků, práva duševního vlastnictví nebo dohody s dodavateli. 

Nehmotné aktivity pak mohou umoţnit vznik nových nehmotných zdrojů 

nebo zvýšit hodnotu jiţ existujících. To se můţe uskutečnit pomocí jejich 

rekvalifikace nebo zlepšením jejich schopnosti pracovat s jinými zdroji. Příkladem 

jsou vzdělávací aktivity, výzkum a vývoj, specifické marketingové aktivity, 

výzkumy pro vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců či zákazníků. Nehmotné 

aktivity vyjadřují alokaci zdrojů zaměřenou na: 

 interní rozvoj nebo nákup nových nehmotných zdrojů, 

 zvýšení hodnoty jiţ existujících, 

 hodnocení a monitorování výsledků předchozích dvou aktivit. 

Rozsah nehmotných aktivit v současnosti tedy ovlivňuje hodnotu nehmotných 

zdrojů, které budou v organizaci k dispozici v budoucnosti. 

Covey (2009) v této souvislosti rozlišuje současnou produkci ţádoucích 

výsledků (P) a produkční schopnost do budoucna (PS). Základem efektivnosti je pak 

rovnováha P/PS. Tato rovnováha je obzvláště důleţitá v případě lidských zdrojů 

organizace – zákazníků a zaměstnanců. Organizace by měla jednat se zaměstnanci 

tak, jak chce, aby oni jednali s nejlepšími zákazníky. Efektivnost tedy spočívá 

v uvedené rovnováze, neboť nadměrná orientace na současné výsledky můţe vést 

k opotřebování zdrojů.  

Ve své další publikaci Covey (2008, s. 355) rozlišuje dosahování výsledků a 

vytváření potenciálu, který by měl vést k překročení současné úrovně výkonnosti. 

Hroník (2008) doplňuje, ţe se od manaţerů očekávají nejen okamţité výsledky, ale i 

vysoká dlouhodobá výkonnost. Likierman (2010) shrnuje, ţe není podstatné překonat 

výsledky minulého roku, ale systém měření by měl být schopen posoudit, jak ovlivní 

současná rozhodnutí výsledky v příštím období.  

Časový aspekt měření výkonnosti zdůrazňuje také Hroník (2006), který 

od metod hodnocení pracovníků zaměřených na minulost a současnost odlišuje 

metody zaměřené na budoucnost, které se orientují k určité předpovědi toho, co se 

můţe stát. Mezi tyto metody uvádí např. hodnocení potenciálu, MBO nebo Balanced 
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Scorecard. Právě hodnocení potenciálu je z tohoto pohledu velmi významné, protoţe 

hodnotí předpoklad pro budoucí výkon pracovníka. 

2.4.2 Indikátory měření výkonnosti lidských zdrojů 

Jak uvádí Wagnerová (2008), definovat kritéria výkonnosti je základním 

problémem hodnocení pracovní výkonnosti. Cílem je vytvořit diferenční a sloţené 

celkové kritérium úspěchu. Výkonnost pak lze charakterizovat jako součet nebo 

průměr výkonnosti v jednotlivých klíčových ukazatelích nezbytných pro výkon dané 

práce. 

Kritérium pro měření výkonnosti definuje Wagner (2009) jako veličinu, 

„prostřednictvím jejích hodnot popisujeme určitou elementární charakteristiku prvku 

nebo vztahu prvků v modelu pro měření“. Pro měření výkonnosti lidských zdrojů je 

nutné vytvoření systému hodnocení, komplexního systému měření výkonnosti a také 

vytvoření a monitorování komplexu kvantitativních a kvalitativních indikátorů. 

Pro srovnání Pilařová (2008) definuje kritérium jako „ukazatel výkonu nebo 

výkonnosti, podle něhoţ je hodnocena úspěšnost (nebo naopak neúspěšnost) 

zaměstnance“.  

Učeň (2008) pouţívá pojem metrika, který definuje jako „ukazatel výkonnosti 

z hlediska stanovených cílů“. Jedná se o nástroj měření efektivnosti a výkonnosti se 

zaměřením mimo jiné na výkonnost zdrojů, resp. výkonnost pracovníků. Autor 

rozlišuje mezi tvrdými metrikami, které jsou objektivně měřitelnými ukazateli, a 

měkkými metrikami, které slouţí k měření úrovně výkonnosti procesů (Učeň, 2008, 

s. 23). Krajčík (2011) metrikou rozumí „přesně vymezený finanční či nefinanční 

ukazatel, nebo hodnotící kritérium, který je pouţíván k hodnocení úrovně 

efektivnosti konkrétní oblasti řízení výkonu…“ a „…jeho efektivní podpory“. 

Truneček (2004, s. 138) dále uvádí pojem hodnotová metrika, který charakterizuje 

jako „soubor ukazatelů, který vyjadřuje konečnou hodnotu, vytvořenou 

pro zákazníka konkrétním procesem“.  

Koubek (2004) definuje normy (standardy) výkonu jako charakteristiky 

podmínek, které jsou splněny v případě efektivního vykonávání práce. Termíny 

norma a standard jsou v mnoha případech chápány jako synonyma. V literatuře se 

ovšem vyskytují i příklady, kdy je mezi nimi rozlišováno. Norma se uţívá v případě, 

ţe je moţné pouţít kvantitativní vyjádření (počet kusů, zákazníků apod.), zatímco 
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standard se pouţívá v případech, kdy příslušný aspekt výkonu práce nelze 

kvantifikovat, ale nanejvýš klasifikovat, jedná se tedy o kvalitativní aspekty práce. 

V podobném duchu rozlišuje Hroník (2006, s. 21) přímé měření výstupu, za které 

povaţuje výkon či výsledek, který lze číselně vyjádřit a má rozlišovací schopnost, a 

nepřímé měření výstupu, kdy je výsledek hodnocen na základě stupnice, na základě 

které je odhadována hodnota výstupu. Z jiného pohledu rozlišuje tyto dva pojmy 

Urban (2003, s. 136). Normami rozumí neformální pravidla, která jsou 

na konkrétním pracovišti všeobecně přijatelná. Jako standardy uvádí poţadavky, 

které jsou formalizované, především směrnice, manuály, pracovní postupy apod. 

Definice normy (standardu) by měla mít formu konstatování, ţe výkon této 

normě (standardu) odpovídá, jestliţe se dostaví konkrétní, ţádoucí a pozorovatelný 

výsledek. Také tato definice můţe mít kvantitativní podobu nebo podobu kvalitativní 

(např. splnění kritérií přesnosti, tolerance apod.). Lze konstatovat, ţe čím 

významnější a odpovědnější práce je a čím vyšší je podíl duševní a tvůrčí práce, tím 

menší je moţnost vyjádření kvantitativních norem (standardů) (Koubek, 2004, s. 59). 

Plamínek (2009, s. 113) zdůrazňuje význam definice priorit, přičemţ 

odkazuje na praxi projektového řízení, kdy se priorita stanovuje výběrem z trojice 

parametrů náklady – čas – kvalita. 

Kritéria je třeba volit s ohledem na strategii firmy a firemní hodnoty. 

Strategie firmy se promítá do měřitelných výsledků nebo důsledků pracovní činnosti. 

Naopak firemní hodnoty mají dopad na ukazatele, které ovlivňují způsob provádění 

pracovní činnosti, tedy kompetence (Pilařová, 2008, s. 42). Kritéria výkonu musí být 

dále přiměřená dané práci. Je třeba zváţit jejich spolehlivost a citlivost na náhodné 

vlivy nebo rozdílné podmínky práce (Koubek, 2004, s. 24). 

Koubek (2004) dále uvádí následující zásady pro vytváření ukazatelů 

pracovního výkonu: 

 Měření a ukazatele by se měly vztahovat k výsledkům, a ne k úsilí, ale 

zároveň by mělo být jasné, jak bylo výsledků dosaţeno. 

 Měřítka toho, co pracovník vkládá, by měla identifikovat míru jeho 

přispění na základě pozorovatelného chování. 

 Měřítka by měla mít vazbu na strategické cíle organizace a 

na výsledky útvaru či týmu. 

 Dosaţení výsledků musí mít pracovník pod kontrolou. 



47 

 

 Měření musí být objektivní a ukazatele zjistitelné a pro pracovníka 

jasné. 

 Měření musí být pro pracovníky povaţováno za spravedlivé. 

 Pro měření musí být k dispozici potřebné údaje. 

 Měření musí být co nejpřesnější s ohledem na účely, kterým slouţí. 

 Měření by mělo zachycovat celkový obraz pracovního výkonu. 

 Je vhodné upřednostňovat tradiční a všeobecně srozumitelné 

ukazatele. 

Přínos lidských zdrojů ke zvyšování výkonu organizace lze vyjádřit pomocí 

přidané hodnoty. Přidaná hodnota představuje rozdíl mezi vstupem a výstupem 

v procesech podniku. Stále pouţívanějším ukazatelem výkonu podniku je přidaná 

hodnota na měnovou jednotku nákladů na zaměstnávání lidí (Armstrong, 2002, s. 

121; Stýblo, 2003, s. 105). Mayo povaţuje právě přidanou hodnotu v přepočtu na 

jednu osobu za vhodný ukazatel efektivity lidského kapitálu. Nejvíce kritickým 

ukazatelem hodnoty lidského kapitálu je podle něj úroveň odborných schopností 

existujících v organizaci. Dalšími kritérii podle Maya jsou ukazatele spokojenosti, 

ukazatele úrovně přirozených odchodů pracovníků z organizace a ukazatele úrovně 

absence (Armstrong, 2002, s. 75). Truneček (2004, s. 137) doplňuje, ţe přidaná 

hodnota stanovuje, jak proces přispívá k uţitku pro zákazníka. Zdůrazňuje procesní 

přístup k řízení podniku. Stýblo (2001, s. 49) z praktického úhlu pohledu uvádí, ţe 

podniky povaţují za východiska přínosu zvyšování produktivity, vyčíslené 

ekonomickými výsledky. Menší důraz ale klade na kvalitativní faktory, které 

povaţují spíše za prostředky k dosaţení cílů. 

Ukazatele pracovního výkonu lze klasifikovat různými způsoby. Následující 

výčet uvádí některé pohledy na tuto klasifikaci.  

Do tří skupin člení kritéria Šuleř (2008, s. 203), kdy uvádí objektivní 

ukazatele (počet výrobků, zmetků, získaných zakázek, atd.), plnění úkolů a 

subjektivní kritéria osobních kvalit (odbornost, loajalita apod.) Podle Wolkera a kol. 

(2003) lze ukazatele pracovního výkonu podrobněji rozlišit na: 

 finanční (příjem, EVA, hodnota akcií, přidaná hodnota, rentabilita, náklady), 

 výstupů (vyrobené nebo zpracované jednotky, výrobní kapacita, noví 

zákazníci), 

 účinnosti (plnění norem – kvalita, úroveň sluţeb; změny chování – vnitřní a 

vnější zákazníci; dokončení práce; míra zlepšování sluţeb; inovace), 
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 reakcí / odezvy (názory spolupracovníků, vnitřních i vnějších zákazníků), 

 časové (rychlost reakce, plnění cílů, čas potřebný k dodání výrobků na trh, 

dodací lhůty). 

Z jiného pohledu rozděluje Sidor-Rządkowska (2004) kritéria 

na efektivnostní, kvalifikační, behaviorální, osobní a kompetenční. 

Efektivnostní kritéria lze relativně snadno stanovit v případě výkonových 

pracovníků, naopak manaţer můţe řešit problém, jak změřit efektivnost práce lektora 

cizího jazyka nebo pracovníka bezpečnostní agentury. Tato kritéria se mohou týkat 

jak jednotlivců, tak pracovního týmu nebo podniku jako celku. Individuální kritéria 

mohou mít podobu např. hodnoty prodeje dosaţené pracovníkem nebo stupně splnění 

úkolu na základě určitých standardů, jimiţ mohou být mnoţství práce (počet 

výrobků, reportů, projektů), kvalita práce, pracovní náklady, dodrţení limit výdajů 

apod. Mezi kolektivní kritéria řadí Sidor-Rzadkowska hodnotu prodeje dosaţenou 

týmem, stupeň splnění klíčových úkolů týmu nebo dojednání výhodné smlouvy. 

Na organizační úrovni přicházejí v úvahu zisk podniku, ziskovost produkce, hodnota 

produkce na zaměstnance, hodnota prodeje na 1 zaměstnance atd. Tato organizační 

kritéria mohou slouţit pro hodnocení vrcholového managementu, pro hodnocení 

ostatních pracovníků jsou výhodnější kritéria individuální a kolektivní. 

Kvalifikační kritéria se týkají vzdělání, praxe, znalosti cizího jazyka, práce 

na počítači a další specifické kvalifikace dle poţadavků pracovního místa. Jsou 

významné zejména při přijímání nových pracovníků, vytváření politiky vzdělávání, 

povyšování pracovníků apod. 

Behaviorální kritéria mají pouze pomocnou funkci v tom případě, kdy je 

v podniku moţné určit jednoznačná efektivnostní kritéria. Zahrnují se sem 

vytrvalost, systematičnost, angaţovanost, přesnost, dodrţování postupů a standardů, 

spolupráce s kolegy, péče o klienty, iniciativa, vztah k nadřízeným, samostatnost atd. 

U manaţerů jsou navíc podstatná následující kritéria: definice cílů, určení priority 

plánování činností, vyjednávání, řešení konfliktů, péče o rozvoj pracovníků. Význam 

behaviorálních kritérií spočívá v tom, ţe chápou výkonnost pracovníka komplexně. 

Zaměstnanec, který přijde do práce a zůstane tam aţ do konce pracovní doby, nemusí 

znamenat pro podnik ţádný přínos. 

Do osobnostních kritérií lze zařadit odpovědnost, energii, asertivitu, 

samostatnost, emocionální rovnováhu, kreativitu, odolnost vůči stresu, sebejistotu, 

vytrvalost, navazování kontaktů, důslednost, představivost atd. 
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Na kompetenční kritéria existují různé pohledy. Např. S. Borkowska 

povaţuje hodnocení kompetencí za rozvedení nebo také dokonalejší, pozměněnou 

verzi skupiny behaviorálních metod. Řízení postavené na kompetencích se stalo 

hodnotným prvkem personální politiky.  

Rostkowski a Sczęsna (2003) definují kompetence jako všechny vlastnosti 

pracovníků (např. znalosti, dovednosti, zkušenosti, cíle, ambice, uznávané hodnoty, 

styl jednání), jejichţ existence, rozvoj a vyuţívání umoţňuje realizaci strategie firmy, 

ve které pracují. 

Wagnerová (2008) uvádí následující oblasti ukazatelů hodnocení: 

 pracovní výkon, cíle, normy, 

 osobnost, odbornost, 

 vztah k firmě, 

 u řídících pracovníků oblast řízení (např. EVA). 

Jako příklady často pouţívaných kritérií pak zmiňuje výkon člověka, kvalitu 

práce, samostatnost, iniciativnost, pracovní spolehlivost a ukázněnost, vytrvalost, 

přizpůsobivost, vztah k práci a pracovní ochotu, dodrţování pracovní doby, smysl 

pro spolupráci, smysl pro osobní odpovědnost a vztah k organizaci. 

Indikátory lze také dělit na obecné (srovnatelné napříč společnostmi) a 

specifické pro průmyslově odvětví nebo specifické pro jednotlivé společnosti 

(Proyecto Meritum, 2002).  

Koubek (2004, s. 74) krom kvantity a kvality doplňuje jako kritéria 

produktivitu, včasnost a nákladovost. 

Chang (2006) na základě realizace výzkumu formou případových studií v 15 

organizacích uvádí, ţe organizace nepřiřazují jednotlivým kritériím výkonu váhy. 

Na základě této skutečnosti ovšem nelze předpokládat, ţe jsou všechna kritéria 

povaţována za stejně významná. 

Dle Wagnerové (2008) bývá častým problémem validita hodnocení. Jako 

jeden z důvodů uvádí, ţe neexistují jednotná kritéria hodnocení, hodnocení je značně 

subjektivní a vyskytují se často chyby hodnocení. Významná je obsahová validita, 

která hodnotí relevanci pracovních dimenzí, podle kterých je zaměstnanec hodnocen, 

k náplni práce. Lze hodnotit také konstrukční validitu, pak je nezbytné, aby kritéria 

pro danou práci byla přijatelná. 

Indikátory výkonu lze členit na kvantitativní a kvalitativní. Armstrong (2011, 

s. 84) v tomto kontextu rozlišuje výstupy a výsledky. Výstupy jsou aspekty výkonu, 
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které lze měřit kvantifikovatelným způsobem. Oproti tomu jsou výsledky efekty, 

které nemohou být nutně měřeny na základě kvantitativních hledisek. Měřítka 

výstupů potom zahrnují finanční měřítka, vyrobené nebo zpracované jednotky, 

objem prodeje, popř. časová měřítka. V případě výsledků se měří, resp. posuzují 

taková měřítka jako dosaţení standardu, změny v chování, dokončení práce/projektu, 

získání a vyuţívání znalostí a dovedností apod. 

2.4.3 Kvantitativní indikátory 

Wagner (2009) popisuje kvantitativní veličiny jako takové, u kterých je 

moţné určit vztah mezi dvěma hodnotami. Kvantitativní indikátory sestávají ze 

sociálních nebo ekonomických dat, která reprezentují základní prvky řízení. Livian a 

Praţská (1997) uvádějí následující členění kvantitativních indikátorů na indikátory 

ekonomické a socioekonomické.  

Ekonomické indikátory jsou spojovány s náklady, souvisejícími s aktivitou 

personálu, jde tedy o náklady práce. Důleţitým ukazatelem v podniku je vzájemný 

poměr mezi personálními náklady a přidanou hodnotou. 

Socioekonomické indikátory se vyuţívají k měření chování zaměstnanců. 

Chování zaměstnanců významně ovlivňuje efektivnost podniku. Jedná se především 

o takové indikátory jako absence, mobilita a fluktuace, pracovní úrazy, pracovní 

konflikty, pokles přímé produktivity, procento kvality atd.  

Kasper a Mayrhofer (2005) uvádějí další skupinu indikátorů, které se 

vztahují k výsledkům výkonu. Tato kritéria jsou zpravidla snadno měřitelná 

(vyrobené kusy, uzavřené smlouvy), v některých oblastech organizace ovšem 

poskytují omezené moţnosti měření výstupu pracovníka (např. výzkum a vývoj). 

Wagner (2009) člení kvantitativní veličiny na intervalové, tj. takové, o jejichţ 

hodnotách lze říci, o kolik se liší, a veličiny podílové, u kterých je moţné prohlásit, 

kolikrát se jejich hodnoty liší. Tyto veličiny lze podle Wagnera vyuţít u veličin 

kvantitativních, které člení na finanční a nefinanční. 

Další členění kvantitativních kritérií provedl Armstrong (2002, s. 129), a to 

podle různých úrovní v rámci podniku: 

 kritéria na úrovni organizace, 

 přidaná hodnota na pracovníka, 

 zisk připadající na pracovníka, 
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 hodnota prodeje připadající na pracovníka, 

 náklady připadající na pracovníka, 

 přidaná hodnota na jednotku měny nákladů na zaměstnávání lidí, 

 kritéria chování pracovníků, 

 míra stability a fluktuace pracovníků, 

 míra absence, 

 poměr počtu obdrţených návrhů k celkovému počtu pracovníků, 

 počet vyuţitelných návrhů od krouţku kvality nebo zlepšovatelských 

skupin, 

 úspory nákladů vzniklé na základě návrhů, 

 míra frekvence a míra závaţnosti pracovních úrazů, 

 poměr počtu stíţností k počtu pracovníků, 

 časové ztráty v důsledku sporů, 

 počet ţalob k soudům, týkající se personálních otázek, 

 kritéria úrovně služeb personálního útvaru, 

 zvýšení produktivity jako následek vzdělávání, 

 zlepšení výkonu jako následek systému odměňování a řízení 

pracovního výkonu. 

Význam posledně uvedené skupiny kritérií podtrhuje Vodák (2005), který 

uvádí, ţe „dnešní profesionálové v oblasti lidských zdrojů potřebují vyváţenou 

mnoţinu ukazatelů a procesů, aby ukázali hodnotu přínosu práce svých kolegů“.  

V následujícím textu budou charakterizovány vybrané kvantitativní 

indikátory charakterizující lidské zdroje. 

Absence zahrnují nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, způsobené 

různými důvody (nemoc, péče o dítě, úrazy atd.). Absence se měří jako poměr mezi 

počtem skutečně odpracovaných dnů a počtem pracovních dnů ve sledovaném 

období. Absence přinášejí podniku dodatečné personální náklady, je jim proto nutné 

věnovat patřičnou pozornost. Vedení ale musí počítat s tím, ţe určitou úroveň 

absence není moţné dále sníţit (Livian, Praţská, 1997, s. 31). 

Mobilita a fluktuace pracovníků je měřena jako poměr mezi počtem 

odchodů a příchodů pracovníků a průměrným stavem pracovníků (Livian, Praţská 

1997). 

Počet odchodů pracovníků je důleţitým signálem o stabilitě v organizaci, 

klimatu, kultuře apod. S rostoucí mírou odchodů se zvyšují náklady na získávání 
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nových pracovníků, adaptaci a vzdělávání. Odchody pracovníků je moţné měřit 

pomocí následujících ukazatelů. 

Mobilitu pracovníků reprezentuje míra odchodů (ukazatel intenzity odchodů), 

přičemţ tento je často pouţívaným ukazatelem, který je oblíbený pro svoji 

jednoduchost a snadnou pochopitelnost. Vypočítá se podle vzorce (2.3) (Armstrong, 

2002): 

                            
  

 
     (2.3), 

kde Po znamená počet pracovníků, kteří během určitého období odešli a P průměrný 

počet pracovníků v tomtéţ období, neboli průměrný evidenční stav pracovníků. 

Výpočet tohoto ukazatele je velmi jednoduchý, ale i do značné míry 

zjednodušující, protoţe neposkytuje analýzu pracovních míst a pozic, kterých se 

týká. 

Lze také sledovat další ukazatele jako např. intenzitu příchodů (2.4), intenzitu 

přírůstku (úbytku) (2.5) a intenzitu obratu pracovníků (2.6): 

                    
 

 
 (2.4), 

                              
   

 
 (2.5), 

                            
   

 
 (2.6),  

přičemţ I představuje počet příchozích pracovníků během určitého období, E pak 

počet odchozích pracovníků během určitého období a P průměrný stav pracovníků 

(Koubek, 2006). 

Livian a Praţská (1997) dále vymezují tu část mobility, která má za příčinu 

přechod do jiné organizace, jako fluktuaci. Jedná se o poměr počtu rozvázání 

pracovních poměrů pro přechod do jiné organizace a průměrného evidenčního stavu 

pracovníků. 

Dalším moţným ukazatelem je míra přežití. Ten určuje, jaká část 

pracovníků, kteří byli získáni v určitém období, popř. se zúčastnili určitého 

vzdělávání, zůstala po určitém daném období v organizaci. Graficky lze tento 

ukazatel vyjádřit pomocí křivky přeţití. 

Z míry přeţití lze odvodit další ukazatel, a to ukazatel střední délky 

zaměstnání, který určuje dobu, která je potřebná k tomu, aby se skupina osob přijatá 

do podniku sníţila na polovinu. Tento ukazatel lze sledovat a analyzovat v rámci 
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různých skupin pracovníků a zjistit tak problémové oblasti v podniku (Armstrong, 

2002). 

Ukazatel index stability určuje tendenci pracovníků zůstávat v podniku a 

ukazuje tedy míru kontinuity zaměstnání. Vypočte se podle následujícího vzorce 

(2.7): 

                 
   

    
 (2.7), 

kde P1+ znamená počet pracovníků s délkou zaměstnání jednoho a více let v podniku 

a Pt-1 počet pracovníků zjištěných před rokem. 

Tento ukazatel je moţné také dále doplnit o analýzu průměrné délky 

zaměstnání osob, které z podniku odcházejí. 

Postoje a způsoby chování, které jsou prezentované právě např. absencemi a 

fluktuacemi, představují indikátor identifikace zaměstnanců s podnikem a s prací 

v podniku. Velké podniky často provádějí písemné dotazování pracovníků, týkající 

se spokojenosti s vedením, moţnostmi rozvoje apod. (Kasper, Mayrhofer, 2005). 

Pracovní úrazy mohou v případě vysokého mnoţství znamenat negativní jev 

pro pracovníky i pro podnik. Pro jejich monitorování je moţné vyuţít ukazatele, jako 

například procento výskytu úrazů (2.8) a procento vázanosti úrazu (2.9) (Livian, 

Praţská, 1997): 

                        
                      

                         
     (2.8), 

                          
                                            

                         
      (2.9). 

Ukazatele produktivity vyjadřují objem výstupu na jednoho pracovníka, 

přičemţ lze vyuţívat následující ukazatele (Šulák, Vacík, 2004). 

Prvním z nich jsou trţby na zaměstnance, které se vypočtou jako poměr 

ročních trţeb a počtu pracovníků. Tento ukazatel je moţné vyuţívat jako ukazatel 

efektivity ve srovnání s jinými podniky v odvětví. 

Přidaná hodnota na pracovníka se stanoví jako průměrná přidaná hodnota, 

kterou vyprodukoval kaţdý pracovník. 

Zisk na zaměstnance je dalším ukazatelem produktivity, který se stanoví jako 

podíl zisku před zdaněním na jednoho pracovníka. 

Pracovní úrazy znamenají jak osobní problém pro pracovníka, tak ztrátu na 

pracovišti a také vysoké náklady pro podnik. 

Dalším indikátorem jsou náklady na nekvalitu, reprezentované ztrátami 

odpadu, oprav, zmetků, reklamací a také ztrátou klientů (Livian, Praţská, 1997). 
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Kvantitativní ukazatele jsou pro svou měřitelnost velmi oblíbené, ale mají 

také své nedostatky. V případě finančních měřítek se můţe jednat o nestabilitu 

peněţní jednotky určité měny. Metodologickým problémem pak můţe být redukce 

zkoumaného objektu, kdy jsou z měření vyloučeny aspekty, které pomocí finančních 

měřítek popsatelné nejsou. Interpretačním problémem bývá také to, ţe uţivatel můţe 

chápat jako nekomfortní zabývat se kaţdým finančním ukazatelem. Proto často 

dochází ke škálování, kdy jsou kvantitativní hodnoty převedeny do méně přesné, ale 

názornější kvalitativní podoby (Wagner, 2009, s. 48). 

2.4.4 Vybrané kvalitativní indikátory 

Livian a Praţská (1997) shrnují kvalitativní indikátory jako souhrn dimenzí 

psycho-sociologického řádu. Jedná se především o názory a postoje zaměstnanců 

podniku, kvalitu vztahů apod. Wagner (2009) pak popisuje kvalitativní veličiny jako 

takové, u kterých není moţné kvantifikovat vztah mezi dvěma popsanými 

hodnotami. Klasifikuje tyto veličiny do dvou skupin. Nominální kvalitativní veličiny 

jsou takové, o jejich hodnotách lze konstatovat, zda jsou stejné nebo různé, a 

ordinální, u kterých lze určit pořadí hodnot. 

Kvalitativní nominální veličiny nabízejí nejmenší prostor pro zpracování a 

vyhodnocení. Obvykle se uţívají v těch oblastech, kde jiný způsob měření není 

z podstaty věci moţný, jako například v oblasti výzkumu a vývoje. Měření, 

interpretace a vyhodnocení výkonnosti jsou shrnuty v expertním posouzení dané 

činnosti. Dále se uţívají v těch případech, kdy záleţí na dosaţení určité minimální 

hranice. 

Absence moţnosti porovnat tento typ veličin v čase se povaţuje za jejich 

nedostatek především z těchto důvodů: 

 neumoţňují podrobnou analýzu trendu, 

 nepodporují soutěţivost, 

 obtíţně se ověřuje spolehlivost. 

Přes zvýše zmíněné nedostatky můţe být jejich pouţití v některých případech 

nevyhnutelné (Wagner, 2009). 

Ordinální kvalitativní veličiny mají vyšší informační hodnotu. Při určování 

hodnot měřítek je moţné kaţdé nové pozorování porovnávat se všemi ostatními. 

Výhodnější se ovšem jeví stanovení určitého počtu kategorií, a do jedné z nich se 
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nové pozorování přiřadí. Jedná se v podstatě o přístup zaloţený na škálování 

(Wagner, 2009). 

Stěţejním problémem je tedy měřitelnost kvalitativních faktorů, kdy 

nejobtíţnější je měření tzv. měkkých ukazatelů (inovace, firemní kultura, pracovní 

prostředí apod.).  Pokud nelze přímo zachytit změnu takových ukazatelů, je třeba 

najít zástupný ukazatel, jehoţ změna odráţí změnu měkkého ukazatele (Synek, 

2008). 

V dalším textu jsou shrnuty vybrané kvalitativní aspekty výkonnosti. 

Jedním z kvalitativních faktorů výkonnosti jsou schopnosti pracovníků. 

Koubek (2004, s. 64) charakterizuje schopnosti jako „něco, co pracovník musí znát a 

být schopen dělat, jednak jako způsob, jak by se měl chovat, aby úspěšně vykonával 

svou roli v organizaci“. Armstrong (2002, s. 285) podle časopisu Competency uvedl 

10 typických schopností, jsou jimi: komunikace, orientace na úspěch/výsledky, 

orientace na zákazníka, týmová práce, vedení lidí, plánování, organizování, orientace 

na obchod a podnikání, flexibilita/adaptabilita, vzdělávání a rozvíjení ostatních lidí, 

řešení problémů. Vodák a Kucharčíková (2007) uţívají v této souvislosti pojem 

kompetence, který chápou jako „schopnost určitým způsobem se chovat, projevuje se 

tedy jistým chováním člověka“. Kompetence, které jsou vázány na dosahování 

vysoké výkonnosti, nazývají výkonnostními kompetencemi. Záleţáková (2006) 

uvádí následující klíčové kompetence manaţerů: odbornost, manaţerská příprava, 

flexibilita, vytrvalost, odpovědnost, analytické schopnosti, loajalita vůči organizaci a 

orientace na zákazníka a na výkon. 

Schopnosti pracovníků je moţné měřit pomoc testů získaných schopností 

(attainment tests). Je například moţné zjišťovat schopnosti po absolvování určitého 

vzdělávání (např. psaní na stroji) a porovnat je se schopnostmi před jeho 

absolvováním.  

Dovednosti představují další významný indikátor výkonnosti lidských zdrojů. 

Mayerová (1997) dělí manaţerské dovednosti na koncepční, interpersonální, 

technické a komunikační. 

Koncepční dovednosti se vztahují k individuální schopnosti pochopit vztahy 

vlastní organizace k okolí a také vzájemné vztahy mezi jednotlivými odděleními 

v organizaci. 

Technické dovednosti popisuje Mayerová jako individuální schopnosti 

k aplikaci specifických metod, postupů a technik při řešení problémů. 
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Interpersonální dovednosti se týkají schopnosti vést, motivovat, řešit 

konflikty a organizovat práci podřízených. 

Komunikační dovednosti představují individuální schopnosti předávat a 

přijímat informace, myšlenky, pocity, postoje atd. 

Vodák a Kuchačíková (2007) uvádějí standardy dovedností, které by měly 

přesně vymezovat poţadavky, které je třeba na jednotlivých postech naplnit. Právě 

tyto standardy mohou pomoci vyhodnotit současnou úroveň dovedností. 

Pracovní spokojenost podle Mayerové (1997) zahrnuje veškeré projevy 

pracovníka k vykonávané práci, k pracovnímu zařazení, ke spolupracovníkům, 

nadřízenému i celé organizaci. Můţe se jednat jak o kladné vztahy k práci, tak 

o vztahy záporné, kdy je moţné úroveň pracovní spokojenosti vyjádřit na stupnici 

od -1 do 1, přičemţ dosahování obou krajních hodnot v praxi je výjimečné. Vodák a 

Kucharčíková (2007) doplňují, ţe cílem měření spokojenosti pracovníků je udrţení 

těch z nich, o které má podnik dlouhodobý zájem. Stálí pracovníci jsou nositeli 

hodnot a kultury podniku, poznání procesů a vnímavosti k potřebám zákazníků. Je 

také třeba zmínit, ţe dnešní pojetí spokojenosti má úzkou souvislost se seberealizací 

pracovníků jako jedním z motivačních faktorů. 

Pracovní postoje jsou pak „relativně stálé psychické soustavy, vyjadřující 

vztah jedince k světu a jeho sloţkám“ (Wagnerová, 2008, s. 17). 

Wagnerová (2008) rozlišuje v tomto kontextu pracovní způsobilost, 

kvalifikaci a kompetenci. 

Pracovní způsobilost popisuje jako „poměr nároků nebo poţadavků 

na straně pracovní činnosti a odpovídajících kapacit či vlastností osobnosti na straně 

pracovníka“. Přičemţ se jedná o základní připravenost na práci. Nelze ovšem klást 

rovnítko mezi způsobilost a reálné výkony, lidé s podobnou způsobilostí mohou být 

různě výkonní. Podle Stýbla (2001, s. 66) uznává současná praxe jako standardy 

pro posuzování manaţerské způsobilosti evropské standardy. Jedná se o soubor 

komplexních nároků na výkon manaţerských pozic. 

Kvalifikací pracovníka rozumí Wagnerová (2008) jeho celkovou 

připravenost pro výkon práce, zahrnující především problematiku jeho schopností, 

dovedností a znalostí, vzdělání a praxe“. 

Kompetence pak vyjadřuje „ţádoucí stav vývoje pracovních předpokladů 

pracovní způsobilosti a kvalifikace v daném pracovním zařazení a v konkrétních 

pracovních podmínkách“. Kompetence mají významný vztah k výkonu, jak 
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naznačují následující definice. Podle Spencera a kol. se jedná o jakoukoliv 

„individuální vlastnost, která můţe být měřena nebo spolehlivě spočítána a můţe 

umoţnit výrazné rozlišení mezi efektivním a neefektivním výkonem“. Woodruffe 

shrnuje, ţe se jedná o „dimenze pracovního chování, které ovlivňují výkon“ 

(Wagnerová, 2008, s. 62). Pilařová (2008) definuje kompetence jako „soubor 

vědomostí, dovedností, schopností, vlastností a postojů, které umoţňují jedinci 

dosahovat poţadovaného výkonu“. 

Kompetence lze dělit na sociální a pracovní. Pracovní kompetence mohou být 

negativně ovlivněny labilitou, ustrašeností nebo i přehnaným sebevědomím. 

Pozitivně ovlivňují výkonnost činorodost, orientace na výkon nebo identifikace 

s podnikem. Týkají se očekávaného výkonu a bývají označovány jako tvrdé 

kompetence. Sociální kompetence vyjadřují schopnost efektivně zvládat situace 

interpersonálního charakteru. Je třeba zhodnotit, zda je jedinec schopen dosahovat 

poţadovaných výkonů z hlediska vlivu na své okolí. Tyto kompetence bývají 

označovány jako měkké. Kompetence do jisté míry vyjadřují vztah mezi 

očekávaným a skutečným výkonem. Ţádoucí je vyjádřit klíčové sloţky výkonu, tedy 

co tvoří rozdíl mezi dobrým a špatným výkonem. Pro účely řízení výkonnosti se 

pouţívají specifické definice a stupnice kompetence (Wagnerová, 2008, s. 63). 

Schanie a Kemper (2008) doplňují, ţe hodnotící škály by měly obsahovat popis 

úspěšného chování, které tvoří základ kompetence a jsou předpokladem výkonu. 

Právě pracovní chování lze nejlépe hodnotit porovnáním s dohodnutými 

dimenzemi kompetence, a to jak s druhovými kompetencemi týkajícími se 

zaměstnání jako celku, nebo s individuálními kompetencemi týkajícími se 

jednotlivých pracovních míst (Wagnerová, 2008, s. 64). 

Angažovanost jako další významnou charakteristiku pracovníků definuje 

Global Workforce Study (2008) jako vůli a schopnost pracovníka přispívat k úspěchu 

organizace. Úroveň angaţovanosti pak odvíjí od tří dimenzí: 

 racionální, která odráţí, do jaké míry pracovníci rozumí jejich rolím a 

odpornosti, 

 emocionální, která odráţí energii a zaujetí pracovníků, 

 motivační, která se týká způsobu, jakým pracovníci vykonávají své úkoly. 

Je ovšem také upozorňováno na skutečnost, ţe cílem organizace by neměla 

být maximalizace tohoto faktoru. Přílišná míra angaţovanosti můţe vést také 
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k negativním důsledkům, jako jsou např. preference osobních cílů před cíly 

organizačními, nerespektování pravidel a odpor ke změnám (Laroche, 2005). 

Významným faktorem ovlivňujícím výkonnost pracovníků je organizační 

kultura, která je zároveň významným faktorem konkurenceschopnosti firmy 

(Vysekalová, Mikeš, 2009, s. 69). Výkonnost organizace je funkcí angaţovanosti a 

participace členů organizace. Znakem angaţované a participativní kultury je fakt, ţe 

pracovníci organizace se chovají: 

 aktivně, iniciativně, angaţovaně ve prospěch organizace, 

 autonomně (přijímají odpovědnost za práci a výsledky, samostatně 

řeší problémy), 

 vůči organizaci loajálně. 

V organizacích, které jsou efektivní, mají lidé vliv na rozhodování, které se 

týká jejich práce, a jsou si vědomi toho, ţe se svou prací podílejí na dosahování cílů 

organizace. Klíčová role přitom náleţí managementu, jeho způsobu motivace a 

vedení lidí. 

Organizační kultura musí být také kontextuálně a strategicky přiměřená. 

Kontextuálně přiměřená kultura je v souladu s poţadavky prostředí, strategicky 

přiměřená pak taková, která je v souladu s obsahem firemní strategie. 

Z dlouhodobého pohledu je pak klíčovým aspektem výkonnosti adaptivnost 

kultury. Charakteristiky této adaptivnosti jsou především: 

 schopnost organizačního učení, 

 zaměřenost na zákazníky, 

 připravenost ke změně. 

Výše uvedené charakteristiky nejsou nezávislé, ale vzájemně se ovlivňují. 

Zaměřenost na zákazníka přitom musí být chápána v širším kontextu, neboť je třeba 

věnovat pozornost nejen zákazníkům, ale i zaměstnancům a dalším zainteresovaným 

skupinám (Lukášová, 2010). 

Pro výzkum podnikové kultury je moţné vyuţít metody kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu, ale i projektivní psychologické techniky (Vysekalová, 

Mikeš, 2009, s. 73). Konkrétním příkladem můţe být audit podnikové kultury, který 

se zaměřuje na vztah mezi vizí podniku a podnikovou kulturou, a který umoţňuje 

odhalit bariéry podnikové kultury (Šigut, 2004, s. 21). 
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2.4.5 Komplexní přístupy k měření výkonnosti lidských zdrojů 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe výkon pracovníka je nutné posuzovat 

komplexně, byly vyvinuty přístupy, které se k měření výkonnosti pokoušejí 

přistupovat s respektováním širších souvislostí. Mikoláš, Peterková, Tvrdíková a kol. 

(2011, s. 230) v této souvislosti konstatují skutečnost, ţe se prosazují „snahy 

o komplexní pohled na výkonnost podniku a na faktory, které ji ovlivňují.“ 

V následujícím textu budou charakterizovány koncepce Balanced Scorecard, 

Model excelence EFQM a klíčové ukazatele výkonnosti. 

Balanced Scorecard je přístup, který sleduje výkonnost podniku ze čtyř 

vzájemně propojených úhlů pohledu: 

 finanční perspektivy, 

 zákaznická perspektivy, 

 interních podnikových procesů, 

 perspektivy učení se a růstu (Kaplan, Norton, 2005). 

Uţivatelé tohoto modelu se obvykle angaţují ve třech aktivitách: 

komunikování a vzdělávání, stanovování cílů a spojování odměn s ukazateli výkonu 

(Armstrong 2007). Vyváţená soustava ukazatelů je metodika, pomocí které je moţné 

dosáhnout zvyšování efektivity řízení a současné slaďování cílů celého podniku s cíli 

jednotlivých pracovníků. Velmi důleţité je komplexní sledování všech 4 perspektiv, 

neboť pro dosaţení určitých finančních cílů je nutné uspokojit poţadavky zákazníků, 

coţ je moţné za předpokladu dokonale fungujících procesů, z čehoţ vychází 

poţadavek na kvalitní zaměstnance (Wagnerová, 2008, s. 42). 

Významných prvkem přístupu Balanced Scorecard je návaznost na strategii 

podniku, která musí být převedena na základě dosaţení konsensu do konkrétních 

strategických cílů a měřítek. Tyto cíle a měřítka jsou následně komunikovány 

prostřednictvím různých komunikačních kanálů v celém podniku a rozkládány na 

cíle a měřítka na operativní úrovni. Následuje proces plánování a stanovení záměrů 

v rámci jednotlivých perspektiv. Závěrečným prvkem strategického rámce Balanced 

Scorecard je strategická zpětná vazba a proces učení se, který umoţňuje organizační 

učení na úrovni manaţerské exekutivy (Kaplan, Norton, 2005). Vysušil (2004) dále 

zdůrazňuje, ţe Balanced Scorecard je vrcholovou metodou, která předpokládá 

předchozí zvládnutí finančních procesů a interních podnikových procesů. Klíčová je 

tedy postupná příprava na aplikaci modelu. 
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Potřeba dlouhodobé konkurenceschopnosti doplnila analýzu minulé 

výkonnosti o nová měřítka hybných sil budoucí výkonnosti. Management podniku 

můţe hodnotit, jak je přidávána hodnota pro současné zákazníky a jak se připravuje 

hodnota pro zákazníky budoucí. Takto je zachycena nejen krátkodobá výkonnost, ale 

odhalují se hodnototvorné hybné síly, které vedou k dlouhodobé výkonnosti a 

konkurenceschopnosti (Truneček, 2004, s. 120). 

Finanční perspektivu je moţné hodnotit finančními ukazateli jako např. 

ziskem před úhradou daní a úroků (EBIT), čistým ziskem, výnosy dle typu sluţby a 

ukazatelem ekonomické přidané hodnoty (EVA) (Wagnerová, 2008, s. 42). 

Zákaznickou perspektivu je moţné sledovat pomocí ukazatelů jako 

spokojeností zákazníků s kvalitou sluţeb, počtem stíţností, procentem opakovaných 

stíţností, reklamacemi, procentem reklamací vyřízených do 30 dnů apod. 

(Wagnerová, 2008, s. 42). 

Perspektivu interních podnikových procesů pak mohou monitorovat procesní 

ukazatele typu počet oprávněných reklamací, včasnost a dostatečná hloubka 

finančních analýz, procento splněných ukazatelů apod. (Wagnerová, 2008, s. 43). 

Pracovníků organizace se týká především perspektiva učení se a růstu, kde je 

sledována spokojenost zaměstnanců. Schopnost firmy zlepšovat svou výkonnost je 

dána především: 

 Schopnostmi zaměstnanců, přičemţ zaměstnanci musejí kvalitně vykonávat 

svou práci, coţ předpokládá jejich odpovídající kvalifikaci, úroveň znalostí a 

dovedností. 

 Úrovní organizační struktury, je třeba, aby zaměstnanci měli pravomoc učinit 

patřičná rozhodnutí, coţ předpokládá vhodně delegované pravomoci, které 

vyvaţují odpovědnosti. 

 Úrovní technologické infrastruktury, coţ znamená vybavenost technologiemi, 

kvalitním informačním systémem, software apod. 

 Úrovní systému odměňování, kdy je nutné, aby zaměstnanci měli zájem a 

chuť podat špičkový výkon. 

V oblasti vyuţívání schopností lidí se mění role pracovníka. Nápady a 

inovace musejí ve větší míře přicházet od pracovníků. Tento posun vyţaduje zvýšení 

kvalifikace pracovníků a mobilizaci jejich schopností pro dosaţení cílů podniku. 

Významnou roli hraje také směřování ke spokojenosti pracovníků, neboť spokojení 

pracovníci jsou podmínkou zvyšování produktivity (Vodák, Kucharčíková, 2007). 
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Perspektiva učení se a růstu zajišťuje podmínky pro rozvoj firmy, jedná se 

totiţ o strategické investice do budoucna, kdy se profilují budoucí dispozice firmy 

(Neumaierová, Neumaier, 2002). Tato perspektiva umoţňuje podniku zajistit 

kapacity pro dlouhodobý rozvoj (Vodák, Kucharčíková, 2007, s. 17). 

Klíčová měřítka perspektivy učení se a růstu se týkají spokojenosti 

zaměstnanců, udrţení zaměstnanců a produktivity zaměstnanců. Spokojenost 

zaměstnanců je obzvlášť významná u podniků, které poskytují sluţby, kde jsou 

zaměstnanci v kontaktu se zákazníky. Měřítka udrţení zaměstnance se týkají 

především zaměstnanců, kteří jsou pro podnik klíčoví. Ztráta takového pracovníka 

vede ke ztrátě dlouhodobých investic a intelektuálního kapitálu. Produktivitu 

zaměstnance lze chápat jako výstupní měřítko „agregovaného vlivu zvyšování 

dovedností a pracovní morálky zaměstnanců, inovací, zlepšování interních procesů a 

uspokojování zákazníků“ (Kaplan, Norton, 2005, s. 116). 

Tuto perspektivu je moţné hodnotit podle následujících ukazatelů: počet 

realizovaných projektů, zaměřených na zvýšení úrovně komunikace a 

informovanosti, procento uskutečněných tréninků, fluktuace zaměstnanců, odchylka 

od plánovaného počtu pracovníků apod. (Wagnerová, 2008, s. 43). Vodák a 

Kucharčíková (2007) doplňují následující ukazatele: index motivace, spokojenosti a 

loajality pracovníků, index spokojenosti se stylem vedení lidí, index kvality týmové 

spolupráce, přidaná osoba na osobní náklady, čas strávený vzděláváním, počet 

stálých pracovníků k dočasným pracovníkům a míra zastoupení ţen v manaţerských 

funkcích.  

Balanced Scorecard lze aplikovat také na oblast lidských zdrojů, přičemţ 

z finančního úhlu pohledu můţe být cílem optimalizace celkových nákladů řízení 

lidských zdrojů, z úhlu pohledu zákazníka jím můţe být zvyšování spokojenosti 

zákazníka, z perspektivy učení se a růstu se můţe jednat o podporu manaţerských 

kompetencí a z interního úhlu pohledu můţe být cílem zvýšení podpory 

informačních technologií pro oblast řízení lidských zdrojů. Pro tyto cíle se následně 

určí měřitelné ukazatele (Fernandez, 2004).  

Vhodný systém vyhodnocování výkonnosti spolu se systémem odměn 

podporují motivaci pracovníků podniku. Vyuţití metody Balanced Scorecard přináší 

zejména: 

 zvýšení efektivity měření a řízení výkonnosti podniku, 

 propojení cílů na všech úrovních s podnikovou strategií, 
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 jasnou platformu pro komunikaci směřování podniku a jeho strategie, 

 vysokou efektivitu investic do rozvoje lidského kapitálu. 

Tato metoda orientuje management na růst významu nehmotných aktiv 

podniku v podobě vědomostí a dovedností zaměstnanců. Tato aktiva jsou schopna 

vytvářet konkurenční výhodu a zvyšovat hodnotu podniku (Vodák, Kucharčíková, 

2007, s. 17). 

Pro úspěch tohoto systému je důleţitá konkrétní interpretace podnikové vize, 

která musí být smysluplná pro zaměstnance, kteří ji budou realizovat. Velmi 

významná je také komunikace uvnitř společnosti a široká účast na tvorbě ukazatelů. 

Vyváţené ukazatele výkonnosti signalizují, čeho se organizace snaţí docílit jak 

pro akcionáře, tak pro zákazníky. Ovšem pro účely skloubení výkonu jednotlivých 

zaměstnanců s celkovou strategií je nezbytné zaměřit se na 3 činnosti: komunikaci a 

vzdělávání, určování cílů a spojování odměn s měřítky výkonnosti. Tento proces by 

měl být završen stanovením krátkodobých cílů nebo milníků, které vyjadřují, kdy a 

do jaké míry ovlivní současné programy nastavená měřítka (Wagnerová, 2008). 

Kaplan a Norton (2005) připouštějí, ţe perspektiva učení se a růstu je 

z pohledu rozpracovanosti měřítek na niţší úrovni neţ ostatní perspektivy. Absence 

konkrétních měřítek v podnicích poukazuje na skutečnost, ţe nedochází k propojení 

mezi strategickými cíli s cíli v oblasti rekvalifikace zaměstnanců, poskytování 

informací, slaďování cílů a dlouhodobými cíli podniku. 

V souvislosti s aplikací Balanced Scorecard v oblasti lidských zdrojů byl 

vytvořen koncept HR Scorecard, který je zaměřen na efektivnější implementaci 

strategie prostřednictvím řízení lidí.  

HR Scorecard se zaměřuje na zodpovězení následujících 5 otázek (Huselid, 

Barnes, 2003): 

 Jsou v organizaci zaměstnáni vhodní manaţeři lidských zdrojů? 

 Vyuţívají se v organizaci vhodné praktiky, politiky a systémy 

lidských zdrojů? 

 Je organizace schopna vnější adaptace a vnitřní integrace? 

 Je poměr personálních nákladů vzhledem k přidané hodnotě efektivní? 

 Jsou vytvářeny vhodné výstupy (chování) vzhledem ke strategii? 

V koncepci HR Scorecard je tedy implementována deskripce cílů, aktuální 

systém měření, poţadovaný rozsah měření a aktivity, které je třeba podniknout. 

Aplikace HR Scorecard přináší podle Haridase celou řadu přínosů. Tento přístup 
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pomáhá rozlišit mezi poţadavky, které ovlivňují implementaci strategie, a činnostmi, 

které ji neovlivňují. Dále umoţňuje kontrolu nákladů a vytváření hodnoty tím, ţe 

sniţuje náklady tam, kde je to účelné, a podporuje investice do nehmotných aktiv. 

Umoţňuje také měřit hlavní ukazatele výkonu a vyhodnotit přínos lidských zdrojů 

k implementaci strategie. V neposlední řadě umoţňuje pracovníkům útvaru lidských 

zdrojů efektivně řídit jejich strategickou zodpovědnost, resp. je povzbuzuje 

k zaměření na vyhodnocení efektivity jejich rozhodnutí z pohledu implementace 

firemní strategie. Pro HR Scorecard je klíčová flexibilita, neboť systém není zaměřen 

na fixní standardizovaný přístup k měření, nýbrţ se odvíjí od implementace firemní 

strategie, která vyţaduje neustálou změnu.  

Huselid, Becker a Beatty (2005) tento přístup dále rozpracovali v koncepci 

Workforce Scorecard. Tento model pracuje se čtyřmi oblastmi. První je úspěšnost 

pracovníků, která je výsledkem chování lídrů a pracovníků. Chování lídrů a 

pracovníků je funkcí kompetencí pracovníků. Tyto tři faktory jsou v neposlední řadě 

ovlivněny postoji pracovníků a organizační kulturou. 

Úspěšnost pracovníků odpovídá na otázku, zda pracovníci dosáhli klíčových 

strategických cílů organizace. Její ukazatele jsou přímo vázány na realizaci firemní 

strategie a jsou ovlivňovány kompetencemi a úsilím pracovníků.  

Chování lídrů a pracovníků je oblastí, která musí přinést odpověď na otázku, 

zda se pracovníci důsledně chovají takovým způsobem, který vede k dosaţení 

strategických cílů organizace.  

Dosáhnout ţádoucího chování pracovníků je moţné pouze v tom případě, 

pokud pracovníci disponují potřebnými kompetencemi. Otázkou tedy je, zda mají 

pracovníci, hlavně v klíčových pozicích, znalosti, schopnosti a osobnostní vlastnosti, 

které jsou potřebné k realizaci strategie. 

Postoje pracovníků a organizační kultura jsou poslední oblastí modelu 

Workforce Scorecard. Primární otázkou je, zda pracovníci rozumějí strategii a 

osvojili si ji a zda i organizační kultura a postoje pracovníků podporují realizaci 

strategie. V této souvislosti je kultura chápána jako charakteristika na organizační 

úrovni a postoje pracovníků jako charakteristika na individuální úrovni. 

Smyslem konceptu Workforce Scorecard je pomoci manaţerům realizovat 

strategii rychleji pomocí zlepšení kvality rozhodování o pracovnících. Měření 

v oblasti lidských zdrojů musí dát k dispozici data ke zlepšení řízení lidských zdrojů.  
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Pro srovnání Krejčová (2009) uvádí aplikaci Balanced Scorecard 

na jednotlivé pracovníky pod názvem STRIVE, které je zkratkou slov Strength 

through Results, Innovation, Values and Empowerment. Systém pracuje s rolemi 

hodnoceného, hodnotitele (přímý nadřízený), posuzovatele (nadřízený nadřízeného) a 

HR (koordinátor procesu). Pracuje se se 4 perspektivami: finance, inovace, provozní 

dokonalost a stakeholders. Kaţdý pracovník je majitelem svého vlastního Balanced 

Scorecard ve formě formuláře STRIVE, přičemţ v kaţdé perspektivě musí mít 

stanoveny své osobní cíle (KRAs – key reset areas). Princip spočívá v kaskádování 

cílů aţ na jednotlivé pracovníky, ti nejprve provádí sebehodnocení, na které 

následuje hodnocení nadřízeným. Pro hodnocení je vyuţívána bodová škála.  

European Foundation for Quality Management (EFQM) je nezisková 

organizace, která si klade za cíl podporovat zvyšování kvality a s ní související 

zvyšující se spokojenost zákazníků a zaměstnanců a zlepšující vliv na společnost a 

prosperitu podniku. Přístup EFQM Excelence, který vychází z přístupu TQM, vznikl 

v roce 1991 jako systém sebehodnocení celkové výkonnosti organizace (Krymláková 

a kol., 2009). Pod pojmem Excelence se v tomto případě rozumí „vynikající řízení i 

dosahování výsledků, vycházející ze souboru základních principů…“. Těmito 

základními principy excelence jsou: orientace na výsledky, zaměření na zákazníka, 

vůdcovství a stálost účelu, management prostřednictvím procesů a faktů, rozvoj a 

zapojení lidí, neustálé učení se, inovace a zlepšování, rozvoj partnerství a sociální 

odpovědnost. Model Excelence EFQM má velmi silný etický a sociální podtext. 

Model Excelence je typický tím, ţe klade důraz na dlouhodobé uspokojování 

zájmů všech zainteresovaných stran, neboli stakeholders, a rozvíjení partnerských 

vztahů s nimi. Model vyzdvihuje roli znalostí zaměstnanců a managementu změn. 

Má také velmi silný etický rozměr, zdůrazňuje, ţe organizace nesou významnou 

odpovědnost vůči svému okolí (Nenadál, 2004). 

Model EFQM ukazuje, ţe organizace dosahuje spokojenosti zákazníků, 

spokojenosti lidí a vlivu na společnost prostřednictvím vedení (Armstrong, 2007). Aţ 

na základě těchto tří souhrnně označených výsledků můţe organizace jako celek 

dosáhnout vynikajících výsledků. Podmínkou ovšem je, aby byly tyto výsledky 

zaloţeny na precizním zvládnutí a řízení procesů, to vyţaduje vhodně definovanou 

politiku a strategii, důkladný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů 

partnerství.  
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Model obsahuje 9 hlavních a 32 dílčích kritérií. Kaţdému z hlavních kritérií 

jsou přiřazeny body, které určují jejich váhu. Pět z nich (vedení, lidé, politika a 

strategie, zdroje a partnerství a procesy) vytváří předpoklady pro úspěšnost podniku, 

další čtyři (výsledky vzhledem k zaměstnancům, výsledky vzhledem k zákazníkům, 

výsledky vzhledem ke společnosti a klíčové výsledky výkonnosti) hodnotí výsledky, 

kterých firma chce dosáhnout. U předpokladů hraje významnou roli „Vedení lidí“, 

protoţe manaţeři vytvářejí plány a strategie, získávají zdroje a pracují s lidským 

kapitálem. V rámci výsledků se největší důraz v tomto modelu klade na spokojenost 

zákazníků. Model má pomoci odhalit slabé stránky společnosti a efektivně vyuţívat 

stránek silných (Šulák, Vacík, 2005). 

Pro oblast řízení lidských zdrojů má zvláštní význam kritérium „Lidé“. Toto 

kritérium je definováno následujícím způsobem (Nenadál, 2004): „Excelentní 

organizace řídí, rozvíjejí a uvolňují celkový potenciál svých zaměstnanců na úrovni 

jednotlivců, týmů i celé organizace. Podporují spravedlnost i rovnost a své 

zaměstnance zapojují a delegují na ně své pravomoci. Pečují o zaměstnance, 

komunikují s nimi a odměňují je způsobem, který zaměstnance motivuje, a také 

přijímají závazky k tomu, aby znalosti a dovednosti zaměstnanců byly vyuţívány 

ve prospěch organizace.“ 

Kritérium „Lidé“ je dále členěno na dílčí kritéria: 

 Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zlepšovány. 

 Znalosti a koncepce lidí jsou identifikovány, rozvíjeny a trvale udrţovány. 

 Lidé jsou zapojováni a jsou na ně delegovány pravomoci a odpovědnost. 

 Lidé a organizace vedou dialog. 

 Lidé jsou uznáváni, odměňováni a je o ně pečováno. 

Model Excelence klade značnou náročnost na systémová měření, z nichţ jsou 

mnohá také součástí doporučení v normě ISO 9004:2000. Jako příklad takových 

měření je moţné uvézt u kritéria „Lidé“ měření výkonnosti procesů, měření 

spokojenosti zaměstnanců, měření účinnosti výcviku, sebehodnocení, interní 

benchmarking a další. V rámci všech devíti kritérií je nutné realizovat sérii 

netechnických měření. 

K hodnocení v EFQM Modelu Excelence se vyuţívá jak sebehodnocení 

uvnitř firmy, tak benchmarking. V zahraničí slouţí právě nejčastěji Model Excelence 

jako báze pro sebehodnocení. Evropská nadace pro management jakosti definuje 

sebehodnocení jako „všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání 
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organizace z hlediska jejich činností i výsledků na bázi EFQM Modelu Excelence. 

Sebehodnocení umoţňuje organizaci zřetelně poznat její silné stránky a oblasti, 

ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování, následně hodnocené z pohledu 

dosaţeného pokroku.“ Pro sebehodnocení je moţné vyuţít tzv. metodu simulace 

Evropské ceny za jakost, která představuje velmi náročnou, ale zároveň objektivní 

sebehodnotící metodu. Vzhledem ke své vysoké nákladnosti je tato metoda nevhodná 

pro začínající podniky, naopak lze ji doporučit firmám, které se chtějí zúčastnit 

soutěţe o Evropskou cenu za jakost (Nenadál, 2004). 

Model vyuţívá více neţ 20 000 organizací, včetně 60 % největších 

evropských společností (Michek, 2005). Tento přístup je v praxi aplikován na 

základě metody sebehodnocení, která se realizuje metodou písemného dotazování 

podle definovaných kritérií. Výsledek poskytuje informace o postavení organizace 

vůči ostatním subjektům na trhu (Heřmanský, 2000). Model přináší moţnosti 

ke zlepšování organizace a integraci různých prvků řízení. Stěţejním přínosem je 

realizace komplexní analýzy organizace (Michek, 2006).  

Význam jednotlivých kritérií je následující: 

1. Vedení – toto kritérium sleduje koncepční úlohu vedení společnosti, která 

spočívá v jasně formulovaných záměrech rozvoje (poslání, vize, politika, 

etický kodex…) a v motivování všech pracovníků v souladu s těmito záměry. 

2. Politika a strategie – kritérium hodnotí, jak podnik implementuje politiku a 

strategii do své činnosti. 

3. Lidé – hodnotí řízení lidských zdrojů v podniku (plánování, zdokonalování, 

rozvoj, participaci atd.). 

4. Zdroje a partnerství – posuzuje, do jaké míry podnik efektivně řídí své 

zdroje. 

5. Procesy – hodnotí schopnost podniku identifikovat, řídit, přehodnocovat a 

zdokonalovat své procesy. 

6. Výsledky vzhledem k zaměstnancům – hodnotí, jak pracovníci vnímají 

společnost a další měření vztaţená k aktivitám zaměstnanců (participace 

při navrhování plánů, úrazovost, fluktuace atd.). 

7. Výsledky vzhledem k zákazníkům – předmětem měření je spokojenost a 

věrnost zákazníka. 

8. Výsledky vzhledem ke společnosti – kritérium se soustřeďuje na hodnocení 

veřejné odpovědnosti společnosti, které obsahuje plnění poţadavků na kvalitu 
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ţivota, ţivotního prostředí, ochranu globálních zdrojů a vnitřní míru 

efektivity podniku. 

9. Klíčové výsledky výkonnosti – jedná se o posouzení, jakých výsledků 

společnost dosahuje vzhledem ke svým plánům a očekávání stakeholders 

(Šulák, Vacík, 2005). 

Jednotlivé oblasti modelu, vazby mezi nimi a jejich váhy jsou znázorněny 

na obrázku 2.5. 

 

Obr. 2.5 Model EFQM 
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Zdroj: Nenadál, 2004 
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2. ukazatele výkonnosti (PI) uvádějí, co je třeba udělat, 

3. klíčové ukazatele výkonnosti uvádějí, co je třeba udělat pro zásadní zvýšení 

výkonnosti. 

Klíčové ukazatele výsledků (KRI) jsou měřítka zahrnující spokojenost 

zákazníka, čistý zisk před zdaněním, rentabilitu zákazníků, spokojenost zaměstnanců 

a výnos z vloţeného kapitálu. Společným charakteristickým rysem těchto měřítek je 

skutečnost, ţe jsou výsledkem mnoha činností. Poskytují informace o vývoji a 

tendencích, ale mají omezenou vypovídací schopnost o moţnostech zlepšení 

výsledků. 

Klíčové ukazatele výsledků pokrývají delší časový úsek neţ klíčové ukazatele 

výkonnosti. 

Ukazatele výkonnosti (PI) jsou pak četnými ukazateli, které doplňují klíčové 

ukazatele výkonnosti.  

Klíčové ukazatele výkonnosti charakterizuje Parmenter (2008) jako „soubor 

měřítek zaměřených na ta hlediska výkonnosti organizace, která jsou nejkritičtějšími 

pro současný a budoucí úspěch organizace.“ Pro srovnání lze KPI charakterizovat 

také jako „ukazatele, které popisují nějaký proces, o kterém věříme, ţe bude 

prospěšný k plnění zadaných cílů“ (Kemmler, 2010). 

Parmenter (2008) uvádí následující charakteristiky KPI: 

 jedná se o nefinanční měřítka, 

 jsou určena pro opakovaná měření, 

 jsou v kompetenci vrcholového vedení, 

 pochopení měřítka a opatření k nápravě se poţaduje u všech pracovníků 

organizace, 

 měřítko váţe odpovědnost k jednotlivci nebo k týmu, 

 mají značný dopad, 

 zároveň mají i pozitivní dopad. 

Pokud je k měřítku přiřazena finanční hodnota, stane se z něj ukazatel 

výsledku. 

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou v praxi vyuţívány k hodnocení výkonnosti 

procesů, pracovníků, útvarů organizace a organizací jako celku. Jedná se o ukazatele, 

které měří pokrok směrem k cílovým hodnotám, přičemţ cílové hodnoty představují 

cíle, jejichţ dosaţení je hodnoceno jako úspěch organizace (Jiráňová, Vincencová, 
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2008). Význam metrik pro podnikové řízení představovaných KPI při řízení 

výkonnosti podniku zdůrazňuje také Pour (2008). 

Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být monitorovány denně popř. týdně, 

jedná se o měřítka, která jsou orientována na současnost nebo budoucnost. 

Parmenter (2008) doporučuje aplikovat pravidlo 10/80/10, to znamená 

vyuţívat zhruba 10 klíčových ukazatelů výsledků, aţ 80 ukazatelů výkonnosti a 10 

klíčových ukazatelů výkonnosti.  

Při definování KPI je podstatné, aby v nich byla vyjádřena rovnováha 

finančních ukazatelů, které dokládají výsledky realizovaných činností, a operativních 

ukazatelů, jejichţ splnění ovlivní budoucí finanční výkonnost (Jiráňová, Vincencová, 

2008).  

Dle Parmentera (2008) je pro implementaci KPI v organizaci nutné splnit 4 

základní předpoklady. 

Prvním předpokladem je vybudování efektivního partnerství mezi vedením, 

představiteli zaměstnanců, hlavními dodavateli a odběrateli, to znamená mezi 

klíčovými skupinami stakeholderů. Dále je pro úspěšné zlepšování výkonnosti 

organizace nutné zmocňování zaměstnanců, kteří jsou v přední linii. Také je důleţité, 

aby vedení organizace vyvinulo integrovanou strukturu pro měření výkonnosti a 

vykazování výsledků takovým způsobem, aby mohla být přijata adekvátní opatření. 

V neposlední řadě musí být měřítka propojena se strategickými cíli organizace. 

Důleţitým předpokladem zavádění KPI je definování kritických faktorů 

úspěšnosti organizace, které vyplývají z klíčových dokumentů organizace a analýzy 

vnitřního a vnějšího prostředí. 

Důleţité je také definovat klíčové aktivity. Podle Učně (2008) se jedná 

o takové činnosti, které: 

 podmiňují produktivitu procesu, 

 je v nich realizována přidaná hodnota procesu, 

 podporují synergii, 

 jsou nástrojem konkurenceschopnosti, 

 jsou rozhodující z hlediska nákladů procesu, 

 jsou rozhodující z hlediska efektů. 

Klíčovou je aktivita v takovém případě, pokud splňuje alespoň jednu z výše 

uvedených podmínek. Klíčové aktivity mají tedy charakter faktoru konkurenční 

výhody, resp. kritického faktoru úspěchu dané firmy. 
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2.5 Shrnutí teoretických východisek 

Jak vyplývá z teoretických východisek prezentovaných v této kapitole, je 

problematika měření výkonnosti lidských zdrojů v podnicích velmi široká a je třeba 

ji chápat v širších souvislostech. Měření, hodnocení, resp. posuzování pracovního 

výkonu je důleţitým prvkem řízení pracovního výkonu, které představuje 

významnou oblast řízení lidských zdrojů. 

Samotné pojmy výkon a výkonnost se v praxi často zaměňují. Výkon, resp. 

pracovní výkon bývá chápán ve vztahu k výstupům činnosti (Mayerová, 1997), 

potenciálu zaměstnance (Gallwey, 2010), pracovnímu chování (Johnson et al., 2009) 

či ke způsobu vykonávání činnosti (Armstrong, 2002). 

Výkonnost, resp. pracovní výkonnost pak bývá definována v souvislosti se 

schopností zhodnotit investice (Šulák, Vacík, 2004; Stýblo, 2007), srovnáním 

skutečného a referenčního způsobu vykonávání činnosti (Wagner, 2009), resp. 

dlouhodobějším vyjádřením pracovního výkonu (Wagnerová, 2008). 

Problematika měření je významná také v pojetí lidského, resp. intelektuálního 

kapitálu, kde se etabluje celá řada přístupů k  měření tohoto kapitálu (Armstrong, 

2007; Tichá, 2008; Dvořáková a kol., 2007; Marr, Schiuma, Neely, 2004; Mládková, 

2005a). 

Šulák a Vacík (2004) zdůrazňují význam vize a strategických záměrů 

podniku při aplikaci systému měření výkonnosti, jinak vyjádřeno strategickou 

relevanci (Wagnerová, 2008). 

Pro měření výkonu je nezbytné pracovat s jeho ukazateli, resp. kritérii 

(Wagner, 2009), metrikami (Učeň, 2008; Krajčík, 2011), hodnotovými metrikami 

(Truneček, 2004) a normami (standardy) výkonu (Koubek, 2004), které lze členit 

z různých hledisek (Šuleř, 2008; Walker a kol.  2003; Sidor-Rzadkowka, 2004; 

Wagnerová, 2008). Z pohledu aplikace se jako stěţejní jeví členění těchto ukazatelů 

na kvantitativní a kvalitativní. 

Z pohledu strategického a komplexního přístupu k lidským zdrojům 

v podnicích je významné zohlednit také časové hledisko výkonnosti (Proyecto 

Meritum, 2002; Covey, 2009; Covey, 2008; Hroník, 2008; Likierman, 2010; Hroník, 

2006).   
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Vzhledem ke komplexnosti pracovní činnosti by pracovní výkonnost neměla 

být posuzována pomocí dílčích, izolovaných ukazatelů. Důsledkem této skutečnosti 

je vývoj a aplikace komplexních přístupů k měření výkonnosti. Jedním 

z komplexních přístupů k měření výkonnosti je metoda Balanced Scorecard (Kaplan, 

Norton, 2005). 
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3 Výzkum a jeho výsledky 

Uplatnění teoretických konceptů měření výkonnosti lidských zdrojů naráţí 

v organizační praxi na řadu bariér. Lidská práce má stále komplexnější charakter, coţ 

se odráţí také v rostoucím vlivu kvalitativních, obtíţně měřitelných sloţek pracovní 

výkonnosti. Teoretická východiska naznačují, ţe měřit výkonnost nelze jediným 

univerzálním ukazatelem, ale je potřeba vytvořit soustavu ukazatelů, které budou 

schopny co nejvěrněji pokrýt celé spektrum výkonnosti. 

3.1 Metodický postup výzkumu 

Pro objasnění významu problematiky měření výkonnosti lidských zdrojů 

budou prezentovány výzkumy jiných autorů a institucí v konfrontaci s vlastním 

průzkumem autora práce.  

Pro získání primárních dat byla zvolena metoda písemného dotazování. 

Na základě teoretických východisek řešené problematiky byl vytvořen dotazník, 

který je uveden v příloze č. 2. Pracovní výkon je v moderním pojetí chápán v širších 

souvislostech neţ pouze jako výsledek pracovní činnosti. Moderní přístupy se opírají 

o širší pojetí výkonnosti zahrnující nejen dosaţené výsledky, ale také způsob 

chování, stanovování cílů, přístup k práci, pracovní chování, frekvenci pracovních 

úrazů, vztahy se spolupracovníky a další charakteristiky. Další dimenzí pracovní 

výkonnosti je čas, kdy je nutné se zaměřit nejen na současné, resp. minulé výstupy 

pracovní činnosti, ale ze strategického pohledu také na předpoklad výstupů 

budoucích. Otázkou je, jakým způsobem takto pojatou pracovní výkonnost hodnotit, 

resp. měřit. 

Výkonnost pracovníka nelze v tomto kontextu postihnout jediným 

ukazatelem, nýbrţ řadou ukazatelů výkonnosti, které budou postihovat jak 

kvantitativní aspekty pracovní činnosti, tak aspekty kvalitativní. Komplexní přístup 

k měření výkonnosti nabývá na významu také s tím, jak roste podíl intelektuální 

práce vůči práci manuální. Právě rostoucí význam znalostí, duševní práce a sektoru 
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sluţeb vyvolává praktickou potřebu přistupovat k pracovní výkonnosti komplexně, 

neboť získává stále více kvalitativní a tedy hůře měřitelnou podobu. 

Základní výzkumná otázka byla stanovena následujícím způsobem: Jak lze 

charakterizovat pracovní výkonnost v širším pojetí a měřit její dílčí sloţky? 

Dílčí výzkumné otázky jsou následující: 

 Jaká je váha jednotlivých sloţek pracovní výkonnosti? 

 Jaký význam má faktor času při měření pracovní výkonnosti? 

 Jaký je význam kvalitativních a kvantitativních ukazatelů při měření 

výkonnosti zaměstnanců? 

Pro účely výzkumu byly na základě teoretických východisek dizertační práce 

definovány následující hypotézy: 

H1: Předpoklad budoucí výkonnosti má v rámci měření výkonnosti větší váhu neţ 

současná a minulá výkonnost. 

H2: V rámci měření výkonnosti je kvalita výstupu práce povaţována za významnější 

neţ kvantita výstupu práce. 

V prvé fázi bude pro účely ověření srozumitelnosti dotazníku proveden 

předvýzkum. Na základě získané zpětné vazby dojde k případné úpravě formuláře 

dotazníku. 

Následně bude proveden vlastní výzkum, na jehoţ základě budou získána 

primární data, která budou vyhodnocena pomocí statistických ukazatelů. Data 

získaná na základě výzkumu budou spolu s teoretickými východisky problematiky 

vyuţita při závěrečné syntéze. 

3.2 Výzkumy k problematice měření výkonnosti lidských 

zdrojů v organizacích 

Význam řešené problematiky podtrhuje také skutečnost, ţe se výzkumem 

vlivu řízení lidských zdrojů na celkový výkon podniku zabývalo mnoţství autorů a 

institucí. Arthur ve svých výzkumech zjistil, ţe důleţitým faktorem výkonnosti firmy 

je míra oddanosti jejích pracovníků. Výzkum realizovaný Pattersonem a kol. 

zjišťoval, jaký vliv mají následující faktory na výkon podniku. Jednalo se o postoje 

pracovníků, kulturu organizace a uplatnění postupů řízení lidských zdrojů. Autoři 
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provedli odhad míry ovlivnění výkonu podniku měřenou pomocí produktivity a zisku 

na pracovníka (Armstrong, 2002, s. 125): 

 spokojenost s prací vysvětlovala 5 % rozdílů ve změně ziskovosti a 16 % 

v produktivitě; 

 kultura organizace vysvětlovala 10 % rozdílů v ziskovosti a 29 % rozdílů 

v produktivitě; 

 postupy odpovídající řízení lidských zdrojů vysvětlovaly 19 % rozdílu 

v ziskovosti a 18 % v produktivitě. 

Tyto výsledky naznačují silný vztah mezi postoji pracovníků, kulturou 

organizace a postupy řízení lidských zdrojů a výkonem podniku.  

Důleţitý je i přístup lidí k práci. Institut of Personnel and Development 

provedl výzkum postojů k práci, kde byly zjištěny následující údaje: 

 v případě výhry v loterii by 39 % lidí opustilo práci, většina by ale 

zůstala, 

 při uvedení 3 nejdůleţitějších aspektů, které hledají v práci, 70 % 

respondentů uvedlo plat, 62 % zajímavou a rozmanitou práci a 22 % 

jistotu v zaměstnání. 

Dále 35 % respondentů tvrdilo, ţe uţ nemohou pracovat pilněji, neţ pracují, 

přičemţ 34 % respondentů uvedlo, ţe pracují velmi pilně. 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky (Horáková, 2005) uvádí 

výsledky výzkumu Naše společnost 2005 z roku 2005, kdy bylo osloveno 1075 

respondentů, kterými byli obyvatelé České republiky ve věku od 15 let. Výzkum byl 

zaměřen na spokojenost s jednotlivými aspekty práce. Výstupem bylo zjištění, ţe 

nejvyšší míra spokojenosti je se zajímavostí práce (77 %), s délkou práce a 

směnností (76 %), s vyuţitím odborných schopností (75 %) a se vztahy na pracovišti 

(74 %). Na druhé straně škály se umístily spíše tvrdé faktory jako mzda (47 %) a 

vyhlídky na zvýšení mzdy (27 %).  

Watson Wyatt určil na základě průzkumů podniků 4 hlavní kategorie aktivit a 

postupů v oblasti lidských zdrojů, které mohou být spojeny se 30 % tvorby přírůstku 

hodnoty pro akcionáře. Jsou jimi celkové odměny a odpovědnost (16,5 %), 

vysokoškolsky vzdělaná, flexibilní pracovní síla (9 %), dokonalost získávání a 

stabilizace pracovníků (7,9 %) a čestnost, poctivost v komunikaci (7,1 %) 

(Armstrong, 2007, s. 55). 
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Armstrong (2007) uvádí také následující relevantní výzkumy k problematice 

výkonnosti lidských zdrojů. Patterson a kolektiv realizoval v roce 1997 výzkum, 

který zkoumal vazbu mezi výkonem podniku, kulturou organizace a pouţíváním řady 

postupů v oblasti lidských zdrojů. Byly zjištěny významné rozdíly v ziskovosti a 

produktivitě (19 %, resp. 18 %), které způsobují postupy v oblasti lidských zdrojů. 

Mezi těmito postupy byly významné získávání pracovníků a rozvoj jejich dovedností 

a vytváření pracovních úkolů a pracovních míst včetně flexibility, odpovědnosti, 

rozmanitosti a pouţívání formálních týmů. 

Analýza The Workplace Employee Relations Survey z roku 1998 

o pracovních vztazích se týkala zhruba 2 000 pracovišť a 28 000 pracovníků. 

Výsledky analýzy potvrdily skutečnost, ţe existuje silná souvislost mezi řízením 

lidských zdrojů na jedné straně a postoji pracovníků a výkonem pracoviště na straně 

druhé. 

V roce 2000 byla realizována longitudální studie 12 podniků univerzitou 

University of Bath. Badatelé identifikovali faktor úspěšných podniků, který nazvali 

„velká idea“. Podniky měly jasnou vizi a řadu vzájemně propojených hodnot, které 

byly trvalé, měřené a řízené. Prokázal se vliv pozitivních postojů k politice a praxi 

lidských zdrojů, úrovni spokojenosti, motivace a oddanosti na pracovní výkon. 

V letech 2007 a 2008 realizovala organizace Towers Sperrin průzkum Global 

Workforce Study, do kterého se zapojilo téměř 90 000 pracovníků v 18 zemích. 

Autoři výzkumu pracují s koncepcí „mezery angaţovanosti“, kterou definují jako 

rozdíl mezi úsilím, které potřebují zaměstnavatelé pro získání konkurenční výhody, a 

schopností zaměstnavatele vyvolat toto úsilí u podstatné části svých pracovníků. 

Respondenti byli na základě odpovědí rozdělení do čtyř skupin: 

 angažovaní 

Zaměstnanci podávají svůj plný výkon, a to v racionální, motivační a 

emocionální dimenzi. 

 zúčastnění 

Zaměstnanci jsou částečně angaţovaní, s lepšími výsledky v racionální a 

motivační dimenzi, ale slabšími v dimenzi emocionální. 

 nespokojení 

Částečně neangaţovaní zaměstnanci vykazují horší výsledky ve všech 

třech oblastech, obzvláště v emocionální. 
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 neangažovaní 

Jedná se o zaměstnance, kteří nejsou s organizací ztotoţnění racionálně, 

emocionálně, ani motivačně. 

Výzkum ukázal, ţe pouze 21 % zaměstnanců lze hodnotit jako „angaţované“. 

Nejvíce zaměstnanců (40 %) lze zařadit do kategorie „zúčastnění“, které lze 

charakterizovat jako schopné, ale ne plně ochotné. 30 % zaměstnanců bylo zařazeno 

do kategorie „nespokojení“ a 8 % „neangaţovaní“ (Towers Sperrin, 2008). 

V rámci výzkumu „IBM Global Human Capital Study 2005“ realizovaného 

společností IBM Business Consulting Services bylo zkoumáno téměř 300 

společností. Výsledky byly analyzovány podle velikosti společností, sektorů 

hospodářství a geografických regionů. V rámci tohoto výzkumu byly identifikovány 

problémové oblasti, které se týkaly organizací bez ohledu na klasifikační hlediska. 

Mezi tyto problémové oblasti patřilo pouţívání ukazatelů řízení lidských zdrojů. 

Bylo zjištěno, ţe méně neţ 50 % organizací měří efektivnost realizovaných 

programů HRM a méně neţ 36 % personálních útvarů váţe výsledky zjišťování 

spokojenosti pracovníků na systém odměňování pracovníků personálního útvaru. 

Dle výzkumu tedy ukazatelé řízení lidských zdrojů nejsou běţným standardem při 

zkoumání efektivnosti řízení lidských zdrojů a jeho vlivu na výsledky podnikání 

(Guryn, 2006). 

Pro účely identifikace výzkumného problému byl autorem práce proveden 

průzkum mezi českými společnostmi, který byl zaměřen na měření výkonnosti 

lidských zdrojů v organizaci. 

Průzkum byl realizován pomocí metody písemného dotazování v období od 

června do srpna 2009. Dotazník byl určen pro personalisty/-ky, popřípadě jiné 

pracovníky pověřené řízením lidských zdrojů ve společnostech a jeho podoba je 

uvedena v příloze č. 1. 

Šetření se zúčastnilo celkem 18 společností. Jednalo se převáţně o společnosti 

s ručením omezeným (8), dále pak akciové společnosti (4), sdruţení (2) a jiné právní 

formy (4). Z pohledu velikosti byly nejvíce zastoupené společnosti nad 250 

zaměstnanců (8), do 250 zaměstnanců (4), do 50 zaměstnanců (4) a do 10 

zaměstnanců (2). V následujícím textu jsou prezentována nejdůleţitější zjištění. 

Na otázku, do jaké míry je monitorována a hodnocena výkonnost personálního 

útvaru v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů, volili respondenti hodnotu na 

škále 1 – 5, přičemţ škála odpovídala školnímu hodnocení, hodnota 1 představovala 
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nejvyšší míru monitorování této oblasti a hodnota 5 míru nejniţší. Výsledky jsou 

znázorněny na grafu 3.1. 

 

Graf 3.1 Monitorování jednotlivých oblastí ŘLZ 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

Z grafu vyplývá, ţe nejméně sledovanými a hodnocenými oblastmi 

personalistiky jsou dle respondentů plánování, odměňování, hodnocení a 

zaměstnanecké vztahy. Ze získaných výsledků lze usuzovat na fakt, ţe podniky 

zpravidla mají propracován systém hodnocení výkonnosti personální práce alespoň 

v určitých jejích segmentech, ale schází jim komplexní systém, který by pokrýval 

monitorování a hodnocení celého spektra personálních činností. 

V další otázce měli respondenti za úkol zhodnotit, jaká pozornost je věnována 

v jejich společnosti kvalitativním a kvantitativním aspektům řízení lidských zdrojů, a 

zároveň subjektivně ohodnotit význam, který těmto skupinám faktorů přisuzují. 

Hodnocení na škále 1 – 5 bylo opět vytvořeno takovým způsobem, ţe hodnota 1 

znamenala nejvyšší míru a hodnota 5 míru nejniţší. 
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Graf 3.2: Kvantitativní a kvalitativní faktory 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

Jak se ukázalo, největší deficit se objevil v oblasti kvalitativních faktorů, 

kterým respondenti přisoudili význam o průměrné známce 2,44, zatímco průměrnou 

míru jejich hodnocení a monitorování v podniku ohodnotili známkou 4,22. Existuje 

zde tedy velmi váţný rozpor mezi potřebou monitorování těchto faktorů a skutečnou 

pozorností, která je jim v podnicích věnována. 

Co se týká kvantitativních faktorů ŘLZ, nejsou jiţ zjištění natolik závaţná, ale 

přesto byl odhalen jistý nedostatek, kdy průměrná hodnota významu přisuzovaného 

těmto faktorům je 2,78, zatímco průměrná hodnota sledování a monitorování 

kvantitativních faktorů je 3,56. 

Dalším důleţitým zjištěním je, ţe ačkoliv význam kvalitativních faktorů je 

hodnocen lepší známkou neţ význam faktorů kvantitativních, v případě míry 

monitorování a hodnocení je výsledek opačný. 

Poslední otázka si kladla za úkol zjistit, zda společnosti vyuţívají jakýkoli 

komplexní systém v oblasti řízení lidských zdrojů. Výsledkem je zjištění, ţe celých 

77 % společností ţádný komplexní přístup nevyuţívá. Vţdy po 2 společnostech 

uvedly, ţe vyuţívají personální audit a standard Investors in People. V případě 

malých a středních společností do 250 zaměstnanců neuvedl ani jeden respondent 

vyuţívání jakéhokoliv komplexního přístupu v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Výsledky tohoto průzkumu vedly ke zjištění, ţe respondenti, kterými byli 

zpravidla personalisté, vnímají rozpor mezi významem měření v oblasti lidských 
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zdrojů a skutečnou situací v jejich společnostech. Projevila se také absence určitého 

komplexního přístupu měření výkonnosti lidských zdrojů, obzvláště u malých a 

středních společností. 

3.3 Předvýzkum 

Pro účely ověření srozumitelnosti kladených otázek byl proveden předvýzkum. 

Formulář byl vytvořen takovým způsobem, aby respektoval moderní přístup 

k definici a pojetí výkonnosti pracovníků v souvislosti s předpoklady uvedenými 

v kapitole 3.1.  

Dotazník byl distribuován náhodně vybraným respondentům, přičemţ se 

jednalo o personalisty a manaţery organizací, kteří se v praxi zabývají problematikou 

řízení lidí. Struktura dotazníku vycházela z teoretických východisek práce. První část 

dotazníku představuje identifikační otázky. Druhá část slouţí k vyhodnocení přístupu 

podniků k měření výkonnosti a vyuţívání různých typů metrik pro účely tohoto 

měření. Poslední část formuláře je určena pro účely vytvoření modelu výkonnosti 

lidských zdrojů zaloţeného na třech dimenzích, kterými jsou úroveň v organizaci, 

sloţka výkonnosti a časové hledisko. 

Předvýzkumu se zúčastnilo 17 respondentů. Jako problematická se prokázala 

otevřená otázka, která měla za úkol zjistit, jakým způsobem respondenti rozumí 

pojmu pracovní výkonnost. Na otázku odpovědělo pouze 29 % respondentů, kteří 

ve většině případů hodnotili úroveň pracovní výkonnosti ve vlastním podniku 

namísto definování vlastního pohledu na pracovní výkonnost. Tato otázka byla 

z vlastního výzkumu vypuštěna. Její funkci nahradila následující otázka, která 

hodnotí jednotlivé sloţky pracovní výkonnosti. 

Součástí dotazníku byla i otázka týkající se doplnění dalších sloţek pracovní 

výkonnosti, kterou vyuţilo pro vyjádření svého názoru pouze 18 % respondentů. 

Na základě jejich odpovědí byla v rámci otázky týkající se sloţek pracovní 

výkonnosti přidána bezpečnost práce, kterou uvedli dva respondenti. 
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3.4 Interpretace výsledků 

Pro získání primárních dat byl proveden výzkum pomocí metody písemného 

dotazování, přičemţ formulář dotazníku je uveden v příloze č. 2. Cílem výzkumu je 

zhodnotit úroveň monitorování kvantitativních a kvalitativních ukazatelů v malých a 

středních podnicích, vyhodnotit význam ukazatelů pro měření pracovní výkonnosti a 

určit význam faktorů pracovní výkonnosti z pohledu sloţek výkonnosti a časového 

pojetí výkonnosti. 

Základní soubor tvoří společnosti s ručením omezeným se sídlem 

v Moravskoslezském kraji uvedené v databázi Evropské databanky k 20. 1. 2012, 

přičemţ velikost základního souboru je 6254. Výběrový soubor byl získán 

na základě náhodného systematického výběru, kdy byl pro výzkum zvolen kaţdý 

desátý prvek základního souboru, přičemţ první prvek byl zvolen náhodně. 

Výběrový soubor tvoří 625 respondentů.  

Formulář dotazníku vycházel z formuláře pouţitého v rámci předvýzkumu, 

který byl upraven tak, jak je uvedeno v předchozí podkapitole, a respektoval 

teoretická východiska řešené problematiky. Formulář dotazníku je sloţen z několika 

částí.  

První část se věnuje zmapování a zhodnocení současného stavu v podnicích, 

co se týká aplikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů a komplexních přístupů 

k měření výkonnosti.  

Další část je zaměřena na dílčí oblasti výkonnosti, přičemţ respondenti měli 

za úkol zhodnotit jejich význam. Volba těchto dílčích sloţek výkonnosti se opírala 

převáţně o teoretická východiska řešené problematiky, přičemţ se jednalo 

o mnoţství výstupu, kvalitu výstupu, vztahy na pracovišti, etický přístup, organizační 

kulturu, identifikaci s organizací, kompetence a bezpečnost práce.  

Z teoretických východisek vyplývá, ţe výkon je v mnoha souvislostech 

chápán mimo jiné jako výsledek pracovní činnosti (Armstrong, 2002; Mayerová, 

1997; Wagnerová, 2008). Mnoţství výstupu a kvalita výstupu představují v tomto 

kontextu kvantitativní a kvalitativní sloţku výsledku pracovní činnosti. Vztahy na 

pracovišti jako sloţku výkonu zdůrazňuje Koubek (2004) a The Workplace Relations 

Survey (1998). Etický přístup ve vztahu k výkonnosti zmiňuje Kucharčíková (2007) 

resp. model Excelence EFQM (Nenadál, 2004). Organizační kulturu jako významný 



81 

 

faktor konkurenceschopnosti uvádí Vysekalová a Mikeš (2009) a Armstrong (2002). 

Identifikaci s organizací a její ukazatele zmiňují např. Kasper a Mayrhofer (2005) a 

Global Workforce Study (2008). Kompetence jako sloţku výkonu uvádějí ve smyslu 

znalostí, dovedností, schopností a zkušeností Mayerová (1997), Mathis a Jackson 

(1988) a Koubek (2004). Bezpečnost práce byla doplněna na základě výsledků 

realizovaného předvýzkumu, přičemţ tento faktor jako důleţitou sloţku výkonnosti 

potvrzuje např. i Koubek (2004). 

Třetí část dotazníkového formuláře se věnuje problematice měření výkonnosti 

z pohledu faktoru času. Čtvrtá část formuláře obsahuje baterii otázek, pomocí 

kterých respondenti hodnotí význam jednotlivých ukazatelů výkonnosti. 

Identifikační otázky jsou umístěny na konci formuláře. 

Distribuce dotazníků, resp. odkazu na elektronický formulář dotazníku byla 

provedena prostřednictvím elektronické pošty a vyplnění dotazníku bylo realizováno 

prostřednictvím aplikace Google Apps, přičemţ toto opatření vedlo k zajištění 

anonymity respondentů a sníţení uţivatelské náročnosti procesu vyplnění. Odpovědi 

byly získány od 196 společností, návratnost tedy činí 31,36 %. Jeden dotazník byl 

z dalšího zpracování vyloučen z důvodu neúplnosti vyplnění, zpracováno tedy bylo 

195 dotazníků. 

Co se týká struktury respondentů, jednalo se ve všech případech o společnosti 

s ručením omezeným s méně neţ 250 zaměstnanci, tedy o malé a střední podniky, 

přičemţ nejvíce byly zastoupeny společnosti s méně neţ 10 zaměstnanci (49 %), 

následovány společnostmi s více neţ 10, ale méně neţ 50 zaměstnanci (34 %) a 

společnostmi s více neţ 50, ale méně neţ 250 zaměstnanci (17 %). Z pohledu sektoru 

podnikání byl nejvíce zastoupen terciální sektor (46 %), méně sekundární sektor (33 

%) a primární sektor (21 %). Dotazník byl určen osobám zabývajícím se 

problematikou řízení lidských zdrojů ve zkoumaných společnostech. Výzkumu se 

zúčastnili převáţně majitelé, resp. společníci společností (51 %), pak manaţeři 

na různých úrovních řízení (37 %), samotní personalisté a personalistky byli 

zastoupeni pouze 12 %. 

 V první části dotazníku bylo hodnoceno, jak intenzivně jsou monitorovány 

kvantitativní a kvalitativní ukazatele výkonnosti lidských zdrojů v podnicích. 

Respondenti vyuţívali pro hodnocení škálu 1 – 5, přičemţ hodnota 1 představovala 

nejvyšší míru monitorování ukazatelů a hodnota 5 míru nejniţší.  



82 

 

Průměrné hodnoty hodnocení respondentů pro jednotlivé typy ukazatelů byly 

vypočteny podle následujícího vzorce (3.1) (Řezanková, 2010).  

    
     
 
   

 
 (3.1) 

Prokázalo se, ţe se společnosti věnují monitorování a hodnocení 

kvantitativních ukazatelů ve větší míře neţ ukazatelů kvalitativních. Průměrná 

známka činí v případě kvantitativních ukazatelů 2,86 a v případě kvalitativních 3,52. 

Při rozlišení výsledků podle počtu zaměstnanců ve společnostech lze 

konstatovat, ţe ve společnostech s větším počtem zaměstnanců je kladen větší důraz 

na hodnocení a monitorování kvantitativních ukazatelů. Tato skutečnost je 

znázorněna na grafu 3.3. 

 

Graf 3.3 Monitorování a hodnocení ukazatelů dle počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

Jak lze z grafu 3.3 vysledovat, analogický vztah jako u kvantitativních 

ukazatelů se neprojevuje v případě kvalitativních ukazatelů, kdy jejich monitorování 

a vyhodnocování je realizováno na velmi podobné úrovni ve všech společnostech bez 

rozdílu počtu zaměstnanců. 

Respondenti byli také dotazováni, zda jsou v jejich společnostech vyuţívány 

komplexní přístupy k měření výkonnosti. Vyuţívání některého z komplexních 

přístupů označilo 24 respondentů, coţ představuje 12,3 % z celkového počtu 

respondentů. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, ţe převáţná většina 
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respondentů, tedy zúčastněných podniků, ţádný komplexní přístup k měření 

výkonnosti nevyuţívá. Mezi uváděné přístupy patřily sociální a etický audit (v 11 

případech), Balanced Scorecard (7) a model Excelence EFQM (6), přičemţ 

v závorkách jsou uvedeny zjištěné absolutní četnosti. 

Dále byli respondenti poţádáni, aby zhodnotili význam jednotlivých oblastí 

pracovní výkonnosti, a to opět na škále 1 – 5, přičemţ hodnota 1 představovala 

nejvyšší význam dané oblasti a hodnota 5 význam nejniţší.  

Jak lze vysledovat z grafu 3.4, jako nejvýznamnější se ukázala kvalita 

výstupu, následovaná kompetencemi a bezpečností práce. Kvalitativní stránka 

výstupu práce se tedy ukázala jako významnější neţ stránka kvantitativní. 

 

Graf 3.4 Význam oblastí výkonnosti 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

U jednotlivých oblastí výkonnosti byly vyhodnoceny modální kategorie    , 

medián   , hodnoty ordinálního rozptylu dorvar, neboli diskrétní ordinální variance 

(3.2) a normalizovaného ordinálního rozptylu norm. dorvar (3.3) (Řezanková, 2010): 

                    
   
    (3.2), 

             
        

   
 (3.3). 

Zjištěné hodnoty ordinálních rozptylů jsou uvedeny v tabulce 3.1. 
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Tab. 3.1 Oblasti výkonnosti – ordinální rozptyl 

Oblast výkonnosti Modální 

kategorie 

    

Medián    Dorvar Norm. 

dorvar 

Mnoţství výstupu (práce) 3 3 1,1 0,55 

Kvalita výstupu (práce) 2 2 0,82 0,4 

Vztahy na pracovišti 4 4 1,34 0,67 

Etický přístup k práci 3 3 1,3 0,65 

Organizační kultura 4 4 1,31 0,66 

Identifikace s organizací 2 3 1,34 0,67 

Kompetence 2 2 0,94 0,47 

Bezpečnost práce 2 2 1,04 0,52 

Zdroj: výzkum autora 

 

Ordinální rozptyl dorvar nabývá hodnot z intervalu     
   

 
 , v daném případě 

tedy      . Normalizovaný ordinální rozptyl norm. dorvar pak nabývá hodnot 

z intervalu od 0 do 1. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v případě vztahů na pracovišti, 

identifikace s organizací a etického přístupu k práci. Naopak nejnišší hodnoty 

ordinálního rozptylu zaznamenaly oblasti kvalita výstupu (práce), kompetence a 

bezpečnost práce. 

Pro zhodnocení dalších měr variability byly pro jednotlivé oblasti výkonnosti 

určeny hodnoty rozptylů podle vzorce (3.4): 

  
   

            
 
   

 
 (3.4). 

Následně byly zjištěny hodnoty směrodatných odchylek, a to podle vzorce 

(3.5) (Řezanková, 2010): 

         (3.5). 

Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.2. 
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Tab. 3.2 Oblasti výkonnosti – rozptyl a směrodatná odchylka 

Oblast výkonnosti Průměrné 

hodnocení    

Rozptyl sx
2 

Směrodatná 

odchylka sx 

Kvalita výstupu (práce) 1,84 0,6 0,77 

Kompetence 1,97 0,77 0,88 

Bezpečnost práce 2,08 0,92 0,96 

Mnoţství výstupu (práce) 2,44 0,99 0,99 

Identifikace s organizací 2,74 1,44 1,2 

Etický přístup k práci 2,96 1,38 1,17 

Organizační kultura 3,42 1,39 1,18 

Vztahy na pracovišti 3,43 1,46 1,2 

Zdroj: autor práce 

 

Jak lze pozorovat z tabulky 3.2, nejvyšší hodnoty rozptylu dosahují etický 

přístup k práci, organizační kultura, identifikace s organizací a vztahy na pracovišti. 

Oproti tomu nejniţší hodnoty rozptylu byly zjištěny v případě kvality práce a 

kompetencí. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se v dotazníku jedná o hodnoty, které vyplývají 

z kvantifikovatelné škály, která je bodově vymezená, není rozptyl nabývají 

jakýchkoli nezáporných hodnot nejvhodnější charakteristikou. Následně byl tedy 

určen poměrový koeficient diferenciace Pd, a to podle vzorce (3.6): 

   
   

 

   (3.6),  

kde   
  představuje rozptyl a R variační rozpětí. Tento koeficient vyjadřuje, „do jaké 

míry respondenti vyuţívali ve svých odpovědích nabízený rozměr škály“. 

Při hodnotách poměrového koeficientu diferenciace Pd menších neţ 0,3 lze 

konstatovat, ţe je diferencovanost hodnocení nízká (Stáfková, Dufek, 2004). 

Výsledné hodnoty poměrového koeficientu diferenciace jsou uvedeny 

v tabulce 3.3. 
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Tab. 3.3 Poměrový koeficient diferenciace oblastí výkonnosti 

Oblast výkonnosti Poměrový koeficient 

diferenciace Pd 

Kvalita výstupu (práce) 0,15 

Kompetence 0,19 

Bezpečnost práce 0,23 

Mnoţství výstupu (práce) 0,25 

Identifikace s organizací 0,36 

Etický přístup k práci 0,35 

Organizační kultura 0,35 

Vztahy na pracovišti 0,37 

Zdroj: autor práce 

 

Jak lze pozorovat v tabulce 3.3, rozdíly v hodnocení jednotlivých respondentů 

jsou relativně nízké, hodnota poměrového koeficientu diferenciace Pd se v případě 

jednotlivých oblastí výkonnosti pohybuje v rozpětí 0,15 aţ 0,37, přičemţ polovina 

oblastí nabývá hodnot koeficientu menších neţ 0,3, coţ představuje nízkou 

diferenciaci hodnocení respondentů. 

V další části dotazníku bylo zjišťováno, jaký je význam sloţek výkonnosti 

z časového pohledu, přičemţ respondenti hodnotili význam výkonů v minulosti a 

současnosti a perspektivu budoucích výkonů. Perspektiva budoucích výkonů byla 

respondenty ohodnocena jako významnější, přičemţ získala průměrnou známku 

2,03. Oproti tomuto výsledku byly výkony v minulosti a současnosti ohodnoceny 

průměrnou známkou 2,68. Zjištěné ukazatele míry poloh a variability získaných 

výsledků jsou uvedeny v tabulkách 3.4 a 3.5. 

 

Tab. 3.4 Časové hledisko výkonnosti – ordinální rozptyly 

Časové hledisko Modální 

kategorie 

    

Medián    Dorvar Norm. 

dorvar 

výkony v minulosti 

a současnosti 

3 3 1,05 0,53 

perspektiva 

budoucích výkonů 

2 2 0,99 0,49 

Zdroj: autor práce 
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Tab. 3.5 Časové hledisko výkonnosti – poměrový koeficient doferenciace 

Časové hledisko Průměrné 

hodnocení 

   

Rozptyl sx
2 

Směrodatná 

odchylka sx 

Poměrový 

koeficient 

diferenciace Pd 

výkony v minulosti 

a současnosti 

2,68 0,92 0,96 0,23 

perspektiva 

budoucích výkonů 

2,03 0,79 0,89 0,2 

Zdroj: autor práce 

 

Co se týká měr variability, vykazují zjištěné údaje velmi nízké hodnoty, coţ 

lze doloţit nízkými úrovněmi jak ordinálních rozptylů dorvar a norm. dorvar, tak i 

poměrového koeficientu diferenciace Pd. Diferencovanost hodnocení respondentů 

byla tedy velmi nízká. 

 Potvrdilo se, ţe dlouhodobá výkonnost je významnější neţ aktuální výkon, 

coţ koresponduje se strategickým přístupem k řízení lidských zdrojů. Perspektiva 

budoucích výkonů byla ohodnocena lepší známkou neţ výkony v minulosti a 

současnosti bez ohledu na počet zaměstnanců ve zkoumaných společnostech, coţ je 

znázorněno v následujícím grafu 3.5. 

 

Graf 3.5 Výkonnost z pohledu času dle počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: autor práce 
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V následující baterii otázek byli respondenti poţádáni, aby ohodnotili význam 

jednotlivých ukazatelů výkonnosti. Tyto ukazatele lze, jak vyplývá z teoretických 

východisek, členit na ukazatele kvantitativní a kvalitativní. Ukázalo se, ţe 

respondenti hodnotí kvantitativní ukazatele jako významnější s průměrnou známkou 

2,46. Význam kvalitativních ukazatelů je niţší, přičemţ průměrná známka činí 2,64. 

Je ovšem třeba zdůraznit, ţe i přes tuto skutečnost se kvalitativní ukazatele prokázaly 

jako významné pro měření výkonnosti lidských zdrojů, přičemţ např. úroveň 

schopností a úroveň kompetencí byly ohodnoceny lepší známkou neţ hodnota 

prodeje na pracovníka. 

Při vyhodnocení významu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů 

podle počtu zaměstnanců ve zúčastněných podnicích jsou výsledky značně rozdílné 

(viz graf 3.6). 

 

Graf 3.6 Význam ukazatelů dle počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: Výzkum autora 

 

Je patrné, ţe ve společnostech s méně neţ 10 zaměstnanci a s 10 a více ale 

méně neţ 50 zaměstnanci byl zjištěn vyšší význam kvantitativních ukazatelů neţ 

ukazatelů kvalitativních, zatímco ve společnostech s 50 a více ale méně neţ 250 

zaměstnanci byl poměr mezi skupinami ukazatelů opačný. V případě posledně 

uvedené skupiny společností je význam kvalitativních ukazatelů podstatně vyšší 

(1,98) neţ význam kvantitativních ukazatelů (2,8). 
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Ná následujícím grafu 3.7 jsou komparovány hodnoty významu jednotlivých 

typů ukazatelů a úroveň jejich monitorování. 

 

Graf 3.7 Význam a úroveň monitorování ukazatelů 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

Jak lze pozorovat na grafu 3.7, význam kvantitativních i kvalitativních 

ukazatelů byl hodnocen lepší známkou neţ úroveň jejich monitorování a 

vyhodnocování ve zúčastěných podnicích. Lze tedy konstatovat, ţe respondenti cítí 

deficit mezi významem těchto ukazatelů a jejich monitorováním v podnicích, 

přičemţ tento deficit je velmi významný obzvláště v případě kvalitativních 

ukazatelů
4
. 

V dalším kroku byla provedena analýza závislostí jednotlivých proměnných, 

která byla zpracována pomocí statistického programu IBM SPSS Statistics. 

Pro zhodnocení závislosti významu jednotlivých oblastí výkonnosti na 

sektoru podnikání byl pouţit Kruskalův-Wallisův test, přičemţ u tohoto testu nulová 

hypotéza předpokládá, ţe všechny skupiny jsou charakteristické stejnou hodnotou 

mediánu vysvětlované proměnné, naopak alternativní hypotéza tvrdí, ţe alespoň 

jeden z mediánů je různý od ostatních (Řezanková, 2010). 

 

 

                                                 
4
 Význam kvalitativních ukazatelů byl ohodnocen průměrnou známkou 2,64, zatímco úroveň 

monitorování a vyhodnocování pouze známkou 3,52. 
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Tab. 3.6 Kruskalův-Wallisův test pro úroveň monitorování ukazatelů a sektor 

podnikání 

Test Statistics
a,b

 

 Jakou pozornost věnuje váš podnik 

monitorování a hodnocení kvalitativních 

metrik výkonnosti lidských zdrojů (např. 

míra angažovanosti pracovníků, míra 

identifikace s podnikem, úroveň 

podnikové kultury, vztahy na pracovišti 

apod.)? 

Jakou pozornost věnuje váš podnik 

monitorování a hodnocení 

kvantitativních metrik výkonnosti 

lidských zdrojů (např. přidaná hodnota 

na pracovníka, míra absence, míra 

fluktuace, frekvence pracovních úrazů 

apod.)? 

Chi-Square ,110 3,548 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,946 ,170 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: podniky dle sektoru 

Zdroj: autor práce, IBM SPSS Statistics 

 

Jak lze pozorovat v tabulce 3.6, na 5% hladině významnosti je moţné 

konstatovat, ţe není zamítnuta hypotéza o shodě mediánů v jednotlivých skupinách 

podniků dle sektorů podnikání. Z uvedeného vyplývá, ţe úroveň monitorování 

kvalitativních a kvantitativních ukazatelů nezávisí na sektoru podnikání. 

 

Tab. 3.7 Kruskalův-Wallisův test pro oblasti výkonnosti a sektor podnikání 

Test Statistics
a,b
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Chi-Square 5,308 8,625 23,336 10,326 14,854 6,493 7,780 4,780 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,070 ,013 ,000 ,006 ,001 ,039 ,020 ,092 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: podniky dle sektoru 

Zdroj: autor práce, IBM SPSS Statistics 

 

 Při zhodnocení zkoumaných oblastí výkonnosti lze konstatovat (viz tabulka 

3.7), ţe na hladině významnosti 5 % je moţné nulovou hypotézu o shodě mediánů 

zamítnout v případě kvality výstupu, vztahů na pracovišti, etického přístupu k práci, 

organizační kultury, identifikace s organizací a kompetencí. Hodnocení těchto oblastí 

je tedy statisticky závislé na proměnné sektor podnikání.  
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Tab. 3.8 Kruskalův-Wallisův test pro časový faktor a sektor podnikání 

Test Statistics
a,b

 

 Výkony v minulosti a 

současnosti: 

Perspektiva budoucích 

výkonů: 

Chi-Square 5,825 7,585 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,054 ,023 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: podniky dle sektoru 

Zdroj: autor práce, IBM SPSS Statistics 

 

 V případě sloţek výkonnosti z pohledu faktoru času lze na 5% hladině 

významnosti konstatovat, ţe význam výkonů v minulosti a současnosti není závislý 

na sektoru podnikání, zatímco v případě perspektivy budoucích výkonů byla 

nezávislost na této hladině významnosti zamítnuta. 

 Pro zhodnocení korelace mezi velikostí podniků a jednotlivými zkoumanými 

oblastmi výkonnosti byl vyuţit Spearmanův koeficient pořadové korelace, který 

hodnotí pořadí hodnot proměnných u respondentů. Koeficient nabývá hodnot 

z intervalu       . Pokud se prokáţou u respondentů stejná pořadí u obou 

proměnných, nabývá koeficient hodnoty 1, coţ představuje pozitivní korelaci, resp. 

přímou závislost. Pokud vzestupně seřazené hodnoty proměnné X znamenají 

sestupné pořadí proměnné Y, pak je hodnota koeficientu -1, přičemţ se jedná 

o negativní korelaci, resp. nepřímou závislost. Hodnota 0 znamená lineární 

nezávislost (Řezanková, 2010). 

Pomocí Spearmenova koeficientu pořadové korelace bylo provedeno 

zhodnocení závislosti míry monitorování ukazatelů a významu jednotlivých oblastí 

výkonnosti na rozdělení podniků dle velikosti na základě počtu zaměstnanců. 

Hodnoty koeficientu a minimální hladiny významnosti, od kterých lze zamítnout 

nulové hypotézy, byly získány pomocí statistického programu IBS SPSS Statistics a 

jsou uvedeny v tabulce 3.9. 
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Tab. 3.9 Spearmanův koeficient pořadové korelace pro oblasti výkonnosti a 

velikost podniku 

 Velikost podniku 

Hodnota 

Spearmenova 

koeficientu 

Minimální hladina 

významnosti pro 

zamítnutí H0 

Monitorování kvalitativních 

metrik 

-0,034 0,634 

Monitorování kvantitativních 

metrik 

-0,208 0,004* 

Mnoţství výstupu (práce) 0,042 0,557 

Kvalita výstupu (práce) -0,043 0,550 

Vztahy na pracovišti -0,222 0,002* 

Etický přístup k práci 0,125 0,083 

Organizační kultura -0,195 0,006* 

Identifikace s organizací -0,267 0,000* 

Kompetence -0,284 0,000* 

Bezpečnost práce -0,059 0,417 

Výkony v minulosti a 

současnosti 

-0,006 0,939 

Perspektiva budoucích 

výkonů 

-0,159 0,027* 

Zdroj: autor práce, IBM SPSS Statistics 

 

Hvězdičkou jsou v tabulce 3.9 označeny ty vysvětlované proměnné, u kterých 

je na 5% hladině významnosti moţné zamítnout hypotézu o nulovosti koeficientu, 

coţ znamená, ţa označené proměnné jsou závislé na vysvětlující proměnné,  v tomto 

případě velikosti podniku. V případě monitorování kvantitativních metrik, vztahů na 

pracovišti, organizační kultury, identifikace s organizací, kompetencí a perspektivy 

budoucích výkonů je moţné konstatovat, ţe s roustoucím počtem zaměstnanců 

v podniku jsou dané proměnné hodnoceny jako významnější. Jedná se zpravidla 

o proměnné, které vyjadřují měkké, kvalitativní aspekty výkonnosti. Hodnoty 

koeficientu se v těchto případech pohybují od -0,284 do -0,159, síla závislosti je tedy 

niţší. 

Dále je vyhodnocena korelace mezi jednotlivými oblastmi výkonnosti a 

časovým hlediskem. 
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Tab. 3.10 Spearmanův koeficient pořadové korelace pro dílčí oblasti výkonnosti 

a výkonnost z pohledu faktoru času 

 Výkony v minulosti a 

současnosti 

Perspektiva budoucích 

výkonů 

Hodnota 

Spearmenova 

koeficientu 

Minimální 

hladina 

významnosti 

pro 

zamítnutí H0 

Hodnota 

Spearmenova 

koeficientu 

Minimální 

hladina 

významnosti 

pro 

zamítnutí 

H0 

Mnoţství výstupu 

(práce) 

0,253 0,000* -0,038 0,599 

Kvalita výstupu 

(práce) 

0,063 0,384 0,228 0,001* 

Vztahy 

na pracovišti 

-0,031 0,671 0,389 0,000* 

Etický přístup 

k práci 

0,063 0,389 0,111 0,125 

Organizační 

kultura 

-0,082 0,255 0,198 0,006* 

Identifikace 

s organizací 

-0,046 0,522 0,375 0,000* 

Kompetence -0,083 0,252 0,374 0,000* 

Bezpečnost práce 0,118 0,102 0,074 0,307 

Zdroj: autor práce, IBM SPSS Statistics 

 

Hvězdička v tabulce 3.10 indikuje, ţe na 5% hladině významnosti byla 

zamítnuta hypotéza o nulovosti koeficientu. Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, 

ţe na uvedené hladině významnosti byla závislost s hodnocením významu výkonů 

v minulosti a současnosti prokázána pouze v případě mnoţství výstupu (práce). 

Hodnota Spearmanova koeficientu je v tomto případě 0,253, korelace je tedy 

pozitivní a síla závislosti je spíše niţší. 

V případě perspektivy budoucích výkonů se projevila statistická závislost ve 

více případech, kdy lze konstatovat, ţe na 5% hladině významnosti je význam 

perspektivy budoucích výkonů závislou veličinou s kvalitou výstupu (práce), vztahy 

na pracovišti, organizační kulturou, identifikací s organizací a kompetencemi. 

Ve všech případech se jedná o pozitivní korelaci, přičemţ Spearmanův koeficient 

nabývá hodnot od 0,198 do 0,389. Nejsilnější závislost se projevila v případě vztahů 

na pracovišti, identifikace s organizací a kompetencí. V těchto případech 
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respondenti, kteří hodnotili jako významnější perspektivu budoucích výkonů, 

hodnotili jako významnější také tyto aspekty výkonnosti, přičemţ se jedná o aspekty 

kvalitativního charakteru. 

V příloze č. 3 je uvedena korelační matice, v níţ jsou uvedeny hodnoty 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace mezi jednotlivými zkoumanými dílčími 

oblastmi výkonnosti. Vyšší síla pozitivní korelace se projevila především mezi 

hodnocením významu mnoţství výstupu (práce) a kvality výstupu (práce) (0,431), 

vztahů na pracovišti a organizační kultury (0,620), vztahů na pracovišti a identifikace 

s organizací (0,635), vztahů na pracovišti a kompetencí (0,399), etického přístupu 

k práci a organizační kultury (0,436), identifikace s organizací a kompetencí (0,473). 

Obzvláště signifikantní je závislost mezi významem vztahů na pracovišti na jedné 

straně a organizační kuktury a identifikace s organizací na straně druhé.  

Hodnoty Spermanova koeficientu pořadové korelace pro jednotlivé zkoumané 

ukazatele výkonnosti v závislosti na velikosti podniků dle počtu zaměstnanců jsou 

uvedeny v příloze č. 4. Jak je patrné z výstupů programu IBM SPSS Statistics 

uvedených v příloze, prokázala se v celé řadě případů přímá korelace mezi velikostí 

podniků a významem kvalitativních ukazatelů, nejsilněji v případě pracovní 

spokojenosti, pracovních postojů, úrovně kompetencí, úrovně organizační kultury a 

schopnosti týmové práce. S růstem počtu zaměstnanců v podniku roste tedy také 

hodnocení významu těchto ukazatelů, které mají kvalitativní charakter. Tyto 

výsledky podtrhují údaje prezentované v grafu 3.6. 

3.5 Shrnutí 

Realizovaný výzkum ukázal, ţe výkonnost je třeba chápat v komplexním 

pojetí. Na jeho základě byly identifikovány oblasti výkonnosti a zhodnocen jejich 

význam a také význam faktoru času při měření výkonnosti. 

Pokud jde o verifikaci pracovních hypotéz, lze konstatovat následující. 

Hypotéza H1 ve znění „Předpoklad budoucí výkonnosti má v rámci měření 

výkonnosti větší váhu neţ současná a minulá výkonnost.“ byla potvrzena. 

Perspektiva budoucí výkonnosti byla ohodnocena lepší průměrnou známkou (2,03) 

neţ výkony v minulosti a v současnosti (2,68). Prokázalo se tedy, ţe respondenti 

vnímají význam dlouhodobého, strategického přístupu k zaměstnancům podniku. 
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Hypotéza H2 ve znění „V rámci měření výkonnosti je kvalita výstupu práce 

povaţována za významnější neţ kvantita výstupu práce.“ byla také potvrzena. 

Kvalita výstupu práce byla respondenty ohodnocena výrazně lepší průměrnou 

známkou (1,84) neţ mnoţství výstupu práce (2,44). Kvalitativní stránka výkonnosti 

se tedy prokázala jako významnější. 

Skutečnosti zjištěné v rámci teoretických východisek a vlastního výzkumu 

budou uplatněny při návrhu přístupu k měření výkonnosti zaměstnanců. 
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4  Přístup k měření výkonnosti lidských zdrojů 

Jak vyplývá z teoretických východisek a z realizovaného výzkumu, 

problematiku měření výkonnosti zaměstnanců je nutné chápat v širších 

souvislostech. Na základě zjištěných poznatků byl autorem práce navrţen přístup 

k měření výkonnosti zaměstnanců. 

Navrhovaný přístup k měření výkonnosti zaměstnanců se opírá o tři dimenze. 

Těmito dimenzemi jsou oblast měření pracovní výkonnosti, časové hledisko a úroveň 

řízení v podniku, přičemţ tyto dimenze lze zjednodušeně znázornit kvádrem 

výkonnosti na obrázku 4.1. 

 

Obr. 4.1 Přístup k měření výkonnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor práce 

 

V této souvislosti bude tedy výkonnost chápána jako soubor dílčích oblastí 

charakterizujících dlouhodobější výstup práce zaměstnanců v širším kontextu 

při zohlednění současných výstupů práce zaměstnance a potenciálu výstupů 

v budoucnosti. 

Organizační úroveň 

Oblast výkonnosti 

Čas 
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Mezi oblasti výkonnosti jsou na základě teoretických východisek 

problematiky a výsledků výzkumu zařazeny mnoţství výstupu, kvalita výstupu, 

vztahy na pracovišti, etický přístup k práci, organizační kultura, identifikace 

s organizací, kompetence a bezpečnost práce, přičemţ jednotlivé oblasti jsou 

chápány následujícím způsobem. 

Mnoţství výstupu bude chápáno jako rozsah výstupu pracovní činnosti, který 

je vyjádřitelný v měřitelných jednotkách.  

Kvalita výstupu pak je definována jako úroveň kvality výstupu pracovní 

činnosti.  

Vztahy na pracovišti představují charakter a kvalitu sociálních vztahů 

mezi zaměstnanci podniku.  

V rámci etického přístupu k práci bude hodnocena míra aplikace etických 

norem a přístupů při pracovní činnosti a v řízení v podniku.  

Organizační kultura je chápána jako charakter jednotlivých prvků organizační 

kultury a míra jejich přiměřenosti potřebám, specifickým podmínkám a strategii 

podniku.  

Identifikace s organizací představuje charakter a kvalitu hodnot zaměstnanců 

a jejich postojů vzhledem k podniku, útvaru a produkovaným výrobkům a 

poskytovaným sluţbám.  

Kompetence budou slouţit pro vyhodnocení souboru všech vlastností, 

znalostí, dovedností, zkušeností člověka ovlivňujících výkonnost a moţnost realizace 

strategie firmy. 

Bezpečnost práce je souborem charakteristik ovlivňujících a 

charakterizujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Výše uvedeným oblastem budou přiřazeny váhy, které budou určeny 

na základě výsledků získaných z realizovaného výzkumu. V rámci kaţdé z oblastí 

bude navrţen bazén ukazatelů, které budou hodnotit výkonnost konkrétní oblasti 

výkonnosti. 

4.1 Úrovně měření 

V rámci navrhovaného přístupu jsou rozlišovány tři organizační úrovně, a to 

úroveň jednotlivce, úroveň útvaru a úroveň celého podniku. Počet organizačních 
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úrovní aplikovaných v konkrétním podniku můţe být modifikován na základě jeho 

specifických podmínek.
5
  

V rámci těchto úrovní byly pomocí výzkumu identifikovány a vyhodnoceny 

oblasti měření výkonnosti. Ke kaţdé z oblastí je vţdy navrţena baterie ukazatelů, 

které jsou rozčleněny z hlediska faktoru času na měření současné výkonnosti a 

zhodnocení předpokladů výkonnosti budoucí. Tato baterie ukazatelů nemůţe být 

vzhledem k povaze problematiky vyčerpávající, podniky z ní mohou čerpat, resp. 

vyuţít další ukazatele dle svých specifických podmínek. 

4.1.1 Úroveň jednotlivých zaměstnanců 

Kaţdý zaměstnanec v organizaci je jedinečný a také pracovní výkon 

jednotlivců se vzájemně liší. Řada personálních činností je navázána na výkonnost 

jednotlivých pracovníků, jako např. odměňování, hodnocení, řízení kariéry apod.  Je 

tedy velmi podstatné sledovat pracovní výkonnost na této organizační úrovni. 

V rámci realizovaného výzkumu byly identifikovány oblasti měření 

výkonnosti, přičemţ kaţdé z této oblasti budou navrţeny ukazatele, pomocí kterých 

lze výkonnost v této oblasti zhodnotit. 

Navrhovaný přístup k měření je moţné aplikovat ve dvou variantách. 

Zjednodušená varianta A slouţí pro získání základního přehledu o výkonnosti 

zaměstnanců v jednotlivých oblastech a představuje jistou tabuli výkonnostních 

parametrů zaměstnance. V tabulce 4.1 je varianta A přehledně znázorněna. 

 

Tab. 4.1 Tabule výsledků zaměstnance (varianta A) 
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Zdroj: autor práce 

                                                 
5
 Např. pokud se podnik nečlení na útvary, lze tuto úroveň při aplikaci zcela vypustit. 
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 V rámci kaţdé oblasti výkonnosti jsou stanoveny ukazatele pro tuto oblast, 

které jsou rozčleněny na ukazatele pro měření současné výkonnosti a ukazatele 

pro zhodnocení předpokladu budoucí výkonnosti. 

Takováto tabule výkonnostních parametrů lze sestavit pro jednotlivé 

zaměstnance a s její pomocí lze sledovat vývoj výkonnosti pracovníka v čase, popř. 

porovnávat mezi jednotlivými zaměstnanci. Zavedení systému není příliš 

administrativně náročné. 

Rozšířená varianta B navrhovaného přístupu propojuje výkonnostní cíle 

s ukazateli výkonnosti. Předpokladem její aplikace je stanovení výkonnostních cílů 

v jednotlivých oblastech a jejich propojení se systémem měření výkonnosti.  

V tabulce 4.2 je znázorněna souvislost mezi jednotlivými oblastmi 

výkonnosti, jejich ukazateli a výkonnostními cíli. 
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Tab. 4.2 Matice výkonnosti zaměstnance (varianta B) 
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Současná výkonnost 

PPi 

        

Cílový stav současné 

výkonnosti TPPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu ppi 

        

Váha ppi         

Předpoklad budoucí 

výkonnosti FPi 

        

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu fpi 

        

Váha fpi         

Celkový index míry 

dosaţení výkonnostních 

cílů v dané oblasti pi 

        

Váha Vi         

Index plnění výkonnostních cílů zaměstnance p 

Zdroj: autor práce 

 

Index míry dosaţení cílového stavu ppi se vypočte jako poměr PPi a TPPi
6
. 

Obdobně se index míry dosaţení cílového stavu fpi vypočte jako poměr FPi a TFPi
7
. 

Celkový index míry dosaţení výkonnostních cílů pi v určité oblasti se spočítá 

podle vzorce (4.1). 

    
   

    
            

   

    
           (4.1) 

Váha vi označuje váhu jednotlivých oblastí výkonnosti v systému. 

Pro kaţdého zaměstnance lze pak podle vzorce (4.2) určit index plnění 

                                                 
6
 Present Performance, resp. Target Present Performance 

7
 Future Performance, resp. Target Future Performance 
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výkonnostních cílů p, který bude zohledňovat současnou výkonnost, předpoklad 

budoucí výkonnosti a také dílčí oblasti výkonnosti. 

                 
 
    (4.2) 

V této hodnotě nejsou opomenuty ani váhy, které se týkají časového pohledu 

na výkonnost. Nelze tedy upřednostňovat současnou výkonnost před investicemi 

do výkonnosti budoucí, aniţ by se to nepromítlo do indexu plnění výkonnostních cílů 

p konkrétního pracovníka. 

Váha Vi jednotlivých oblastí výkonnosti se určí jako podíl doplňkové hodnoty 

k  průměrné známce významu oblasti zjištěné na základě výzkumu k sumě těchto 

doplňkových hodnot všech oblastí (4.3).  

         
         

          
 (4.3)   

     v tomto kontextu znamená nejvyšší moţný stupeň hodnocení na škále a 

    průměrné hodnocení dané oblasti respondenty. Analogicky jsou určeny i váhy 

současné výkonnosti a předpokladu budoucí výkonnosti. 

Váhy jednotlivých oblastí výkonnosti jsou uvedeny v tabulce 4.3. 

 

Tab. 4.3 Stanovení vah 
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2,44 1,84 3,43 2,96 3,42 2,74 1,97 2,08 2,68 2,03 

Váha 0,13 0,17 0,08 0,11 0,08 0,12 0,16 0,15 0,44 0,56 

Zdroj: autor práce 

 

Co se týká jednotlivých ukazatelů, které jsou pro jednotlivé oblasti 

výkonnosti navrţeny, je jejich přehled uveden v následující tabulce 4.4. Podnik můţe 

vyuţít další ukazatele dle svých specifických podmínek a potřeb. 
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Tab. 4.4 Ukazatele měření výkonnosti na úrovni zaměstnance 

Oblast 

výkonnosti 

Současná výkonnost Předpoklad budoucí 

výkonnosti 

Mnoţství 

výstupu (V1) 

Objem výroby na zaměstnance; 

objem prodeje na zaměstnance; 

počet obslouţených zákazníků 

zaměstnancem 

Investice do rozvoje prodejních 

schopností zaměstnance; investice do 

rozvoje výrobních postupů 

zaměstnance 

Kvalita výstupu 

(V2) 

Ukazatele kvality výroby 

zaměstnance (odpadovost, 

zmetkovitost); ukazatele kvality 

poskytovaných sluţeb 

zaměstnancem 

Rozsah investic do vzdělávání 

v oblasti kvality práce zaměstnance 

Vztahy na 

pracovišti (V3) 

Ukazatele úrovně týmové práce 

(ochota k týmové práci; chování ke 

spolupracovníkům) 

Účast na teambuildingových 

aktivitách; rozsah investici do rozvoje 

sociálních kompetencí zaměstnance 

Etický přístup 

(V4) 

Ukazatele míry dodrţování 

etických principů zaměstnancem 

(dodrţování etického kodexu, 

poctivost, zodpovědnost) 

Rozsah investic do etického 

vzdělávání zaměstnance 

Organizační 

kultura (V5) 

Ukazatele shody hodnot 

zaměstnance s hodnotami podniku; 

míra respektování norem chování 

Účast zaměstnance na akcích 

podporujících organizační kulturu 

Identifikace 

s organizací 

(V6) 

Ukazatele identifikace (míra 

stability a fluktuace), loajalita; 

postoje zaměstnance k podniku 

Rozsah podpory a rozvoje 

identifikace zaměstnance s podnikem 

Kompetence 

(V7) 

Ukazatele úrovně poţadovaných 

kompetencí (samostatnost; 

spolehlivost; přizpůsobivost) 

Účast na vzdělávacích aktivitách k 

rozvoji kompetencí 

Bezpečnost 

práce (V8) 

Ukazatele bezpečnosti práce (počet 

pracovních úrazů zaměstnance; 

dodrţování bezpečnostních 

předpisů zaměstnancem) 

Účast zaměstnance na aktivitách 

podporujících bezpečnost práce 

Zdroj: autor práce 

 

Ukazatele lze volit z bazénu v potřebném rozsahu, popř. je moţné vyuţít 

ukazatele další. V případě, ţe podnik vyuţije více ukazatelů pro zhodnocení 

výkonnosti v konkrétní oblasti, jsou index míry dosaţení cílového stavu ppi a index 

míry dosaţení cílového stavu fpi určeny jako aritmetický průměr míry dosaţení 

cílového stavu jednotlivých ukazatelů. 

 



103 

 

4.1.2 Úroveň organizačních útvarů 

Pracovní činnost v podnicích je zaloţena převáţně na koordinaci a organizaci 

pracovních činností a také na týmové práci. Na úrovni organizačních útvarů budou 

aplikovány identifikované oblasti měření výkonnosti. Kaţdé z této oblastí byly 

stanoveny ukazatele měření výkonnosti. 

 

Tab. 4.5 Tabule výsledků organizačního útvaru (varianta A)  
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Zdroj: autor práce 

 

Na úrovni organizačních útvarů je moţné vytvořit zjednodušenou formu 

aplikace přístupu k měření výkonnosti pro účely srovnání v čase a mezi jednotlivými 

útvary tak, jak je znázorněno v tabulce 4.5. 

Pro podrobnější analýzu pracovní výkonnosti na úrovni útvaru v podniku je 

vhodné aplikovat rozšířenou variantu B měření výkonnosti tak, jak je uvedeno 

v tabulce 4.6. 
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Tab. 4.6 Matice výkonnosti organizačního útvaru (varianta B) 
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Cílový stav současné 

výkonnosti TPPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu ppi 

        

Váha ppi         

Předpoklad budoucí 

výkonnosti FPi 

        

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu fpi 

        

Váha fpi         

Celkový index míry 

dosaţení výkonnostních 

cílů v dané oblasti pi 

        

Váha Vi         

Index plnění výkonnostních cílů organizačního útvaru p 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Index míry dosaţení cílového stavu ppi se vypočte jako poměr PPi a TPPi. 

Obdobně se index míry dosaţení cílového stavu fpi vypočte jako poměr FPi a TFPi. 

Celková míra dosaţení výkonnostních cílů pi v určité oblasti se spočítá 

podle vzorce (4.4). 

    
   

    
            

   

    
           (4.4) 

Váha Vi označuje váhu jednotlivých oblastí v systému. Pro kaţdý organizační 

útvar lze pak podle vzorce (4.5) určit index plnění výkonnostních cílů p, který bude 

zohledňovat současnou výkonnost, předpoklad budoucí výkonnosti a také dílčí 

oblasti výkonnosti. 

                 
 
    (4.5) 
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Analogicky jako u úrovně jednotlivých zaměstnanců ani v této hodnotě 

nejsou opomenuty váhy, které se týkají časového pohledu na výkonnost. Nelze tedy 

upřednostňovat současnou výkonnost před investicemi do výkonnosti budoucí, aniţ 

by se to nepromítlo do indexu míry plnění výkonnostních cílů p konkrétního 

organizačního útvaru. 

Ukazatele navrhované pro jednotlivé oblasti jsou uvedeny v následující 

tabulce, přičemţ jejich vyuţití závisí na potřebách podniku. Je moţné vyuţití dalších 

ukazatelů dle specifik a poţadavků konkrétního podniku. 

 

Tab. 4.7 Ukazatele měření výkonnosti na úrovni útvaru 

Oblast 

výkonnosti 

Současná výkonnost Předpoklad budoucí 

výkonnosti 

Mnoţství 

výstupu (V1) 

Objem výroby útvaru; objem 

prodeje útvaru; počet obslouţených 

zákazníků útvarem 

Rozsah investic do znalostí výrobních 

postupů v rámci oddělení; rozsah 

investic do rozvoje prodejních 

dovedností v rámci oddělení 

Kvalita výstupu 

(V2) 

Ukazatele kvality výroby útvaru 

(odpadovost, zmetkovitost, počet 

stíţností zákazníků); ukazatele 

kvality poskytovaných sluţeb 

útvarem 

Rozsah investic do vzdělávání 

v oblasti kvality práce v útvaru 

Vztahy na 

pracovišti (V3) 

Ukazatele úrovně týmové práce 

(ochota k týmové práci; chování ke 

spolupracovníkům v rámci útvaru; 

počet konfliktů) 

Rozsah teambuildingových aktivit 

oddělení; rozsah investic do rozvoje 

kvality vztahů v útvaru 

Etický přístup 

(V4) 

Ukazatele míry dodrţování 

etických principů v útvaru 

(dodrţování etického kodexu; 

aplikace etických přístupů vedením 

útvaru) 

Rozsah investic do etického 

vzdělávání v rámci útvaru; podpora 

etických přístupů v útvaru 

Organizační 

kultura (V5) 

Ukazatele shody hodnot 

zaměstnanců útvaru s hodnotami 

podniku; míra respektování norem 

chování v útvaru 

Rozsah akcí podporujících 

organizační kulturu v útvaru 

Identifikace 

s organizací 

(V6) 

Ukazatele identifikace (míra 

stability a fluktuace), loajalita; 

postoje zaměstnanců útvaru 

k podniku 

Rozsah podpory a rozvoje 

identifikace zaměstnanců útvaru s 

podnikem 

Kompetence 

(V7) 

Ukazatele úrovně poţadovaných 

kompetencí zaměstnanců útvaru  

Účast na vzdělávacích aktivitách k 

rozvoji kompetencí 

Bezpečnost 

práce (V8) 

Ukazatele bezpečnosti práce (počet 

pracovních úrazů) 

Rozsah aktivit pro podporu 

bezpečnosti práce útvaru 

Zdroj: autor práce 
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Ukazatele lze volit z bazénu v potřebném rozsahu. V případě, ţe podnik 

vyuţije více ukazatelů pro zhodnocení výkonnosti v konkrétní oblasti, jsou index 

míry dosaţení cílového stavu ppi a index míry dosaţení cílového stavu fpi určeny 

jako aritmetický průměr míry dosaţení cílového stavu jednotlivých ukazatelů. 

4.1.3 Úroveň celého podniku 

Pro úroveň celého podniku budou analogicky aplikovány identifikované 

oblasti měření výkonnosti. K těmto oblastem byla přičleněna výkonnostní kritéria. 

Kritéria jsou členěna do dvou časových oblastí, a to oblasti současné výkonnosti a 

předpokladu budoucí výkonnosti. 

 

Tab. 4.8 Tabule výsledků podniku (varianta A) 
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7
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p
rá
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 (

V
8
) 

Současná výkonnost 

PPi 

        

Předpoklad budoucí 

výkonnosti FPi 

        

Zdroj: autor práce 

 

Na úrovni celého podniku je moţné také vytvořit zjednodušenou verzi měření 

výkonnosti pro účely srovnání v čase, popř. mezi různými podniky tak, jak je 

znázorněno v tabulce 4.8. 

Pro získání podrobnějších informací o výkonnosti podniku je vhodné 

aplikovat rozšířenou variantu B navrhovaného přístupu k měření výkonnosti 

na úrovni celého podniku. 
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Tabulka 4.9 Matice výkonnosti celého podniku (varianta B) 
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(V
8
) 

Současná výkonnost 

PPi 

        

Cílový stav současné 

výkonnosti TPPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu ppi 

        

Váha ppi         

Předpoklad budoucí 

výkonnosti FPi 

        

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

        

Index míry dosaţení 

cílového stavu fpi 

        

Váha fpi         

Celkový index míry 

dosaţení výkonnostních 

cílů v dané oblasti pi 

        

Váha Vi         

Index plnění výkonnostních cílů podniku p 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Index míry dosaţení cílového stavu ppi se vypočte jako poměr PPi a TPPi. 

Obdobně se index míry dosaţení cílového stavu fpi vypočte jako poměr FPi a TFPi. 

Celkový index míry dosaţení výkonnostních cílů pi v určité oblasti se spočítá 

podle vzorce (4.6). 

    
   

    
            

   

    
           (4.6) 

Pokud jsou stanoveny v jednotlivých oblastech výkonu cílové stavy TPPi a 

TFPi, je moţné míru dosaţení cílového stavu pi stanovit podle vzorce (4.6). 

Váha Vi označuje váhu jednotlivých oblastí v systému. Pro organizační 

úroveň celého podniku lze pak podle vzorce (4.7) určit index plnění výkonnostních 
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cílů p, který bude zohledňovat současnou výkonnost, předpoklad budoucí výkonnosti 

a také dílčí oblasti výkonnosti. 

                 
 
    (4.7) 

Analogicky jako u úrovně jednotlivých pracovníků a organizačních útvarů ani 

v této hodnotě nejsou opomenuty váhy, které se týkají časového pohledu 

na výkonnost. Nelze tedy upřednostňovat současnou výkonnost před investicemi 

do výkonnosti budoucí, aniţ by se to nepromítlo do indexu p celého podniku. 

Ukazatele navrhované pro jednotlivé oblasti jsou uvedeny v následující 

tabulce 4.10, podnik můţe navrhovaný bazén vyuţít, popřípadě rozšířit o ukazatele 

dle svých potřeb. 

 

Tab. 4.10 Ukazatele měření výkonnosti na úrovni podniku 

Oblast 

výkonnosti 

Současná výkonnost Předpoklad budoucí 

výkonnosti 

Mnoţství výstupu 

(V1) 

Objem produkce; objem prodeje; 

rozsah poskytovaných sluţeb 

podnikem na zaměstnance 

Investice do znalostí výrobních 

postupů; investice do rozvoje 

prodejních dovedností 

Kvalita výstupu 

(V2) 

Ukazatele kvality výroby 

(odpadovost; zmetkovitost; počet 

stíţností zákazníků) 

Rozsah investic do vzdělávání 

v oblasti kvality práce; rozsah 

aplikace konceptů kvality 

Vztahy na 

pracovišti (V3) 

Ukazatele úrovně týmové práce 

(ochota k týmové práci; chování ke 

spolupracovníkům; počet konfliktů) 

Rozsah teambuildingových aktivit 

podniku; rozsah investic do rozvoje 

kvality vztahů v podniku 

Etický přístup 

(V4) 

Dodrţování etického kodexu; 

dodrţování environmentálních 

standardů; transparentnost; rozsah 

aktivit společenské odpovědnosti 

Rozsah investici do etického 

vzdělávání; rozsah investic do 

společenské odpovědnosti podniku 

Organizační 

kultura (V5) 

Míra shody mezi proklamovanými 

a skutečnými hodnotami; míra 

souladu organizační kultury a 

strategie podniku 

Investice do rozvoje organizační 

kultury 

Identifikace 

s organizací (V6) 

Ukazatele identifikace (míra 

stability a fluktuace), loajalita; 

postoje zaměstnanců podniku 

Rozsah podpory a rozvoje 

identifikace zaměstnanců 

s podnikem 

Kompetence (V7) Ukazatele úrovně poţadovaných 

kompetencí zaměstnanců podniku  

Rozsah investic do vzdělávacích 

aktivit k rozvoji kompetencí 

Bezpečnost práce 

(V8) 

Ukazatele bezpečnosti práce (počet 

pracovních úrazů; počet nemocí z 

povolání) 

Rozsah aktivit pro podporu 

bezpečnosti práce podniku 

Zdroj: autor práce 

 

Ukazatele lze volit z bazénu v potřebném rozsahu. V případě, ţe podnik 

vyuţije více ukazatelů pro zhodnocení výkonnosti v konkrétní oblasti, jsou index 
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míry dosaţení cílového stavu ppi a index míry dosaţení cílového stavu fpi určeny 

jako aritmetický průměr míry dosaţení cílového stavu jednotlivých ukazatelů. 

4.2 Postup aplikace 

Navrhovaný přístup by měl být zaváděn etapovitě, přičemţ významná by 

pro aplikaci byla, analogicky jako u modelu Balanced Scorecard, návaznost 

na strategii a strategické cíle podniku. Podnik by měl samozřejmě důkladně znát své 

vnitřní a vnější prostředí, předpokladem aplikace přístupu je tedy důkladná analýza 

jak vnitřního, tak vnějšího prostředí podniku. Od strategie podniku se kaskádovitě 

rozpracují cíle na úrovni organizace, útvarů a jednotlivců, kterým budou přiřazeny 

ukazatele v rámci jednotlivých oblastí výkonnosti, pomocí kterých bude hodnocena 

míra dosaţení stanovených cílů. Dalším krokem aplikace je stanovení cílových 

hodnot na jednotlivých organizačních úrovních.  

 

Obr. 4.2 Postup aplikace přístupu v podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Strategie podniku 

Cíle podniku 

 
Cíle útvaru 

 
Cíle jednotlivce 

 

 

Volba ukazatelů 

Nastavení cílových 

stavů ukazatelů 

Realizace měření 

prostřednictvím ukazatelů 
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Periodicita měření by odpovídala nanejvýš době periodicity pracovního 

hodnocení v podniku, přičemţ na jednotlivých úrovních měření je stanovena 

variabilně podle potřeby aktuálnosti získávaných údajů. V rámci určené periodicity 

je realizováno měření výkonnosti na jednotlivých organizačních úrovních. Získané 

údaje by měly slouţit k tomu, aby management podniku získal dostatečné informace 

pro řízení a na jejich základě mohlo dojít k aktualizaci strategie podniku. Postup 

aplikace je znázorněn na obrázku 4.2. 

4.3 Příklad aplikace 

V následujícím textu je prezentovaný přístup aplikován na příkladu 

konkrétního podniku, EDUCY – střední odborné školy, s.r.o. 

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. je vzdělávací organizací zařazenou 

v síti škol Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy se sídlem v Novém Jičíně. 

Historicky navazuje na Střední odborné učiliště a. s. Tonak, které vzniklo v roce 

1991. V následujících letech byla zahájena výuka v maturitních oborech Podnikatel, 

Textilní výroba a podnikatelství a Oděvnictví se zaměřením na navrhování a 

modelování oděvů a na podnikatelství (Příručka kvality, 2010). 

4.3.1 Strategie podniku a organizační struktura 

Informace uvedené v následujícím textu vycházejí z vnitrofiremních 

dokumentů společnosti Educa – Střední odborná škola, s.r.o., přičemţ se jedná 

především o dokumenty Strategie činnosti školy (2010), Příručka kvality (2010), 

Politika kvality, Plán autoevaluace (2010), Organizační řád (2009) a Řízení neshod, 

NO a PO (2010). 

Záměrem při zřízení školy bylo vytvořit alternativní a rozšiřující nabídku 

středoškolského vzdělání v regionu v oblasti oděvnictví a podnikatelství. 

Dlouhodobým záměrem je, jak uvádí Strategie činnosti školy (2010), „orientovat se 

na vzdělávání v oborech, které jsou vyţadovány trhem práce, např. oblasti 

informačních technologií, cestovního ruchu, administrativy ve sluţbách, apod. 

Při vzdělávání je sledována kvalita jak z pohledu didaktického, tak z pohledu 

personálního, materiálního a organizačního.“ Cílem školy je pak „Připravit 
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pro výkon povolání všestranně vzdělané odborníky s potřebnými znalostmi, 

dovednostmi a kompetencemi, kteří se uplatní na trhu práce nejen v regionu 

Moravskoslezského kraje, ale v působnosti celé republiky, eventuálně v zahraničí.“ 

Z pohledu organizační struktury, která je specifikována v Organizačním řádu 

(2009), se škola člení na vedení školy, výchovně vzdělávací oblast a ekonomicko-

provozní zabezpečení školy. Podrobněji je organizační struktura znázorněna 

na obrázku 4.3. 

 

Obr. 4.3 Organizační struktura - Educa – Střední odborná škola, s.r.o. 

 

Zdroj: Educa, 2009 

4.3.2 Cíle a způsoby jejich hodnocení 

Škola má specifikovanou řadu dílčích cílů v jednotlivých oblastech. Cíle jsou 

zaměřeny především na vysokou kvalitu vyučování, rozvíjení a formování 

vědomostí, dovedností, schopností a postojů ţáků, aplikaci moderních prostředků a 

metod, zajištění úkolů bezpečnosti a hygieny práce a poţární ochrany, podporu 

kvalitního řízení a vnitřní komunikace, spolupráci se sociálními partnery a neustálé 

zlepšování systému řízení kvality. Z formulace cílů je patrné silné zaměření 

na spokojenost zákazníka. 
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Na úrovni jednotlivých pracovníků patří mezi cíle společnosti následující: 

 „motivovat pedagogické pracovníky k dalšímu vzdělávání a získávání 

pedagogických a odborných vědomostí a dovedností,  

 podporovat pracovníky při účastech na dalším vzdělávání, 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků organizovat v souladu 

s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku na daný školní 

rok.“ 

Z dokumentu Plán evaluace (2010) vyplývá způsob a koncepce hodnocení 

míry dosaţení stanovených cílů. Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy jsou 

následující: 

 „podmínky ke vzdělávání, 

 průběh vzdělávání, 

 podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

ţáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,  

 výsledky vzdělávání ţáků, v případě středních škol také uplatnitelnost 

absolventů na trhu, 

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám 

vzdělávání a ekonomickým zdrojům.“ 

Pro účely tohoto hodnocení jsou vyuţity především výsledky vzdělávání 

ţáků, hospitace a jejich analýzy, kontroly a jejich analýzy, dokumentace odborných 

komisí, dotazníky pro pedagogy a další. Informace pro účely hodnocení jsou 

získávány průběţně, resp. v intervalech a jsou vyuţívány k tvorbě návrhů na zlepšení 

výkonnosti a k ověření účinnosti těchto návrhů. 

4.3.3 Volba ukazatelů 

Pro účely prvotního ověření aplikace navrhovaného přístupu byly na základě 

konzultace s vedením společnosti vytvořeny ukazatele pro úroveň celé společnosti a 

jednotlivých pracovníků, a to konkrétně pracovníků výchovně vzdělávací oblasti. 

Ukazatele byly navrţeny na základě strategických záměrů a cílů společnosti, 

jejích dílčích cílů a dalších specifických podmínek. 

V tabulce 4.11 jsou uvedeny ukazatele navrţené pro úroveň celé společnosti. 
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Tab. 4.11 Ukazatele pro měření na úrovni celé společnosti 

Oblast 

výkonnosti 

Současná výkonnost Předpoklad budoucí 

výkonnosti 

Mnoţství 

výstupu (V1) 

Počet absolventů ve školním roce Investice do nových vzdělávacích 

oborů a sluţeb (v Kč za sledované 

období) 

Kvalita 

výstupu (V2) 

Podíl absolventů přijatých na VŠ (v 

procentech) 

Rozsah investic do nových 

vzdělávacích přístupů a metod (v Kč za 

sledované období) 

Vztahy na 

pracovišti 

(V3) 

Úroveň mezilidských vztahů v 

podniku (škála 1 – 4) 

Podpora teambuildingových aktivit (v 

Kč za sledované období) 

Etický 

přístup (V4) 

Průměrná úroveň dodrţování etických 

principů zaměstnanci (škála 1 – 4) 

Podpora etického chování ze strany 

vedení (škála 1 – 4) 

Organizační 

kultura (V5) 

Průměrná míra souladu hodnot 

zaměstnanců s hodnotami organizace 

(škála 1 – 4) 

Podpora ţádoucích prvků organizační 

kultury ze strany vedení (škála 1 – 4) 

Identifikace 

s organizací 

(V6) 

Průměrná míra identifikace 

zaměstnanců s organizací (škála 1 – 

4) 

Rozsah investic do zvyšování 

identifikace zaměstnanců s organizací 

(v Kč za sledované období) 

Kompetence 

(V7) 

Průměrná míra dosaţení 

poţadovaných kompetencí 

zaměstnanců (škála 1 – 4) 

Účast zaměstnanců na vzdělávacích 

aktivitách z oblasti rozvoje kompetencí 

(v hodinách za sledované období) 

Bezpečnost 

práce (V8) 

Počet pracovních úrazů (nepřevýšení 

max. počtu za sledované období) 

Rozsah investic v oblasti bezpečnosti 

práce (v Kč za sledované období) 

Zdroj: autor práce 

 

Jako sledované období je rozuměn akademický, resp. školní rok. V případě 

škálového hodnocení daného ukazatele budou hodnoty získány na základě ankety 

mezi zaměstnanci, resp. hodnocení nadřízeným. V případě ukazatele počtu 

pracovních úrazů bude tento nabývat hodnot 1 (splněno) a 0 (nesplněno). 

V tabulce 4.12 jsou uvedeny navrţené ukazatele pro jednotlivé zaměstnance 

výchovně vzdělávací oblasti. 
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Tab. 4.12 Ukazatele pro měření na úrovni jednotlivých zaměstnanců výchovně 

vzdělávací oblasti 

Oblasti 

výkonnosti 

Současná výkonnost Předpoklad budoucí 

výkonnosti 

Mnoţství 

výstupu (V1) 

Počet skutečně odučených hodin 

týdně (v hodinách za sledované 

období) 

Investice do sníţení míry absence na 

zaměstnance (v Kč za sledované 

období) 

Kvalita 

výstupu (V2) 

Výstup hospitační činnosti (škála 1 – 

4) 

Účast na dalším pedagogickém 

vzdělávání dle dohodnutého plánu 

Vztahy na 

pracovišti 

(V3) 

Kvalita vztahů se spolupracovníky 

(škála 1 – 4) 

Účast na teambuildingových aktivitách 

(v hodinách za sledované období) 

Etický 

přístup (V4) 

Úroveň dodrţování etických principů 

zaměstnancem (škála 1 – 4) 

Účast na školení v oblasti etických 

principů a jejich aplikace 

Organizační 

kultura (V5) 

Míra souladu hodnot zaměstnance 

s hodnotami podniku (škála 1 – 4) 

Postoj zaměstnance k podpoře 

ţádoucích prvků organizační kultury ze 

strany vedení (škála 1 – 4) 

Identifikace 

s organizací 

(V6) 

Míra identifikace zaměstnance s 

organizací (škála 1 – 4) 

Postoj zaměstnance k podpoře 

identifikace zaměstnance s organizací 

ze strany vedení (škála 1 – 4) 

Kompetence 

(V7) 

Míra dosaţení poţadovaných 

kompetencí (škála 1 – 4) 

Účast zaměstnance na vzdělávacích 

aktivitách z oblasti rozvoje kompetencí 

(v hodinách za sledované období) 

Bezpečnost 

práce (V8) 

Dodrţování zásad BOZP Účast na plánovaných vzdělávacích 

aktivitách z oblasti bezpečnosti práce 

Zdroj: autor práce 

 

Navrţené ukazatele mohou být po realizované pilotáţi doplněny, popřípadě 

upraveny. V případě škálových ukazatelů budou hodnoty opět získány pomocí 

anketního šetření, resp. hodnocení nadřízeným. Hodnoty ukazatelů současné 

výkonnosti pro bezpečnost práce a předpokladu budoucí výkonnosti pro kvalitu 

výstupu, etický přístup a bezpečnost práce budou nabývat hodnot 1 (splněno) a 0 

(nesplněno). 

4.3.4 Nastavení cílových stavů ukazatelů 

Cílové stavy ukazatelů byly navrţeny na základě konzultace s vedením 

společnosti tak, aby respektovaly, resp. konkretizovaly stanovené záměry a cíle 

společnosti. V tabulce 4.13 jsou uvedeny cílové stavy měřených ukazatelů na úrovni 
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celé společnosti s tím, ţe budou vyuţity pro určení měr dosaţení cílových stavů 

po realizaci pilotáţe. 

 

Tab. 4.13 Cílové stavy pro měření výkonnosti na úrovni celé společnosti 
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(V
8
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Současná 

výkonnost PPi 

        

Cílový stav 

současné 

výkonnosti TPPi 

110 70 % 4 4 4 4 4 1 

Index míry 

dosaţení cílového 

stavu ppi 

        

Váha ppi 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Předpoklad 

budoucí výkonnosti 

FPi 

        

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

20 000 30 000 5 000 4 4 5 000 120 8 000 

Index míry 

dosaţení cílového 

stavu fpi 

        

Váha fpi 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Celková míra 

dosaţení 

výkonnostních cílů 

v dané oblasti pi 

        

Váha Vi 0,13 0,17 0,08 0,11 0,08 0,12 0,16 0,15 

Index plnění výkonnostních cílů podniku p  

Zdroj: autor práce 

 

V tabulce 4.14 jsou dále uvedeny cílové stavy měřených ukazatelů na úrovni 

zaměstnanců výchovně vzdělávací oblasti, které budou také vyuţity pro určení měr 

dosaţení cílových stavů po realizaci pilotáţe. 
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Tab. 4.14 Cílové stavy pro měření výkonnosti konkrétního zaměstnance 

výchovně vzdělávací oblasti 
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(V
8
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Současná 

výkonnost PPi 

        

Cílový stav 

současné 

výkonnosti TPPi 

21 4 4 4 4 4 4 1 

Index míry 

dosaţení cílového 

stavu ppi 

        

Váha ppi 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Předpoklad 

budoucí 

výkonnosti FPi 

        

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

1 000 1 10 1 4 4 20 1 

Index míry 

dosaţení cílového 

stavu fpi 

        

Váha fpi 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Celková míra 

dosaţení 

výkonnostních cílů 

v dané oblasti pi 

        

Váha Vi 0,13 0,17 0,08 0,11 0,08 0,12 0,16 0,15 

Index plnění výkonnostních cílů zaměstnance p  

Zdroj: autor práce 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe reálné hodnoty výkonnosti budou získány aţ 

po realizované pilotáţi, jsou v následující tabulce 4.15 uvedeny fiktivní hodnoty 

výkonnosti konkrétního zaměstnance, přičemţ jejich účelem je demonstrovat výstup 

a vypovídací schopnost získaných údajů, které můţe poskytnout navrhovaný přístup. 

Získané hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 
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Tab. 4.15 Příklad hodnot pro měření výkonnosti konkrétního zaměstnance 

výchovně vzdělávací oblasti 
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(V
8
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Současná výkonnost 

PPi 

20 3 4 4 3 3 3 1 

Cílový stav 

současné výkonnosti 

TPPi 

21 4 4 4 4 4 4 1 

Index míry dosaţení 

cílového stavu ppi 

0,95 0,75 1 1 0,75 0,75 0,75 1 

Váha ppi 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Předpoklad budoucí 

výkonnosti FPi 

1000 1 9 1 3 4 17 1 

Cílový stav pro 

ukazatele budoucí 

výkonnosti TFPi 

1 000 1 10 1 4 4 20 1 

Index míry dosaţení 

cílového stavu fpi 

1 1 0,9 1 0,75 1 0,85 1 

Váha fpi 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Celková míra 

dosaţení 

výkonnostních cílů 

v dané oblasti pi 

0,978 0,89 0,94 1 0,75 0,89 0,81 1 

Váha Vi 0,13 0,17 0,08 0,11 0,08 0,12 0,16 0,15 

Index plnění výkonnostních cílů zaměstnance p                                                 0,91 

Zdroj: autor práce 

 

Na základě uvedených údajů můţe být konstatováno, ţe index plnění 

výkonnostních cílů daného zaměstnance je 0,91, přičemţ tato hodnota respektuje jak 

současné hledisko výkonnosti, tak předpoklad výkonnosti budoucí. Management 

organizace můţe navíc konstatovat, ţe nejhorší výsledky uvedený zaměstnanec 

zaznamenal v oblastech V5 Organizační kultura (0,75), V7 Kompetence (0,81), V2 

Kvalita výstupu (0,89) a V6 Identifikace s organizací (0,89). 
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Na základě zjištěných hodnot můţe management podniku získat významné 

údaje pro řízení, které mu umoţní aktualizovat podnikovou strategii. Přínosem 

navrhovaného přístupu pro podnik tedy není pouze identifikace hodnot souhrnných 

ukazatelů výkonnosti, nýbrţ také identifikace a vyhodnocení jejích dílčích faktorů, 

na které se podnikový management v případě zjištění nepříznivých hodnot můţe 

zaměřit v dalším hodnotícím období. 
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5 Předpokládané využití výsledků výzkumu 

V případě navrhovaného přístupu se předpokládá jeho vyuţití v malých a 

středních podnicích. Důraz je kladen především na aplikovatelnost a praktickou 

vyuţitelnost přístupu, kdy nelze předpokládat, ţe by malé a střední podniky byly 

schopny a ochotny vyuţívat sloţité a organizačně a finančně náročné systémy měření 

výkonnosti zaměstnanců. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, ţe ani výzkum 

realizovaný autorem práce v této oblasti neprokázal širší uplatňování komplexních 

přístupů k měření výkonnosti zaměstnanců v cílové skupině respondentů. 

Dalším aspektem, na který byl při konstrukci přístupu kladen důraz, je 

univerzálnost přístupu. Teoretická východiska problematiky prokazují, ţe měření 

výkonnosti zaměstnanců je velmi komplexní, dynamicky se vyvíjející a rozdílně 

interpretovanou oblastí. Samotný výkon, resp. výkonnost je v současnosti chápán 

velmi široce. Také autor práce si je vědom rozdílného přístupu k výkonu a 

výkonnosti v rámci různých typů pracovních pozic, organizačních úrovní, oblastí 

podnikání, individuálnosti samotné lidské existence apod. Prezentovaný přístup by 

měl být v těchto souvislostech chápán jako koncept, přístup k měření výkonnosti 

zaměstnanců, který respektuje a odráţí současné trendy v této problematice, ale 

zároveň je také dostatečně flexibilní vůči uvedeným specifikům. 

Primární a sekundární data prezentovaná v rámci dizertační práce dokladují, 

ţe měření výkonnosti lidí v organizacích je problematikou významnou a aktuální. 

Zároveň prokazují, ţe malé a střední podniky se této oblasti nevěnují z holistického a 

komplexního pohledu, ačkoli existuje řada komplexních a do hloubky 

propracovaných konceptů, které komplexní pohled na výkonnost zaměstnanců 

umoţňují. Důvody této skutečnosti mohou být různé, od jejich administrativní a 

finanční náročnosti aţ po zaneprázdněnost managementu podniků jinými oblastmi 

řízení. 

Současné komplexní přístupy k měření výkonnosti zaměstnanců jsou 

postavené na různých schématech a přístupech a některé z nich jsou široce 

vyuţívány. Autorem prezentovaný přístup se opírá o tři dimenze, kterými jsou oblast 

výkonnosti, časové hledisko a organizační úroveň.  
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Mezi stěţejní výhody navrhovaného přístupu patří následující: 

 explicitní důraz na perspektivu budoucí výkonnosti, 

 flexibilita, 

 komplexnost, 

 přijatelná administrativní a finanční náročnost. 

Především explicitní důraz na časové hledisko výkonnosti je významnou 

charakteristikou tohoto přístupu. Jedná se o dimenzi, která plně koresponduje jak 

s teoretickými východisky, tak praktickými zjištěními. Koresponduje také s jednou 

z klíčových charakteristik konceptu řízení lidských zdrojů, kterou je strategický 

přístup k zaměstnancům. Strategický, dlouhodobý přístup k lidem v organizacích je 

často v teorii i praxi akcentován, problémem je ovšem jeho integrace do měření 

výkonnosti, které se v praxi orientuje především na úzce vyhraněný, současný stav 

bez zohlednění dlouhodobých výstupů pracovní činnosti. Právě strategický přístup 

k řízení lidských zdrojů je navrhovaným přístupem respektován prostřednictvím 

časového hlediska, které je neoddělitelnou součástí prezentovaného přístupu. 

Přístup také respektuje specifické podmínky jednotlivých podniků, přičemţ 

představuje otevřený systém, který lze aplikovat v takovém rozsahu, jaký odpovídá 

potřebám konkrétního podniku. 
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Závěr 

Tématem dizertační práce bylo měření výkonnosti lidských zdrojů. 

V teoretické části práce byla na základě rešerše odborných pramenů provedena 

kompilace a komparace přístupů k řešené problematice. Na základě teoretických 

východisek byl následně realizován výzkum pro získání primárních dat. Na základě 

teoretických východisek a získaných primárních dat byl navrţen přístup k měření 

výkonnosti lidských zdrojů pro malé a střední podniky. 

Dizertační práce se zabývala problematikou měření výkonnosti lidských 

zdrojů, přičemţ směřovala k naplnění vědecko-výzkumného, pedagogického, 

publikačního a praktického cíle. 

Vědecko-výzkumným cílem dizertační práce bylo zhodnotit současnou situaci 

v přístupech k měření výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů v malých a 

středních podnicích v Moravskoslezském kraji a zhodnotit míru vyuţívání 

kvantitativních a kvalitativních ukazatelů v této oblasti a dále na základě zjištěných 

poznatků navrhnout moţnosti aplikace komplexního systému zahrnujícího jak 

kvantitativní, tak kvalitativní faktory v rámci měření výkonnosti lidských zdrojů 

s cílem získání komplexních informací o výkonnosti lidských zdrojů. 

Na základě rešerše odborných pramenů k dané problematice a vlastního 

výzkumu autora byl navrţen přístup k měření výkonnosti zaměstnanců 

při respektování komplexního pojetí pracovní výkonnosti. Navrhovaný přístup se 

opírá především o širší pojetí výkonnosti a o její časové hledisko. 

Pedagogický cíl spočíval ve shromáţdění a systematizaci poznatků týkajících 

se měření výkonnosti lidských zdrojů pro následnou moţnost jejich aplikace 

v pedagogické činnosti. 

Pro zpracování dizertační práce bylo vyuţito více neţ 100 odborných zdrojů 

zaměřených na řešenou problematiku, přičemţ se jednalo jak o zdroje domácí, tak 

zahraniční. Portfolio pouţitých zdrojů tvořily převáţně monografické a seriálové 

publikace, které byly doplněné elektronickými zdroji. Získané poznatky mohou být 

vyuţity ve výuce studijních disciplín souvisejících s řešenou problematikou, jedná se 

tedy především o řízení lidských zdrojů, leadership, personální činnosti a související 

studijní discipliny. 
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Publikačním cílem bylo publikovat zjištěné výsledky a závěry vyplývající 

z provedeného výzkumu v dizertační práci. 

Zjištěné výsledky a závěry byly autorem práce publikovány na domácích i 

mezinárodních konferencích. Seznam vlastní publikační činnosti autora je uveden 

v závěru dizertační práce. 

Praktický cíl spočíval ve vypracování metodiky aplikace komplexního 

systému ukazatelů v procesech měření výkonnosti lidských zdrojů v současné praxi 

pro umoţnění komplexního zhodnocení výkonnosti lidských zdrojů na úrovni 

organizace, na úrovni podnikových útvarů, ale také na úrovni jednotlivých 

pracovníků, a to s přihlédnutím ke specifikům malých a středních podniků a 

při respektování současných trendů vyplývajících z teoretických východisek 

problematiky. 

Navrhovaný přístup k měření výkonnosti sleduje výkonnost ve 3 úrovních – 

jednotlivých pracovníků, organizačních útvarů a celé organizace. Klade důraz 

na komplexnost, ale respektuje přitom specifika malých a středních podniků tak, aby 

jeho náročnost na administrativní, organizační a finanční zabezpečení nesniţovala 

moţnosti jeho aplikace.  

Autor se při realizaci výzkumu setkal s reakcemi respondentů, kteří 

vyjadřovali negativní postoj k přísně normovaným a unifikovaným systémům měření 

výkonnosti. Navrhovaný přístup si klade za cíl respektovat specifičnost jednotlivých 

podniků a nezvyšovat jiţ tak náročnou administrativu související s podnikáním. 

Smyslem a přínosem přístupu by měla být jistá systematizace jiţ existujících měření 

výkonnosti zaměstnanců v podnicích a jejich doplnění do komplexního přístupu, 

který bude respektovat specifické podmínky jednotlivých podniků.   Spíše neţ 

konkrétní návod na měření výkonnosti představuje přístup, který můţe být 

jednotlivými podniky modifikován a vyuţíván v potřebném rozsahu. 

Na závěr je vhodné zdůraznit nejen specifičnost jednotlivých podniků, ale 

také jedinečnost zaměstnanců. Tato jedinečnost by měla být respektována ve všech 

procesech a činnostech v rámci řízení lidských zdrojů, protoţe je jedním ze zdrojů 

konkurenční výhody podniků. Tento aspekt je vhodné brát v úvahu také 

při standardizaci a normování procesů a postupů v organizacích. Právě odklon od 

normy můţe v mnoha případech znamenat významný výkonnostní motiv. Tato 

jedinečnost a individualita představuje prvek, který měření výkonnosti významně 

znesnadňuje. 
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Další výzkum v dané oblasti by se měl zaměřit především na ověření 

významů jednotlivých oblastí výkonnosti a časového hlediska v jiných typech 

podniků. Z pohledu praktické aplikace v podnicích je vhodné vytvoření informačně 

technologické podpory přístupu, která by jeho aplikaci zefektivnila a zjednodušila. 
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Conclusion 

The theme of the dissertation was the performance measurement of human 

resources. In the theoretical part there was conducted research of expert sources, 

their compilation and comparison of approaches to the discussed area. Based on the 

theoretical assumptions and gained primary data, an approach to performance 

measurement of human resources for small and middle enterprises was designed. 

The dissertation dealt with the area of performance measurement of human 

resources and led towards the fulfilment of the scientific research, pedagogical, 

publication, and practical goals. 

The scientific research goal of the dissertation was to evaluate the present 

situation in the approaches to performance measurement in the area of human 

resource management in the small and middle companies in the Moravian-Silesian 

region and to evaluate the rate of application of quantitative and qualitative 

indicators in this area. Then, based on the gained knowledge, propose 

the possibilities of application of a complex system that covers quantitative and 

qualitative factors within performance measurement of human resources with 

the purpose of getting complex information about the human resources performance. 

Based on the research of expert sources in the field and own research 

of the author an approach to performance measurement of employees was proposed 

while all the time respecting the complex concept of work performance. 

The proposed approach is based on wider view of performance and its time factor. 

The pedagogical goal consists of gathering and systemization of knowledge 

concerning performance measurement of human resources for their application 

in the pedagogical activity. 

More than 100 specialized home and foreign sources focused on the field 

at hand were used to write the dissertation. The portfolio of used sources consists 

mainly of monographs and serial publications that were complemented by electronic 

sources. Gained information can be used in the teaching of courses that are related 

to the discussed area, primarily human resources management, leadership, personnel 

activities and other. 
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The publication goal was to publish the findings showed by the research 

conducted for this dissertation. 

The findings were published by the author at conferences at home as well as 

at the international ones. The list of own publishing activity can be found at the end 

of the dissertation. 

The practical goal consisted of designing a procedure of application 

of the complex system of indicators into the performance measurement of human 

resources on the organizational, department, and individual levels, respecting 

the distinctiveness of the small and middle enterprises. 

The proposed approach to performance measurement monitors 

the performance on three levels – organizational, department and individual 

employees. It particularly focuses on the complexity while at the same time it 

respects the specific character of the small and middle enterprises ensuring that their 

administrative, organizational and financial requirements do not reduce 

the possibilities of its application. 

While doing the research the author met with reactions of respondents who 

expressed a negative opinion to strictly normalized and unified systems 

of performance measurement. The proposed approach respects the specific character 

of every enterprise and will not increase the administration connected 

with entrepreneurship. The point and benefit of the approach should be certain 

systemization of existing ways of measuring the performance of employees 

in the enterprises and their completing into a complex approach that would respect 

specific conditions of particular enterprises. Rather than a definite manual 

to performance measurement it represents an approach that could be modified 

if the need be. 

Not only must the specifics of enterprises be stressed, but also the uniqueness 

of the employees needs our attention. This uniqueness should be respected in all 

processes and activities concerning human resource management. It should be taken 

into consideration when standardizing of procedures in the enterprises. The diversion 

from the norm can in many cases mean an important performance aspect. This 

uniqueness makes performance management difficult. 

The further research should focus on verifying the importance of the areas of 

performance and its time factor in other types of enterprises. From the practical view 
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it is convenient to design an information-technological support of the system that 

would make its application more efficient and simpler. 
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Příloha č. 1 

Dotazník k měření výkonnosti lidských zdrojů 

 

Váţení respondenti, prosím o vyplnění následujícího dotazníku, jehoţ výsledky budou slouţit 

pro účely zpracování disertační práce na Ekonomické fakultě VŠB - TUO. Tento dotazník je 

určen pro vedoucí personálního útvaru, personalisty/-ky a ostatní pracovníky a pracovnice 

pověřené řízením lidských zdrojů ve Vaší společnosti.  

 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na adresu:  

Radim Maňák, VŠP a.s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 

případně elektronicky na radim.manak.ekf@vsb.cz.  

 

 

Děkuji Vám za Váš čas a trpělivost. 

Radim Maňák 

 

 

1. Charakterizujte vaší společnost z pohledu 

 

Velikosti: 

 
 

Právní formy: 
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Sektoru podnikání: 

 

 
 

 

2. Řízení lidských zdrojů ve firmě 

 

Kdo je ve společnosti zodpovědný za ŘLZ? Je moţné označit více odpovědí. 

personální útvar

linioví manaţeři 
 

specialisté na ŘLZ

externí firma
 

 

 

Uveďte, do jaké míry je v následujících oblastech monitorována a hodnocena 

výkonnost personálního útvaru, popř. jiného nositele ŘLZ. Hodnocení je obdobné 

jako ve škole:  

1…ve společnosti existuje důkladně propracovaný systém hodnotících ukazatelů; 

5…výkonnost v této oblasti není vůbec sledována. 

Plánování lidských zdrojů    

Získávání lidských zdrojů    

Rozvoj a vzdělávání     

Odměňování pracovníků    

Hodnocení pracovníků    

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Personální administrativa    

Zaměstnanecké vztahy    

Péče o pracovníky     
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3. Kvalitativní a kvantitativní ukazatele výkonnosti lidských zdrojů  

 

Jakou pozornost věnuje Vaše společnost monitorování a hodnocení kvantitativních 

ukazatelů řízení lidských zdrojů, jako např. přidaná hodnota na pracovníka, zisk na 

pracovníka, náklady na pracovníka, míra absence, fluktuace, frekvence pracovních 

úrazů atd.? 

 

 

Jakou pozornost věnuje Vaše společnost monitorování a hodnocení kvalitativních 

ukazatelů řízení lidských zdrojů, jako např. angaţovanost pracovníků, identifikace 

s firmou, loajalita pracovníků, podnikové klima, podniková kultura, vztahy na 

pracovišti, pracovní spokojenost, týmová práce atd.? 

 
Jaký význam přisuzujete kvantitativním ukazatelům ŘLZ (např. přidaná hodnota 

na pracovníka, zisk na pracovníka, náklady na pracovníka, míra absence, fluktuace, 

frekvence pracovních úrazů atd.) a jejich vlivu na efektivnost řízení společnosti? 
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Jaký význam přisuzujete kvalitativním ukazatelům ŘLZ (např. angaţovanost 

pracovníků, identifikace s firmou, loajalita pracovníků, podnikové klima, podniková 

kultura, vztahy na pracovišti, pracovní spokojenost, týmová práce atd.) a jejich vlivu 

na efektivnost řízení společnosti? 

 

 

 

 

 
 

 

4. Aplikace komplexních přístupů měření výkonnosti v oblasti řízení lidských 

zdrojů 

 

Vyuţívá společnost některé komplexní přístupy pro měření výkonnosti lidských 

zdrojů? Je moţné označit více odpovědí. 

Investors in People

Balanced Scorecard
 

model EFQM
 

sociální a etický audit
 

personální audit
 

jiný, uveďte _______________________________________________
 

 

  

 

Děkuji za Váš čas.
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Příloha č. 2 

Váţené respondentky, váţení respondenti, 

Předkládaný dotazník je součástí výzkumu zaměřeného na moţnosti měření výkonnosti 

lidských zdrojů v organizaci a je určen pracovníkům zabývajícím se řízením lidských zdrojů 

ve vaší organizaci. Výsledky dotazníku budou podkladem pro zpracování disertační práce na 

Ekonomické fakultě VŠB – TUO. Výsledky budou pouţity pouze pro výzkumné účely, 

třetím osobám nebudou poskytnuty dílčí výsledky a ani identifikace vaší organizace. 

Děkuji za vaši ochotu a váš čas. 

Ing. Radim Maňák 

 

1. Měření výkonnosti lidských zdrojů ve vaší organizaci 

Jakou pozornost věnuje váš podnik monitorování a hodnocení kvantitativních metrik 

výkonnosti lidských zdrojů (např. přidaná hodnota na pracovníka, míra absence, 

míra fluktuace, frekvence pracovních úrazů apod.)? 

 

 

 

 

 

 
Jakou pozornost věnuje váš podnik monitorování a hodnocení kvalitativních metrik 

výkonnosti lidských zdrojů (např. míra angažovanosti pracovníků, míra identifikace 

s podnikem, úroveň podnikové kultury, vztahy na pracovišti apod.)? 
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Využívá váš podnik některé komplexní přístupy k měření výkonnosti lidských 

zdrojů? Je možné označit více odpovědí. 

 

Investors in People
 

Balanced Scorecard
 

model EFQM
 

sociální a etický audit
 

jiný, uveďte 

_________
 

 

 

2. Model měření výkonnosti 

 

Pracovní výkon znamená nejen množství a kvalitu práce, ale i další charakteristiky 

považované za významné v souvislosti s vykonávanou prací. Přiřaďte prosím 

jednotlivým složkám pracovního výkonu váhu 1 – 5 (1… nejvyšší význam, 5… 

nejnižší význam). Uveďte prosím také další oblasti, které považujete za významný 

faktor výkonu, a zhodnoťte jejich význam. 

Množství výstupu (práce) 
 

Kvalita výstupu (práce) 
 

Vztahy na pracovišti 
 

Etický přístup k práci 
 

Organizační kultura 
 

Identifikace s organizací 
 

Kompetence 
 

Bezpečnost práce 
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Měření výkonu lze v časové linii rozdělit na měření výkonů v minulosti a současnosti 

a hodnocení perspektivy výkonů v budoucnosti (vliv současných investic do lidských 

zdrojů na budoucí výkon). Přiřaďte prosím jednotlivým časovým oblastem 

pracovního výkonu váhu 1 – 5 (1… nejvyšší význam, 5… nejnižší význam). 

Výkony v minulosti a současnosti: 
 

Perspektiva budoucích výkonů: 
 

 

U následujících ukazatelů prosím uveďte míru jejich významu pro řízení pracovního 

výkonu organizace. Hodnocení je analogické jako ve škole (1… nejvyšší význam, 5… 

nejnižší význam). 

Míra absence 
 

Úroveň schopností 
 

Míra stability a fluktuace 
 

Pracovní spokojenost 
 

Produktivita práce 
 

Pracovní postoje 
 

Náklady na pracovníka 
 

Úroveň kompetencí 
 

Frekvence pracovních úrazů 
 

Angažovanost pracovníků 
 

Náklady na nekvalitu 
 

Úroveň organizační kultury 
 

Počet stížností zákazníků 
 

Schopnost týmové práce 
 

Úspora nákladů v důsledku 
zlepšovacích návrhů  

Vztahy se spolupracovníky 
 

Přidaná hodnota na pracovníka 
 

Úroveň etiky podnikového prostředí 
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Hodnota prodeje na pracovníka 
 

Identifikace s organizací 
 

 

Které další ukazatele pracovního výkonu byste k předešlým zařadili? Proveďte 

prosím také zhodnocení jejich významu (1… nejvyšší význam, 5… nejnižší význam). 

  

 

3. Charakterizujte prosím vaší společnost z pohledu: 

Velikosti: 

 

 

 

 

 
Právní formy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektoru podnikání: 
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Jaká je vaše pracovní pozice? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Děkuji za váš čas. 
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Příloha č. 3 Korelační matice oblastí výkonnosti 

Correlations 

 Množství 
výstupu 
(práce): 

Kvalita 
výstupu 
(práce): 

Vztahy na 
pracovišti: 

Etický 
přístup k 

práci: 

Organizač
ní kultura: 

Identifikace 
s 

organizací: 

Kompetence: Bezpečnost 
práce: 

Spearman's rho 

Množství výstupu 
(práce): 

Correlation Coefficient 1,000 ,431
**
 ,012 ,163

*
 -,183

*
 ,005 ,153

*
 ,348

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,868 ,024 ,011 ,943 ,033 ,000 

N 194 194 194 192 194 193 194 193 

Kvalita výstupu 
(práce): 

Correlation Coefficient ,431
**
 1,000 ,310

**
 ,171

*
 ,128 ,332

**
 ,373

**
 ,232

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,017 ,074 ,000 ,000 ,001 

N 194 195 195 193 195 194 195 194 

Vztahy na pracovišti: 

Correlation Coefficient ,012 ,310
**
 1,000 ,347

**
 ,620

**
 ,635

**
 ,399

**
 ,002 

Sig. (2-tailed) ,868 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,975 

N 194 195 195 193 195 194 195 194 

Etický přístup k práci: 

Correlation Coefficient ,163
*
 ,171

*
 ,347

**
 1,000 ,436

**
 ,244

**
 ,055 -,042 

Sig. (2-tailed) ,024 ,017 ,000 . ,000 ,001 ,449 ,559 

N 192 193 193 193 193 192 193 192 

Organizační kultura: 

Correlation Coefficient -,183
*
 ,128 ,620

**
 ,436

**
 1,000 ,388

**
 ,155

*
 -,160

*
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,074 ,000 ,000 . ,000 ,030 ,026 

N 194 195 195 193 195 194 195 194 

Identifikace s 
organizací: 

Correlation Coefficient ,005 ,332
**
 ,635

**
 ,244

**
 ,388

**
 1,000 ,473

**
 ,118 

Sig. (2-tailed) ,943 ,000 ,000 ,001 ,000 . ,000 ,104 

N 193 194 194 192 194 194 194 193 

Kompetence: 

Correlation Coefficient ,153
*
 ,373

**
 ,399

**
 ,055 ,155

*
 ,473

**
 1,000 ,241

**
 

Sig. (2-tailed) ,033 ,000 ,000 ,449 ,030 ,000 . ,001 

N 194 195 195 193 195 194 195 194 

Bezpečnost práce: 

Correlation Coefficient ,348
**
 ,232

**
 ,002 -,042 -,160

*
 ,118 ,241

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,975 ,559 ,026 ,104 ,001 . 

N 193 194 194 192 194 193 194 194 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Příloha č. 4 Korelace ukazatelů výkonnosti a podniků dle velikosti 

 
Míra absence: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,009 ,067 -,130 ,897
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,007 ,070 -,091 ,928
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Úroveň schopností: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,151 ,069 -2,115 ,036
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,159 ,071 -2,228 ,027
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Míra stability a fluktuace: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,001 ,071 -,018 ,986
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,009 ,072 ,124 ,901
c
 

N of Valid Cases 192    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Pracovní spokojenost: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,342 ,064 -5,040 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,336 ,065 -4,937 ,000
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Produktivita práce: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,238 ,069 3,389 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,210 ,070 2,973 ,003
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Pracovní postoje: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,398 ,063 -5,983 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,385 ,065 -5,742 ,000
c
 

N of Valid Cases 192    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Náklady na pracovníka: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,150 ,073 2,091 ,038
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,140 ,073 1,943 ,053
c
 

N of Valid Cases 192    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Úroveň kompetencí: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,300 ,064 -4,337 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,294 ,068 -4,246 ,000
c
 

N of Valid Cases 192    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Frekvence pracovních úrazů: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,237 ,065 3,385 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,245 ,067 3,504 ,001
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Angažovanost pracovníků: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,265 ,063 -3,782 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,268 ,068 -3,841 ,000
c
 

N of Valid Cases 192    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Náklady na nekvalitu: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,233 ,066 3,319 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,234 ,067 3,338 ,001
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Úroveň organizační kultury * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,320 ,064 -4,675 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,306 ,066 -4,439 ,000
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Počet stížností zákazníků: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,120 ,070 1,676 ,095
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,110 ,071 1,524 ,129
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Schopnost týmové práce: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,295 ,062 -4,272 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,289 ,066 -4,189 ,000
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Úspora nákladů v důsledku zlepšovacích návrhů: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,126 ,072 1,750 ,082
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,113 ,072 1,569 ,118
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Vztahy se spolupracovníky: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,266 ,063 -3,823 ,000
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,261 ,067 -3,751 ,000
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Přidaná hodnota na pracovníka: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,152 ,071 -2,124 ,035
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,180 ,071 -2,522 ,012
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Úroveň etiky podnikového prostředí: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,119 ,066 -1,662 ,098
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,113 ,069 -1,580 ,116
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Hodnota prodeje na pracovníka: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,238 ,066 3,388 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,227 ,066 3,221 ,002
c
 

N of Valid Cases 193    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 
Identifikace s organizací: * podniky dle velikosti 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Error

a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,246 ,067 -3,521 ,001
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,250 ,068 -3,584 ,000
c
 

N of Valid Cases 194    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 


