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Úvod 

Dizertační práce se zabývá problematikou měření výkonnosti zaměstnanců.  

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 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 v podobě měřitelných veličin. 

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. 

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

a následně navrţen přístup k měření výkonnosti zaměstnanců, který bude respektovat 

zjištěné skutečnosti. 
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1 Cíl práce a použité výzkumné metody 

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 dále rozpracován do cíle vědecko-výzkumného, 

pedagogického a publikačního a praktického. 

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 dizertační práce 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, 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. 

Zpracování dizertační práce je rozčleněno do několika fází. V první fázi jsou 

na základě odborných poznatků formulována teoretická východiska řešené 

problematiky. Teoretická část práce je 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 je objasnění 

současné úrovně dosaţených poznatků v oblasti měření výkonnosti lidských zdrojů a 

vytvoření teoretických základů pro další výzkum. 
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Získání primárních dat bylo zajištěno ve druhé fázi. Primární data pro účely 

analýzy budou získána pomocí metody dotazování, konkrétně pomocí písemného 

dotazování. 

Dotazník je 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 

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

indikátorů v podobě komplexního přístupu. 

Získaná data jsou vyhodnocena pomocí statistických ukazatelů, především 

statistických měr variability. 

Výsledkem této fáze zpracování dizertační práce je 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 jsou vyuţity logické vědecké 

metody jako analýza, syntéza, indukce a dedukce.  

Moţnosti měření výkonnosti lidských zdrojů jsou 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 jsou pomocí syntézy převedeny do podoby návrhu moţností 

aplikace kvantitativních a kvalitativních indikátorů v komplexním přístupu k měření 

výkonnosti lidských zdrojů. Vytvořené návrhy respektují jak teoretická východiska 

zjištěná studiem odborné literatury, tak potřeby praxe získané pomocí empirických 

vědeckých metod v podobě primárních dat. 

Návrh aplikace kvantitativních a kvalitativních indikátorů pro měření 

lidských zdrojů jsou vytvořena 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.  

Výsledkem této závěrečné fáze zpracování dizertační práce je 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 Výzkum a jeho výsledky 

Pracovní výkon je v moderním pojetí chápán v širších souvislostech neţ 

pouze jako výsledek pracovní činnosti. Moderní přístupy se opírají o širší pojetí 

výkonu 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 pracovního výkonu je čas, 

kdy je nutné se zaměřit nejen na současné, resp. minulé výstupy pracovní činnosti, 

ale ze strategického pohledu také předpoklad výstupů budoucích. Otázkou je, jakým 

způsobem takto pojatý pracovní výkon hodnotit, resp. měřit. 

2.1 Teoretická východiska měření výkonnosti lidských zdrojů 

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 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 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). 
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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, 3008; 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).   

Vzhledem ke komplexnosti pracovní činnosti by pracovní výkon neměl být 

posuzován pomocí dílčích, izolovaných ukazatelů. Důsledkem je vývoj a aplikace 

komplexních přístupů k měření výkonnosti. Jedním z komplexních přístupů k měření 

výkonnosti je metoda Balanced Scorecard (Kaplan, Norton, 2005). 

2.2 Vlastní výzkum 

Pro získání primárních dat byla zvolena metoda písemného dotazování.  

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 pracovního výkonu? 

 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. 
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H2: V rámci měření výkonnosti je kvalita výstupu práce povaţována za 

významnější neţ kvantita výstupu práce. 

V prvé fázi byl pro účely ověření srozumitelnosti dotazníku proveden 

předvýzkum, přičemţ na základě získané zpětné vazby došlo k úpravě formuláře. 

Následně byl proveden vlastní výzkum, na jehoţ základě byla získána 

primární data, která budou vyhodnocena pomocí statistických měr variability.  

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 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. 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. Odpovědi byly získány od 196 společností, 

návratnost tedy činí 31,36 %.  

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 %).  

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. Prokázalo se, ţe se 

společnosti věnují monitorování a hodnocení kvantitativních ukazatelů ve větší míře 
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neţ ukazatelů kvalitativních. Průměrná známka činí v případě kvantitativních 

ukazatelů 2,86 a v případě kvalitativních 3,53. 

Respondenti byli také dotazováni, zda jsou v jejich společnostech vyuţívány 

komplexní přístupy k měření výkonnosti. Vyuţívání některého z přístupů označilo 24 

respondentů, coţ představuje 12,3 % z celkového počtu respondentů. Na základě 

těchto výsledků lze konstatovat, ţe převáţná většina 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 

pracovního výkonu, opět na škále 1 – 5, přičemţ hodnota 1 představovala nejvyšší 

význam dané oblasti a hodnota 5 význam nejniţší.  

Kvalitativní stránka výstupu práce se ukázala jako významnější neţ stránka 

kvantitativní, coţ je znázorněno na grafu 2.1. 

 

Graf 2.1 Význam oblastí výkonnosti 

 

Zdroj: výzkum autora 

 

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 neţ ukazatele 
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kvalitativní. 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. 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 výzman kvalitativních ukazatelů podstatně vyšší (1,98) neţ význam 

kvantitativních ukazatelů (2,8). 

Podrobnější statistické vyhodnocení získaných dat je uvedeno v dizertační 

práci. 

Realizovaný výzkum ukázal, ţe výkonnost je třeba chápat v komplexním 

pojetí. Na jeho základě byly identifikovány oblasti výkonnosti a 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. 

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 

jsou uplatněny při návrhu přístupu k měření výkonnosti zaměstnanců. 
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3 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. 

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. 

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. 

Výše uvedeným oblastem jsou přiřazeny váhy, které jsou určeny na základě 

výsledků získaných z realizovaného výzkumu. V rámci kaţdé z oblastí bude navrţen 

bazén ukazatelů, které budou hodnotit výkonnost konkrétní oblasti výkonnosti. 

3.1 Úrovně měření 

V rámci navrhovaného přístupu jsou rozlišovány tři organizační úrovně, a to 

úroveň jednotlivce, úroveň oddělení a úroveň celého podniku. Počet organizačních 

úrovní aplikovaných v konkrétním podniku můţe být modifikován na základě jeho 

specifických podmínek. 

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 
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vzhledem k povaze problematiky vyčerpávající, podniky z ní mohou čerpat, resp. 

vyuţít další ukazatele dle svých specifických podmínek. 

V tabulce 3.1 je znázorněna souvislost mezi jednotlivými oblastmi 

výkonnosti, jejich ukazateli a výkonnostními cíli na úrovni zaměstnance. 

 

Tab. 3.1 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
1
. 

Obdobně se index míry dosaţení cílového stavu fpi vypočte jako poměr FPi a TFPi
2
. 

                                                 

1
 Present Performance, resp. Target Present Performance 

2
 Future Performance, resp. Target Future Performance 
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Celkový index míry dosaţení výkonnostních cílů pi v určité oblasti se spočítá 

podle vzorce: 

    
   

    
            

   

    
          . 

Váha vi označuje váhu jednotlivých oblastí výkonnosti v systému. Pro 

kaţdého zaměstnance lze pak podle vzorce určit index plnění výkonnostních cílů p, 

který bude zohledňovat současnou výkonnost, předpoklad budoucí výkonnosti a také 

dílčí oblasti výkonnosti: 

                 
 
   . 

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 oblasti zjištěné na základě výzkumu k sumě těchto doplňkových 

hodnot všech oblastí:  

         
         

          
. 

     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 3.2. 

 

Tab. 3.2 Stanovení vah 

 

M
n
o
ţs

tv
í 

v
ý
st

u
p
u
 

(V
1
) 

K
v
al

it
a 

v
ý
st

u
p

u
 (

V
2
) 

V
zt

ah
y
 n

a 
p
ra

co
v
iš

ti
 

(V
3
) 

E
ti

ck
ý
 p

ří
st

u
p
 (

V
4
) 

O
rg

an
iz

ač
n
í 

k
u
lt

u
ra

 

(V
5
) 

Id
en

ti
fi

k
ac

e 

s 
o
rg

an
iz

ac
í 

(V
6
) 

K
o
m

p
et

en
ce

 (
V

7
) 

B
ez

p
eč

n
o
st

 
p
rá

ce
 

(V
8
) 

S
o
u
ča

sn
á 

v
ý
k
o

n
n
o
st

 

P
ře

d
p
o
k
la

d
 

b
u
d
o
u
cí

 

v
ý
k
o
n
n
o
st

i 

Průměrná 

známka 

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 
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Co se týká jednotlivých ukazatelů, které jsou pro jednotlivé oblasti 

výkonnosti navrţeny, je jejich přehled uveden v následující tabulce 3.3. Podnik můţe 

vyuţít další ukazatele dle svých specifických podmínek a potřeb. 

 

Tab. 3.3 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 na akcích podporujících 

organizační kulturu zaměstnancem 

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.  

Analogicky se postupuje při aplikaci přístupu na úroveň organizačních útvarů 

a celého podniku. 
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3.2 Příklad aplikace 

V následujícím textu je prezentovaný přístup aplikován na příkladu 

konkrétního podniku, EDUCY – střední odborné školy, s.r.o. 

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 3.4 jsou uvedeny navrţené ukazatele pro jednotlivé zaměstnance 

výchovně vzdělávací oblasti. 

 

Tab. 3.4 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 
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V případě škálových ukazatelů budou hodnoty 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). 

V tabulce 3.5 jsou uvedeny cílové stavy měřených ukazatelů na úrovni 

zaměstnanců výchovně vzdělávací oblasti. 

 

Tab. 3.5 Cílové stavy pro měření výkonnosti konkrétního zaměstnance 

výchovně vzdělávací oblasti 
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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 tabulce 3.6 uvedeny fiktivní hodnoty, jejich účelem je 
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demonstrovat výstup a vypovídací schopnost získaných údajů, které můţe 

poskytnout navrhovaný přístup. Získané hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná 

místa. 

 

Tab. 3.6 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 
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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). 

Na základě zjištěných hodnot můţe management podniku získat významné 

údaje pro řízení, které mu umoţní aktualizovat podnikovou strategii. Přínosem pro 

podnik tedy není pouze identifikace souhrnných ukazatelů výkonnosti, nýbrţ také 

identifikace a vyhodnocení jejích dílčích faktorů, na které se podnikový management 

v případě zjištění nepříznivých hodnot zaměří v dalším hodnotícím období. 
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Závěr 

V případě navrhovaného přístupu se předpokládá jeho vyuţití v malých a 

středních podnicích. Důraz je kladen především na aplikovatelnost a praktickou 

vyuţitelnost přístupu. 

Dalším aspektem, na který byl při konstrukci přístupu kladen důraz, je 

univerzálnost přístupu. 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 konceptů.  

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. 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.  

Přístup také respektuje specifické podmínky jednotlivých podniků, přičemţ 

představuje otevřený systém, který lze aplikovat v takovém rozsahu, jaký odpovídá 

potřebám konkrétního podniku. 

Dizertační práce se zabývala problematikou měření výkonnosti lidských 

zdrojů, přičemţ směřovala k naplnění vědecko-výzkumného, pedagogického, 

publikačního a praktického cíle. 
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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. Získané poznatky mohou být vyuţity ve výuce studijních disciplín 

souvisejících s řešenou problematikou. 

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.  

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.  
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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 

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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