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ANOTACE 

Doktorská dizertační práce je věnována problematice hodnocení a odměňování 

zaměstnanců, jakožto strategickému a integrovanému přístupu k zabezpečování úspěšnosti 

organizace a tím i k dosahování trvalé konkurenční výhody.  

Cílem dizertační práce je na základě analýzy systémů hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve vybrané výrobní organizaci podat návrhy na jejich zlepšení. 

Dizertační práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoreticko-metodickou a 

část aplikačně-ověřovací. V části teoreticko-metodické jsou nejprve popsány přístupy a 

metody k řešení zkoumané problematiky dizertační práce a poté jsou podrobně zpracována                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

teoretická východiska hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců v organizacích.  

V aplikačně-ověřovací části práce jsou nejprve charakterizovány stávající systémy 

hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na dělnických a administrativních 

pozicích ve vybrané organizaci. Poté je provedena analýza stávajících systémů hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích prostřednictvím 

dotazníkového šetření včetně testování závislostí mezi vybranými otázkami v dotaznících.  

Na základě provedené analýzy jsou pak navrženy změny v systémech hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci s důrazem na jejich vzájemnou 

vazbu. V této části dizertační práce je rovněž navržena metodika tvorby kompetenčních 

modelů, na jejím základě jsou pak navrženy kompetenční modely pro vybrané pozice 

manažerů v dané organizaci včetně návrhu vhodných metod pro hodnocení kompetencí. 

V závěru aplikačně-ověřovací části práce je provedeno ověření, zda jsou navržené změny v 

systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců v dané organizaci realizovatelné, jsou 

doporučeny kroky k zavedení změn v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců a jsou 

zde uvedeny přínosy implementovaných změn pro vybranou organizaci.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYSTEMS OF EMPLOYEES´ APPRAISAL AND REMUNERATION IN A SELECTED ORGANIZATION 

ANNOTATION 

This doctoral dissertation thesis is devoted to problematic of employees’ appraisal and 

remuneration, as a strategic and integrated approach to insure organization’s success and by 

this achieving permanent competition advantage. 

Main aim of this dissertation thesis is to analyze employees’ appraisal and remuneration 

system in selected manufacturing company and to propose recommendations for its 

improvement. 

The dissertation thesis is divided into two main parts, theoretical-methodological part and 

application-verification part. The theoretical-methodological part firstly describes approaches 

and methods for researching given problematic of dissertation thesis, then theoretical basis of 

employees’ appraisal and remuneration are described in detail. 

Application-verification part firstly characterizes current appraisal and remuneration 

system of employees at blue-collar and administration positions in selected organization, then 

based on analysis of researched problem and elaboration of information acquired by research, 

the changes in appraisal and performance remuneration systems for blue-collar workers with 

the emphasis on their mutual relation are proposed.  

In this part of dissertation thesis methodology for creating competency models is also 

proposed, and then according to its base, competency models for selected managerial 

positions are proposed including proposal of appropriate methods for competencies’ appraisal. 

In the part of application-verification conclusion the verification is executed if proposed 

changes in employees’ appraisal and remuneration systems in given organization are feasible, 

then steps that should be taken in order to implement changes in employees appraisal and 

remuneration systems are recommended and benefits of implemented changes for selected 

organization are stated. 
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1      ÚVOD 

V odborné literatuře jsou popsány systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců a další 

komponenty systémů včetně jejich propojení, avšak v praxi je pohled jednotlivých manažerů a 

řadových zaměstnanců na tyto personální aktivity velmi rozdílný. Někteří hodnocení považují 

za ideální nástroj pro získání zpětné vazby na pracovní výkon, u nezanedbatelného procenta 

se však jedná o systém, který vyvolává spíše obavy. Negativní postoj k hodnocení 

zaměstnanců je zaujímán především z důvodu přetrvávající negativní zkušenosti 

s hodnocením, z důvodu neujasněnosti organizačních i osobních cílů, chybějících 

manažerských kompetencí apod. Zejména chybí identifikace předpokladů pro úspěšnou 

implementaci systému hodnocení, utřídění a konkretizace těchto předpokladů. Nejsou rovněž 

specifikována kritéria, podle kterých lze posoudit míru úspěšné implementace systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Je nutné, aby si manažeři uvědomili, že správně nastavený a fungující systém hodnocení 

zaměstnanců přispívá ke zlepšení výkonnosti jednotlivců a napomáhá ke správnému 

rozhodnutí v oblasti odměňování, školení, rozvoje kariéry zaměstnanců a tím přispívá ke 

konkurenceschopnosti organizace.  

Hodnocení je lépe přijímáno hodnocenými zaměstnanci a více je uspokojuje, pokud je 

systém hodnocení přímo spojen s jejich odměňováním. Základní otázkou vzájemného 

provázání hodnocení a odměňování zaměstnanců je nalezení nejvhodnějšího způsobu. 

V mnoha organizacích je odměňování vázáno na hodnocení výkonu nebo výkonnosti, zatímco 

hodnocení kompetencí je bez této vazby. V některých, převážně zahraničních organizacích, 

však úspěšně funguje navázání odměňování nejen na hodnocení výkonu nebo výkonnosti, ale 

i na hodnocení kompetencí. 

Cílem dizertační práce je na základě analýzy systémů hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve vybrané výrobní organizaci podat návrhy na jejich zlepšení. V souladu 

s cílem dizertační práce a s řešenou problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců ve 

výrobní organizaci jsou stanoveny následující dílčí cíle dizertační práce. Cíle dizertační práce 

směřují jak do oblasti teoretické, tak i do oblasti praktické a jsou naplněny pomocí metod a 

postupů zpracování dizertační práce popsaných dále.  
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Dílčí cíle dizertační práce 

 Na základě rešerše české i zahraniční odborné literatury zpracovat systémové pojetí 

teoretických poznatků týkajících se problematiky řízení pracovního výkonu, hodnocení a 

odměňování zaměstnanců v organizacích s akcentem na jejich vzájemné vazby. 

 Ve zvolené výrobní organizaci provést analýzu stávajícího systému hodnocení 

zaměstnanců a jeho návaznost na odměňování prostřednictvím dotazníkového šetření a 

polostrukturovaných rozhovorů. 

 Navrhnout změny ve stávajících systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců na 

administrativních i dělnických pozicích. 

  Navrhnout metodiku tvorby kompetenčních modelů ve vybrané organizaci. 

 Navrhnout kompetenční modely pro vybrané pozice manažerů v dané organizaci, a to 

především pro jejich výběr, hodnocení, vzdělávání a rozvoj. 

 Navrhnout metodiku implementace změn v systémech hodnocení a odměňování 

zaměstnanců a ověřit, zda jsou takto navržené systémy v dané organizaci realizovatelné. 

Struktura doktorské dizertační práce odpovídá požadavkům splnění stanoveného cíle 

práce, kdy jednotlivé kapitoly představují dílčí výstupy vedoucí k dosažení hlavního cíle.  

V kapitole 2 doktorské dizertační práce je uveden popis aplikovaných metod použitých 

při zpracování dizertační práce. 

V kapitole 3 je hlavní pozornost věnována východiskům hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v organizacích. Jsou zde objasněny přínosy procesu řízení pracovního výkonu 

zaměstnanců včetně charakteristiky jeho klíčových činností. Hlavní pozornost je věnována 

problematice hodnocení zaměstnanců, jeho cílům a samotnému procesu hodnocení. Jsou zde 

popsány jak metody hodnocení zaměstnanců, tak i kompetenční modely jako základní nástroj 

řízení lidských zdrojů. Další část kapitoly je věnována odměňování zaměstnanců, zejména 

pak problematice výkonového odměňování a jeho formám. 

Ve 4 kapitole dizertační práce je provedena analýza stávajících systémů hodnocení a 

odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. První část této kapitoly je věnována popisu 

zkoumaných systémů u zaměstnanců na dělnických a administrativních pozicích. Poté je 

provedena analýza stávajících systémů hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na  

administrativních pozicích prostřednictvím dotazníkového šetření včetně testování závislostí 

mezi vybranými otázkami v dotaznících.  
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Na základě provedené analýzy jsou v 5 kapitole navrženy změny v systémech hodnocení 

a výkonového odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci. V další části kapitoly je 

navržena metodika tvorby kompetenčních modelů, na jejímž základě jsou poté vytvořeny 

kompetenční modely pro vybrané manažerské pozice včetně návrhu vhodných metod pro 

hodnocení zaměstnanců na základě vytvořených kompetenčních modelů. Závěrečná část této 

kapitoly je věnována návrhům týkajících se úspěšné implementace změn v systémech 

hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců a možných přínosů v případě jejich 

zavedení v dané organizaci.  

Metodika zpracování dizertační práce 

1. Zpracování teoretické báze na základě studia odborné domácí i zahraniční literatury a 

pramenů, za použití metod indukce, dedukce, analýzy, syntézy a komparace. 

2. Empirický výzkum zaměřený na analýzu stávajících systémů hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve vybrané organizaci výrobního charakteru bude realizován 

prostřednictvím metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu (polostrukturované 

rozhovory, dotazníkové šetření).  

3. Analýza, zpracování a interpretace dat a informací získaných výzkumem.  

4. Navržení změn v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané výrobní 

organizaci s důrazem na jejich vzájemnou vazbu, doporučení nezbytných kroků 

k implementaci změn v těchto systémech a ověření, zda jsou takto navržené systémy 

v dané organizaci realizovatelné. 
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2       METODY ZPRACOVÁNÍ DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Při zpracování dizertační práce budou použity vědecké metody označované jako metody 

logické a metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.  

Metody logické 

Analýza a syntéza 

Tyto dvě důležité metody budou využity v celé dizertační práci. Analýza (myšlenkové 

rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace na jednotlivé části, které se stávají 

předmětem dalšího zkoumání) bude použita v teoreticko-metodické části práce, v aplikačně-

ověřovací části při zkoumání jednotlivých přístupů k hodnocení a odměňování zaměstnanců 

v rámci prováděného výzkumu ve vybrané výrobní organizaci. Syntéza (myšlenkové 

sjednocení jednotlivých částí v celek) bude uplatněna například při shrnutí výsledků 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu nebo při formulaci závěrů. 

Indukce a dedukce 

Tyto dvě metody spolu úzce souvisí. Indukce (vyvozování obecného závěru na základě 

mnoha poznatků o jednotlivostech) bude využita jak v aplikačně-ověřovací části práce, tak 

v části teoreticko-metodické. Pomocí dedukce (způsob myšlení, při němž od obecných závěrů 

přecházíme k méně obecným) budou ověřeny teoretické závěry v praxi prostřednictvím 

empirického výzkumu. 

Komparace 

Metoda komparace (srovnání) bude využita jak v teoreticko-metodické části dizertační 

práce, tak v aplikačně-ověřovací části, kde budou srovnávány různé přístupy k hodnocení a 

odměňování zaměstnanců v rámci prováděného výzkumu. 

Metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

Kvalitativní výzkum bude proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů 

s otevřenými otázkami, které budou kladeny specialistům na lidské zdroje, manažerovi 

výroby a hlavnímu mistrovi výroby ve vybrané organizaci. Pro tvorbu kompetenčních modelů 

bude použita metoda AHP (Analytický hierarchický proces), metoda polostrukturovaných 

rozhovorů, zúčastněné a zjevné pozorování a technika panelu expertů. Tyto metody budou 

použity pro sběr primárních dat. 

Jako základní metoda sběru primárních dat bude zvoleno dotazníkové šetření, které 

umožní získat informace týkající se zkoumané problematiky jak z pohledu zaměstnanců na 
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technicko-hospodářských pozicích, tak z pohledu manažerů jednotlivých oddělení ve 

vybrané organizaci. Ke splnění hlavního cíle dizertační práce bude použit dotazník, pomocí 

něhož bude zjištěna úroveň hodnocení a odměňování zaměstnanců. Bude zvolena jak forma 

uzavřených, tak otevřených otázek. U většiny uzavřených otázek bude využita ordinální 

čtyřstupňová škála odpovědí (rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – rozhodně ne), což umožní 

jednodušší zpracování a porovnání výsledků těchto otázek. Sestavený dotazník bude nejdříve 

pilotně ověřen ve vybraném oddělení organizace s cílem zjistit, do jaké míry je dotazník 

srozumitelný a jednotlivé otázky pochopitelné.  

Při zpracování údajů získaných dotazníkovým šetřením budou použity metody statistické 

analýzy s využitím počítačového programu SPSS. 

1. Kvantitativní výsledky empirického výzkumu budou nejprve zpracovány s využitím 

vhodných nástrojů deskriptivní statistiky (tabulky a grafy rozdělení četností,  pavučinové 

grafy – tzv. „magický“ n-úhelník, aj.).  

2. Na získaných datech budou provedeny testy korelací pro určení závislostí mezi 

vybranými otázkami dotazníků (vzhledem k charakteru dat bude použit Spearmannův 

ordinální koeficient korelace ρS ) 

Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu ρS vychází z pořadových čísel 

proměnných xi a yi (tzv. korelačních dvojic) naměřených u n jedinců výběrového 

souboru. Jsou-li hodnoty proměnných xi a yi seřazeny vzestupně do dvou řad a každé 

hodnotě je přiděleno pořadí (v případě shodných hodnot se výsledné pořadí průměruje), 

pak koeficient pořadové korelace je dán vztahem: 

2

1

2

6

1
1

n

i

i

S

D

n n
,                                                                                                         (2.1) 

kde Di je rozdíl mezi pořadím hodnot příslušných korelačních dvojic.  

Pro testování významnosti koeficientu pořadové korelace ρS se používají speciální 

tabulky kritických hodnot Spearmannova korelačního koeficientu pořadí. Pro větší 

soubory (n > 30) lze využít aproximace rozdělení Spearmannova koeficientu normálním 

rozdělením podle vztahu: 

1SZ n                                                                                                                 (2.2) 

Výsledky všech statistických analýz budou interpretovány s ohledem na řešenou 

problematiku s cílem získat vhodná doporučení pro syntézu závěrů. 
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Metody zpracování a analýzy dat 

Při tvorbě kompetenčních modelů bude použito kvantitativní párové srovnávání (tzv. 

Saatyho metoda), které patří mezi nejčastěji používané metody pro určení vah a je používáno 

v postupu AHP (Analytický hierarchický proces). Při této metodě jsou srovnávány všechny 

páry kritérií a hodnocení se ukládá do tzv. Saatyho matice S = (sij), kdy i, j = 1,2, …, k. Prvky 

matice jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého (wi) a j-tého (wj) kritéria (Fiala, 

2008): 

i
ij

j

w
s

w
;  .                                                                                                   (2.3)                                                                                                           

Sij  ∈ [ 1/9 ; 9] 

Samotné porovnání kritérií udává velikost preference, která se vyjadřuje určitým počtem 

bodů ze zvolené stupnice. Při porovnávání se určuje nejen, zda je jedno kritérium preferováno 

před druhým, ale také to, o kolik je lepší. Uživateli to umožňuje lépe specifikovat preference 

k jednotlivým kritériím a zpřesnit tak výsledek konečného rozhodnutí.  

Saaty doporučuje využít devítibodovou stupnici, jejíž liché stupně jsou opatřeny 

deskriptory uvedenými v Tab. 2.1. Sudý počet bodů vyjadřuje mezistupně a slouží 

k jemnějšímu rozlišení preferencí. Důvody pro zvolený rozsah stupnice jsou okolnosti, že 

všechny prvky by měly být stejného řádu. 

TAB. 2.1  SAATYM DOPORUČENÁ BODOVÁ STUPNICE S DESKRIPTORY 

POČET BODŮ DESKRIPTOR 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé. 

5 První kritérium je silně významnější než druhé. 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé. 

ZDROJ: Fotr, Švecová, Dědina, Hrůzová, Richter (2006, str. 182). 

Matice S je čtvercová matice řádu n x n, pro jejíž prvky platí: 

 ,  ,                                                                                                         (2.4)                   

tedy matice S je reciproční. Na diagonále matice S jsou vždy hodnoty jedna (každé kritérium 

je samo sobě rovnocenné). Dříve, než se počítají váhy jednotlivých kritérií, je nutné ověřit, 
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zda je zadaná matice párových porovnávání konzistentní. Zjišťuje se tím, zda v zadání 

jednotlivých párových srovnání nedochází k rozporu. Míru konzistence lze hodnotit různými 

způsoby, jedním z nich je např. index konzistence definovaný takto: 

max( )

( 1)

n
CI

n
,                                                                                                                                      (2.5) 

kde λmax  je největší vlastní číslo matice S a n je počet kritérií. Matice S je dostatečně 

konzistentní, jestliže CI < 0,1 (Saaty, Vargas, 2001). 

Výpočet vah ze Saatyho matice je možné provést několika způsoby. Výchozí (Saatyho) 

postup je založen na výpočtu vlastního vektoru matice v dle vzorce: 

maxS v v                        (2.6) 

Jednou z jednodušších, aproximativních a často používaných metod je stanovení vah s 

využitím váženého geometrického průměru řádků rozhodovací matice S. Normalizací těchto 

průměrů (jejich vydělením součtem těchto geometrických průměrů) získáme přibližné váhy 

kritérií wi.  

1

1

1

1 1

k

k

k

ij

j

i
kk

ij

i j

s

w

s

pro i=1,…k. .                                                                                       (2.7)                                                                       

Pokud je matice S konzistentní, je rozdíl mezi vahami zjištěnými pomocí vlastních čísel 

vi a přibližnými vahami wi získanými jako normalizované geometrické průměry řádků matice 

S minimální. 

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) 

Saatyho metoda stanovení vah je základem rozhodovací metody AHP (Analytický 

hierarchický proces). Tento rozhodovací proces byl navržen Thomasem L. Saatym a je dnes 

široce používán v rozhodovací praxi. V metodě AHP se kombinuje kvantitativní i kvalitativní 

přístup k hodnocení jednotlivých dílčích variant a výsledkem je nejen kvantifikace 

jednotlivých variant rozhodnutí, ale i návrh optimálního řešení a citlivostní analýza – tj. 

hodnocení reakce modelu na změny vstupních proměnných. Metoda je navíc hierarchická, 

umožňuje rozkládat složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty a vytvářet tak 

vícestupňové rozhodovací procesy. Hierarchická struktura procesu AHP je lineární struktura 

obsahující několik úrovní, přičemž každá z nich obsahuje několik prvků. Jednotlivé úrovně 
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hierarchické struktury přitom odpovídají uspořádání od obecného ke konkrétnímu - čím 

obecnější jsou prvky ve vztahu k danému rozhodovacímu problému, tím zaujímají ve 

struktuře vyšší úroveň a naopak. Nejvyšší úroveň hierarchie obsahuje vždy pouze jeden 

prvek, kterým je cíl vyhodnocování, naopak nejnižší úroveň představuje jednotlivé varianty 

(alternativy) řešení.  

Typická úloha vícekriteriální analýzy variant se třemi úrovněmi tedy obsahuje následující 

úrovně: 

Úroveň 1 – cíl vyhodnocování 

Úroveň 2 – jednotlivá kritéria vyhodnocování 

Úroveň 3 – posuzované varianty  

SCHÉMA  2.1    ZÁKLADNÍ HIERARCHICKÁ STRUKTURA SE TŘEMI ÚROVNĚMI 

 

 

 

 

 

ZDROJ: FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. Praha:VŠE v Praze, Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1345-4, 

upraveno. 

 

Řešení probíhá ve třech krocích. 

a) Vytvoření hierarchické struktury cílů, kritérií a rozhodovacích variant v několika různých 

úrovních s rostoucí prioritou až po vrcholovou úroveň. Každá úroveň obsahuje části 

s podobnými vlastnostmi, které umožňují srovnání. 

b) Na každé úrovni hierarchie je prováděno párové srovnání pomocí Saatyho matice. 

Počínaje vrcholovou úrovní se postupuje dolů a vytváří se jednotlivé matice párových 

srovnání, na jejichž základě se odhadují vektory vah jednotlivých částí (kritérií, variant). 

c) Tyto odhadnuté váhy jsou posupně kombinovány s cílem získání agregovaných vah všech 

variant řešení, poté se vybere varianta s největší agregovanou váhou. 
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V dizertační práci bude metoda AHP využita při vytváření kompetenčních modelů pro 

vrcholové manažery (manažeři 1) a pro liniové manažery (manažeři 2). Třístupňový model 

obsahuje na nejvyšší úrovni (1) cíl vyhodnocování, na druhé úrovni tři okruhy kompetencí – 

manažerské, technické a interpersonální, které jsou vzájemně porovnávány Saatyho maticí. 

Na třetí úrovni je každý okruh kompetencí rozdělen na několik (čtyři až pět) konkrétních 

kompetencí, které jsou opět v rámci daného okruhu porovnávány Saatyho maticí.  

Model stejné struktury je vytvořen pro vrcholové i liniové manažery. Poněvadž obě 

skupiny manažerů mohou mít jiné priority, budou jiné i jednotlivé Saatyho matice i výsledná 

uspořádání preferencí.  

Algoritmus metody AHP existuje v podobě počítačových programů nebo jejich součástí. 

Jedním z nejznámějších je program Expert Choice, vyvinutý v 80. letech minulého století 

přímo ve spolupráci s prof. Thomasem L. Saatym na Pittsburghské univerzitě v Pensylvánii 

(USA). Expert Choice nejen provádí všechny výpočty, ale rovněž umožňuje graficky 

znázorňovat vztahy mezi jednotlivými komponentami a úrovněmi rozhodovacího procesu. 

Obdobný program pod názvem Super Decisions vyvinuli William S. Adams a Rozann W. 

Saaty. Tento program, volně dostupný pro akademické potřeby, byl použit také při tvorbě této 

práce.  
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3        VÝCHODISKA HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem této kapitoly je podat komplexní pohled na problematiku hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v organizaci. Kapitola je rozdělena na tři hlavní části. První část je věnována 

popisu procesu řízení pracovního výkonu a jeho základních složek. Ve druhé části této 

kapitoly je podrobně charakterizován systém hodnocení zaměstnanců, jenž je nezbytnou 

součástí procesu řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Ve třetí části této kapitoly bude 

hlavní pozornost věnována problematice výkonového odměňování zaměstnanců.   

3.1 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ 

Řízení pracovního výkonu (Performance Management) je chápáno jako proces, jehož 

cílem je efektivní řízení jednotlivců a týmů za účelem dosažení vysoké úrovně výkonnosti 

organizace. Jeho principem je řízení zaměstnanců na základě provázání stanovení osobních či 

týmových cílů odvozených od cílů organizace, pravidelného hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců, jejich odměňování, vzdělávání a rozvoje a eventuelně i rozvoje jejich kariér. 

Základní odlišností od tradičního hodnocení, které existovalo izolovaně, nebylo propojeno 

s potřebami organizace a zabývalo se především minulostí a tím, co se udělalo špatně je, že 

řízení pracovního výkonu zaměřuje hlavně na budoucnost, na budoucí potřeby rozvoje 

zaměstnanců. Jedná se o proces strategický (zajímá se o široké spektrum podnikových 

záležitostí a aktivit, zaměřuje se na dosahování dlouhodobých cílů, snaží se o efektivní 

fungování organizace), integrovaný (propojuje cíle organizace, týmů a jednotlivců, dílčí 

strategie, různé aspekty řízení lidských zdrojů, potřeby jednotlivců s potřebami organizace) a 

efektivní (zaměřený na zlepšování výkonnosti organizace, výkon týmů i jednotlivců, na 

rozvoj). Řízení pracovního výkonu by mělo být klíčovým procesem a hnací silou organizace, 

mělo by být iniciováno a podporováno vrcholovým vedením tak, aby skutečně vedlo k 

neustálému růstu výkonnosti organizace. Efektivní řízení pracovního výkonu je podmíněno 

existencí kultury a hodnot vysokého výkonu, dobrých vztahů na pracovišti, klimatu důvěry, 

otevřenosti, upřímnosti a objektivnosti, existencí atmosféry umožňující pracovníkům projevit 

své názory a moci o nich otevřeně diskutovat  (Armstrong, Murlis, 2007). 
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3.1.1 ROZDÍL MEZI ŘÍZENÍM PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍM 

ZAMĚSTNANCŮ 

Řízení pracovního výkonu zaměstnanců je některými lidmi považováno za totéž co 

hodnocení zaměstnanců. Mezi těmito činnostmi ale existují významné rozdíly. Řízení 

pracovního výkonu je řada aktivit, jejichž cílem je zajistit, aby zaměstnanci podávali takový 

výkon, jaký je po nich požadován. Řízení pracovního výkonu je zaměřeno především na 

budoucnost, na budoucí potřebu rozvoje zaměstnanců. Mathis a Jackson (2008) definují 

hodnocení zaměstnanců (Performance Appraisal) jako proces zhodnocení a komunikace se 

zaměstnanci zaměřený na to, jak dobře odvádějí svou práci vzhledem k nastaveným 

standardům. Hodnocení zaměstnanců není tou nejdůležitější částí procesu řízení pracovního 

výkonu, ale je jeho nezbytnou součástí. Schéma 3.1 poskytuje grafické znázornění rozdílů 

mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením zaměstnanců. 

SCHÉMA  3.1   ROZDÍL MEZI HODNOCENÍM ZAMĚSTNANCŮ A ŘÍZENÍM PRACOVNÍHO VÝKONU 

 
 

 
                                                                       Zhodnocení 

 
Pracovní úsilí  

 

 
Začátek roku                                                              Konec roku 

 

                               Hodnocení zaměstnanců 

 
 

Plánování pracovního výkonu  

(manažer+zaměstnanec) 

Dohodnutí cílů 

Stanovení plánu rozvoje 

Zhodnocení kompetencí          Předběžné                                     Konečné 

                                                zhodnocení                                  zhodnocení 

 

                   Pracovní úsilí                         Pracovní úsilí 

 

 
Začátek roku                                                                          Konec roku 

 
                        Poznámky o výkonu zaměstnance 

                              Motivace, podpora,koučování 

 

                                   Řízení pracovního výkonu 

 
ZDROJ: www.peoplestreme.com 
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V Tab. 3.1 je možné vidět rozdíly mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením 

zaměstnanců tak, jak je uvádí Armstrong, Baron (2005).  

 

TAB.  3.1   SROVNÁNÍ PROCESU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Řízení pracovního výkonu Hodnocení zaměstnanců 

Zaměřené na cíle jednotlivců a organizace Může obsahovat individuální cíle 

Zahrnuje jak výsledky, tak kompetence Mohou být zařazeny i některé kvalitativní výkonové 

cíle 

Celoroční záležitost Hodnocení jednou za rok (příp. dvakrát ročně) 

Nemusí obsahovat klasifikace Klasifikace 

Pohled do budoucnosti Pohled do minulosti 

Zaměřené na rozvoj a výkon Zaměřené na úroveň výkonu a na zásluhy 

Společný, sdílený proces Systém shora-dolů 

Flexibilní proces Monolitní systém 

Šité na míru Obvykle šité na míru 

Minimální administrativa Složitá administrativa 

Nemusí být spojené s odměňováním na základě 

výkonu 

Často spojené s odměňováním na základě výkonu 

Uplatňované u všech zaměstnanců Uplatňované u všech zaměstnanců 

Záležitost převážně liniových manažerů Záležitost personálního útvaru i liniových vedoucích 

ZDROJ: ARMSTRONG, Michael a Angela BARON. Managing Performance. Performance Management in Action. London: 

CIPD, 2005. ISBN 1843981017. s. 15, upraveno. 

3.1.2 PROPOJENÍ PROCESU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU SE STRATEGIÍ A  

VÝSLEDKY ORGANIZACE 

Proces řízení pracovního výkonu by měl vycházet z potřeb organizace a směřovat 

k dosažení jejích strategických cílů. Každý zaměstnanec nějakým způsobem přispívá ke 

splnění těchto vyšších cílů prostřednictvím své práce. Ve Schématu 3.2 je znázorněno 

vzájemné propojení mezi strategií organizace, procesem řízení pracovního výkonu a 

celkovými výsledky organizace. Následující definice řízení pracovního výkonu rovněž 

podporují myšlenku znázorněnou v níže uvedeném schématu a zdůrazňují důležitost 

integrování cílů organizace s cíli jednotlivců. 

Řízení pracovního výkonu je strategický a integrovaný přístup k zabezpečování trvalé 

úspěšnosti organizace, který se zaměřuje na zlepšování pracovního výkonu a rozvoj 

zaměstnanců, jehož cílem je podporovat plnění podnikatelské strategie.  

„Jádrem systémů řízení pracovního výkonu je jasné zaměření na to, jak každý 

zaměstnanec může přispět k celkové úspěšnosti organizace“ (Armstrong, 2011, s. 73). Řízení 

pracovního výkonu je systematický přístup ke zlepšování podnikového a týmového výkonu za 

účelem dosahování podnikových cílů. 
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SCHÉMA  3.2    PROPOJENÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

 

 
ZDROJ: MATHIS, L Robert a John H JACKSON. Human Resource Managemenent. 12. ed. Mason: Cengage Learning, 2008. 

ISBN 13: 978-0-324-54275-2. s. 326. 

 

Propojení strategie řízení pracovního výkonu s ostatními strategiemi v oblasti řízení lidských 

zdrojů 

Jak už bylo výše zmíněno, proces řízení pracovního výkonu by měl vycházet z potřeb 

organizace a směřovat k dosažení jejích strategických cílů. Jde vlastně o vytváření vzájemně 

propojených cílů od úrovně organizace přes jednotlivé útvary až na úroveň týmu a 

zaměstnanců, jde o tzv. vertikální integraci. V procesu řízení pracovního výkonu je 

vyžadována i horizontální integrace, což znamená propojení procesu řízení pracovního 

výkonu se vzděláváním a rozvojem zaměstnanců, s jejich hodnocením a následně pak 

s odměňováním zaměstnanců. Nesmíme však zapomenout, že se strategií řízení pracovního 
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výkonu musejí být v souladu i strategie plánování lidských zdrojů, strategie získávání a 

výběru zaměstnanců a plány nástupnictví (Koubek, 2004). 

3.1.3  PŘÍNOSY ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

Řízení pracovního výkonu je neustále probíhající a flexibilní proces, který znamená, že 

manažeři a jimi řízení lidé fungují jako partneři v určitém rámci, který vytyčuje a vysvětluje, 

jak mohou společně co nejlépe pracovat, aby dosáhli vytýčených cílů. Je založeno spíše na 

principu vedení na základě smlouvy a dohody či souhlasu než na vedení prostřednictvím 

příkazů. Tento přístup klade důraz na rozvoj a iniciaci vlastních pracovních plánů stejně jako 

na integraci zájmů společnosti se zájmy jedince. Proces řízení pracovního výkonu je znám 

jako „Achillova pata“ řízení lidských zdrojů a jeho implementace v organizaci je považována 

za tu nejobtížnější. V šetřeních, která byla realizována za účelem zjištění spokojenosti 

zaměstnanců s nastavenými procesy v oblasti řízení lidských zdrojů v organizacích, patřilo 

řízení pracovního výkonu k těm nejhůře hodnoceným (Pulakos, 2009). 

Proč je řízení pracovního výkonu tak těžké? Existují skutečné důvody, proč mají 

manažeři i zaměstnanci problémy s řízením pracovního výkonu. Manažeři se vyhýbají 

některým činnostem v rámci řízení pracovního výkonu, zvláště pak poskytování zpětné vazby 

týkající se možností rozvoje zaměstnanců, protože nechtějí ohrozit jejich vztahy s jednotlivci, 

od kterých očekávají dobře odvedenou práci. A rovněž i někteří zaměstnanci se vyhýbají 

diskusi s manažery zaměřené na svůj kariérní rozvoj, poněvadž mají obavy o svou mzdu/plat 

a odměny či o nemožnost jejich povýšení. Kromě toho, mnoho zaměstnanců má pocit, že 

jejich manažeři nejsou natolik zkušení, aby mohli s nimi vést rozhovor týkající se hodnocení 

výkonu a pomáhat jim rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a schopnosti a tím zlepšovat jejich 

pracovní výkon. Výsledkem takovýchto přístupů jak ze strany manažerů, tak ze strany 

zaměstnanců, je špatně fungující proces řízení pracovního výkonu (Pulakos, 2009).  

Dalším problémem je, že někteří manažeři i zaměstnanci neznají výhody efektivního 

procesu řízení pracovního výkonu. Pohlížejí na tento proces jako na složitou administrativní 

práci, která je pro ně časově náročná a zbytečná. To, co si mnozí manažeři neuvědomují je, že 

řízení pracovního výkonu je nejdůležitějším nástrojem pro rozvíjení a zlepšování výkonu 

jednotlivců, týmů a tím i celé organizace. Špatně nastavený proces řízení pracovního výkonu 

má závažné negativní dopady na manažery, zaměstnance i celou organizaci. Přínosy z dobře 

nastaveného a fungujícího procesu řízení pracovního výkonu a následky z neefektivního 

řízení pracovního výkonu jsou přehledně znázorněny ve Schématu 3.3 a 3.4. 
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SCHÉMA  3.3    PŘÍNOSY Z EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

 
ZDROJ: PULAKOS, D. Elaine. Performance Management. A New Approach for Driving Business Results. Velká Británie: 

Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-7762-7, s. 5, upraveno. 

Efektivní řízení pracovního výkonu tak přináší výhody i zaměstnancům, které spočívají 

v tom, že lépe chápou svou roli, své úkoly a cíle, svou odpovědnost a pravomoci. V rámci 

těchto mezí mohou jednat mnohem svobodněji a samostatněji, což pozitivně ovlivňuje jejich 

motivaci, spokojenost s prací i vztah k organizaci. 

 

 

SCHÉMA  3.4   NÁSLEDKY Z NEEFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

 
 

ZDROJ: PULAKOS, D. Elaine. Performance Management. A New Approach for Driving Business Results. Velká Británie: 

Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-7762-7, s. 5, upraveno. 
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3.1.4    MODEL ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

Řízení pracovního výkonu funguje jako nepřetržitý a sám sebe obnovující cyklus, jak je 

ukázáno ve Schématu 3.5. 

SCHÉMA  3.5   CYKLUS ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

 

ZDROJ: ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-

1198, s. 78. 

Klíčovými činnostmi řízení pracovního výkonu, jak je znázorněno ve Schématu 3.6, jsou 

plánování výkonu, vzdělávání a rozvoje, řízení pracovního výkonu v průběhu roku, zkoumání 

a posuzování výkonu, hodnocení výkonu, odměňování, vzdělávání a rozvoj, plánování 

kariéry. V praxi však, i když jsou vzájemně propojeny, k nim v průběhu roku nedochází tak, 

že by na sebe jednoznačně navazovaly, ale velmi často se překrývají. Proces řízení pracovního 

výkonu je do značné míry zaměřen na interakci mezi zúčastněnými stranami, ale týkají se 

rovněž toho, co zaměstnanci dělají, pokud jde o monitorování a zlepšování jejich výkonu, 

dále se týkají měření a monitorování výkonu a dokumentování výsledků plánů a zkoumání a 

posuzování výkonu. 

PLÁNOVÁNÍ VÝKONU, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE 

Plánování budoucího výkonu jako součást postupu v procesu řízení pracovního výkonu 

zahrnuje projednání a uzavření dohody o očekávaném výkonu, vzdělávání a rozvoji 

zaměstnance. V dohodě dochází mezi jednotlivci, manažery a ve stále rostoucí míře i mezi 

týmy k vyjasnění výsledků, kterých má být v následujícím období dosaženo, jak se bude daný 

výkon měřit a jaké kompetence jsou pro dosažení požadovaných výstupů zapotřebí. 

Rozvojové cíle jednotlivých zaměstnanců by měly být navázány na jejich plány osobního 

rozvoje, které by měly být zaměstnancem vypracovány samostatně a v případě potřeby by mu 
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měla být jeho nadřízeným poskytnuta podpora a pomoc. V těchto plánech je stanoveno, jaké 

kroky by měly být zaměstnancem realizovány v zájmu dosažení nejen požadovaného výkonu, 

ale hlavně jeho zlepšení.  

SCHÉMA  3.6   MODEL ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 

 

 
 

ZDROJ: ARMSTRONG, Michael a Helen MURLIS. Reward Management: A Handbook of Remuneration Strategy and 

Practice. London: Kogan Page, 2007. ISBN 978-0-7494-4986-5, s. 259, upraveno. 

Kritéria výkonu 

Existují různé názory na to, co by mělo být v rámci řízení pracovního výkonu měřeno – 

zda kompetence, chování či výsledky nebo všechny tři oblasti? Měření výkonu vyžaduje 

zaměřit se na nejdůležitější aspekty práce, kterou zaměstnanci vykonávají. Měření, která 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000225D2A6&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Reward+management+%3A+a+handbook+of+remuneration+strategy+and+practice
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000225D2A6&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Reward+management+%3A+a+handbook+of+remuneration+strategy+and+practice
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opomíjejí některé důležité pracovní úkoly či povinnosti, jsou považována za nedostačující. Na 

druhé straně, začleněním některých irelevantních kritérií měření výkonu „kontaminujeme“. 

Ovšem zaměřenost jen na jedno či dvě kritéria výkonu může přinést komplikace. Aby bylo 

měření výkonu efektivní a co nejméně subjektivní, musí být zaměřeno na všechny tři oblasti, 

tzn. na vstup, proces a výstup.  

Stanovování cílů 

Stanovování cílů je nejdůležitější činností řízení pracovního výkonu v průběhu fáze 

plánování výkonu, vzdělávání a rozvoje. Stanovování cílů přináší výhody, ale také problémy, 

jak je znázorněno v Tab. 3.2. 

TAB.  3.2   VÝHODY A PROBLÉMY STANOVOVÁNÍ CÍLŮ 

Výhody Potenciální problémy 

Poskytuje vědomí účelnosti.  Nedostatek znalostí potřebných pro stanovování cílů. 

Nabízí jednoznačnou základnu pro posuzování 

úspěšnosti. 

Konflikty v cílech mezi členy skupiny či týmu. 

Zvyšuje výkon.  Strach z podstupování rizika. 

Je nástrojem řízení sebe sama. Ignorování těch stránek výkonu, které se netýkají 

cílů.   

Zvýšení objektivity při hodnocení zaměstnanců. Pokles morálky, který nastává v důsledku toho, že po 

úspěšném splnění cílů může management stanovit 

vyšší, nemožné cíle. 

ZDROJ: ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-

1198, s. 78. 

Charakteristikou definující proces řízení pracovního výkonu je význam připisovaný 

integraci individuálních cílů s cíli organizace. Jedná se o tzv. kaskádování cílů, což znamená 

jejich postupné rozpadávání se nebo přesněji řečeno vytvoření hierarchie cílů, kde cíle na 

každé organizační úrovni podporují cíle přímo týkající se další úrovně. Ve Schématu 3.7 je 

znázorněn příklad kaskádování cílů na čtyřech organizačních úrovních. Pokud se podíváme na 

symboly spojující jednotlivé úrovně, tak je zřejmé, že ne každý cíl se týká všech úrovní. 

Například, pouze tři z pěti organizačních cílů je možné integrovat s divizí. Podobně pouze dva 

cíle ze správní divize je možné propojit s oddělením řízení lidských zdrojů. A nakonec, cíle 

specialisty na řízení lidských zdrojů podporují pouze jeden z cílů oddělení. Je velmi 

nepravděpodobné, že cíle jednotlivců budou propojeny se všemi cíli na každé organizační 

úrovni.  

Jak je ukázáno ve Schématu 3.7, je mnohem obvyklejší, že individuální cíle zaměstnanců 

budou podporovat pouze několik cílů na vyšší organizační úrovni. 
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SCHÉMA  3.7   KASKÁDOVÁNÍ CÍLŮ 

 

 
ZDROJ: PULAKOS, D. Elaine. Performance Management. A New Approach for Driving Business Results. Velká Británie: 

Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-7762-7, s. 41. 

Avšak kaskádování cílů by nemělo být považováno pouze za proces probíhající shora 

dolů, ale i opačným směrem. Přístup v tomto duchu zvyšuje „pocit vlastnictví“ cílů a rovněž 

představuje určitý kanál pro vzestupnou komunikaci o klíčových záležitostech ovlivňujících 

dosahování strategických cílů organizace. Existuje několik pravidel, které by měly být brány 

v úvahu při stanovování efektivních cílů. První je, že náročné, ale dosažitelné cíle vedou 

k efektivnějšímu výkonu než méně náročné cíle. Druhé, aby zaměstnanci svých cílů dosáhli, 

musí je považovat za závazné a cítit, že jsou dosažitelné. Důležitá je rovněž participace na 

stanovování cílů. To znamená, že cíle by neměly být stanoveny jednostranně ze strany 

nadřízeného, ale na základě dohody mezi zaměstnancem a manažerem. Pak budou takto 

nastavené cíle zaměstnanci akceptovány a budou motivováni k jejich splnění či dokonce 

překročení. Manažeři by měli své zaměstnance seznámit s cíli organizace a s cíli oddělení, 

pokud tyto cíle existují. Poskytnout jim pomoc a podporu při stanovování cílů. Jak uvádí 

Torrington, Hall a Taylor (2008), v mnoha organizacích je v této souvislosti používáno 

pomocné slovo „SMART“, které pomáhá jak manažerům, tak zaměstnancům zapamatovat si 

klíčové charakteristiky efektivních cílů: 

„S“  Specific                           = konkrétní/náročný, jasný, pochopitelný, podnětný 

„M“ Measurable                     = měřitelný (kvantita, kvalita, čas, finanční ukazatele) 

„A“ Attainable (Achievable)  = dosažitelný, akceptovatelný 

„R“ Relevant                          = relevantní, důležitý (přímé a jasné propojení s cíli organizace) 

„T“ Timely                             = časově určený 
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ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU V PRŮBĚHU ROKU 

Jedním z nejdůležitějších rysů řízení pracovního výkonu je to, že je to nepřetržitý proces 

vyjadřující normální správné manažerské postupy udávání směru, sledování a měření výkonu 

a podnikání tomu odpovídajících kroků. Měl by být považován za přirozený postup, který je 

uplatňován všemi dobrými manažery. Úspěch efektivního řízení pracovního výkonu závisí na 

existenci kvalitního koučování ze strany vedoucích zaměstnanců. To podmiňuje poskytování 

efektivní zpětné vazby a v souvislosti s plněním vzdělávacích a rozvojových plánů 

jednotlivých zaměstnanců jejich úspěšný rozvoj. V průběhu této fáze probíhá neustálé 

neformální přezkoumávání a posuzování výkonu zaměstnanců, neustálá komunikace o 

výkonu, aktualizaci cílů a řešení vzniklých problémů týkajících se výkonu. Neformální 

zkoumání a posuzování výkonu jsou procesy, jejichž pomocí je řízen výkon v průběhu roku. 

Zaměstnancem a manažerem je přitom zkoumán a posuzován výkon tak, jak probíhá nebo 

právě proběhl, porovnáván s tím, co se stalo, a co se mělo stát.   

Zpětná vazba 

Zpětná vazba je poskytování informací lidem o tom, jak si vedli, pokud jde o výsledky 

jejich práce, události, kritické případy a důležité, žádoucí chování. Zpětná vazba pomáhá 

zaměstnancům upravovat své chování, aby mohli snáze dosahovat svých vytýčených cílů. 

Způsob provedení zpětné vazby může významně ovlivnit úroveň mezilidských vztahů, výkon 

jednotlivců, týmů i celé organizace.  

Bylo provedeno několik stovek studií, které byly zaměřeny na zkoumání vlivu zpětné 

vazby na výkon a bylo zjištěno, že lidé, kteří dostávají zpětnou vazbu, obecně podávají lepší 

výkony než lidé, kterým zpětná vazba poskytována není. Ne každá zpětná vazba má však za 

následek zlepšení. Zpětná vazba může být pozitivní, a to v případech, kdy se lidem říká, že si 

vedli dobře, negativní, když se lidem říká, že si vedli špatně a konstruktivní, když jim 

poskytujeme radu v tom, jak by se mohli zlepšit. Výzkum zpětné vazby v rámci hodnocení 

výkonu naznačuje, že když lidé dostanou negativní zpětnou vazbu, bývají spíše odrazeni než 

motivováni ke zlepšení (Armstrong, 2011). 

Koučování 

Koučink je individuální způsob pomáhání zaměstnanci při zlepšování jeho výkonu a 

rozvíjení dovedností a schopností. Kouč umožňuje koučovanému pomocí otázek, inspirujících 

příkladů a řízených diskusí uvědomit si své rezervy, vede ho k rozpoznání možných řešení, 

okolností a postupu potřebných změn a napomáhá tak zlepšování jeho výkonu a osobnímu 
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rozvoji. Mezi klíčové nástroje efektivního koučování patří naslouchání, kladení otázek, dávání 

návrhů, testování porozumění, sumarizování, inspirování a využívání mlčení (Šuleř, 2009).  

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Hodnocení zaměstnanců je integrální součástí procesu řízení pracovního výkonu a patří 

k základním úkolům manažerů. Výsledky z hodnocení zaměstnanců jsou zaznamenávány, 

uchovávány a využívány k různým účelům. Hodnocení je nástrojem vedení, motivace a 

rozvoje zaměstnanců, podpory jejich výkonu, korekce neodpovídajícího chování, prostředkem 

vzájemné komunikace mezi manažery a zaměstnanci i zdrojem jejich povzbuzení a inspirace. 

Problematika hodnocení zaměstnanců je detailněji popsána v kapitole 3.2. 

3.2 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Dle Dvořákové a kol (2012), patří systematické a pravidelné hodnocení zaměstnanců 

k základním pilířům řízení lidských zdrojů v organizaci. Schopnost manažerů či vedoucích 

zaměstnanců na všech stupních řízení hodnotit své podřízené, jejich schopnost objektivního a 

věcně správného hodnocení zaměstnanců a jeho využití ve vedení a rozvoji zaměstnanců je 

jednou ze základních odborných způsobilostí manažera. Současné pojetí řízení lidských 

zdrojů vychází z toho, že systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu organizace, 

dosahování vyššího výkonu, kvality všech činností a rozvoje schopností zaměstnanců. 

3.2.1   CÍLE HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Hodnocení zaměstnanců slouží ke shrnutí výkonu zaměstnance za minulé období, ke 

zlepšení výkonu v budoucnosti, k plánování dalšího rozvoje zaměstnance, poskytuje 

zaměstnanci příležitost projednat své ambice se svým nadřízeným a pomáhá činit rozhodnutí 

v oblasti odměňování. Pravidelné formální hodnocení se v praxi provádí nejčastěji jednou 

nebo dvakrát ročně. Výsledky hodnocení jsou základem pro řízení kariéry i rozhodování o 

pohybu zaměstnanců v organizaci (interní mobilita a povyšování). Systém hodnocení přispívá 

ke zvýšení stabilizace zaměstnanců v organizaci a zlepšení podnikového klimatu. Je i jedním 

z nástrojů tvorby kultury organizace.  
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HLAVNÍ CÍLE PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 Cílem hodnocení zaměstnanců je zajistit maximální využití schopností, znalostí a zájmů 

každého zaměstnance. Organizace, které se soustředí na plné využití schopností a oblastí 

zájmů každého zaměstnance, mají mnohem lépe motivované lidské zdroje (Arthur, 2006). 

 Hodnocení slouží jako příležitost ke shrnutí výkonu za uplynulé období a ke stanovení 

nových výkonových cílů. Prostřednictvím pravidelného hodnocení zaměstnanců jsou 

manažeři nuceni sdělit zaměstnancům jejich pracovní výsledky, a to jak dobré, tak i 

špatné.  

 Hodnocení zaměstnanců je jedním z nástrojů tvorby organizační kultury. Hodnocení na 

základě objektivních výkonových kritérií je nejen základem pro posílení individuálního 

výkonu, ale i výkonově orientované kultury organizace. 

 V rámci hodnocení zaměstnanců je nabízena příležitost ke vzájemné komunikaci mezi 

manažery a zaměstnanci a ke srovnání si svých představ o pracovní činnosti a dosaženém 

výkonu a ujištění se, že priority a úkoly dané pracovní pozice chápou stejně.  

 Na základě hodnocení se rozhoduje, zdali zaměstnanec nadále setrvá na stejné pracovní 

pozici, nebo ne. Je možné, že potenciál, který je hodnocením zjištěn, bude podkladem 

k povýšení nebo přeřazení na jinou práci. V dalších případech je možnost, že 

zaměstnanec bude přeřazen na nižší pracovní pozici (Wagnerová, 2008). 

 V průběhu hodnocení dochází k identifikaci potřeb v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců. Z hodnocení může vyplynout nedostatek v určité oblasti znalostí, 

dovedností a zkušeností, což je podkladem při sestavování plánů osobního rozvoje 

zaměstnanců. 

 Na základě výsledků hodnocení zaměstnanců jsou činěna rozhodnutí v oblasti 

odměňování. Hodnocení je lépe přijímáno hodnocenými zaměstnanci a více je upokojuje, 

pokud je systém hodnocení přímo spojen s odměňováním. 

 Optimálně motivovat zaměstnance k tomu, aby podávali co nejvyšší a nejlepší výkon.  

 Prostřednictvím hodnocení zaměstnanců je možné získat informace o názorech 

zaměstnanců, faktorech spojenosti nebo nespokojenosti. Vědomí, že o názory 

zaměstnanců se zajímají nadřízení, pozitivně motivuje vztah k organizaci, utváří se pocit 

seberealizace jednotlivce jako důsledek využití námětů ke zlepšení a racionalizaci 

výrobních i řídících činností. 
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3.2.2 PROCES HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Ve Schématu 3.8 jsou znázorněny fáze procesu hodnocení zaměstnanců. Každý krok 

v jednotlivých fázích je velmi důležitý a nemůže být vynechán. 

PŘÍPRAVNÁ FÁZE. Součástí této fáze je stanovení cílů hodnocení zaměstnanců, vytvoření 

systému hodnocení a jeho implementace. Jak už bylo uvedeno výše, hodnocení zaměstnanců 

může být zaměřeno na několik cílů najednou. Jak uvádí Hroník (2006), nelze se však zaměřit 

na všechny a stejnou měrou, protože by došlo k rozmělnění nasazení. Ztratilo by se zaměření 

na cíl.  Je důležité, aby systém hodnocení zaměstnanců odpovídal cílům organizace.  

V rámci přípravné fáze je nutné vytvořit systém hodnocení zaměstnanců. Při jeho 

koncipování si musíme odpovědět na několik otázek: Kdo bude hodnotit? Koho budeme 

hodnotit? Co budeme hodnotit? Jaké metody hodnocení budeme používat? Jak často budeme 

hodnotit? Jaké problémy mohou nastat a jak je budeme řešit? Jak bude systém zaváděn? Jak 

bude hodnocení dokumentováno? Jaké zodpovědnosti budou mít specialisté na řízení lidských 

zdrojů, linioví vedoucí a jaké ostatní zaměstnanci? Jak budeme hodnotit efektivitu systému 

hodnocení? 

Kdo hodnotí zaměstnance? 

Hodnocení mohou provádět všichni ti, kteří mohou posoudit práci hodnoceného nebo 

jsou v rámci práce se zaměstnancem v kontaktu. Nabízejí se zde tyto možné kombinace. 

Přímí nadřízení hodnotí své podřízené. Ve většině organizací je to nejčastěji využívaný 

přístup. Je založen na předpokladu, že přímý nadřízený je člověk nejvíce kvalifikovaný 

k tomu, aby spravedlivě hodnotil své zaměstnance. Přímí nadřízení nejen nejlépe znají náplň 

dané pracovní pozice, její hodnotící kritéria, cíle i skutečný výkon zaměstnanců, ale nesou 

odpovědnost i za odměňování, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, což jsou oblasti, které jsou 

na hodnocení přímo navázány. Nevýhodu tohoto přístupu je, že pro nadřízeného může být 

komplikované, aby pozoroval chování zaměstnance tak často, aby mohl učinit informované 

hodnocení jeho výkonu. Nadřízení mohou být rovněž ovlivněni předsudky nebo zaujatostí 

vůči hodnocenému nebo jeho práci. V praxi je proto tento přístup velmi často kombinován se 

sebehodnocením zaměstnanců a s kombinací dalších typů hodnocení.  
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SCHÉMA  3.8   FÁZE PROCESU  HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

 ZDROJ: vlastní zpracování 

Zaměstnanci hodnotí své přímé nadřízené. Cílem tohoto přístupu je poskytnout 

manažerům inspiraci pro možné směry rozvoje jejich řídících a sociálních dovedností, 

upozornit je na případné chyby, kterých se dopouštějí, ale i vytipovat osoby s vůdcovskými 

předpoklady. K hlavním přínosům hodnocení zdola patří identifikace schopných manažerů, 

zlepšení výkonnosti manažerů, posílení jejich motivace ke změně, zlepšení komunikace uvnitř 

organizace, posílení spokojenosti zaměstnanců a podpora participativní atmosféry na 

pracovišti. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je negativní reakce mnoha manažerů, kteří jsou 

hodnoceni svými podřízenými. Také zaměstnanci se mohou bránit hodnocení z obav před 

jeho odvetnými dopady (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2009). 

Členové týmu či skupiny se hodnotí navzájem. Cílem tohoto přístupu je poskytnout 

hodnoceným zaměstnancům informace o tom, jak na jejich práci nahlížejí kolegové a 
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spolupracovníci a získat podněty k posílení jejich vzájemné spolupráce nebo zvýšení kvality 

své práce. Hodnocení ze strany spolupracovníků slouží k posílení objektivity hodnocení a 

může vést k posílení týmové práce. Nicméně nevýhodou tohoto přístupu je, že někteří členové 

týmu či skupiny mohou být vůči svým kolegům zaujati a podávat tak zkreslené informace. 

Dalším potenciálním problémem je to, že ne vždy jsou hodnotící spolupracovníci v přímém 

kontaktu s hodnoceným a navíc se může projevovat i neochota hodnotit jeden druhého, což 

může vést k nepřesným hodnocením. A proto se doporučuje, aby hodnocení ze strany 

spolupracovníků fungovalo jako doplnění pravidelného hodnocení.  

Zaměstnanci hodnotí sami sebe (sebehodnocení). Účelem sebehodnocení je zamyslet 

se nad svou prací a výkonem, vytvoření podkladů pro hodnocení a srovnání rozdílů 

v hodnocení přímého nadřízeného a podřízeného. Je prostředkem, který přiměje zaměstnance 

zamyslet se nad svými silnými i slabými stránkami a navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení se 

v problémových oblastech. Sebehodnocení zvyšuje zapojení zaměstnance do procesu 

hodnocení.  

Zaměstnanci jsou hodnoceni hodnotiteli z vnějšího okolí, nejčastěji externími 

zákazníky. Smyslem zapojení externích zákazníků organizace do procesu hodnocení je posílit 

jejich spokojenost a podpořit zákaznickou orientaci zaměstnanců organizace, kteří jsou s nimi 

v kontaktu.  

360° zpětná vazba neboli vícenásobné hodnocení
1
 spočívá v tom, že hodnocený je 

hodnocen různými lidmi podle stejných kritérií. 360° zpětná vazba se skládá z postupných 

kroků, jejichž podstatou je vícenásobné hodnocení zaměstnance ze strany jeho kolegů. 

Výsledkem vícenásobného hodnocení je zpětná vazba hodnocenému zaměstnanci o tom, jak 

jiní vidí jeho chování, jak ho hodnotí, jak na ně působí. Je to informace od lidí, s nimiž 

přichází v práci do styku, od těch, kteří ho potřebují a které potřebuje i on sám. Mezi 

hodnotiteli jsou obyčejně pouze ti spolupracovníci, kteří ho dovedou v různých situacích 

nejlépe ohodnotit. Zpětná vazba má zpravidla podobu nějaké klasifikace týkající se různých 

stránek výkonu. Pohled na výkon hodnoceného zaměstnance lze, jak je znázorněno ve 

Schématu 3.9, získat od samotného zaměstnance, od přímého nadřízeného, kolegů, od 

podřízených a od zákazníků. Zpětnou vazbu lze rozšířit i zapojením dalších hodnotitelů, např. 

nezávislého externího experta (psychologa, či odborníka na danou práci) nebo o stupeň 

vyššího nadřízeného). Hodnota informace z 360° zpětné vazby pro hodnoceného zaměstnance 

                                                 
1
 Zpětná vazba, do níž jsou rovněž zapojeni vnější zákazníci, je někdy nazývána jako 540° zpětná vazba. V praxi 

je pro zpětnou vazbu, v níž jsou zaměstnanci hodnoceni jen např. svými nadřízenými a kolegy, používán název 

180°zpětná vazba. 
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spočívá v tom, že vidí své chování objektivněji a může učinit potřebné korekce. Jeho chování 

se posuzuje vzhledem k předem definovaným výkonovým standardům a dalším dimenzím. 

Podle záměru použití vícenásobného hodnocení se mění i hodnocené dimenze. Mezi typické 

dimenze patří manažerské kompetence, z nichž jsou odvozeny položky neboli projevy 

chování, ke kterým se hodnotitelé vyjadřují (Kubeš, Šebestová, 2008). 

SCHÉMA  3.9   MODEL 360° ZPĚTNÉ VAZBY 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Koho budeme hodnotit? 

Pro řadu organizací je hodnocení zaměstnanců procesem a mechanismem, jeho 

prostřednictvím je prosazována firemní kultura. Když tvoříme systém hodnocení 

zaměstnanců, musíme jasně určit kategorie zaměstnanců, kterých se hodnocení týká. Jedním 

systémem hodnocení nelze pokrýt plošně všechny zaměstnance. Měli bychom rozlišit, zda jde 

o hodnocení vedoucích zaměstnanců (vrcholoví manažeři, linioví manažeři), odborných 

specialistů, zaměstnanců na dělnických pozicích či o zaměstnance v administrativě (Bláha, 

Mateiciuc, Kaňáková, 2005). 

Co budeme hodnotit? 

Jak už bylo výše uvedeno, existují tři oblasti hodnocení zaměstnanců: vstup, proces a 

výstup. Aby hodnocení bylo efektivní, musí být zaměřeno na všechny tři oblasti.  

Samozřejmě, že podle povahy pracovní pozice bude kladen větší důraz na jednu či dvě oblasti 

měření. Vstup je charakterizován tím, co zaměstnanec do své práce vkládá, jaké má 

předpoklady, tzn. hodnocení jeho schopností a potenciálu. Hodnocení schopností a potenciálu 

zaměstnance se zaměřuje na jeho předpoklady k náročnější činnosti, dalšímu rozvoji či 

povýšení. Slouží jako podklad pro plánování kariéry a nástupnictví. Pro podporu objektivity 
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hodnocení schopností a potenciálu mohou sloužit modely kompetencí vymezující schopnosti, 

znalosti a dovednosti vyžadované pro jednotlivá pracovní místa a na nich založené matice 

schopností členící jednotlivé schopnosti, znalosti a dovednosti do určitých stupňů, zpravidla 

na základě jejich stručné slovní charakteristiky (Urban, 2013). Do oblasti procesu patří 

kritéria, která se vztahují k pracovnímu i sociálnímu chování zaměstnanců a jejich přístupu 

k práci. K nejčastěji používaným kritériím procesu patří ochota přijímat úkoly, ochota ke 

spolupráci, hospodárnost, dodržování pravidel a další. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná 

o střední článek mezi vstupy a výstupy, tedy o to, jak se zaměstnanec při práci chová. 

Výstupy nejčastěji představují výkony a výsledky, které jsou velmi dobře měřitelné. 

Příkladem klasicky používaných kritérií výstupů je množství vyrobených výrobků, kvalita 

výrobků/služeb, úrazovost, zmetkovitost apod. (Hroník, 2006). 

Důležitou složkou transparentního, efektivního a spravedlivého systému hodnocení 

zaměstnanců je vymezení standardů, pomocí nichž jsou definovány očekávané úrovně 

výkonu. Realistické, měřitelné a srozumitelné standardy výkonu mají výhodu jak pro 

organizaci, tak pro zaměstnance. Zatímco v popisu pracovního místa jsou popsány základní 

činnosti a úkoly, které musejí být udělány, pomocí standardů výkonu jsou přesně stanoveny, 

jak dobře musí být každá činnost nebo úkol vykonán, aby byla splněna definovaná očekávání. 

Pokud budou standardy výkonu nastaveny, musejí být rovněž zvoleny vhodné metody pro 

jejich měření. V některých případech je velmi těžké měřit splnění nastavených standardů, 

protože mnoho dnešních povolání neumožňuje přímou kvantifikaci. Vymezení standardů a 

jejich měření je obtížný a náročný úkol, ale velmi důležitý k tomu, aby byl výkon precizně 

ohodnocen (Caruth, Humphreys, 2008).  

Jaké metody budeme používat pro hodnocení zaměstnanců? 

K hodnocení zaměstnanců lze použít více metod. Některé z nich jsou vhodnější 

k hodnocení výsledků práce, jiné se více zaměřují na chování nebo kompetence a potenciál 

zaměstnanců. Metody hodnocení si můžeme rozdělit na dvě velké skupiny, a to na srovnávací 

a nesrovnávací. Srovnávací metody jsou založeny na srovnávání zaměstnanců mezi sebou dle 

jednotlivých hodnotících kritérií. Srovnávání je možné v malých skupinách zaměstnanců, 

kteří vykonávají stejnou nebo podobnou práci. Ke srovnávacím metodám hodnocení 

zaměstnanců patří: metoda pořadí, metoda přidělení bodů, metoda párového srovnávání a 

nucené distribuce (povinné rozdělení). K nejčastěji používaným nesrovnávacím metodám 

hodnocení zaměstnanců patří: metoda řízení podle cílů, hodnotící stupnice, metoda BARS, 
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metoda klíčových (kritických) událostí a Assessment Centre (AC). Výše uvedené metody 

hodnocení zaměstnanců jsou podrobněji popsány v podkapitole 3.2.3. 

Jak často budeme hodnotit? 

K základním typům hodnocení z časového hlediska patří především průběžné 

(neformální) a pravidelné (formální, systematické).  

Průběžné hodnocení slouží k včasnému rozpoznání a řešení problémů, operativnímu 

vedení a usměrňování zaměstnanců, průběžné motivaci a rozvoji dovedností. Jeho hlavním 

smyslem je předat zaměstnancům okamžitou zpětnou vazbu upozorňující je jak na správný, 

tak nesprávný výkon jejich práce.  Je prováděno nahodile nebo podle aktuální potřeby, bez 

předem jasně definovaných postupů, kritérií a metod hodnocení (Urban, 2013). 

Pravidelné hodnocení zaměstnanců slouží ke zhodnocení a dokumentaci výkonu za 

uplynulé období a stanovení cílů na příští období. Probíhá podle předem definovaných 

postupů a jeho frekvence je zpravidla pololetní nebo roční, může však být dána i tzv. 

kontrolními body, tj. termíny splnění dohodnutých dílčích cílů. Jeho závěry slouží pro účely 

odměňování na základě výkonu, pro úpravy základní mzdy/platu či k plánování osobního 

rozvoje zaměstnanců.  

Jaké problémy mohou nastat a jak je budeme řešit? 

Pilařová (2008) zdůrazňuje, že bohužel ani ten sebelepší, dobře zavedený systém 

hodnocení nám nepomůže odstranit všechna úskalí hodnocení. Jakmile do procesu hodnocení 

vstoupí lidský faktor (osobnost hodnoceného a hodnotitele), je hodnocení objektivní reality 

poznamenáno naším subjektivním přístupem k realitě. Nicméně chyby můžeme 

minimalizovat tím, že pečlivě zvolíme a implementujeme systém hodnocení zaměstnanců 

v organizaci. Stejně důležité je i proškolení hodnotitelů k tomu, aby byli schopni rozpoznat 

časté chyby a vyhnout se jim. Nejčastější chyby pravidelného hodnocení zaměstnanců budou 

detailněji charakterizovány v podkapitole 3.2.5. 

Jak bude systém zaváděn?  

Jak uvádí Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005), při zavádění nového formálního systému 

hodnocení zaměstnanců je nutné nejdříve provést jeho experimentální ověření u vybraného 

vzorku zaměstnanců. Výsledky vyhodnotit, zjištěné nedostatky napravit a teprve pak systém 

hodnocení postupně zavést do celé organizace.  Je třeba počítat s tím, že zavedení systému 

hodnocení trvá dva až tři roky. 
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Jak bude hodnocení dokumentováno? 

Prvotním účelem formuláře hodnocení zaměstnanců je usnadnit hodnotící rozhovor mezi 

hodnotícími vedoucími a hodnocenými zaměstnanci. Standardizované formuláře pro 

hodnocení mají nejrůznější podobu: od čtivých esejí až po jednostrannou preferenci číselného 

nebo popisného výčtu. Dle Arthur (2010) jsou formuláře pro hodnocení zaměstnanců 

maximálně efektivní, když se používají k přezkoumání zaměstnancova výkonu od posledního 

rozhovoru nebo od data nástupu do zaměstnání po současnost, a to na základě požadavků a 

povinností určených v popisu pracovního místa. Doporučuje se, aby ve standardizovaném 

hodnotícím formuláři byly zachyceny čtyři základní oblasti hodnocení, tj. hodnocení cílů za 

uplynulé období, hodnocení pracovního a sociálního chování zaměstnance, shrnutí výsledků 

hodnocení a formulace jeho závěrů a stanovení nových pracovních a rozvojových cílů pro 

příští období. 

Možnosti využití formulářů pro hodnocení zaměstnanců: 

 podpora kariérního rozvoje umožňující zaměstnanci dále stavět na jeho silných stránkách, 

 stanovení konkrétních cílů pro danou pracovní pozici, které mají být splněny do termínu 

příštího formálního hodnocení zaměstnanců, 

 rozhodování o povýšení, přesunu na jinou funkci, přeřazení na nižší pracovní pozici, 

rozvázání pracovního poměru či zvýšení mzdy/platu v souladu s kulturou organizace, 

 pomoc specialistům na řízení lidských zdrojů orientovat se v závěrech hodnocení a 

doporučeních ohledně jakýchkoliv personálních změn, 

 zkvalitnění koučování a poradenství prováděného během hodnoceného období, 

 dokumentace potřeby školení, 

 poskytnout zaměstnancům prostor pro vyjádření svého názoru na hodnocení (Arthur, 

2010). 

 Jaké zodpovědnosti budou mít specialisté na řízení lidských zdrojů, linioví vedoucí a jaké 

ostatní zaměstnanci?  

Na tvorbě, implementaci, realizaci a kontrole uplatňování systému řízení pracovního 

výkonu a hodnocení zaměstnanců se podílejí specialisté na řízení lidských zdrojů, linioví 

manažeři i zaměstnanci. Role specialistů na řízení lidských zdrojů spočívá především ve 

zpracování systému hodnocení, jeho implementaci, organizaci procesu hodnocení a kontrole 

dodržování zásad hodnocení zaměstnanců. Mají rovněž na starosti školení hodnotitelů, řídí 

proces urovnávání sporů a hodnotí výsledky. Linioví manažeři hrají v procesu hodnocení 
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zaměstnanců rozhodující roli. Jsou tady proto, aby prostřednictvím lidí dosahovali výsledků, a 

musejí tedy řídit a hodnotit jejich výkon.  Klíčovou roli při tvorbě, realizaci a implementaci 

procesu řízení pracovního výkonu a systému hodnocení hrají i samotní zaměstnanci. Podílejí 

se na stanovení svých pracovních i rozvojových cílů a standardů, provádí sebehodnocení a 

v mnoha případech se účastní i hodnocení svých kolegů a nadřízených. Zapojením 

zaměstnanců do přípravy a implementace systému hodnocení můžeme získat řadu cenných 

podnětů, usnadní se vzájemná komunikace a zvýší se úspěšnost akceptace systému 

zaměstnanci (DelPo, 2007). Role a zodpovědnosti v procesu řízení pracovního výkonu a 

hodnocení zaměstnanců jsou podrobně charakterizovány v podkapitole 3.2.7. 

Jak budeme hodnotit efektivitu systému hodnocení? 

Jak už bylo několikrát zmíněno, hodnocení zaměstnanců je neoddělitelnou součástí 

procesu řízení pracovního výkonu zaměstnanců, a tudíž je velmi obtížné hodnotit efektivitu 

těchto dvou činností odděleně. Níže uvedená kritéria se proto vztahují jak k hodnocení 

efektivity procesu řízení pracovního výkonu, tak i k hodnocení zaměstnanců.  

Dle Armstronga (2011) je těžké zajistit, aby proces řízení pracovního výkonu a systém 

hodnocení zaměstnanců fungovaly efektivně, a to bez ohledu na to, jak pečlivě a opatrně byly 

vytvořeny a implementovány. Jejich fungování musí být soustavně sledováno a pravidelně 

vyhodnocováno. 

Kritéria, na jejichž základě je možné hodnotit úspěšnost procesu řízení pracovního 

výkonu a hodnocení zaměstnanců, by měla být zvolena již při zavádění procesu nebo 

v okamžiku, kdy dochází k jeho úpravám či změnám. Může se jednat např. o tato kritéria: 

▪ kritéria zlepšeného výkonu vztahující se k hlavním ukazatelům výkonnosti v podobě 

výstupu, produktivity, prodejů, kvality, spokojenosti zákazníků, návratnosti investic, 

▪ počet zaměstnanců, kteří mají plány osobního rozvoje, 

▪ počet zaměstnanců, kteří splnili vytýčené cíle v rámci svého vzdělávání a rozvoje, 

▪ kolik zaměstnanců je aktivně zapojeno do procesu řízení pracovního výkonu a hodnocení 

zaměstnanců, 

▪ zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců, 

▪ zvýšení úrovně kompetencí zaměstnanců, 

▪ splnění dohodnutých cílů, 

▪ dohodnuté a uskutečněné plány zlepšování pracovního výkonu, 
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▪ náklady vynaložené na vytvoření, implementaci a kontrolu procesu řízení pracovního 

výkonu a hodnocení zaměstnanců, včetně nákladů vynaložených na benchmarking 

v organizacích podobného zaměření, 

▪ zlepšení výkonnosti organizace. 

Na základě výzkumu, který byl realizován společností Boston Consulting Group a Světové 

federace asociací personálního řízení (World Federation of People Management Associations 

– WFPMA), se ukázalo, že organizace s vysokou odborností v klíčových HR postupech 

dosahují až 3,5krát vyššího růstu příjmů a až 2,1krát vyšších ziskových marží než ty, jejichž 

HR postupy jsou méně pokročilé. Do studie s názvem From Capability to Profitability: 

Realizing the Value of People Management se zapojilo více než 4200 manažerů z více než 

stovky zemí. Studie porovnávala ekonomickou výkonnost organizací s ohledem na 22 

klíčových oblastí řízení lidských zdrojů. Korelace mezi ekonomickou výkonností a 

sledovanými HR oblastmi byla nejsilnější v šesti z nich: nábor nových a retence stávajících 

zaměstnanců, talent management, budování zaměstnavatelské značky, řízení výkonnosti a 

odměňování, rozvoj leadershipu. V oblasti rozvoje leadershipu spoléhají nejvýkonnější 

organizace na modely, které jasně vymezují očekávané přínosy a chování lídrů. Jednou z 

hlavních součástí požadavků na práci lídra je rozvoj lidí a s tím spojené pobídky ve formě 

mzdy a rozvoje kariéry. V oblasti talent managementu vycházejí nejvýkonnější organizace z 

toho, že přísun talentů se nesmí omezovat jen na nástupce nejvyšších manažerů. Nabízejí 

rozvojové programy pro širší základnu talentů a usilují o získání mezinárodních talentů, 

vytvářejí horizontální i vertikální příležitosti rozvoje kariéry, podporují individuální rozvoj. V 

oblasti řízení výkonnosti vynikají nejvýkonnější organizace tím, že výkonnost sledují 

transparentně, mají spravedlivé a průhledné systémy měření výkonnosti a odměňování na 

základě individuálních schopností a odměňují nejen výsledky, ale i úsilí. 

Nejlepší metodou monitorování a vyhodnocování je ptát se, jak to fungovalo, těch, 

kterých se to týká – manažerů, vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců. Specialisté 

na řízení lidských zdrojů by se měli dozvědět pokud možno co nejvíce, a to od jednotlivců i 

od skupin. K hlavním oblastem zkoumání patří např. zjištění, jak fungoval proces stanovování 

cílů, jak probíhalo hodnocení zaměstnanců, jak fungoval proces poskytování zpětné vazby, 

jakékoli důkazy o zlepšení výkonu zaměstnanců, jak fungovala provázanost na ostatní 

personální činnosti, jak probíhalo koučování, do jaké míry byli zaměstnanci motivováni tímto 

procesem apod. Konečnou a rozhodující prověrkou je samozřejmě analyzování výkonnosti 
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organizace za účelem stanovení míry, v jaké lze zlepšení výkonu připsat řízení pracovního 

výkonu a systému hodnocení zaměstnanců.  

Jak tvrdí Armstrong (2011), prokázat přímou souvislost sice může být nemožné, ale 

podrobnější posouzení dopadu procesu může odhalit konkrétní oblasti, v nichž došlo ke 

zlepšení pracovního výkonu, o kterém by se dalo předpokládat, že mělo dopad na celkovou 

výkonnost organizace. 

Dle Hroníka (2006) musí efektivní systém hodnocení zaměstnanců splňovat tyto 

předpoklady: 

▪ má důslednou a přesvědčenou podporu top managementu,  

▪ je v souladu s kulturou organizace, 

▪ podporuje strategické cíle organizace a odpovídá jejím potřebám, 

▪ je akceptovaný zaměstnanci, 

▪ je administrativně nenáročný, 

▪ je provázán s ostatními personálními činnostmi, 

▪ je nepřetržitý, 

▪ je vyhodnocován. 

Posledním krokem přípravné fáze je implementace systému hodnocení zaměstnanců. 

Implementace systému musí započít informováním všech zaměstnanců se zavedením systému 

hodnocení a s jeho cíli. Toto seznámení provádí všichni manažeři s případným využitím 

podnikových informačních médií. Dalším krokem je příprava hodnotitelů. Hodnotitelé musí 

být proškoleni v tom, jak hodnotit a provádět hodnocení zaměstnanců a velký důraz je kladen 

na dobré zvládnutí hodnotícího rozhovoru. Školení by mělo být rovněž zaměřeno na 

proškolení komunikačních dovedností manažera. Důležité je, aby zácvik probíhal interaktivně 

– především formou hraní rolí. Účastníci zácviku prochází celým hodnotícím rozhovorem a 

též se připravují na možné komplikace. Při hraní rolí je důležité, aby „scénky“ nebyly obecné, 

ale co nejvíce z reálného prostředí dané organizace (Hroník, 2006). Školení hodnotitelů by 

mělo pokrývat zejména oblasti, které jsou znázorněné ve Schématu 3.10. 
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SCHÉMA  3.10   ZÁKLADNÍ OBLASTI ŠKOLENÍ 

 

ZDROJ: MATHIS, L. Robert a John H. JACKSON. Human Resource Managemenent. 12. ed. Mason: Cengage Learning, 

2008. ISBN 13: 978-0-324-54275-2. p. 349, vlastní grafické zpracování. 

Pilařová (2008) zdůrazňuje, že úspěšná implementace je podmíněna několika základními 

faktory. 

Změna je v souladu se strategickými cíli organizace a změny mají podporu 

managementu. Je-li plánovaná změna v souladu se strategickými cíli organizace, je nutné 

získat pro danou změnu podporu managementu. Podporou managementu dostává realizovaná 

změna prioritu a stává se žádanou změnou, při jejíž realizaci můžeme očekávat spolupráci 

ostatních zaměstnanců.  

Zajištění participace schvalovatelů i koncových uživatelů na tvorbě a procesu 

implementace změny. Příliš často se v praxi setkáváme s názorem, že specialisté na řízení 

lidských zdrojů jsou experti na personální záležitosti, a proto jsou to právě oni, kdo by měli 

vytvářet všechny personální systémy. Tento mýtus a současně jedna ze základních chyb při 

řízení změn je příčinou selhání procesu implementace systému hodnocení zaměstnanců.  Pro 

tvorbu nových systémů je užitečné sestavovat týmy, jejichž členové jsou zástupci různých 

úrovní řízení organizace (včetně nemanažerských úrovní) a různých skupin uživatelů 

(hodnotitelé, hodnocení, majitel procesu hodnocení, správci systému hodnocení a 

zpracovatelé výstupů hodnocení). 

Změna je pečlivě připravena. Předpokladem úspěšné implementace nového systému je 

pečlivá příprava této změny. Podstatou přípravy na změnu je tvorba vhodné komunikační 

strategie. Musíme si uvědomit, jakým cílových skupinám budeme změnu prezentovat, jaké 



39 

informace jim sdělíme a jakým způsobem. V rámci přípravy změny musíme věnovat 

pozornost jasnému a srozumitelnému definování změny, důvodům ke změně, kontextu 

změny, vztahu změny ke strategickým cílům organizace, výhodám změny, úzkým místům a 

důsledkům pro organizaci jako celek i pro jednotlivce. Promýšlíme potenciální otázky, 

námitky a argumenty různých účastníků změny. 

Změna je implementována ve vhodné vývojové fázi organizace. Při plánování změny 

bychom měli dobře zvážit načasování její implementace ve vztahu k vývojovým fázím 

organizace i křivkám vytíženosti zaměstnanců v průběhu roku.  

Změna je implementována od managementu směrem k výkonným zaměstnancům. 

Pokud se v organizaci rozhodujeme pro postupnou implementaci systému hodnocení, je 

nejlepší začít od vrcholového managementu. Pak postupujeme kaskádovitě dál, každý v roli 

hodnotitele má za sebou zkušenost hodnoceného a může například vnášet zpětnou vazbu 

k samotnému systému. Při postupu od managementu směrem k výkonným zaměstnancům 

můžeme včas odhalit případné problémy a úskalí, kterých se při implementaci na nižších 

stupních řízení můžeme vyvarovat nebo se na ně lépe připravit. 

Změna je provázána s ostatními systémy v oblasti řízení lidských zdrojů 

v organizaci.  Při implementaci změn musíme mít vždy na mysli provázanost změny 

s ostatními systémy v organizaci. V případě implementace systému hodnocení je nutné zajistit 

provázanost s ostatními systémy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jedná se především o systém 

odměňování, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, systém získávání a výběru zaměstnanců, 

plánování kariérního rozvoje zaměstnanců a plánování nástupnictví. 

FÁZE REALIZACE. V této fázi jsou hodnotitelem zaznamenávány poznatky o pracovním 

výkonu zaměstnance, plnění jednotlivých úkolů a dalších událostech souvisejících s prací 

zaměstnance. Tento krok je velmi důležitý, protože v rámci něj je vytvořen argumentační 

podklad pro vlastní hodnocení a vedení závěrečného hodnotícího rozhovoru. Následuje 

samotné hodnocení zaměstnanců, tj. shrnutí a vyhodnocení výsledků průběžného hodnocení 

zaměstnanců za určitý časový interval. V jejím rámci hodnotitel provede zhodnocení 

pracovních i rozvojových cílů zaměstnanců, hodnocení pracovního a sociálního chování 

zaměstnanců, hodnocení kompetencí a potenciálu zaměstnanců, provede shrnutí výsledků 

hodnocení a formulaci jeho závěrů a navrhne nové pracovní a rozvojové cíle pro příští období. 

Součástí fáze realizace je i příprava na hodnotící rozhovor a jeho realizace. Dle Wagnerové 

(2008) je hodnotící rozhovor těžištěm formálního hodnocení zaměstnanců. Prostřednictvím 

rozhovoru je možné získat komplexní pohled na výkonnost jednotlivce za minulé období a 

sladit pohled na výkonnost a problémové oblasti mezi nadřízeným a hodnoceným 
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zaměstnancem. Postup a zásady vedení hodnotícího rozhovoru jsou popsány v podkapitole 

3.2.6. 

FÁZE VYHODNOCENÍ. Posledním krokem v procesu hodnocení zaměstnanců je hodnocení 

jeho efektivity. Jak uvádí Hroník (2006), systém hodnocení by neměl po dobu tří let doznat 

zásadních změn. Zároveň by měl mít v sobě zabudovanou schopnost reagovat na změnu a 

potřeby, které se vyskytnou. Proto každý cyklus hodnocení musí být podroben zhodnocení, 

nakolik jednotlivé části procesu hodnocení podporují jeho cíle efektivním způsobem. Je nutné 

hlídat, aby se z hodnocení nestala byrokratická záležitost. K měření efektivity systému 

hodnocení je možné použít již dříve zmíněná kritéria. 

3.2.3  METODY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

V odborné literatuře je popsána a v praxi aplikována řada metod pro hodnocení 

zaměstnanců. Specialisté na řízení lidských zdrojů a vedoucí zaměstnanci se často přiklání 

k metodám, které jsou pro hodnotitele i hodnocené nejsnáze pochopitelné a zvládnutelné 

(Dvořáková, 2012). Jak už bylo výše zmíněno metody hodnocení je možné rozdělit na dvě 

velké skupiny, a to na metody srovnávací a nesrovnávací. 

SROVNÁVACÍ METODY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Ke srovnávacím metodám hodnocení zaměstnanců patří: metoda stanovení pořadí 

(Ranking Method), metoda přidělení bodů (Points Method), metoda párového srovnávání 

(Paired-Comparison Method) a nucené distribuce (Forced Distribution Method). Srovnávací 

metody jsou použitelné pro malé skupiny zaměstnanců, které vykonávají stejnou nebo 

podobnou práci, ale jsou problematické pro větší skupiny složené ze zaměstnanců na různých 

pracovních pozicích (Wagnerová, 2008). 

Metoda stanovení pořadí (Ranking Method) je založena na principu seřazení 

hodnocených zaměstnanců dle předem vybraného kritéria od nejlepšího zaměstnance 

(zaměstnanec s nejlepším výkonem nebo s nejvyšší úrovní kompetence) po nejhoršího 

(zaměstnanec s nejhorším výkonem nebo s nejnižší úrovní kompetence) a nachází uplatnění u 

jednokriteriálního hodnocení (např. podle tržeb).   

Metoda přidělení bodů (Points Method) se využívá při posuzování podle více kritérií, 

kdy nestačí v těchto kritériích určit pořadí. Na body lze převést výsledky v různých oblastech, 

které jsou vyjádřeny různými hodnotami a vyjádřit tak profil kvalit u hodnoceného (Hroník, 

2006). 
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Metoda párového srovnávání (Paired-Comparison Method). Při hodnocení pomocí této 

metody srovnáváme každého s každým a bod je připsán tomu lepšímu. Součtem bodů ve 

všech srovnáních získáme pořadí hodnocených zaměstnanců nebo je můžeme zařazovat do 

skupin podle počtu získaných bodů. 

Metoda nucené distribuce (Forced Distribution Method) spočívá v tom, že hodnotitel je 

nucen umístit určité procento zaměstnanců do výkonnostních skupin (např. A-nedostatečná 

úroveň 10%, B-nízká úroveň 20%, C-postačující minimální úroveň s dílčími výhradami 40%, 

D-optimální úroveň 20%, E-excelentní úroveň 10%) na základě  Gausovy křivky. Cílem této 

metody je překonat tendenci ke klasifikování středními hodnotami u manažerů, kteří neradi 

používají velmi nízké nebo dokonce i velmi vysoké klasifikace. Organizace je mohou použít 

k tomu, aby byli vidět ti nejvýkonnější zaměstnanci a mohli být zařazeni do programu řízení 

talentů, ale rovněž k tomu, aby bylo možné rozpoznat zaměstnance s nevyhovující úrovní 

výkonu a učinit potřebné kroky vedoucí k jejich zlepšení nebo tyto zaměstnance propustit.  

NESROVNÁVACÍ METODY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

U nesrovnávacích metod jde o hodnocení jednotlivců zpravidla na základě předem 

standardizovaných hodnotících kritérií se stanovenou škálou možných odpovědí. K nejčastěji 

používaným metodám hodnocení zaměstnanců patří: metoda řízení podle cílů (Management 

by Objectives – MBO), hodnotící stupnice (Rating Scales), metoda BARS (Behaviourally 

Anchored Rating Scales), metoda klíčových (kritických) událostí (Critical Incidents Method), 

Assessment Centre (AC), hodnocení na základě norem/standardů (Appraisal Based on 

Standards). 

Řízení podle cílů (Management by Objectives – MBO) je založeno na hodnocení plnění 

cílů. Dle Boone a Kurtz (2011) cíle pomáhají zaměstnancům zaměřit se na důležité aspekty 

jejich práce. Participace zaměstnanců na stanovení jejich cílů zvyšuje jejich motivaci a 

povzbuzuje je k lepšímu výkonu.  

Řízení podle cílů je metoda, při které zaměstnanec uzavře se svým nadřízeným dohodu o 

cílech své práce na určité období, je sestaven akční plán, jak a kdy budou cíle plněny, jsou 

vymezena kritéria k hodnocení toho, zda je cílů dosaženo a pravidelně se hodnotí realizace 

cílů a to až do termínu jejich splnění. Celý proces stanovení cílů tudíž začíná formulováním 

dlouhodobých cílů a kaskádovitě spadá dolů přes cíle organizace, cíle menších organizačních 

divizí až k individuálním cílům. Následně jsou stanoveny akční plány, tzn. specifické kroky 

pro dosahování cílů a časový rozvrh pro jejich plnění. Důležitou součástí je sebeřízení, kdy 

předpokladem úspěchu metody MBO je kvalitní motivace, znalost MBO a úsilí, které jsou 
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nenahraditelné pro samostatné plnění úkolů. Posledními kroky v rámci modelu procesu MBO 

jsou měření a posuzování dosažení stanovených cílů, respektive koučování. Model procesu 

MBO je znázorněn ve Schématu 3.11. 

Pro každé hodnotící období se doporučuje stanovit 3-5 cílů, přičemž obvykle 1-3 cíle se 

týkají výkonu, 1-2 cíle se týkají rozvoje potenciálu, 1-2 cíle se týkají pracovního chování. 

Jaký bude poměr v počtu cílů té které kategorie, závisí na charakteru dané pracovní funkce, 

výsledků za uplynulé období a na stanovených prioritách pro další období. Cíle musí být 

stanoveny na základě vzájemné dohody mezi manažerem či vedoucím pracovníkem 

(hodnotitelem) a hodnoceným zaměstnancem. 

 

SCHÉMA  3.11   MODEL PROCESU MBO 

 

ZDROJ: HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2, s. 59. 

Tato metoda je v praxi používaná hlavně pro zaměstnance v řídících a odborných 

funkcích (tzn., že je použitelná jak pro manažery, tak i pro technicko-hospodářské 

zaměstnance). Výhodou metody je její univerzálnost (lze ji použít pro všechny kategorie 

zaměstnanců) a zapojení zaměstnanců do stanovování cílů a cest, jak těchto cílů dosáhnout, 

což je více motivuje ke splnění cílů. V rámci této metody je dán velký osobní prostor 

iniciativním jedincům, zatímco ostatní metody vyžadují plnění, tato metoda motivuje 

k samostatnosti (Holoubková, 2011). K nevýhodám patří obtížnost stanovení 

kvantifikovatelných a měřitelných cílů pro vedoucí zaměstnance a specialisty a problémy při 

vyjednávání o nich a z toho plynoucí časová náročnost metody. 
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Hodnotící (klasifikační) stupnice (Rating Scales) patří k nejhojněji využívaným 

metodám hodnocení. Klasifikace mohou mít slovní, numerickou či grafickou podobu. V praxi 

je velmi často používána numerická škála v kombinaci se slovním upřesněním (4-vynikající 

výkon, 3- velmi dobrý výkon, 2- zlepšující se výkon, 1- podprůměrný výkon, 0- nedostatečný 

výkon). Při tvorbě hodnotících stupnic zvažujeme, zda použijeme lichý nebo sudý počet 

stupňů. Nejčastější a nejoblíbenější je pětistupňová stupnice, která nabízí dostatečný prostor 

pro diferenciaci, a kterou jsou schopni zvládnout lidé s různou zkušeností. Můžeme použít 

klasickou školní stupnici se známkováním od 1 do 5 nebo, jak je uvedeno na příkladu výše, 

někteří hodnotitelé používají pětidílné stupnice, které se snaží vzdálit podobnosti se školním 

známkováním a volí stupnici od 0 do 4. Problémem klasické pětidílné stupnice je sklon lidí 

hodnotit hodnotami ze středu stupnice, tzv. chyba centrální tendence. Sudý počet stupňů 

postrádá střední hodnotu a nutí hodnotitele přiklonit se jednoznačně k pozitivnímu nebo 

negativnímu hodnocení. Tvrdí se, že největší motivační účinek má šestistupňová klasifikace, 

která je navíc doplněna o detailnější slovní interpretaci, jakou je např. tato:  

A- excelentní výkon (plnění všech cílů a požadavků a trvale výrazně úspěšná práce, která 

významně prohlubuje působnost a vliv celého pracovního místa; 

B- výborný výkon, plnění všech cílů a požadavků a dosahování pozoruhodných výsledků 

překračujících normální očekávání pracovního místa; 

C- dobře vyvážený výkon, plnění cílů a požadavků pracovního místa, soustavné provádění 

práce kvalifikovaným a efektivním způsobem; 

D- přijatelný výkon, pracovní výkon je lepší v některých aspektech práce než v jiných a plní 

se většina cílů, ale s proměnlivou mírou efektivnosti; 

E- stěží efektivní výkon, plnění menšího množství úkolů nebo požadavků, takže je nutné 

významné zlepšení výkonu; 

F- nepřijatelný výkon, neplnění většiny cílů nebo požadavků a zjevný nedostatek snahy 

zlepšit pracovní výkon, případně nedostatečné kompetence, a to navzdory předchozímu 

upozornění (Koubek, 2004). 

Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) je zaměřena na hodnocení 

chování zaměstnance požadované k úspěšnému vykonávání práce. Vychází se z toho, že 

žádoucí chování má za následek i efektivní vykonávání práce. Je založena na vytváření 

hodnotících stupnic pro jednotlivé aspekty pracovního jednání a na definici žádaného 

pracovního jednání na daném pracovním místě jako předpokladu efektivního výkonu pracovní 

činnosti. Princip spočívá v tom, že pracovní jednání je zařazeno do několika hodnotících 
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stupňů v rozmezí od „excelentní“ až po „ nevyhovující“. Výhodou této metody je, že pro 

každý stupeň hodnocení je zpracován slovní popis znaků pracovního chování odpovídající 

tomuto stupni. Další výhodou je to, že na přípravě hodnotících stupnic se podílejí jak vedoucí 

zaměstnanci ve spolupráci s personalisty, tak i samotní držitelé pracovních míst, což zvyšuje 

pravděpodobnost, že hodnocení bude pro zaměstnance přijatelné. Při využití této metody je 

rovněž zajištěna dostatečná zpětná vazba na výkon zaměstnance. Nevýhodou této metody je 

její časová náročnost na přípravu. 

Klasifikační stupnici zpravidla připravují manažeři společně se zaměstnanci na 

příslušných pracovních pozicích. Proces tvorby klasifikační stupnice při použití metody 

BARS je znázorněn ve Schématu 3.12. 

SCHÉMA  3.12   PROCES TVORBY KLASIFIKAČNÍ STUPNICE V RÁMCI METODY BARS 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Metoda klíčových událostí (Critical Incidents Method) je v praxi využívána spíše jako 

doplňková metoda. Je založena na pozorování a zaznamenávání klíčových událostí, které se 

zaměstnanci staly při plnění pracovních úkolů v daném období. Jedná se hlavně o vysoce 

efektivní nebo výrazně neefektivní výkony či chování zaměstnance. Výsledkem hodnocení je 

výčet všech pozitivních a negativních klíčových případů. Předpokladem efektivnosti této 

metody je být co nejvíce popisný a konkrétní, aby bylo možné rozumět zápisu i po půl roce. 

Použití metody klíčových událostí spolehlivě brání efektu posledního měsíce, který 

„překrývá“ dřívější události. Největší výhodou této metody je to, že spojuje neformální 

hodnocení s formálním, protože je orientována na konkrétní situace a vede hodnotitele 

k tomu, aby v dané situaci reagoval a poskytl zpětnou vazbu na místě. 

V rámci metody Assessment Centre (AC) jsou využívány různé skupiny metod, jako 

jsou řešení případových studií, psychologické testy, řešení modelových situací, hraní rolí, 

strukturované rozhovory, prezentace a další. Cvičení jsou řešena individuálně nebo 

skupinovou formou. Hodnocení provádí několik speciálně proškolených interních hodnotitelů 

(personalisté, přímý nadřízený, manažeři z vyšších úrovní řízení) i externích hodnotitelů 

(psycholog, specialista pro danou odbornou oblast či zástupce organizace, která se může na 

tvorbě AC podílet). Výhodou metody je to, že je poskytován komplexní pohled na výkon 
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a potenciál hodnoceného zaměstnance. Nevýhodou je, že v průběhu Assessment Centre 

získáváme informace o momentálním výkonu jedince v uměle vytvořených podmínkách a ten 

nemusí nutně korespondovat s výkonem v reálné situaci. Další nevýhodou je poměrně velká 

finanční náročnost této metody. 

Od jiných metod, které jsou používány k hodnocení zaměstnanců, AC je odlišena 

zejména naplněním tří základních principů: 

   Princip vícero očí – zdrojem efektivity Assessment Centre jsou především pozorovatelé-

hodnotitelé. Heterogenita, dostatečný počet a profesionalita assessorů jsou základními 

prvky efektivity.  

   Princip různého úhlu pohledu – jednotlivé metody, které jsou v rámci Assessment Centre 

používány, nejsou nové či jedinečné. Jedním z předpokladů efektivního AC je možnost 

„vidět“ účastníka v různých situacích. Při používání odlišných skupin metod je 

hodnotitelům umožněn jiný úhel pohledu. 

 Princip sledování změny v ohraničeném čase -  Assessment centre obvykle trvá jeden 

den. Delší doba trvání je dána především užitím většího množství metod, pomocí nichž 

jsou dané problémy zkoumány z různých úhlů pohledu. Možnost vidět a slyšet druhého 

po delší časový a souvislý čas vytváří předpoklad pro přesnější a komplexnější závěry 

(Hroník, 2002). 

Hodnocení na základě norem/standardů (Appraisal Based on Standards) je založeno 

na porovnání závazných, zpravidla dlouhodoběji platných výkonových norem a standardů 

kvality se skutečným výkonem zaměstnance. Nejčastěji je tato metoda používána pro 

hodnocení výrobních dělníků, kde jsou normy většinou stanoveny pomocí časových studií, 

vzorku práce nebo výkonu vybraných zaměstnanců. Tradiční postup, při jejím použití je 

následující (viz Schéma 3.13): 

SCHÉMA  3.13   POSTUP PŘI POUŽITÍ METODY HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ NOREM/STANDARDŮ

 
ZDROJ: vlastní zpracování 
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 Stanovení norem/standardů nebo očekávané úrovně výkonu. 

 Projednání norem/standardů se zaměstnanci. Předpokladem použití výkonových norem je 

nejen jejich jasnost a srozumitelnost, ale i spoluúčast zaměstnanců na jejich stanovení 

podporující přijetí norem jako spravedlivých a přiměřených (Urban, 2013). 

 Porovnání výkonu každého zaměstnance se stanovenými normami/standardy. 

Výhodou výkonových norem je, že tvoří objektivní měřítka pro posuzování výkonu na 

určitých pracovních pozicích. Nevýhodou metody je, že u různých kategorií zaměstnanců je 

různá míra její použitelnosti a stále převažuje názor, že je vhodná pouze pro dělnické pozice a 

nelze porovnávat výkon na pracovních místech s rozdílnou náplní práce. 

3.2.4 KOMPETENCE A KOMPETENČNÍ MODELY 

Kompetenční modely jsou v praxi stále více používány, a to především v organizacích se 

zahraniční účastí (Hroník, 2006). Kompetence
2
 jsou definovány jako prokazatelné 

charakteristiky osoby zahrnující znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a chování, které 

jsou důležitým nástrojem k dosažení očekávaných výsledků práce a přispívají k úspěchu 

organizace.  Kompetenční modely představují soubor různě uspořádaných kompetencí.  

Dle Vodáka a Kucharčíkové (2011) vstupují do kompetencí složky osobnosti, které 

můžeme rozdělit do pěti kategorií: 

▪ Motivy – vše, co podněcuje činnost člověka určitým směrem, vnitřní pohnutky, jež 

povzbuzují a udržují aktivitu. 

▪ Rysy představují charakteristiky osobnosti. Jde především o temperament, kterým je 

určováno, jak bude člověk emocionálně reagovat na podněty z okolí. 

▪ Vnímání sebe samého má vliv na osobní přesvědčení, zda člověk dokáže daný úkol 

zvládnout, obsahuje víru ve vlastní schopnosti. 

▪ Vědomosti zahrnují všechny poznatky získané v určité oblasti související s prací 

vykonávanou na dané pracovní pozici. 

▪ Dovednosti zajišťují, že člověk je schopen vykonat činnosti související s nějakým 

úkolem. 

                                                 
2
 Pojem kompetence se dnes běžně používá ve dvou základních významech. Prvním je kompetence jako 

pravomoc, oprávnění, obyčejně udělené nějakou autoritou nebo patřící nějaké autoritě. Druhý význam slova 

kompetence zdůrazňuje schopnost vykonávat nějakou činnost, umět ji vykonávat, být v příslušné oblasti 

kvalifikovaný. Tento druhý význam je spojen s manažerskými kompetencemi a v této doktorské dizertační práci 

je používán termín kompetence v tomto smyslu. 
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ČLENĚNÍ KOMPETENCÍ 

Dle Hroníka (2006) můžeme kompetence členit: 

▪ Ze sociálně-psychologického hlediska na kompetence řešení problému, interpersonální 

kompetence a kompetence sebeřízení. 

▪ Podle kompetenční orientace organizace na orientaci produktovou (kompetence řešení 

problému), orientace zákaznická (kompetence interpersonální), orientace provozní a 

systémová (kompetence sebeřízení). 

Kompetence můžeme rovněž rozdělit podle toho, jak pomocí nichž můžeme předpovídat 

výkon v určité pracovní pozici, a to na prahové kompetence (základní charakteristiky, které 

každý potřebuje pro danou pozici jako minimální, aby splnil přidělené úkoly) a na odlišující 

kompetence (rozlišují vynikající výkony od průměrných). Další pohled na dělení kompetencí 

je založen na typu práce a na něj navázaných potřebných dovednostech. Výsledný profil 

konkrétní pozice vzniká jako kombinace dovedností z těchto tří kategorií: manažerské 

kompetence (dovednosti a schopnosti, které přispívají k vynikajícímu výkonu v roli manažera, 

např. řešení konfliktů, strategické myšlení, koučování a další), interpersonální kompetence 

(nezbytné pro efektivní komunikaci a budování pozitivních vztahů s ostatními, např. empatie, 

vyjednávání, prezentační dovednosti a další) a technické kompetence (dovednosti vztahující 

se ke konkrétní pracovní pozici, např. programování, sběr dat a jejich analýza, sestavování 

rozpočtu a další). Kompetence lze rozdělit i na základě toho, pro kterou skupinu zaměstnanců 

jsou určeny, a to na kompetence klíčové (pro všechny zaměstnance), týmové (pro skupiny, 

které jsou vzájemně závislé a projektově zaměřené), funkční (personalistika, finance, 

marketing atd.), vůdcovské a manažerské (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).  

TYPOLOGIE KOMPETENČNÍCH MODELŮ 

Jak uvádí Kovács (2009), kompetenční modely popisují v různé míře detailnosti 

konkrétní kombinace znalostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou 

potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci. Tyto kombinace jsou pak strukturovány do 

různě velkých celků, které mohou být označovány jako soustavy, mapy, profily, skupiny a 

seznamy kompetencí. Jaký kompetenční model a s jakou mírou konkretizace jednotlivých 

kompetencí nakonec vznikne, závisí na záměrech každé organizace. Každý kompetenční 

model lze rozlišit podle tří charakteristik, jak je znázorněno ve Schématu 3.14.  
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SCHÉMA  3.14   TYPOLOGIE KOMPETENČNÍCH MODELŮ 

 

ZDROJ: HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1458-5, s. 33. 

KOMPETENČNÍ MODEL JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Kompetenční modely poskytují dobrý základ pro vytvoření integrovaného systému řízení 

lidských zdrojů. Kompetenční modely slouží nejen jako nástroj pro vertikální, ale i 

horizontální integraci. V rámci řízení lidských zdrojů jsou považovány za spojující prvek 

všech aktivit. Pole možností využití kompetenčních modelů v procesech řízení lidských 

zdrojů jsou zachycena ve Schématu 3.15. 

Kompetenční model a výběr zaměstnanců 

Všechny nebo jen vybrané kompetence jsou vhodnými kritérii při výběrovém řízení. Ke 

každé kompetenci máme příklady chování, které lze v reálné situaci pozorovat. K němu se 

snadněji dostaneme v rámci Assessment Centre. Při vedení výběrového rozhovoru je 

nevyhnutelné, aby byl tazatel dobře připraven vést rozhovor na bázi kompetencí. 

Kompetenční rozhovor je postaven na základě behaviorálního interview, v němž se ptáme na 

konkrétní příklady a situace. 

Kompetenční model a rozvoj zaměstnanců 

O tom, že stále se učící organizace a kompetentní lidé představují klíčové konkurenční 

výhody, se přesvědčuje stále více vrcholových manažerů a majitelů firem. V kompetenčním 

přístupu je rozvoj zaměstnance vnímán jako dialog mezi ním a jeho nadřízeným. Manažerovi 

už nestačí jednoduché vyplnění formuláře, ale potřebuje všechny pokroky i neúspěchy 

analyzovat a dokumentovat.  
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SCHÉMA  3.15   UPLATNĚNÍ KOMPETENČNÍHO MODELU 

 

ZDROJ: HRONÍK, František, Jitka VEDRALOVÁ a Luboš HORVÁTH. Kompetenční modely. Projekt ESF učit se praxí. 

Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-904133-2-0, s. 51. 

Manažer sehrává v takové kultuře roli podporovatele, nejen statisty a závěrečného 

hodnotitele. Odpovědnost za rozvoj je přesouvána na samotné zaměstnance a manažer jim je 

na cestě k vyšší výkonnosti všemocně nápomocen (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).  

Jak uvádí Hroník, Vedralová a Horváth (2008), v rámci kompetencí a kompetenčních 

modelů jsou vytvářena kritéria, která můžeme uplatnit při identifikaci rozvojových potřeb, 

mezery a možnosti. Stejně tak je můžeme používat při vyhodnocování efektivity vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců. Na základě identifikovaného kompetenčního profilu na úrovni 

organizace, oddělení, pracovní skupiny/týmu a jedince je pak designován rozvojový program. 

Kompetenční modely a hodnocení zaměstnanců 

Nejčastější využití kompetenčního modelu nalezneme při hodnocení zaměstnanců. Je 

zřejmé, že hodnocení kompetencí nepokrývá celý obsah hodnocení. Přesto je jeho významnou 

součástí, protože je základem pro další rozvoj zaměstnance. Hodnocení pomocí modelu 

kompetencí můžeme považovat za velmi účinný nástroj kontroly a usměrňování 

manažerského chování a jednání v procesu řízení. 

Při vytváření systému hodnocení založeného na kompetencích bychom měli postupovat 

v následujících krocích: 

▪ Identifikace kompetencí potřebných k vynikajícímu výkonu v dané pozici. Je nutné 

definovat i očekávanou míru rozvoje kompetencí. 
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▪ Vytvoření modelu, ve kterém je definována celková koncepce, způsob hodnocení, 

pravidelnost hodnocení, záznamové formuláře a ostatní podklady potřebné pro celkovou 

funkčnost systému. 

▪ Zaškolení manažerů a ostatních zaměstnanců v používání hodnotícího formuláře a 

v jednotném chápání hodnocených kompetencí, tedy trénink dovedností potřebných pro 

realizaci hodnotícího rozhovoru. Formulář musí obsahovat prostor, kde se zaznamenávají 

konkrétní behaviorální projevy každé kompetence. V průběhu roku musí zaměstnanec a 

jeho nadřízený získávat důkazy o přítomnosti kompetence a o míře jejího rozvoje (Kubeš, 

Spillerová, Kurnický, 2004). 

Výsledkem hodnocení zaměstnanců na základě kompetenčního modelu je shoda mezi 

hodnoceným a hodnotitelem v následujících bodech: 

▪ znalost aktuální úrovně kompetencí, 

▪ vyžadované úrovni kompetence, 

▪ akčním plánu a rozvojových cílech hodnoceného zaměstnance, 

▪ formě pomoci při rozvoji kompetencí ze strany nadřízeného.  

Kompetenční modely a odměňování zaměstnanců 

Nejnáročnější je propojení systému hodnocení kompetencí se systémem odměňování. 

Odměňování samo o sobě je velmi citlivou záležitostí a jakékoliv změny musí být pečlivě 

promyšleny, připraveny, komunikovány a řízeny. Hlavním požadavkem na systém 

odměňování je, aby podporoval motivaci zaměstnanců, aby byl transparentní a spravedlivý. 

Hodnocení kompetencí je realizováno nejčastěji jedenkrát ročně a této periodě odpovídá také 

změna pevné složky mzdy/platu. Úzký vztah mezi úrovní kompetence a výší pevné složky 

platu/mzdy vychází z principu členění platových/mzdových tarifů (stupňů) podle schopnosti 

zaměstnanců vykonávat různě náročné pracovní činnosti (podle úrovní kompetencí), nikoliv 

podle zastávané pozice, počtu odpracovaných let apod.  

MĚŘENÍ ÚROVNĚ KOMPETENCÍ 

Jsou-li kompetence pro pracovní pozici definovány, je potřebné „změřit“, do jaké míry je 

u zaměstnance daná kompetence rozvinuta. Měřením zjistíme velikost rozdílu mezi 

skutečným stavem a žádoucím stavem. Panují různé názory na měření úrovně kompetencí, na 

to, zda kompetence vůbec lze změřit. Měření kompetencí není totiž jednoduchou záležitostí. 

Existuje více metod měření, které se liší v přesnosti posouzení, náročností použití a větší, či 

menší vhodnosti pro různé typy kompetencí. Těžiště měření spočívá v pozorování chování 
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manažerů (zaměstnanců) v různých situacích, jako například během cvičení nebo při použití 

podnětů. Velkou skupinu metod pro posouzení kompetencí představují tzv. analogové 

metody. Pro posouzení jsou využívány situace, které se v práci manažera (zaměstnance) 

vyskytují přímo, nebo situace velmi podobného charakteru. Mezi analogové metody patří 

skupinová cvičení, hraní rolí, došlá pošta, případové studie a prezentace. Pomocí těchto metod 

zkoumáme chování tady a teď, v podobě, jak je to vyprovokováno podnětnou situací. Druhou 

skupinou metod jsou tzv. analytické metody, jako jsou testy schopností, motivační testy a 

dotazníky všech zájmů. K dalším metodám posuzování úrovně kompetencí patří tzv. 

Competency Based Interview (CBI-nástroj, který přivádí hodnoceného manažera 

k identifikování a analyzování minulých událostí a v odpovědích hledá hodnotitel důkazy o 

přítomnosti kompetencí) a 360° zpětná vazba (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004).  

3.2.5   NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PRAVIDELNÉHO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Bohužel ani ten sebelepší, dobře zavedený systém hodnocení nám nepomůže odstranit 

všechna úskalí hodnocení. Jakmile do procesu hodnocení vstoupí lidský faktor (osobnost 

hodnoceného a hodnotitele), je hodnocení objektivní reality poznamenáno naším subjektivním 

přístupem k realitě. 

Dle Stýbla, Urbana a Vysokajové (2009) můžeme chyby, kterých se manažeři při 

hodnocení zaměstnanců dopouštějí, rozdělit do dvou hlavních skupin. Do první patří chyby 

spojené se špatnou nebo nedostatečnou přípravou hodnocení ze strany manažerů i organizace. 

Druhou skupinu tvoří chyby, které pramení ze sklonu hodnotitelů padat při hodnocení do 

některých psychologických „pastí“. 

Nedostatečná příprava hodnocení může pramenit jak z přístupu manažera, tak 

z nedostatečné pozornosti věnované přípravě, realizaci a implementaci systému hodnocení ze 

strany organizace. Jde především o chybně nebo nejasně stanovená kritéria hodnocení, 

špatnou metodiku hodnocení, nedostatečnou objektivizaci příčin úrovně pracovního výkonu 

zaměstnanců, nedostatečnou metodickou přípravu hodnotitelů, nevhodný průběh procesu 

hodnocení, formálnost hodnocení, nedostatečnou účast zaměstnanců na celém průběhu 

hodnocení, nedostatečnou vazbu mezi hodnocením a ostatními personálními činnostmi 

(odměňování, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, kariérní růst zaměstnanců apod.). 

K častým zdrojům chyb pravidelného hodnocení zaměstnanců patří i skutečnost, že při 

hodnocení lze poměrně snadno padnout do několika psychologických „pastí“. Nejčastější 

chyby, kterých se manažeři (hodnotitelé) dopouštějí, jsou uvedeny ve Schématu 3.16. 
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Jedním z hlavních problémů hodnocení zaměstnanců je hrozba jeho subjektivity. K jejím 

zdrojům patří nejen osobní vztahy, ale i systematické hodnotitelské chyby. Prostor pro 

subjektivitu vzniká zejména tehdy, pokud se při hodnocení neopíráme o dostatečně kvalitní 

hodnotící kritéria a dostatek hodnotících podkladů.  Pro posílení objektivity hodnotících 

kritérií vztahujících se k chování zaměstnance jsou používány metody založené na 

behaviorálních hodnotících stupnicích (metoda BARS). K dalším nástrojům omezujícím 

subjektivitu patří hodnocení ze strany spolupracovníků, podřízených, zákazníků, expertů 

apod. 

Chyby můžeme minimalizovat tím, že pečlivě zvolíme a implementujeme systém 

hodnocení zaměstnanců v organizaci. Stejně důležité je i proškolení hodnotitelů k tomu, aby 

byli schopni rozpoznat časté chyby a vyhnout se jim.  Jak uvádí Wagnerová (2008) ochranou 

proti hodnotitelským chybám je i důkladná příprava, kvalita všech fází hodnocení a 

odpovědný vztah mezi oběma stranami. Objektivní hodnocení vyžaduje důslednou přípravu 

hodnotitelů i hodnocených. 

SCHÉMA  3.16   NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

ZDROJ: MATHIS, Robert L. a John H. JACKSON. Human Resource Managemenent. 12th ed. Mason: Cengage Learning, 

2008. ISBN 13: 978-0-324-54275-2, s. 350, upraveno. 
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3.2.6   VEDENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 

Vedení hodnotícího rozhovoru (Appraisal Interview) je jedním z nejnáročnějších úkolů 

manažerů. V rámci pravidelných formálních setkání můžeme otevřeně hovořit o výkonu 

zaměstnance, jeho potenciálu a identifikovat potřeby v oblasti rozvoje a kariéry. Důležitou 

součástí hodnotících rozhovorů je rovněž dohoda o možné pomoci a podpoře ze strany 

manažera.  

Pro efektivní vedení hodnotícího rozhovoru je důležité si uvědomit, že hodnocení má tři 

fáze: příprava na hodnotící rozhovor, hodnotící rozhovor, aktivity po ukončení hodnotícího 

rozhovoru.  

PŘÍPRAVA NA HODNOTÍCÍ ROZHOVOR 

Na rozhovor by se měly připravit obě strany, jak hodnotitel, tak hodnocený. Ve fázi 

přípravy na hodnotící rozhovor se hodnotitel obvykle účastní školení. V zásadě by se dané 

školení nemělo týkat jen dovedností hodnotitelů, tzn. „jak hodnotit“, ale rovněž je podstatné, 

aby manažeři pochopili, proč je hodnocení zaměstnanců důležité pro organizaci i pro samotné 

zaměstnance. K základním dovednostem osob, které vedou hodnotící rozhovory, patří 

především: kladení správných otázek, aktivní naslouchání, poskytování zpětné vazby. 

Zaměstnanci by měli být předem informování o termínu hodnocení, o místu konání 

hodnotícího rozhovoru a oblastech, kterých se bude hodnocení týkat. Hodnotící rozhovor by 

měl probíhat v příjemném a klidném prostředí a neměl by být nikým a ničím přerušován.  

Ze strany hodnotitele by se příprava měla zaměřovat především na: 

 rekapitulaci celkových výsledků zaměstnance za uplynulé období, 

 shrnutí silných a slabých stránek zaměstnance, 

 přehled konkrétních úspěchů i neúspěchů zaměstnance, 

 přemýšlení o možných akcích nebo činnostech, které by pomohly ke zlepšení výkonu 

zaměstnance, o možné podpoře ze strany manažera, 

 možné směry dalšího rozvoje zaměstnance a na možnosti jeho kariéry, 

 navržení osobních cílů zaměstnance pro následující období, 

 přípravu podkladů pro odměňování hodnocených zaměstnanců - jestliže zaměstnanci vidí 

vazbu mezi výsledky svého hodnocení a přiznanými prémiemi nebo odměnami a 

povýšením, vnímají tento systém jako objektivní nástroj pro měření jejich přínosu pro 
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společnost, věnují pak více času své přípravě na hodnotící rozhovor a aktivněji se ho 

účastní.  

Příprava hodnoceného zaměstnance spočívá především v hledání odpovědí na tyto 

otázky: 

▪ Čeho bylo dosaženo během minulého hodnotícího období (konkrétní příklady)? 

▪ Kterých cílů nebylo dosaženo a proč? Jak je možné výkon do budoucna zlepšit? 

▪ Jaké jsou slabé a silné stránky hodnoceného? 

▪ Jaké jsou potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje hodnoceného? 

▪ Jaká je představa jeho kariéry? 

▪ Jakou podporu a pomoc je možné očekávat ze strany nadřízeného? 

▪ Jaké budou cíle hodnoceného pro budoucí hodnotící období? 

HODNOTÍCÍ ROZHOVOR 

Doporučuje se vytvořit pozitivní, přátelskou a klidnou atmosféru. Dobrý a konstruktivní 

rozhovor by měl začít vysvětlením jeho účelu, cíle a seznámím hodnoceného se strukturou 

rozhovoru. Součástí hodnotících rozhovorů by mělo být i sebehodnocení zaměstnanců. 

Možnost participovat na procesu hodnocení výkonu zvyšuje míru motivace zaměstnanců a 

odbourává subjektivitu hodnocení během hodnotícího rozhovoru. Avšak sebehodnocení může 

fungovat jen v situacích, kdy zaměstnanci mají jasně stanovené cíle a standardy, podle 

kterých jsou hodnoceni. Je nutné si uvědomit, že se hodnotí výkon a ne osobnost. Při 

hodnocení bychom se měli zaměřit na hodnocené období a nepřenášet výsledky z minulého 

hodnocení. Měly by být kladeny otázky, které podněcují zaměstnance k reakci a k vyjádření 

vlastních názorů a nápadů. Doporučuje se neklást otázky, které vyžadují pouze odpověď 

„ano“ nebo „ne“. Je vhodnější začít interview diskusí o silných stránkách zaměstnance a klást 

důraz na dobře odvedenou práci. Ptát se zaměstnanců jak na jejich úspěchy, kterých dosáhli 

v průběhu hodnotícího období, tak na záležitosti, ze kterých měli nejmenší radost. Je důležité 

povzbudit zaměstnance, aby otevřeně diskutovali o svých slabých stránkách a podporovat je, 

aby oni sami navrhli své představy o tom, jak se budou v budoucnu snažit o své 

zdokonalování.  Pokud je systém hodnocení provázán se systémem odměňování – což by měl 

být vždy, je součástí hodnotícího rozhovoru rovněž i tato oblast. Hodnocenému zaměstnanci 

nemusí být přímo sdělena finanční částka, ale měl by být seznámen s tím, jak se výsledky 

jeho hodnocení promítnou do odměňování pro příští období. Je podstatné, aby rozhovor byl 

zakončen pozitivně a aby se obě strany dohodly na cílech pro budoucí období. 
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AKTIVITY PO UKONČENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 

 Ujištění se, že všechny hodnotící formuláře a dokumenty jsou kompletní - měly by být 

vypracovány alespoň ve třech vyhotoveních, a to pro hodnotitele, hodnoceného a 

personální oddělení. 

 Přesvědčení se, že došlo k dohodě na nových cílech a plánech a že jim hodnocený 

porozuměl. 

 Nepřestávat komunikovat a pravidelně hodnotit pokrok v dosahování cílů. 

 Projednat se zaměstnanci jakékoli změny v jejich práci, které mohou nastat, a jejich 

možný dopad na dohodnuté cíle a plány. 

3.2.7 ROLE SPECIALISTŮ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, LINIOVÝCH MANAŽERŮ 

A ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACI PŘI ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Na tvorbě, implementaci, realizaci a hodnocení uplatňování efektivního procesu řízení 

pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců by se měli podílet specialisté na řízení lidských 

zdrojů, linioví manažeři i samotní zaměstnanci organizace. Proces řízení pracovního výkonu 

je cenný tím, že poskytuje rámec a základ pro kontinuální spolupráci mezi zaměstnancem a 

jeho nadřízeným zaměřenou na zefektivnění výkonnosti. Bohužel řízení pracovního výkonu 

velmi často nesplňuje předpoklady k tomu, aby pomocí něj docházelo k neustálému 

zlepšování výkonu jednotlivců, týmů a tím i ke zlepšování výkonnosti organizace. Jedním 

z důvodů je právě nejasnost v tom, kdo je za řízení pracovního výkonu zodpovědný. Linioví 

manažeři, specialisté na řízení lidských zdrojů a zaměstnanci musí spolupracovat, aby bylo 

zajištěno, že měření výkonu či výkonnosti, poskytování zpětné vazby a samotný proces 

hodnocení byl účinný a spravedlivý pro všechny, kterých se to týká. Role a zodpovědnosti 

v procesu řízení pracovního výkonu a při hodnocení zaměstnanců jsou podrobně uvedeny 

v Tab. 3.3. 

Linioví manažeři hrají rozhodující roli v každé fázi cyklu řízení pracovního výkonu. Ve 

fázi plánování výkonu projednávají s členy svých týmů jejich role, cíle a plány zlepšování 

výkonu a plány osobního rozvoje. V průběhu roku řídí pracovní výkon tím, že soustavně 

monitorují výsledky v porovnání s plány a zajišťují, aby v případě nutnosti byly podniknuty 

okamžité nápravné kroky. Poskytují zpětnou vazbu, pomoc, podporu a v případě potřeby 
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koučují. Jsou odpovědni za hodnocení svých zaměstnanců a za zajištění jeho provázanosti na 

ostatní procesy v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Specialisté na řízení lidských zdrojů nesou zodpovědnost za to, že proces řízení 

pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je v souladu s vnitřním prostředím organizace a 

splňuje podmínky dané legislativou. Spolupracují s liniovými manažery, poskytují jim pomoc 

a podporu, pomáhají jim rozvíjet jejich kompetence a vedou je k jejich využívání. Specialisté 

na řízení lidských zdrojů jsou rovněž odpovědni za to, že dobře navržené postupy v rámci 

řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců budou vhodně implementovány. 

Specialisté na řízení lidských zdrojů jsou zde spíše proto, aby pomáhali při řízení pracovního 

výkonu, než aby jej řídili. Jsou odpovědni za zpracování systému hodnocení, za jeho správnou 

implementaci a organizaci procesu hodnocení. 

Zaměstnanci. Hlavní odpovědností zaměstnanců je, aby vyžadovali otevřenou, upřímnou 

zpětnou vazbu a využívali ji ke zlepšení svého výkonu a svých kompetencí. Všichni 

zaměstnanci – i ti, kteří nejsou na vedoucích pozicích- často sdílejí odpovědnost za hodnocení 

ostatních zaměstnanců a poskytují jim zpětnou vazbu.  
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TAB. 3.3      ROLE SPECIALISTŮ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, LINIOVÝCH MANAŽERŮ A 

ZAMĚSTNANCŮ PŘI ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Linioví manažeři Specialisté na řízení lidských 

zdrojů 
Zaměstnanci 

Ve spolupráci s HR specialisty a 

zaměstnanci nastavit vhodná 

hodnotící kritéria, specifické, 

náročné ale dosažitelné cíle.  

Zodpovědnost za vytvoření, 

udržování a implementaci procesu 

řízení pracovního výkonu a 

systému hodnocení zaměstnanců. 

Spolupracovat s liniovými 

manažery a personalisty při 

plánování pracovního výkonu a 

rozvoje. 

Měřit a hodnotit výkon 

zaměstnanců, vést vhodným 

způsobem záznamy o výkonu a 

potřebnou dokumentaci. 

Zajistit školení všech, kteří se 

podílejí na řízení pracovního 

výkonu. 

Navrhovat vlastní cíle a oblastí 

rozvoje. 

Poskytovat konstruktivní zpětnou 

vazbu zaměstnancům.  

Spolupracovat s liniovými 

manažery při využívání dat 

z provedené analýzy pracovních 

míst pro nastavení vhodných 

hodnotících kritérií, specifických, 

náročných, ale dosažitelných cílů. 

Můžou se podílet na hodnocení 

spolupracovníků nebo nadřízených.  

Požadovat a akceptovat 

konstruktivní zpětnou vazbu o 

vlastním výkonu.  

Podporovat klima organizace 

založené na vzájemné důvěře a 

úctě.   

Provádět sebehodnocení. 

Využívat získané informace 

v rámci řízení pracovního výkonu 

a hodnocení zaměstnanců při 

dalším rozhodování (např. v 

odměňování, vzdělávání apod.) 

Poskytovat konzultační, 

poradenskou a metodickou pomoc 

manažerům. 

Požadovat a akceptovat 

konstruktivní zpětnou vazbu. 

Podporovat zaměstnance při 

zlepšování výkonu a v oblasti 

jejich vzdělávání a rozvoje. 

Poskytovat pomoc zaměstnancům, 

pokud je požadována.  

Učí se dávat konstruktivní zpětnou 

vazbu ostatním zaměstnancům. 

Efektivně koučovat zaměstnance. Zabezpečit administrativní stránky 

v procesu řízení pracovního 

výkonu a při hodnocení 

zaměstnanců. Shromažďovat a 

archivovat dokumenty. 

Spolupracovat při zavádění nových 

procesů a systémů v rámci řízení 

pracovního výkonu. 

Uznat a ocenit podřízené 

v souvislosti s úspěšným 

splněním jejich cílů a úkolů. 

Zodpovědnost za existenci 

vhodných systémů v oblasti řízení 

lidských zdrojů (odměňování, 

vzdělávání a rozvoj, hodnocení 

apod.). 

Učí se rozpoznávat nedostatky ve 

svém vlastním výkonu i ve výkonu 

týmu.  

Vést hodnotící rozhovory se 

zaměstnanci. 

Zabezpečit ochranu informací proti 

zneužití a nežádoucímu úniku. 

Připravovat se na hodnotící 

rozhovory. 

Rychlé, efektivně a spravedlivě se 

vypořádat s existencí 

neodpovídajícího výkonu 

zaměstnanců. 

Provádět hodnocení efektivnosti 

procesu řízení pracovního výkonu 

a systému hodnocení zaměstnanců. 

 

Klást důraz na týmovou 

spolupráci. 

  

ZDROJ: JACKSON, Susan E., Randall S. SCHULER a Steve WERNER. Managing Human Resources. 11ed. London: South-

Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-1-111-58022-3, s. 322, upraveno. 
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3.2.8 NÁVAZNOST SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA OSTATNÍ SYSTÉMY 

V OBLASTI ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 

Systém hodnocení výkonu i kompetencí je nutné propojit s ostatními personálními 

činnostmi. Vzájemnou provázaností jednak umocňujeme účinek jednotlivých personálních 

nástrojů a zároveň tak posilujeme motivaci k jejich využívání.  

ZÍSKÁVÁNÍ, VÝBĚR A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ 

Tyto personální činnosti jsou spojeny s hodnocením požadovaných kompetencí uchazečů 

o danou pracovní pozici a následně také s hodnocením zaměstnance v adaptační době. Má-li 

organizace zaveden systém hodnocení zaměstnanců na základě jejich výkonu a kompetencí, je 

vhodné jeho principy uplatnit při hodnocení uchazečů při výběrovém řízení a v rámci 

hodnocení během zkušební (adaptační) doby nebo při přeložení zaměstnance na jinou pozici.  

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 

Úkolem pravidelného hodnocení je odstranit překážky ve výkonnosti zaměstnance a 

pomoci jeho rozvoji. Na základě hodnocení lze formulovat rozvojové cíle, které jsou 

rozpracovány do úkolů. Obvyklý počet rozvojových cílů je 1-3, zřídka přesahuje tuto hranici, 

protože by mohlo jít o rozmělnění cílů, které by mělo za následek menší úroveň změny. 

Rozvojové cíle se mohou týkat odbornosti, funkční oblasti (rozvoj prodejních dovedností) a 

osobní oblasti (rozvoj kreativního myšlení). Cíle vycházejí z požadavků zvýšení výkonu, ale i 

přípravy na očekávané změny v povaze či náročnosti pracovní pozice. Nejsou zde uváděna 

školení, která jsou daná zákonem (povinná školení). Výstupem z hodnotícího rozhovoru je 

dohoda o rozvoji, která je posléze rozpracována do plánu rozvoje zaměstnance (Hroník, 

2006).  

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Se zavedením systému hodnocení zaměstnanců je v organizaci očekáváno zvýšení 

transparentnosti a objektivizace odměňování zaměstnanců. Systém hodnocení by měl být 

schopen rozlišit výkonné zaměstnance od nevýkonných a mezi zaměstnanci s různou úrovní 

požadovaných kompetencí, což by se mělo následně projevit v jejich odměňování. Hodnocení 

výkonu je obvykle prováděno v kratších časových intervalech (měsíčně, kvartálně) a mělo by 

mít vliv na variabilní složku mzdy/platu (bonusy, prémie, odměny apod.). Hodnocení 

kompetencí je prováděno v delších časových intervalech (obvykle jednou ročně) a mělo by 

mít vliv na rozvoj a kariéru zaměstnance a na pevnou složku mzdy/platu.  
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SHRNUTÍ 

Řízení pracovního výkonu je chápáno jako proces, jehož cílem je efektivní řízení 

jednotlivců a týmů za účelem dosažení vysoké úrovně výkonnosti organizace. Jeho principem 

je řízení zaměstnanců na základě provázání stanovení osobních či týmových cílů odvozených 

od cílů organizace, pravidelného hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, jejich 

odměňování, vzdělávání a rozvoje a eventuelně i rozvoje jejich kariér. Klíčovými činnostmi 

řízení pracovního výkonu jsou plánování výkonu, vzdělávání a rozvoje, řízení pracovního 

výkonu v průběhu roku, zkoumání a posuzování výkonu, hodnocení výkonu, odměňování, 

vzdělávání a rozvoj, plánování kariéry. V praxi však, i když jsou vzájemně propojeny, k nim 

v průběhu roku nedochází tak, že by na sebe jednoznačně navazovaly, ale velmi často se 

překrývají. 

Hodnocení zaměstnanců slouží ke shrnutí výkonu zaměstnance za minulé období, ke 

zlepšení výkonu v budoucnosti, k plánování dalšího rozvoje zaměstnance, poskytuje 

zaměstnanci příležitost projednat své ambice se svým nadřízeným a pomáhá činit rozhodnutí 

v oblasti odměňování. Výsledky hodnocení jsou základem pro řízení kariéry i rozhodování o 

pohybu zaměstnanců v organizaci. 

Proces hodnocení zaměstnanců má tři základní fáze: přípravná fáze, realizační fáze a fáze 

vyhodnocení. Součástí přípravné fáze je stanovení cílů hodnocení zaměstnanců, vytvoření 

systému hodnocení a jeho implementace. Ve fázi realizace jsou hodnotitelem zaznamenávány 

poznatky o pracovním výkonu zaměstnance, plnění jednotlivých úkolů a dalších událostech 

souvisejících s prací zaměstnance. Následuje samotné hodnocení zaměstnanců, tj. shrnutí a 

vyhodnocení výsledků průběžného hodnocení zaměstnanců za určitý časový interval. Součástí 

fáze realizace je i příprava na hodnotící rozhovor a jeho realizace. Ve fázi vyhodnocení je 

prováděno hodnocení efektivity systému.  

V odborné literatuře je popsána a v praxi aplikována řada metod pro hodnocení 

zaměstnanců. Metody hodnocení je možné rozdělit na dvě velké skupiny, a to na metody 

srovnávací a nesrovnávací. Ke srovnávacím metodám hodnocení zaměstnanců patří: metoda 

stanovení pořadí, metoda přidělení bodů, metoda párového srovnávání a nucené distribuce. 

Srovnávací metody jsou použitelné pro malé skupiny zaměstnanců, které vykonávají stejnou 

nebo podobnou práci, ale jsou problematické pro větší skupiny složené ze zaměstnanců na 

různých pracovních pozicích. U nesrovnávacích metod jde o hodnocení jednotlivců zpravidla 

na základě předem standardizovaných hodnotících kritérií se stanovenou škálou možných 

odpovědí. K nejčastěji používaným metodám hodnocení zaměstnanců patří: metoda řízení 
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podle cílů, hodnotící stupnice, metoda BARS, metoda klíčových (kritických) událostí, 

Assessment Centre, hodnocení na základě norem/standardů. 

Kompetenční modely jsou v praxi stále více používány, a to především v organizacích se 

zahraniční účastí. Kompetence jsou definovány jako prokazatelné charakteristiky osoby 

zahrnující znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a chování, které jsou důležitým 

nástrojem k dosažení očekávaných výsledků práce a přispívají k úspěchu organizace.  

Kompetenční modely představují soubor různě uspořádaných kompetencí. Kompetenční 

modely poskytují dobrý základ pro vytvoření integrovaného systému řízení lidských zdrojů. 

Kompetenční modely slouží nejen jako nástroj pro vertikální, ale i horizontální integraci. 

Vytváří společný výkladový rámec pro nejvýznamnější personální činnosti, jako je výběr 

zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Chyby, kterých se manažeři při hodnocení zaměstnanců dopouštějí, můžeme rozdělit do 

dvou hlavních skupin. Do první patří chyby spojené se špatnou nebo nedostatečnou přípravou 

hodnocení ze strany manažerů i organizace. Druhou skupinu tvoří chyby, které pramení ze 

sklonu hodnotitelů padat při hodnocení do některých psychologických „pastí“. 

Vedení hodnotícího rozhovoru je jedním z nejnáročnějších úkolů manažerů. V rámci 

pravidelných formálních setkání můžeme otevřeně hovořit o výkonu zaměstnance, jeho 

potenciálu a identifikovat potřeby v oblasti rozvoje a kariéry. Důležitou součástí hodnotících 

rozhovorů je rovněž dohoda o možné pomoci a podpoře ze strany manažera. Pro efektivní 

vedení hodnotícího rozhovoru je důležité si uvědomit, že hodnocení má tři fáze: příprava na 

hodnotící rozhovor, hodnotící rozhovor, aktivity po ukončení hodnotícího rozhovoru.  

Na tvorbě, implementaci, realizaci a hodnocení uplatňování efektivního procesu řízení 

pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců by se měli podílet specialisté na řízení lidských 

zdrojů, linioví manažeři i samotní zaměstnanci organizace. Dosažení tohoto ideálu vyžaduje 

čas a odhodlání. Linioví manažeři, specialisté na řízení lidských zdrojů a zaměstnanci musí 

spolupracovat, aby bylo zajištěno, že měření výkonu či výkonnosti, poskytování zpětné vazby 

a samotný proces hodnocení byl účinný a spravedlivý pro všechny, kterých se to týká. 

Systém hodnocení zaměstnanců je nutné propojit s ostatními personálními činnostmi, 

jako je získávání, výběr a adaptace zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a jejich 

odměňování. Vzájemnou provázaností jednak umocňujeme účinek jednotlivých personálních 

nástrojů a zároveň tak posilujeme motivaci k jejich využívání.  
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3.3   ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Odměňování zaměstnanců je považováno za jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace 

zaměstnanců a je rovněž nástrojem ovlivňování jejich pracovní výkonnosti. Vytvoření 

efektivního, motivujícího, spravedlivého a transparentního systému odměňování je jednou 

z nejnáročnějších výzev, se kterou si musí manažeři a specialisté na řízení lidských zdrojů 

kterékoli organizace úspěšně poradit. K dispozici je poměrně široká škála možností, jak tuto 

problematiku řešit. Výsledkem by mělo být vytvoření takového systému odměňování, který 

by byl přijatelný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, a tím by napomáhal 

k vytváření harmonických vztahů v organizaci. Pomocí nastaveného systému odměňování 

bychom měli být schopni diferencovat výkonné zaměstnance od nevýkonných, mezi 

zaměstnanci s různou úrovní požadovaných kompetencí a mezi zaměstnanci s různou tržní 

hodnotou. 

3.3.1    STRATEGICKÝ SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ A CELKOVÁ ODMĚNA 

Strategickým cílem systému odměňování je vytvoření a implementace takových politik, 

procesů a postupů odměňování, pomocí nichž budou dosaženy podnikatelské cíle organizace. 

Konkrétně se jedná o: 

 vytvoření takové podoby celkové odměny, která bude odrážet to, jak si manažeři 

organizace zaměstnanců cení a jak je na základě toho chtějí odměňovat, 

 odměňování zaměstnanců podle hodnoty, kterou vytvářejí, 

 sladění politik, postupů a procesů odměňování jak s podnikatelskými cíli organizace, tak 

s potřebami a hodnotami zaměstnanců, 

 odměňování „správných věcí“ a tím jasné deklarování toho, co je důležité z hlediska 

očekávaného chování a předpokládaných výstupů, 

 snahu získat, rozvíjet a udržet si talentované zaměstnance,  

 motivování zaměstnanců a získání jejich oddanosti a angažovanosti, 

 vytváření kultury vysokého výkonu, 

 rozvoj pozitivních zaměstnaneckých vztahů a naplnění psychologické smlouvy. 

Strategický systém odměňování by měl být motivační, tzn. být srovnatelný s odměnami, 

které jsou nabízeny v jiných organizacích (trh práce) a s úsilím, které zaměstnanec projevuje 

během své profesionální aktivity, spravedlivý, tzn. měl by zaměstnanci dát pocit, že není 
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v poměru k jiným zaměstnancům (pracujícím na stejné úrovni a stejně kompetentním) ve 

finanční nevýhodě a že je odměňován podle svých zásluh (znamená to také, že eventuální 

rozdíly v odměňování zaměstnanců organizace jsou pochopitelné a zdůvodněné, že existuje 

oprávněná diferenciace), transparentní, tzn., že systém musí být založen na známých 

mechanizmech, pochopitelných všem zaměstnancům; jednoduchost systému je argumentem, 

který nejen umožňuje jeho pochopení, ale pomáhá také organizaci vyvarovat se omylů 

(Stýblo, Urban, Vysokajová, 2005). 

V organizaci by měl být vytvořen takový vhodný, přiměřený systém odměňování, jehož 

prostřednictvím by byli zaměstnanci motivováni k lepším výkonům a spravedlivě odměněni 

za dobře vykonanou práci. Jedině tak lze dosáhnout toho, aby lidé pracovali pro organizaci co 

nejefektivněji a jak nejlépe umí. A proto by měly být systémy odměňování zaměstnanců 

v organizacích vytvořeny na tzv. novém neboli celkovém přístupu k odměňování (Total 

Reward). V tomto přístupu je zdůrazněna důležitost všech složek celkové odměny. V 

moderních systémech odměňování je zahrnuto jak hmotné odměňování, tak i nehmotné 

odměňování. Mezi hmotné odměny patří nároková složka odměňování, kterou je základní 

mzda/plat a ze zákona povinné příplatky a nenároková složka odměňování, jež je tvořena 

různými podobami bonusů, prémií, odměnami, nadstandardními příplatky, benefity apod. 

Mezi nehmotné odměny řadíme pochvalu, větší zodpovědnost, kariérní postup, uznání, větší 

samostatnost, možnost vzdělávání a rozvoje nad rámec současné práce a jiné. Celková 

odměna zaměstnanců tudíž v sobě zahrnuje hmotnou i nehmotnou složku odměňování. 

Pojetí celkové odměny říká, že odměňování lidí je něčím víc než jejich zasypávání 

penězi. „Definice celkové odměny obvykle zahrnuje nejen tradiční, kvantifikovatelné prvky, 

jako je mzda/plat, variabilní složka mzdy/platu a benefity, ale také nehmotné prvky, jako jsou 

prostor pro získávání a uplatňování odpovědnosti, příležitosti ke kariéře, vzdělávání a rozvoj, 

vnitřní motivace plynoucí z práce samé a kvalita pracovního života, které organizace nabízí“ 

(Armstrong, Murlis, 2007, str. 12). Vytvoření efektivní koncepce celkové odměny vyžaduje 

umění zkombinovat její jednotlivé složky tak, aby byly sladěny zájmy organizace s potřebami 

a očekáváními zaměstnanců. 
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STRATEGICKÝ VÝZNAM CELKOVÉ ODMĚNY 

Jestliže je koncepce celkové odměny dobře navržena, důkladně implementována a 

efektivně uplatňována, pak podporuje strategické cíle, záměry a hodnoty organizace. 

Koncepce celkové odměny má velký vliv na získání a udržení si talentovaných zaměstnanců.  

Zavedením nového systému odměňování založeného na koncepci celkové odměny 

můžeme značně ovlivňovat i konečný hospodářský výsledek organizace prostřednictvím 

nákladů na odměňování. Tyto náklady se významně podílí na celkových nákladech 

organizace, takže jejich udržování na nízké úrovni může mít podstatný vliv na hospodářský 

výsledek, zejména v období hospodářské krize, kdy organizacím značně klesá zisk, nebo se 

dokonce potýkají s existenčními problémy. Udržováním mezd/platů na nízké úrovni můžeme 

organizaci sice ušetřit peníze, ale pak bude daleko obtížnější přilákat, motivovat a udržet 

talentované zaměstnance. Zaměstnavatelé se musí snažit udržet náklady na odměňování na 

takové úrovni, aby byli zaměstnanci adekvátně odměněni za jejich kompetence a dosažený 

výkon. Manažeři organizace mohou své náklady na odměňování udržovat na akceptovatelné 

úrovni dvěma preferovanými způsoby, a to změnami „mzdového/platového mixu“ a 

vyzdvižením nehmotného odměňování. „Mzdový/platový mix“ je způsob, jakým organizace 

mezi sebou vzájemně kombinuje jednotlivé složky celkové odměny. Druhou cestou, jak je 

možné v organizaci udržet náklady, je soustředit se na nehmotné odměňování. Je zřejmé, že 

hmotné i nehmotné formy odměňování jsou důležité pro většinu zaměstnanců, přestože se liší 

v hodnotě, kterou reprezentují. Nicméně, v organizacích jsou obvykle udržovány náklady na 

přijatelné úrovni tím, že jsou nabízeny levné nehmotné odměny, které mají pro zaměstnance 

značnou hodnotu, raději než drahé navyšování základní mzdy/platu (Jackson, Schuler, 

Werner, 2009).  

Používáním koncepce celkové odměny je rovněž ovlivňována produktivita organizace. 

Odměňovat lépe ty zaměstnance, kteří odvádějí kvalitnější výkony nebo mají pro organizaci 

větší přínos, zvyšuje jejich motivaci a toto na oplátku vede k vyššímu výkonu. Navázání 

mzdy/platu na výkon je obzvláště nápomocné v povzbuzování lidí vyrábět kvalitnější zboží 

nebo poskytovat lepší služby. Stručně řečeno, pomocí efektivního systému odměňování 

motivujeme zaměstnance dělat věci, které pomáhají zvyšovat produktivitu organizace 

(Steward, Brown, 2011). 
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3.3.2 INDIVIDUÁLNÍ ZÁSLUHOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ 

Individuální zásluhové odměny (Individual Contingent Pay) jsou odměny, které jsou 

spojeny s výkonem jednotlivce, jeho přínosem a kompetencemi, jak je znázorněno ve 

Schématu 3.17. Zásluhová odměna může být poskytována v podobě zvýšení základní 

mzdy/platu nebo v podobě vyplácení bonusů (variabilní odměny) nebo jako kombinace těchto 

dvou způsobů. Varianta podoby vyplácení těchto odměn se odvíjí od jednotlivých forem 

individuální zásluhové odměny, kterými jsou: 

 odměňování na základě výkonu 

 odměňování na základě kompetencí 

 odměňování na základě přínosu 

Do odměňování zaměstnanců se v rámci těchto tří hlavních kategorií zásluhového 

odměňování promítají jejich schopnosti, dovednosti a znalosti, tzv. kompetence, a jejich 

dlouhodobý a krátkodobý výkon. A každá z kvalit zaměstnance by se měla odrazit v některé 

ze složek jeho celkové odměny.  

Někdy je mezi zásluhovou odměnu řazena i odměna na základě délky zaměstnání, u 

níž není peněžní odměna vázána na výkon či kompetence, ale na délku nepřetržitého 

zaměstnání, a to buď na jednom pracovním místě, nebo na různých pracovních pozicích 

v rámci jednoho zaměstnavatele. Odměňování podle délky zaměstnání nepatří mezi 

„klasické“ formy zásluhového odměňování a v soukromém sektoru se prakticky již 

nevyužívá. K posílení stabilizace zaměstnanců jsou v některých organizacích vypláceny tzv. 

věrnostní prémie neboli odměny k pracovnímu výročí. 

DŮVODY PRO ZAVEDENÍ ZÁSLUHOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

Existují tři základní důvody pro používání zásluhového odměňování. 

Motivace. Odměna závislá na výkonu či kompetencích motivuje zaměstnance 

k dosahování vyšší úrovně výkonu a ke zvyšování rozsahu a hloubky jejich kompetencí. 

Zásluhová odměna může motivovat pouze při splnění řady přísných podmínek: 

a) jednotlivci a týmy přesně znají cíle a standardy, kterých mají dosáhnout, 

b) odměna je jasně a úzce spojena s úspěchem nebo úsilím – lidé přesně vědí, jakou odměnu 

obdrží, pokud dosáhnou požadovaných cílů či standardů, 

c) pro měření nebo hodnocení výkonu a kompetencí jsou k dispozici spravedlivé a 

konzistentní nástroje, 
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d) lidé musejí být schopni ovlivnit svůj výkon změnou svého chování či rozvojem svých 

kompetencí, 

e) odměna musí být významná, aby vynaložené úsilí stálo za to, 

f) odměna by měla být vyplacena co nejdříve po splnění daného úkolu nebo cíle. 

Sdělení. Zásluhová odměna přináší všeobecné sdělení faktu, že manažeři organizace 

považují výkon a kompetence za velmi důležité – „Tohle je to, co očekáváme, že uděláš, takto 

tě za to odměníme“. Kromě toho přináší i sdělení o určitých hodnotách, chování či aspektech 

výkonu, které jsou v dané organizaci považovány za významné. 

Spravedlnost. Je správné a slušné, aby se odměna zaměstnanců odvíjela od jejich 

výkonu, kompetencí či přínosu. 

SCHÉMA  3.17   INDIVIDUÁLNÍ ZÁSLUHOVÁ ODMĚNA 

 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

ODMĚŇOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VÝKONU – POBÍDKOVÉ ODMĚNY 

Záměrem většiny systémů výkonového odměňování (Performance-Related Pay) je 

odměnit nadprůměrný výkon rychle a přímo. V některých programech pobídkových odměn 

jsou vztahovány odměny přímo k ziskovosti, jako odezva úspěchu jejich podnikání, takže je 

dovolováno prostřednictvím nich organizacím růst a zmenšovat náklady na odměňování. 

Odměny ve formě pobídek mohou být vypláceny i několikrát za rok, a to v měsíčním, 
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čtvrtletním nebo pololetním intervalu, což mnohem více podporuje přímou spojitost mezi 

odměnou a výkonem, než když jsou úpravy mezd/platu prováděny pouze ročně (Byars, Rue, 

2011). 

V rámci dobře nastaveného výkonového odměňování je zaměstnancům dáván přímý 

signál – dosáhnete-li této úrovně výkonu, dostanete tuto výši odměny – a to vede zpravidla 

k růstu produktivity a může mít i pozitivní dopad na pokles absence a fluktuace 

nejproduktivnějších zaměstnanců a odchodu těch méně produktivních. V současné době je 

trendem, že je systém výkonového odměňování rozšiřován na všechny zaměstnance 

v organizaci. Velmi často rovněž dochází i ke zvyšování jeho podílu na celkové odměně 

zaměstnance. 

Jak uvádí Mathis a Jackson (2008) k hlavním faktorům, proč jsou v organizacích stále 

více zaváděny  plány variabilního odměňování patří: 

▪ propojit strategické cíle organizace s výkonem zaměstnanců, 

▪ zlepšit výkonnost organizace a odměnit zaměstnance za jejich výkon, 

▪ pokusit se posílit návaznost mezi odměnami a výkonem, to znamená rozpoznat různé 

úrovně výkonu zaměstnanců, zviditelnit je a tím zaměstnance motivovat, 

▪ variabilní odměňování umožňuje organizaci přesunout část výdajů souvisejících 

s odměňováním zaměstnanců z fixních nákladů do variabilních, což umožňuje větší 

flexibilitu s menším dopadem na cash flow, 

▪ dosáhnout cílů v oblasti řízení lidských zdrojů (snížit fluktuaci, přilákat talentované 

zaměstnance, zvýšit motivaci zaměstnanců…).  

TŘI KATEGORIE VARIABILNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ 

Variabilní odměňování neboli odměňování na základě výkonu se obvykle vztahuje přímo 

k výkonu jednotlivce, týmu, organizace jako celku nebo dochází k jejich kombinaci. V každé 

z těchto tří základních kategorií výkonového odměňování existuje značný prostor pro jeho 

variabilitu. 

Individuální pobídkové odměny jsou odměny, které jsou založeny na výkonu 

zaměstnance. Individuální pobídková odměna může být jednoduše spojena s chováním a 

dosaženými výsledky. K běžným nástrojům variabilního-pobídkového odměňování patří:  

▪ Úkolová mzda. Je to nejjednodušší forma výkonového odměňování. Je vhodná pro 

odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích. Zaměstnanec je placen určitou částkou 
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za každou jednotku práce, kterou odvede. Mzda je tedy tvořena násobkem počtu 

odvedených jednotek krát sazba za jednotku práce.  

▪ Bonusy nebo prémie bývají poskytovány k základní mzdě/platu a mohou mít jednorázový 

nebo opakující se charakter. Jednorázový bonus či prémie může být zaměstnanci 

poskytnuta za jeho mimořádný výkon, za vynikající plnění pracovních úkolů, za 

iniciativu apod. Periodicky se opakující bonusy či prémie mohou být zaměstnanci 

přiznány za dosažení či překročení předem stanovených cílů nebo výkonových ukazatelů 

motivujících zaměstnance k lepším výsledkům. Bonusy mohou také být použity k 

odměňování zaměstnanců za přínos nových nápadů/myšlenek, rozvíjení dovedností nebo 

dosažení profesních certifikací. 

▪ Provize představují zvláštní formu výkonového odměňování, která se převážně využívá 

pro odměňování obchodních zástupů (pracovníků prodeje) a zaměstnanců ve službách. Je 

určena buď procentem z finančního ukazatele, např. tržeb, zisku, obratu nebo pomocí 

pevné sazby za jednotku prodeje.   

▪ Mezi další typy pobídek patří speciální odměny za významný výkon v peněžní i 

nepeněžní podobě a odměny uznání („zaměstnanec měsíce“).  

Skupinové nebo týmové pobídkové odměny. Protože pracovní činnosti mohou být 

vzájemně provázané, je někdy obtížné izolovat a ohodnotit výkon jednotlivce. V těchto 

případech je vhodné zavést pobídkové odměny založené na skupinovém nebo týmovém 

výkonu. Odměny jsou přiznány pouze, když skupina nebo tým jako celek vykazuje vysoký 

výkon. Týmové odměny fungují nejlépe, když velikost skupiny, kterou hodnotíme, je 

relativně malá, a jestliže společný výkon může být přesně změřen a tento systém odměn je 

podporován manažery organizace. V podstatě existují dva typy skupinového/týmového 

odměňování: 

▪ Jedním z typů skupinového/týmového pobídkového odměňování je skupinové/týmové 

odměňování založené na cílech, v rámci nichž jsou odměňováni členové týmu či skupiny 

v případě, když tým (skupina) dosáhne stanoveného cíle.  

▪ Dalším typem skupinové/týmové pobídkové odměny je libovolný týmový/skupinový 

bonus. Vyplácení tohoto bonusu není spojeno se splněním určitého cíle. Manažeři 

jednoduše poskytnou odměnu kdykoliv si myslí, že tým nebo skupina odvedla dobrý 

výkon. Když je týmu nebo skupině přiznána odměna, tak může být rozdělena mezi 

jednotlivé členy týmu dvěma způsoby. Jedním z nich je rozdělit odměnu rovnoměrně 

mezi členy týmu. Tímto přístupem všichni členové získají stejnou odměnu, bez ohledu na 
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úroveň jejich pracovní pozice, současné mzdy/platu, počtu odpracovaných let 

v organizaci a bez ohledu rozdílnosti ve výkonu jednotlivců. Dalším způsobem je využít 

nějakou formu hodnocení jednotlivců a poskytnout tak větší odměnu těm výkonnějším 

členům (Steward, Brown, 2011). 

Celoorganizační systémy pobídek. V tomto systému jsou zaměstnancům nabízeny 

peněžní odměny, které jsou odvozeny od výkonnosti organizace. Třemi typy 

celoorganizačních pobídkových systémů jsou: 

▪ Podíly na výnosu (Gain Sharing). Podíl na výnosu je celoorganizační systém bonusů 

založen na měření toho, k jakému zlepšení výkonnostních ukazatelů ve srovnání s určitou 

stanovenou základnou došlo, na vyčíslení jeho finančního přínosu, nejčastěji v důsledku 

snižování nákladů a na rozdělení části dosaženého finančního výsledku mezi 

zaměstnance. Systémy podílů na výnosu vycházejí z předpokladu, že zaměstnanci mohou 

pomoci kontinuálně snižovat náklady a zlepšovat produktivitu tím, že eliminují plýtvání 

materiálem a prací, vyvinou nové nebo lepší výrobky nebo služby a odvádějí lepší práci. 

Podíly na výnosu se liší od podílů na zisku v tom, že podíly na zisku jsou založeny na 

více než jen zlepšení produktivity. K zisku přispívá několik faktorů, které nejsou pod 

kontrolou jednotlivých zaměstnanců, jako např. odpisy, daně a ekonomické změny. 

Podíly na výnosech mají za cíl provázat odměny se zlepšováním produktivity a 

výkonnosti, jež mají zaměstnanci pod kontrolou.  

▪ Podíly na zisku (Profit Sharing). Zaměstnancům, kteří na to mají nárok, jsou vypláceny 

zvláštní odměny (v hotovosti či v akciích, obvykle v podobě opcí na akcie) odvozené od 

zisku organizace, a to jako příplatek k jejich běžným odměnám či bonusům. Dle 

Armstronga (2007) může být výše odměny určena buď podle nastaveného vzorce, nebo je 

úplně závislá na rozhodnutí managementu.  

▪ Systémy vlastnictví akcií (Employee Stock Ownership Plan- ESOPs) v rámci těchto 

systémů je umožněno vydávat zaměstnancům volné akcie darem nebo je prodávat se 

slevou. V obou případech akcie opravňují jejich vlastníky k získávání dividend, zpravidla 

však nemají hlasovací právo na valné hromadě akcionářů.  
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Hlavní rysy jednotlivých kategorií variabilního odměňování, jejich výhody a nevýhody 

V některých organizacích je dávána před odměňováním jednotlivců přednost odměňování 

týmů, a to ze dvou důvodů. Jednak je kvalitní týmová práce považována za velmi důležitou a 

věří se, že týmové odměňování ji zlepší, jednak je nespokojenost s individuálním 

odměňováním na základě výkonu, protože je bráno za velkou překážku týmové práce. Řada 

manažerů v organizacích se domnívá, že systém odměňování by neměl být postaven jen na 

základě individuálních pobídkových odměn, které neoceňují týmové úsilí, nebo jen na základě 

systému týmových/skupinových odměn, u něhož je obtížné nastavit ukazatele výkonu a 

metody hodnocení týmového/skupinového výkonu tak, aby byly považovány za spravedlivé. 

A proto je v těchto organizacích používána k odměňování svých zaměstnanců kombinace 

všech tří kategorií variabilního odměňování, tzv. kombinované plány. V Tab. 3.4 jsou shrnuty 

hlavní rysy různých typů systémů variabilního-pobídkového odměňování včetně jejich výhod 

a nevýhod. 

Ze všech organizací, které se průzkumu realizovaného v roce 2011 společností CIPD 

Reward Management 2011 zúčastnilo, mají ve dvou třetinách (66,9%) zaveden bonusový nebo 

pobídkový systém, a to převážně v průmyslových a výrobních organizacích (v 90,9% 

organizací). Nejčastějším typem bonusového a pobídkového systému je tzv. merit pay
3
, který 

je používán v 56,4% organizací, druhým nejběžnějším typem bonusového a pobídkového 

systému je vyplácení individuálních bonusů a to v 53,5% organizací, ve 29,1% organizací 

jsou poskytovány zaměstnancům nepeněžní odměny/ocenění, ve 28,1% organizací je 

používána kombinace systémů, v 19,6% organizací jsou zaměstnanci odměňováni na základě 

provizí, v 15% organizací jsou zaměstnanci odměňováni prostřednictvím týmových 

nepeněžních odměn a ve 13,7% organizací jsou zaměstnancům poskytovány odměny odvozené 

od zisku organizace.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Merit pay znamená navyšování základních mezd/platů na základě výkonnosti zaměstnanců a v některých 

případech i s kombinací individuálních bonusů za výkonnost. 
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TAB. 3.4  HLAVNÍ RYSY SYSTÉMŮ VARIABILNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ A JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY 

Typ systému Hlavní rysy Výhody Nevýhody 

Celoorganizační 

systémy pobídek 

Zaměstnancům jsou 

odměny poskytovány 

v závislosti na výkonnosti 

celé organizace. 

Umožňují zaměstnancům 

podílet se na úspěšnosti 

organizace, čímž se může 

zvýšit jejich loajalita 

k organizaci. 

Mohou se zaměřit na 

vybraný okruh hlavních 

faktorů ovlivňujících 

výkonnost organizace. 

Mohou se používat 

v kombinaci s jinými 

formami variabilního 

odměňování tak, aby na 

rozdíl od individuálního úsilí 

ocenily i úsilí kolektivní. 

 

Nezabezpečují, že budou 

fungovat jako individuální 

pobídky. Tzn. umožňují 

nepříliš výkonným 

jednotlivcům „vést se“ 

s organizací a mají slabší 

motivační účinek, protože 

jen málo zaměstnanců 

může přímo ovlivnit 

konečné výsledky 

organizace. 

Individuální 

pobídkové 

odměny 

Odměny/bonusy se 

vztahují k individuálnímu 

výkonu. 

Nabízí přímý vztah mezi 

individuální odměnou a 

výkonem jednotlivce. 

Podporují vysoce výkonné 

zaměstnance. 

Je-li odměna dostatečně 

vysoká, může mít 

bezprostřední vliv na 

motivaci a angažovanost 

zaměstnanců. 

 

Mohou vést k posilování 

individualismu. 

Vyžadují existenci 

přesných a spolehlivých 

metod hodnocení výkonu. 

 

Skupinové/týmové 

pobídky 

Odměny/bonusy jsou 

poskytnuty jednotlivým 

členům skupiny/týmu 

v závislosti na výkonu 

celé skupiny/týmu. 

Povzbuzují k týmové práci. 

Vyjasňují týmové cíle a 

priority. 

Povzbuzují víceoborovost 

zaměstnanců. 

Zvyšují tlak týmu na 

jednotlivce s nižším 

výkonem a motivují je ke 

zlepšení. 

Umožňuje pružnější využití 

členů týmu. 

Jednotlivým 

zaměstnancům může vadit, 

že není vidět jejich 

individuální přínos 

k výsledkům týmu. 

Obtížnost nastavit 

spravedlivé ukazatele 

výkonu a metody 

hodnocení týmového 

výkonu. 

Může se stát, že týmy 

budou mezi sebou soutěžit 

v neprospěch organizace. 

Kombinované 

plány 

Jedná se o kombinaci 

bonusů, které se mohou 

vztahovat k výkonu 

jednotlivců, týmu a 

k výkonnosti organizace. 

Nebo jen k výkonu 

jednotlivce a organizace, 

případně i další kombinace 

všech tří kategorií. 

Spojují výhody různých typů 

systému pobídek. 

Mohou být příliš složité.  

Mohly by rozptýlit vliv 

buď 

týmových/skupinových, 

nebo individuálních prvků. 

ZDROJ: ARMSTRONG, Michael a Helen MURLIS. Reward Management: A Handbook of Remuneration Strategy and 

Practice. London: Kogan Page, 2007. ISBN 978-0-7494-4986-5. p. 328. (upraveno). 

 

 

 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000225D2A6&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Reward+management+%3A+a+handbook+of+remuneration+strategy+and+practice
http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=000225D2A6&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Reward+management+%3A+a+handbook+of+remuneration+strategy+and+practice
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KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI VARIABILNÍHO ODMĚŇOVÁNÍ  

Jestliže mát být variabilní odměňování efektivní, musí být splněny následující zásady: 

 Vytvoření jasných, srozumitelných plánů, které budou zaměstnancům transparentně a 

nepřetržitě sdělovány a vysvětleny. 

 Používání reálných měřítek výkonu. Jestliže pobídky mají být založeny na výkonu, 

zaměstnanci musí věřit, že jejich výkon a výkon ostatních je přesně a spravedlivě 

ohodnocen. Klíčovým problémem v měření výkonu je míra, v jaké mohou zaměstnanci 

důvěřovat manažerům organizace.   

 Udržení plánu tak, aby byl aktuální a provázaný s cíli organizace.  

 Pobídky musejí být založeny na výkonu. Toto se může zdát jako zřejmý požadavek, ale 

přesto je často porušován. Zaměstnanci musí věřit, že existuje vztah mezi tím, co dělají, a 

tím, co získají. Pokud jsou v organizacích používány k odměňování zaměstnanců 

individuální pobídkové plány, je nutné, aby zaměstnanci vnímali přímý vztah mezi jejich 

vlastním výkonem a jejich následnou odměnou. V případě plánů pro týmy/skupiny je 

nutné, aby zaměstnanci vnímali vztah mezi výkonem týmu/skupiny a následnou odměnou 

členům týmu/skupiny. Kromě toho, členové týmu/skupiny musí věřit, že jejich vlastní 

výkon měl vliv na celkový výkon týmu/skupiny. Celoorganizační systémy pobídek mají 

stejné základní náležitosti, jako mají týmové/skupinové plány. Zaměstnanci musí vnímat 

vztah mezi výkonností organizace a jejich vlastní odměnou, navíc zaměstnanci musí 

věřit, že jejich vlastní výkon ovlivňuje výkonnost organizace. 

 Odměny na základě výkonu poskytovat ve formě bonusů, odměn či prémií a ne 

prostřednictvím navyšování základní mzdy/platu. 

Chceme-li v organizaci dosáhnout v oblasti hmotné stimulace toho stavu, aby aplikovaný 

pobídkový systém byl efektivní, znamená to, že tento by měl strukturálně splňovat v zásadě 

dvě podmínky, a to: podmínku hospodárnosti jeho aplikace a podmínku účelnosti aplikace. 

Podmínku hospodárnosti jako složku ekonomické efektivnosti můžeme kriteriálně 

strukturovat na bázi mzdové nákladovosti. To znamená, že skutečně dosažená mzdová 

nákladovost musí být menší (nejvýše rovna) úrovni nákladovosti projektované. Podmínka 

účelnosti je pak kriteriálně spojena se strukturálně účelným vymezením pobídkového systému 

odměňování, a to tak, aby inicioval aktivitu zaměstnanců v zájmu splnění stanoveného 

organizačních cílů. Naplnění těchto podmínek je spojeno jednak s racionální strukturalizací a 

kriteriálním vymezením systému hmotné stimulace (v praktické části této práce je hmotná 

stimulace chápána na bázi prémiového systému) a dále s aplikací požadované kvalitativní 
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úrovně jeho informačního zabezpečení. Výběr prémiových ukazatelů je nutné účelově vázat 

na stanovené strategické cíle organizace. Při plnění těchto cílů však existuje možnost vzniku 

situací spojených s ohrožením jejich splnění v důsledku působení různých negativních vlivů. 

Pokud řešení těchto případných nežádoucích odchylek v plnění stanovených cílů je spojeno 

s aktivací pracovní činnosti zaměstnanců v organizaci, je účelné aplikovat pobídkový 

prémiový systém. Z hlediska účelnosti je nutné pro stanovené cílové prémiové ukazatele 

vymezit pouze ty okruhy zaměstnanců, kteří svou pracovní činností ovlivňují úroveň plnění 

nastavených prémiových ukazatelů. Struktura prémiových ukazatelů by měla být výstupem 

analýz souvisejících se stanovením struktury vnitropodnikových i komplexních organizačních 

cílů a problémových analýz spojených s hledáním způsobů řešení situací ohrožujících plnění 

těchto cílů. Při návrhu pobídkového prémiového systému je nutné před jeho zavedením 

stanovit: 

a) Jakých výsledků aplikací prémiového systému má být dosaženo a způsob zjišťování 

těchto výsledků. 

b) Okruhy prémiovaných zaměstnanců. 

c) Jaký podíl ve mzdě zaměstnance má činit prémiový stimul při splnění projektovaných 

předpokladů. 

d) Průběh prémie v závislosti na úrovni dosažených výsledků tak, aby odměna byla 

stimulační pro zaměstnance a na straně druhé došlo k plnění podmínky hospodárnosti 

aplikace prémiového systému v rámci efektivního chování organizace. 

Aplikace prémiového systému nesmí vést ke vzniku situací, v rámci kterých dochází 

k nesplnění podmínky hospodárnosti v ekonomickém chování organizace, a tím 

k neefektivnosti (Šnapka, Janečková, 2011).  

V organizacích, kde jsou dobře a spravedlivě nastaveny plány variabilního odměňování, 

je mnohem větší šance získat a udržet si talentované zaměstnance než v těch organizacích, 

kde se tyto plány nepoužívají. 

ODMĚŇOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ KOMPETENCÍ 

Podstatou většiny systémů odměňování v organizacích je to, že zaměstnanci jsou 

odměňováni za splnění daných úkolů či cílů, za plnění pracovních povinností a za míru jejich 

zodpovědností. Zaměstnanci, jejichž práce je rozmanitější, vyžadující více znalostí a 

dovedností, větší fyzickou námahu nebo pracují v náročnějších pracovních podmínkách, mají 

vyšší základní mzdu/plat nebo vyšší odměny. V některých, a to především v zahraničních 
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společnostech, se rozšiřují tzv. kompetenční modely, na jejichž základě jsou lidé hodnoceni a  

následně i odměňováni.  

Základem systému odměňování na základě kompetencí (Competency-Related Pay) je, že 

zaměstnanci jsou odměňováni podle úrovně jejich kompetencí, které při vykonávání svých 

rolí demonstrují. Lidé jsou placeni za jejich schopnost pracovat nejen v současnosti, ale i 

v budoucnosti (Armstrong, Murlis, 2007).  

Hlavním problémem při zavádění a používání systému odměňování podle kompetencí je 

však obtížnost definovat a měřit kompetence zaměstnanců. Odměňování na základě 

kompetencí se spíše používá u manažerských pozic a u vysoce kvalifikovaných specialistů, 

přičemž se u těchto kategorií zaměstnanců klade důraz nejen na znalosti a dovednosti, ale 

v první řadě na žádoucí chování směřující k výsledkům, na žádoucí plnění role manažera či 

vysoce kvalifikovaného specialisty. Odměňování podle kompetencí je možné kombinovat 

s odměňováním na základě výkonu, což je v praxi běžnější. 

ODMĚŇOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PŘÍNOSU 

Podstatou odměňování na základě přínosu (Contribution-Related Pay) je to, že 

zaměstnanci obdrží odměnu, jejíž poskytnutí je navázáno jak na hodnocení výsledků práce 

vykonávané jednotlivcem, tak na posuzování toho, co tento jednotlivec do své práce vnáší 

v podobě úrovně kompetencí ovlivňujících tyto výsledky. Jinými slovy, zaměstnanci jsou 

odměňováni nejen za to, čeho dosáhli, ale i za to, jak toho dosáhli.  

Jak už bylo výše zmíněno, individuální zásluhová odměna může být poskytována 

v podobě zvýšení základní mzdy/platu nebo v podobě vyplácení bonusů nebo jako kombinace 

těchto dvou podob. První způsob je však ve srovnání s druhým dlouhodobě podstatně 

nákladnější. Odměňovat zaměstnance na základě výkonu znamená, že odměna bude vázána 

na dosažený výsledek (splněný cíl), a to nejen co do výše, ale i vzhledem k časovému období, 

kdy bylo výsledku dosaženo (kdy byl cíl splněn). Zvyšování základní mzdy, kterou budou 

zaměstnanci s největší pravděpodobností pobírat po celou dobu svého působení v dané 

organizaci, by mělo být naproti tomu vyhrazeno pro růst jejich kompetencí. Zvýšení základní 

mzdy může sice zvýšit spokojenost zaměstnanců a přispět ke stabilizaci, ale dopad na výkon 

je spíše krátkodobý. Ke zvýšení výkonu může mnohem více přispět zvýšení variabilní složky 

mzdy, která však musí být provázána na předem dohodnuté cíle nebo výsledky, jež může 

zaměstnanec ovlivnit, jak je znázorněno ve Schématu 3.18. Jedná se v podstatě o smíšený 

model, o kombinaci rysů odměňování na základě výkonu a odměňování na základě 
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kompetencí. Přínos lze tedy měřit jak v podobě vstupu (kompetence), tak v podobě výstupů 

(výsledků). 

SCHÉMA  3.18   ODMĚŇOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ PŘÍNOSU 

 
ZDROJ: ARMSTRONG, Michael. A Handbook of Employee Reward Management And Practice. 2nd ed. London: Kogan Page, 

2007. ISBN 9780749449629. p. 347 (upraveno).  

VOLBA PŘÍSTUPU K ODMĚŇOVÁNÍ 

Zda bude zásluhová odměna, pokud bude vůbec v organizaci používána, provázána 

s výkonem, přínosem či kompetencemi, vždy záleží na rozhodnutí manažerů organizace. 

Každá z forem zásluhového odměňování má své výhody a nevýhody, což je přehledně 

znázorněno v Tab. 3.5. Přestože má odměňování na základě přínosu stejné nevýhody jako 

ostatní formy zásluhového odměňování v tom, že je zde spoléháno na úsudek manažerů a že 

se obtížně řídí, stává se tento způsob odměňování v praxi stále populárnějším. Vždy je ale 

potřeba pečlivě zvážit, která varianta nejlépe vyhovuje konkrétní situaci organizace.  
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Dle studie Reward Management 2011 realizované institutem CIPD ve Velké Británii, 

kterého se účastnilo 276 organizací různých velikostí jak ze soukromého, tak z veřejného 

sektoru, vyplývá, že pro 61,4% respondentů je rozhodujícím faktorem pro růst základních 

mezd/platů výkonnost jednotlivce, pro 52,4% respondentů jsou rozhodujícím faktorem tržní 

sazby, 38,8% respondentů navyšuje základní mzdy/platy na základě hodnocení kompetencí 

jednotlivců a 33,3% respondentů na základě dovedností, pro 32% respondentů je 

rozhodujícím faktorem potenciál zaměstnanců a 19,6% respondentů zohledňuje při 

navyšování základních mezd/platů délku zaměstnání v organizaci (převážně se jedná o veřejné 

a neziskové organizace). 

METRIKY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ 

Za odměňování zaměstnanců jsou zaměstnavateli utráceny velké sumy peněz. Jako 

jakákoliv jiná oblast nákladů, tak i náklady na odměňování by měly být vyhodnoceny, zda 

jsou pro organizaci efektivní, či nikoli. A proto již při tvorbě systému odměňování 

zaměstnanců by měla být stanovena kritéria (měřítka, metriky) úspěšnosti jako základna pro 

jeho vyhodnocování. Tato kritéria by měla vycházet z cílů, které by měl konkrétní systém 

odměňování v organizaci splňovat. Je však problematické stanovit míru, v jaké lze 

nastavenému systému odměňování přičíst splnění těchto kritérií. Pro toto hodnocení existuje 

řada měřítek/metrik, jako např: míra odchodů zaměstnanců, získání a udržení si vysoce 

výkonných a kvalifikovaných zaměstnanců, zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců, 

zvýšení úrovně motivace zaměstnanců, zvýšení úrovně kompetencí zaměstnanců, zlepšení 

kvality odvedené práce, zvýšení produktivity práce, zlepšení zaměstnaneckých vztahů v 

organizaci, zlepšení výkonnosti organizace. 

Jedním z nejpoužívanějších měřítek je míra odchodů zaměstnanců. Používání této 

metriky předpokládá, že jestliže je systém odměňování dobře nastaven, ovlivňuje to 

rozhodnutí zaměstnanců o tom, zda v organizaci zůstat, nebo z ní odejít. 
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TAB.  3.5   SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FOREM ZÁSLUHOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

Typ systému Hlavní rysy Výhody Nevýhody Vhodnost 

Odměňování na 

základě výkonu 

Zvýšení základní 

mzdy/platu nebo 

bonusy závisí na 

hodnocení 

pracovního výkonu. 

Může být 

motivační (ale je to 

nejisté). 

Spojuje odměny 

s cíli. 

Nabízí hmatatelné 

nástroje 

odměňování a 

uznávání úspěšné 

práce. 

Sděluje, že dobrý 

výkon je důležitý a 

že je správné a 

spravedlivé 

odměňovat lidi 

podle jejich výkonu 

 

Není zaručeným 

motivátorem. 

Musí být založeno 

na nějaké formě 

hodnocení, které 

může být 

subjektivní. 

Orientace na 

množství práce se 

může negativně 

odrazit v její 

kvalitě. 

Kladením 

nepřiměřeného 

důrazu na 

individuální výkon 

bude trpět týmová 

práce. 

Spoléhá na dobrý 

proces řízení 

pracovního výkonu. 

Je obtížné jej dobře 

řídit. 

Pro lidi, kteří jsou 

pravděpodobně 

motivováni penězi. 

V organizacích 

s kulturou 

orientovanou na 

výkonnost. 

Za předpokladu, že 

výkon může být 

měřen objektivně. 

Odměňování na 

základě 

kompetencí 

Zvýšení mzdy/platu 

závisí na úrovni 

kompetencí. 

Povzbuzuje 

zaměstnance 

k jejich osobnímu 

rozvoji. 

Zaměřuje pozornost 

na potřebu 

dosáhnout vyšších 

úrovní kompetencí. 

 

Obtížnost měření a 

posuzování úrovní 

kompetencí. 

Velké investice do 

vzdělávání a 

rozvoje 

zaměstnanců. 

Ignoruje výstup: 

nebezpečí 

odměňování 

kompetencí, které 

nebudou využívány. 

Může být značně 

drahé. 

Jako součást 

integrovaného 

přístupu k řízení 

lidských zdrojů, 

kde se kompetence 

využívají v řadě 

aktivit. 

Kde jsou 

kompetence 

klíčovým faktorem. 

Kde je nemožné 

nebo tvrdé měřit 

výstupy. 

Kde existují dobře 

vytvořené 

kompetenční 

modely. 

Odměňování na 

základě přínosu 

Zvýšení mzdy/platu 

a bonusy závisí jak 

na vstupech 

(kompetencích), tak 

na výstupech 

(výsledcích). 

Odměňuje 

zaměstnance nejen 

za to, co dělají, ale i 

jak to dělají. 

Stejně jako u 

odměňování na 

základě výkonu a 

na základě 

kompetencí, může 

být obtížné měřit 

přínos a nesnadné 

jej dobře řídit. 

Kde je při 

rozhodování o 

odměnách potřebný 

vyvážený a 

všestranný přístup 

pokrývající jak 

vstupy, tak výstupy. 

 
ZDROJ: ARMSTRONG, Michael. A Handbook of Employee Reward Management And Practice. 2nd ed. London: Kogan Page, 

2007. ISBN 9780749449629. p. 358 (upraveno). 
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3.3.3  ROLE SPECIALISTŮ NA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, LINIOVÝCH MANAŽERŮ 

A ZAMĚSTNANCŮ V ORGANIZACI PŘI ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

K vytvoření, implementaci a uplatňování efektivního systému odměňování respektujícího 

koncepci celkové odměny je nutná spolupráce liniových manažerů, zaměstnanců a specialistů 

na řízení lidských zdrojů. Jejich role a zodpovědnosti jsou shrnuty v Tab. 3.6. 

Specialisté na řízení lidských zdrojů nesou hlavní zodpovědnost za vytváření a realizaci 

strategie, politiky a systému odměňování v organizaci. Prakticky to znamená získat pro tuto 

strategii a politiku liniové manažery a podělit se s nimi o odpovědnost za prosazení strategie a 

politiky v organizaci. Teprve pak mohou společně seznámit všechny zaměstnance s novou 

nebo redefinovanou strategií a politikou odměňování tak, aby byla zaměstnanci správně 

pochopena, aby ji akceptovali, zdokonalovali, důvěřovali jí a sami ji aktivně využívali. 

Specialisté na řízení lidských zdrojů spravují, organizují, monitorují a hodnotí existující 

systém odměňování a fungují jako interní poradci a konzultanti v oblasti odměňování. Jsou 

odpovědni za administrativní činnosti v oblasti odměňování, zabývají se vyjednáváním a 

řešením stížností týkajících se odměňování. Ke splnění těchto rolí potřebují specialisté na 

řízení lidských zdrojů stabilní pozici v týmu vrcholového vedení podniku a jeho podporu. 

Linioví manažeři jsou odpovědni za rozhodování o mzdě/platu, za uplatňování koncepce 

celkového odměňování a za komunikaci se zaměstnanci o záležitostech odměňování. Podílejí 

se na vytváření strategie, politiky a systému odměňování v organizaci. Linioví manažeři 

hodnotí zaměstnance a určují diferenciace v odměňování podle pracovního výkonu. Dbají na 

dodržování právních a interních předpisů upravujících odměňování zaměstnanců. 

Zapojení zaměstnanců do vytváření a implementace nového nebo redefinovaného 

systému odměňování pomáhá zajistit, aby došlo ke sladění zájmů organizace s potřebami a 

očekáváními zaměstnanců. Zaměstnanci by se měli aktivně podílet na průzkumech týkajících 

se odměňování, měli by znát existující systém odměňování a interní předpisy související 

s odměňováním. Další důležitou zodpovědností zaměstnanců je rozpoznání a zabránění 

možnému neetickému jednání v oblasti odměňování.  
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TAB.  3.6   ROLE A ZODPOVĚDNOSTI V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ 

Linioví manažeři Specialisté na řízení lidských 

zdrojů 
Zaměstnanci 

Účastnit se školení zaměřených 

na problematiku odměňování, 

mít přehled o aktuálních 

právních předpisech v oblasti 

odměňování. 

Ve spolupráci s liniovými manažery 

a zaměstnanci vytvořit a realizovat 

strategii, politiku a systém 

odměňování.  

Seznámit se se strategií, politikou, 

systémem odměňování a se všemi 

interními předpisy v oblasti 

odměňování. 

Spolupracovat a komunikovat se 

specialisty na řízení lidských 

zdrojů a se zaměstnanci o 

záležitostech odměňování. 

Zajistit, aby nastavený systém 

odměňování byl v souladu s 

platnými právními předpisy. 

Spolupracovat při tvorbě systému 

odměňování, při hodnocení prací. 

Podílet se na procesu hodnocení 

prací a na tvorbě systému 

odměňování. 

Zabezpečovat podporu liniovým 

manažerům v podobě konzultací a 

postupů. 

Participovat při provádění 

průzkumu v oblasti odměňování. 

Znát strategii, politiku a ostatní 

interní předpisy týkající se 

odměňování a řídit se jimi. 

 

Spravovat, organizovat a 

kontrolovat existující systém 

odměňování. 

 Upozorňovat na nesrovnalosti v 

systému odměňování, na 

porušování předpisů týkajících se 

odměňování. 

Respektovat a zajišťovat 

relativní spravedlnost v 

odměňování zaměstnanců. 

Provádět hodnocení prací a mzdová 

šetření.  
  

Ve spolupráci se specialisty na 

řízení lidských zdrojů zajišťovat 

a dbát na vzájemnou 

provázanost mezi hodnocením 

výkonu a jeho odměňováním. 

Monitorovat a hodnotit systém 

odměňování v organizaci. 
  

Rozhodovat o mzdě/platu při 

jejich navyšování, při převádění 

zaměstnanců na jinou práci či 

povýšení zaměstnanců. 

Rozhodovat o bonusech a 

odměnách v souladu s interními 

předpisy. 

Provádět průzkum spokojenosti 

zaměstnanců v oblasti odměňování, 

vyhodnotit jej a navrhnout změny, 

pokud jsou nutné. 

  

Vedení administrativy v oblasti 

odměňování. 

Poskytovat  liniovým manažerům 

školení týkající se problematiky 

odměňování. 

  

Podílet se na monitorování a 

hodnocení systému 

odměňování. 

Mít přehled o aktuálních trendech v 

oblasti odměňování. 
  

Usilovat o zavedení koncepce 

celkového odměňování a 

uskutečňovat ji. 

Být interním poradcem v oblasti 

odměňování pro všechny 

zaměstnance v organizaci. 

  

ZDROJ: JACKSON, Susan E., Randall S. SCHULER a Steve WERNER. Managing Human Resources. 11ed. London: South-

Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-1-111-58022-3, s. 371, upraveno. 
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SHRNUTÍ 

Strategickým cílem systému odměňování je vytvoření a implementace takových politik, 

procesů a postupů odměňování, které umožňují dosažení podnikatelských cílů organizace. 

Strategický systém odměňování by měl být motivační, spravedlivý a transparentní. Systémy 

odměňování zaměstnanců v organizacích by měly být vytvořeny na tzv. novém neboli 

celkovém přístupu k odměňování. V tomto přístupu je zdůrazněna důležitost všech složek 

celkové odměny. V moderních systémech odměňování je zahrnuto jak hmotné odměňování, 

tak i nehmotné odměňování. Mezi hmotné odměny patří nároková složka odměňování, kterou 

je základní mzda/plat a ze zákona povinné příplatky, a nenároková složka odměňování, jež je 

tvořena různými podobami bonusů, prémií, odměnami, nadstandardními příplatky, benefity 

apod. Mezi nehmotné odměny řadíme pochvalu, větší zodpovědnost, kariérní postup, uznání, 

větší samostatnost, možnost vzdělávání a rozvoje nad rámec současné práce a jiné. 

Individuální zásluhové odměny jsou odměny, které jsou spojeny s výkonem jednotlivce, 

jeho přínosem a kompetencemi. Zásluhová odměna může být poskytována v podobě zvýšení 

základní mzdy/platu nebo v podobě vyplácení bonusů (variabilní odměny) nebo jako 

kombinace těchto dvou způsobů. Variabilní odměňování neboli odměňování na základě 

výkonu se obvykle vztahuje přímo k výkonu jednotlivce, týmu, organizace jako celku nebo 

dochází k jejich kombinaci. Individuální pobídkové odměny jsou odměny, které jsou založeny 

na výkonu zaměstnance. K běžným nástrojům variabilního-pobídkového odměňování patří: 

úkolová mzda, bonusy nebo prémie, provize a odměny za významný výkon 

v peněžní  i nepeněžní podobě a odměny uznání. Existují dva typy skupinového/týmového 

odměňování: odměňování založené na cílech a libovolný týmový/skupinový bonus. V rámci 

celoorganizačních systémů pobídek jsou nabízeny peněžní odměny, které jsou odvozeny od 

výkonnosti organizace. Třemi typy celoorganizačních pobídkových systémů jsou: podíly na 

výnosu, podíly na zisku a systémy vlastnictví akcií. 

Kompetence představují prokazatelné charakteristiky osoby zahrnující vlastnosti, 

dovednosti, znalosti a chování, které umožňují výkon. Základem systému odměňování na 

základě kompetencí je, že zaměstnanci jsou odměňováni podle úrovně jejich kompetencí, 

které při vykonávání svých rolí demonstrují. Lidé jsou placeni za jejich schopnost pracovat 

nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Odměňování podle kompetencí je možné 

kombinovat s odměňováním na základě výkonu, což je v praxi běžnější. Podstatou 

odměňování na základě přínosu je to, že zaměstnanci obdrží odměnu, jejíž poskytnutí je 

navázáno jak na hodnocení výsledků práce vykonávané jednotlivcem, tak na posuzování toho, 
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co tento jednotlivec do své práce vnáší v podobě úrovně kompetencí ovlivňujících tyto 

výsledky. Jinými slovy, zaměstnanci jsou odměňováni nejen za to, čeho dosáhli, ale i za to, 

jak toho dosáhli.  

K metrikám v oblasti odměňování patří např: míra odchodů zaměstnanců, získání a 

udržení si vysoce výkonných a kvalifikovaných zaměstnanců, zlepšení pracovního výkonu 

zaměstnanců, zvýšení úrovně motivace zaměstnanců, zvýšení úrovně kompetencí 

zaměstnanců, zlepšení kvality odvedené práce, zvýšení produktivity práce, zlepšení 

zaměstnaneckých vztahů v organizaci, zlepšení výkonnosti organizace. 

K vytvoření, implementaci a uplatňování efektivního systému odměňování respektujícího 

koncepci celkové odměny je nutná spolupráce liniových manažerů, zaměstnanců a specialistů 

na řízení lidských zdrojů.  
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4       HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI 

Cílem kapitoly je provést analýzu stávajících systémů hodnocení a výkonového 

odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci výrobního charakteru prostřednictvím 

kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Bude zjišťováno, na jaké oblasti je hodnocení 

zaměstnanců zaměřeno, zda jsou nastavena vhodná hodnotící kritéria, jaké jsou používány 

metody hodnocení, způsoby vedení hodnotících rozhovorů, zda je hodnocení zaměstnanců 

provázáno s jejich odměňováním, a pokud ano, tak jakým způsobem. 

4.1 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 

Vybraná organizace byla založena již v r. 1880 a v současné době je nadnárodní globální 

korporací, mezinárodním leaderem na světových trzích v úpravě materiálů a jejích povrchů a 

celosvětově největší nezávislý výrobce daných produktů zasahující do mnoha sfér všech 

průmyslových oblastí. V organizaci je zaměstnáno cca 28.000 zaměstnanců na většině 

kontinentech planety a své zákazníky má ve 120 zemích světa. Organizace v ČR vykazuje 

každoroční finanční zisk a v r. 2011 byla tato organizace zvolena v konkurenci gigantů, jako 

je ArcelorMittal Ostrava a.s. a Hyundai Motor Manufacturing Czech, jako druhý nejlepší 

zaměstnavatel regionu v posuzované ziskovosti a v péči o zaměstnance.  

V současné době je v organizaci v ČR zaměstnáno 172 zaměstnanců. V Tab. 4.1 je 

uveden počet zaměstnanců dle jednotlivých hierarchických úrovní a v Tab. 4.2 jsou uvedeny 

počty zaměstnanců na dělnických pozicích dle pracovišť.  

TAB.  4.1   POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 POČET ZAMĚSTNANCŮ 

   Management 1  4 

Management 2 2 

Liniový management 8 

THP 40 

Dělnické pozice 118 

Celkem 172 

ZDROJ: interní materiály organizace 
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Ve vybrané organizaci jsou pozice manažerů rozděleny na dvě úrovně - manažeři 1 a 

manažeři 2. Manažeři na úrovni 2 jsou řízeni manažery z mateřské společnosti a nemají 

takové pravomoce jako manažeři na úrovni 1. Pro snadnější odlišení zaměstnanců na těchto 

pracovních místech budou v dizertační práci pozice manažerů na úrovni 1 nazvány pozicemi 

ředitelů.  

TAB.  4.2   POČET ZAMĚSTNANCŮ NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH 

VÝROBA - PRACOVIŠTĚ POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Linka 1 52 

Linka 2 12 

Údržba 11 

Ostatní 43 

Celkem 118 

ZDROJ: interní materiály organizace 

4.2 POPIS SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH V DANÉ 

ORGANIZACI 

V této části doktorské dizertační práce jsou popsány systémy hodnocení a výkonového 

odměňování zaměstnanců na pozicích operátor linky a pracovník údržby. Důraz je především 

kladen na vzájemnou vazbu mezi hodnocením a odměnou.  

4.2.1   APLIKOVANÉ METODY 

Při popisu systémů hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na dělnických 

pozicích ve vybrané výrobní organizaci byly použity metody logické (analýza, syntéza, 

komparace, indukce a dedukce), metoda kvalitativního výzkumu (polostrukturované 

rozhovory), prognostická metoda extrapolace trendu a metoda brainstormingu. Logické 

metody byly využity při zkoumání stávajícího systému hodnocení a výkonového odměňování 

zaměstnanců na dělnických pozicích. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou 

polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami (viz Příloha 1), které byly kladeny 

manažerovi výroby a zaměstnanci na pozici hlavní mistr výroby. Metody extrapolace trendu a 

brainstorming byly využity při navrhování jednotlivých prémiových ukazatelů. 
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 Výzkum zaměřený na popis stávajícího systému hodnocení a odměňování zaměstnanců 

na dělnických pozicích byl proveden na základě analýzy interních dokumentů, v jejímž rámci 

byly získávány sekundární data z popisů pracovních míst, interní směrnice pro odměňování 

zaměstnanců, kolektivní smlouvy, a prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů 

zaměřených na problematiku hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na 

dělnických pozicích. Poté byla provedena analýza a zpracování informací získaných 

výzkumem.  

4.2.2 NÁVAZNOST HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH 

Ve zkoumané organizaci jsou zaměstnanci na dělnických pozicích hodnoceni a následně i 

odměňováni na základě splnění ukazatele plánovaného objemu výroby. U zaměstnanců na 

těchto pozicích není hodnocen jejich individuální výkon, ale hodnocení probíhá pouze na 

základě výkonu týmu, což se odráží i ve vyplácení jejich prémií. Rovněž se v organizaci 

nekonají hodnotící rozhovory se zaměstnanci. V organizaci není vytvořena politika hodnocení 

zaměstnanců ani vnitřní předpis týkající se této problematiky. Na základě těchto zjištěných 

skutečností lze konstatovat, že ve vybrané organizaci neprobíhá formální hodnocení 

zaměstnanců na dělnických pozicích. 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH 

Odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích se ve vybrané organizaci řídí vnitřním 

mzdovým předpisem, ve kterém jsou stanoveny zásady odměňování zaměstnanců. Celková 

odměna zaměstnanců na těchto pozicích je tvořena hmotnou i nehmotnou formou 

odměňování, jak je znázorněno ve Schématu 4.1. Hmotná forma odměny se skládá z nárokové 

složky a je tvořena základní mzdou a povinnými příplatky. Do nenárokové složky odměn jsou 

zařazeny prémie zaměstnanců, mimořádné odměny a zaměstnanecké výhody. K nehmotným 

formám odměn patří pochvala zaměstnanců a možnost kariérního postupu na pozici mistra 

výroby. 
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Základní mzda zaměstnanců je tvořena hodinovou sazbou dle tarifních tříd v organizaci. 

Při klasifikaci těchto tříd se vychází z analýzy pracovního místa/činností (zodpovědnost, 

kvalifikace, pracovní podmínky, fyzické a duševní zatížení), z hodnocení prací s využitím 

analytické bodovací metody
4
 a z analýzy tržních sazeb.  

K základní mzdě zaměstnanců jsou vypláceny příplatky dle zákoníku práce. Jedná se o 

příplatky za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci o sobotách a nedělích, příplatek za práci 

v noci a příplatek za pracovní pohotovost.  

 

SCHÉMA  4.1   SLOŽKY CELKOVÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

                                                 
4
Cílem hodnocení práce je ustanovit systematický a důsledný postup ke stanovení relativní hodnoty práce 

v organizaci a vytvořit mzdové relace pro jednotlivé práce. Analytické hodnocení práce je proces, při kterém se 

neporovnávají práce jako celek, ale každá práce je rozdělena na větší množství faktorů. Při používání bodovací 

metody je relativní hodnota prací určena relativním hodnocením na základě zvolených kritérií, tzv. placených 

faktorů práce, které jsou v organizaci ceněny a podle kterých jsou pracovní místa odměňována. Každý z těchto 

faktorů může mít svou specifickou váhu odrážející jeho relativní důležitost v odměňování. Ta je dána 

maximálním počtem bodů, které lze za daný faktor získat. Jednotlivé pozice v organizaci jsou pak hodnoceny 

podle míry, v jaké tyto placené faktory obsahují. Výsledkem jsou bodová ohodnocení jednotlivých míst, která 

jsou převedena do podoby mzdového tarifu. 

 

Celková odměna 

Hmotné odměňování 

Nárokové složky odměny 
- základní mzda dle 

tarifních tříd + povinné 
příplatky. 

Nenárokové složky 
odměny - prémie dle 

splnění ukazatele 
plánovaného objemu 
výroby + mimořádné 

odměny + zaměstnanecké 
výhody. 

Nehmotné odměňování 

Pochvala, kariérní 
postup. 
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Prémie zaměstnanců na dělnických pozicích jsou vypláceny na základě splnění ukazatele 

plánovaného objemu výroby, jak je uvedeno v Tab. 4.3. Ukazatel plánovaného objemu 

výroby je vyhodnocován měsíčně. Jak je z této tabulky patrné, maximální výše měsíčně 

vyplácené prémie zaměstnanců činí 15% z jejich základní mzdy, a to v případě, že je ukazatel 

plnění objemu výroby splněn na 100% a výše. Z Tab. 4.3 je rovněž možné vyčíst, že 

zaměstnancům jsou přiznány prémie i v případě, že ukazatel plnění objemu výroby je splněn 

jen na 60%. Nepřiznanou část prémií je možné doplatit po následném vyhodnocení v případě 

kumulativního splnění ukazatele. Vyhodnocení splnění ukazatele je prováděno ke konci 

kalendářního roku. Dle interní směrnice má přímý nadřízený (mistr výroby) možnost odebrat 

zaměstnanci prémie v celkové výši v případě závažného porušení pracovní kázně. Není zde 

však uvedeno, co je považováno za závažné porušení pracovní kázně. 

TAB.  4.3   OBJEM VÝROBY – VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ 

PLNĚNÍ OBJEMU VÝROBY 

– IND (t) 

VÝŠE PRÉMIE 

 100% ≤ IND  15,00% 

85% ≤ IND < 100% 12,50% 

75% ≤ IND < 85% 7,50% 

60% ≤ IND < 75% 5,00% 

IND < 60% 0% 

ZDROJ: interní materiály organizace 

Dle interní směrnice mohou být zaměstnancům na dělnických pozicích při splnění daných 

podmínek vypláceny následující mimořádné odměny: 

▪ Odměna na zotavenou a na Vánoce. Podmínkou pro nárok na tyto odměny je, aby 

zaměstnanec pracoval v organizaci po celou dobu sledovaného období. U odměny na 

zotavenou je sledovaným obdobím prosinec minulého roku až květen příslušného 

kalendářního roku a u odměny na Vánoce je sledované období od června do listopadu 

příslušného kalendářního roku. Maximální odměna činí 50% hodinové sazby vynásobené 

průměrným počtem hodin. V případě nenaplnění daného fondu pracovní doby za uvedené 

období je zaměstnanci přiznána alikvotní část odměny. 

▪ Odměna za senioritu. Zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele nepřetržitě odpracují uvedený 

počet let, náleží odměna. Odměnu ve výši 3000Kč obdrží zaměstnanci, kteří u organizace 

pracují nepřetržitě 5 let. Za 10 let nepřetržité práce u organizace náleží zaměstnancům 



86 

odměna ve výši 5000Kč. Za každých dalších nepřetržitě odpracovaných pět let se odměna 

zvyšuje o 3000Kč. Maximální vyplácená částka je 18000Kč. 

▪ Odměna ve výši 100Kč za návrh a realizaci jednoho kaizen zlepšení. 

▪ Odměna ve výši 1500Kč za práci ve ztížených pracovních podmínkách uvedených ve 

vnitřním mzdovém předpisu.  

▪ Odměna ve výši 1000Kč za práci v havarijních situacích (práce na živelných pohromách, 

likvidace havárií, vyřešení nebezpečné situace apod.) 

▪ Odměna za mimořádné úsilí. V případě mimořádného úsilí může nadřízený dotyčnému 

zaměstnanci udělit jeden den dovolené navíc nebo mu věnovat dárkový šek. 

▪ Odměna za dlouhodobé dárcovství krve, která se pohybuje v rozmezí od 500Kč do 

5000Kč.  

▪ Odměna za dovršení životního jubilea 50 let.  Při jeho dosažení obdrží zaměstnanec 

náramkové hodinky. 

▪ Odměna za školení zaměstnanců. Zaměstnanec, který nad rámec svého zařazení vykonává 

práci trenéra u dělnických kategorií, má nárok na odměnu ve výši 300Kč/den. 

Zaměstnancům jsou ve vybrané organizaci nabízeny dvě zaměstnanecké výhody. První 

výhodou je příspěvek na penzijní připojištění ve výši 700Kč/měsíčně, který je vyplácen těm 

zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a mají pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou. Druhou výhodou je příspěvek na stravování zaměstnanců. 

Zaměstnavatel hradí 55% z celkové ceny obědu a zaměstnanec hradí 45%, což činí 28Kč. 

Ve vybrané organizaci jsou k odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích 

používány i formy nehmotných odměn, jako jsou pochvala a ocenění nejlepších zaměstnanců 

na poradách vedení společnosti a možnost jejich kariérního růstu. Nejlepší zaměstnanci jsou 

vybírání na základě splnění dvou kritérií, a to bezúrazovost a nejvíce podaných návrhů na 

zlepšení (kaizen). 
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4.3 POPIS  SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH V DANÉ 

ORGANIZACI 

V této části doktorské dizertační práce jsou popsány systémy hodnocení a výkonového 

odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích. Důraz je především kladen na 

vzájemnou vazbu mezi hodnocením a odměnou.  

4.3.1  APLIKOVANÉ METODY 

Při popisu systémů hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na 

administrativních pozicích ve vybrané výrobní organizaci byly použity metody logické 

(analýza, syntéza, komparace, indukce a dedukce) a metoda kvalitativního výzkumu 

(polostrukturované rozhovory). Logické metody byly využity při zkoumání stávajícího 

systému hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích. 

Kvalitativní výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými 

otázkami (viz Příloha 5), které byly kladeny specialistům na řízení lidských zdrojů (vedoucí 

personálního oddělení a senior personalista).  

 Výzkum zaměřený na popis stávajícího systému hodnocení a odměňování zaměstnanců na 

administrativních pozicích byl proveden na základě analýzy interních dokumentů (popisy 

pracovních míst, interní směrnice pro odměňování zaměstnanců, kolektivní smlouva) a 

vedením polostrukturovaných rozhovorů zaměřených na problematiku hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců na těchto pozicích. Poté byla provedena analýza a 

zpracování informací získaných výzkumem.  
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4.3.2 NÁVAZNOST HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ    

NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH 

Ve zkoumané organizaci jsou zaměstnanci na administrativních pozicích hodnoceni a 

následně i odměňováni na základě plnění osobních cílů stanovených pro půlroční nebo roční 

období. Pro hodnocení zaměstnanců se používá metoda Řízení podle cílů (MBO), v rámci níž 

jsou zaměstnancům stanoveny cíle, a to jak pracovní, tak i rozvojové. Cíle jsou 

vyhodnocovány přímým nadřízeným dvakrát ročně (v červnu a v prosinci). Půlroční 

hodnocení cílů je prováděno prostřednictvím krátkého rozhovoru mezi zaměstnancem a jeho 

přímým nadřízeným, v jehož rámci je vzájemně odsouhlaseno splnění, či nesplnění 

příslušných cílů. Na základě tohoto vyhodnocení zaměstnanci obdrží prémie ve výši 

stanovené interním mzdovým předpisem. Roční hodnocení zaměstnanců probíhá formou 

hodnotícího rozhovoru, který začíná sebehodnocením zaměstnanců, následuje vyhodnocování 

ročních cílů a diskuse týkající se dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH  

Odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích se ve vybrané organizaci řídí 

vnitřním mzdovým předpisem, ve kterém jsou stanoveny zásady odměňování zaměstnanců. 

Celková odměna zaměstnanců na těchto pozicích je tvořena hmotnou i nehmotnou formou 

odměňování, jak je uvedeno ve Schématu 4.2. Hmotná forma odměny se skládá z nárokové 

složky a je tvořena základní mzdou a povinnými příplatky. Do nenárokové složky odměn jsou 

zařazeny prémie zaměstnanců, mimořádné odměny a zaměstnanecké výhody. K nehmotným 

formám odměn patří pochvala zaměstnanců, kariérní růst, vedení projektů jak v ČR, tak i 

v zahraničí a zvyšování kvalifikace. 

Základní mzda zaměstnanců je tvořena měsíční mzdou dle tarifních tříd v organizaci. Při 

stanovení mzdy se hodnotí délka praxe, míra zodpovědnosti zaměstnance, nároky kladené na 

znalosti a dovednosti, složitost pracovní činnosti, organizační a řídící náročnost, předpoklady 

k výkonu funkce, dosažená kvalifikace, jazyková vybavenost, fyzická a duševní zátěž a 

pracovní podmínky. Konkrétní výše mzdy je stanovena na základě dohody mezi generálním 

ředitelem a personálním manažerem z mateřské společnosti. Mzdová tarifní rozpětí jsou 

každým rokem nastavena personalisty z mateřské společnosti, a to na základě metodiky Hay.
5
  

                                                 
5
 Společnost Hay Group je celosvětovou poradenskou firmou a řadí se mezi přední poskytovatele 

informačních služeb v oblasti odměňování. Informace a analýzy jsou založeny na globálně konzistentní a 

propracované metodologii. Databáze společnosti Hay Group pro celkové odměňování a zaměstnanecké benefity 

PayNet, obsahuje více než sedm milionů jednotlivých záznamů z více než 13 000 organizací. HayGroup má také 

nejpoužívanější metodu hodnocení pracovních funkcí. 
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K základní mzdě zaměstnanců jsou vypláceny příplatky dle zákoníku práce. Jedná se o 

příplatky za práci přesčas, za práci ve svátek, za práci o sobotách a nedělích, příplatek za práci 

v noci a příplatek za pracovní pohotovost.  

 

SCHÉMA  4.2   SLOŽKY CELKOVÉ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Prémie zaměstnanců na administrativních pozicích jsou vypláceny na základě plnění 

jejich osobních cílů uvedených v Tab. 4.4, ze které můžeme vyčíst, že maximální výše prémie 

je 15% ze základní měsíční mzdy, a na základě splnění ukazatele plánovaného objemu 

výroby, jak je uvedeno v Tab. 4.5. (jedná se o stejný ukazatel jako u dělnických pozic). 

Prémie za plnění cílů jsou vyhodnocovány i propláceny dvakrát ročně a prémie za splnění 

ukazatele plánovaného objemu výroby jsou vypláceny měsíčně.  
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TAB.  4.4  PLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ – VYHODNOCOVÁN PŮLROČNĚ 

X = PLNĚNÍ OSOBNÍCH 

CÍLŮ 

VÝŠE PRÉMIE 

 120% ≤ X  15% 

80% ≤ IND < 120% 10% 

60% ≤ IND < 80% 5% 

X < 60% 0% 

ZDROJ: interní materiály organizace 

Jak je z Tab. 4.5 patrné, maximální výše měsíčně vyplácené prémie zaměstnanců činí 

7,5% z jejich základní mzdy, a to v případě, že je ukazatel plnění objemu výroby splněn na 

120% a výše. Celková maximální výše prémiové složky zaměstnanců na administrativních 

pozicích je 22,5%. Z Tab. 4.5 je rovněž možné vyčíst, že zaměstnancům jsou přiznány prémie 

i v případě, že ukazatel plnění objemu výroby je splněn jen na 60%. Nepřiznanou část prémií 

je možné doplatit po následném vyhodnocení v případě kumulativního splnění ukazatele. 

Vyhodnocení splnění ukazatele je prováděno ke konci kalendářního roku. 

TAB.  4.5  OBJEM VÝROBY – VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ 

PLNĚNÍ OBJEMU VÝROBY 

– IND (t) 

VÝŠE PRÉMIE 

 120% ≤ IND  7,5% 

105% ≤ IND < 120% 6,25% 

90% ≤ IND < 105% 5% 

60% ≤ IND < 90% 3,75% 

IND < 60% 0% 

ZDROJ: interní materiály organizace 

Dle interní směrnice mohou být zaměstnancům na administrativních pozicích při splnění 

daných podmínek vypláceny následující mimořádné odměny: 

▪ Odměna na zotavenou a na Vánoce. Podmínkou pro nárok na tyto odměny je, aby 

zaměstnanec pracoval v organizaci po celou dobu sledovaného období. U odměny na 

zotavenou je sledovaným obdobím prosinec minulého roku až květen příslušného 

kalendářního roku a u odměny na Vánoce je sledované období od června do listopadu 

příslušného kalendářního roku. Maximální odměna činí 50% základní měsíční mzdy 

zaměstnance. V případě nenaplnění daného fondu pracovní doby za uvedené období je 

zaměstnanci přiznána alikvotní část odměny. 
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▪ Odměna za senioritu. Zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele nepřetržitě odpracují uvedený 

počet let, náleží odměna. Odměnu ve výši 3000Kč obdrží zaměstnanci, kteří u organizace 

pracují nepřetržitě 5 let. Za 10 let nepřetržité práce u organizace náleží zaměstnancům 

odměna ve výši 5000Kč. Za každých dalších nepřetržitě odpracovaných pět let se odměna 

zvyšuje o 3000Kč. Maximální vyplácená částka je 18000Kč. 

▪ Odměna ve výši 100Kč za návrh a realizaci jednoho kaizen zlepšení. 

▪ Odměna ve výši 1000Kč za práci v havarijních situacích (práce na živelných pohromách, 

likvidace havárií, vyřešení nebezpečné situace apod.) 

▪ Odměna za mimořádné úsilí. V případě mimořádného úsilí může nadřízený dotyčnému 

zaměstnanci udělit jeden den dovolené navíc nebo mu věnovat dárkový šek. 

▪ Odměna za dlouhodobé dárcovství krve, která se pohybuje v rozmezí od 500Kč do 

5000Kč.  

▪ Odměna za dovršení životního jubilea 50 let.  Při jeho dosažení obdrží zaměstnanec 

náramkové hodinky. 

Zaměstnancům jsou ve vybrané organizaci nabízeny dvě zaměstnanecké výhody. První 

výhodou je příspěvek na penzijní připojištění ve výši 700Kč/měsíčně, který je vyplácen těm 

zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a mají pracovní 

smlouvu na dobu neurčitou. Druhou výhodou je příspěvek na stravování zaměstnanců. 

Zaměstnavatel hradí 55% z celkové ceny obědu a zaměstnanec hradí 45%, což činí 28Kč. 

Ve vybrané organizaci jsou k odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích 

používány i formy nehmotných odměn, jako jsou pochvala a ocenění nejlepších zaměstnanců 

na poradách vedení společnosti, kariérní růst, vedení projektů v ČR i zahraničí a zvýšení 

kvalifikace.  
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4.4 ANALÝZA SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH V DANÉ 

ORGANIZACI 

V této části dizertační práce bude provedena analýza systémů hodnocení a odměňování 

zaměstnanců na administrativních pozicích s cílem zjistit, na jaké oblasti je hodnocení 

zaměstnanců zaměřeno, jaké jsou používány metody hodnocení, způsoby vedení hodnotících 

rozhovorů, zda je hodnocení zaměstnanců provázáno s jejich odměňováním, a pokud ano, tak 

jakým způsobem.   

4.4.1 METODA VÝZKUMU 

Za metodu výzkumu bylo zvoleno písemné dotazování prostřednictvím předem 

sestavených dotazníků. Byly vytvořeny dvě verze dotazníků, a to pro administrativní pozice a 

pro pozice liniových vedoucích. Dotazník určený zaměstnancům na administrativních 

pozicích (hodnocení zaměstnanci) obsahoval 28 otázek, z nichž se 26 věnovalo zkoumané 

problematice a 2 otázky byly identifikační (viz Příloha 6). Dotazník určený pro zaměstnance 

na pozicích liniových vedoucích (hodnotitelé) zahrnoval 36 otázek, z nichž se 34 věnovalo 

zkoumané problematice a 2 otázky byly identifikační (viz Příloha 7). V dotaznících byla 

zvolena jak forma uzavřených, tak otevřených otázek. U většiny uzavřených otázek byla 

využita ordinální čtyřstupňová škála odpovědí (rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – 

rozhodně ne). V dotaznících byl dán respondentům prostor k tomu, aby se mohli ke každé 

otázce vyjádřit. 

Dotazníkové šetření probíhalo formou individuálních schůzek, v rámci nichž byly 

dotazníky zaměstnanci vyplňovány. O vyplnění dotazníku byli požádáni všichni zaměstnanci 

na administrativních pozicích (celkový počet zaměstnanců je 40, z toho jsou 2 zaměstnanci ve 

zkušební době a 1 zaměstnanec je na roční stáži v zahraničí) a všichni linioví vedoucí 

(celkový počet liniových vedoucích je 8). Návratnost dotazníků u zaměstnanců na 

administrativních pozicích byla 73% a u liniových manažerů byla 100%. 
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4.4.2 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Pro zpracování dat získaných dotazníkovým šetřením byla použita popisná statistika, 

v rámci níž byly jednotlivé otázky analyzovány a graficky zpracovány. Abychom zjistili, jak 

stávající systémy hodnocení a odměňování vnímají zaměstnanci a jejich nadřízení, byly údaje 

získané z dotazníkového šetření zpracovány jak z pohledu hodnocených zaměstnanců, tak 

z pohledu hodnotitelů (přímých nadřízených). Na získaných datech byly pro určení závislostí 

mezi vybranými otázkami v dotazníku rovněž provedeny testy korelací.  

V grafickém a popisném vyhodnocení otázek nebyly uváděny odpovědi s nulovou 

hodnotou. Otázky, které spolu úzce souvisejí a rozvádějí klíčovou otázku, nebudou graficky 

zpracovány, ale z důvodu komplexnosti bude provedena jejich analýza v rámci klíčové 

otázky. 

OTÁZKA  1        SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ 

ORGANIZACI 

Cílem první otázky bylo zjistit, zda byli zaměstnanci seznámeni se systémem jejich 

hodnocení. Pokud bylo zaměstnanci uvedeno, že ano, mělo být specifikováno, jakým 

způsobem byli s tímto systémem obeznámeni a kdo je se stávajícím systémem hodnocení 

seznámil.  

GRAF  4.1      SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ  ORGANIZACI 

– HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Jak vidíme z Grafu 4.1, tak 59,3% (16) zaměstnanců bylo rozhodně se systémem 

hodnocení seznámeno a 40,7% (11) zaměstnanců bylo spíše seznámeno s tímto systémem. 

Pro upřesnění odpovědi byla autorkou položena doplňující otázka, jakým způsobem byli 

zaměstnanci se systémem hodnocení seznámeni a kdo je s tímto systémem seznámil. 

rozhodně 

ano; 59,3% 

spíše ano; 

40,7% 

Byl jsem seznámen/a se systémem hodnocení 

zaměstnanců v naší organizaci 

Hodnocení zaměstnanci 
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Respondenti, kterými byla zvolena odpověď „rozhodně ano“, byli s tímto systémem řádně 

seznámeni svým přímým nadřízeným, a ti, kteří odpověděli, že „spíše ano“, tak především 

z toho důvodu, že jim byl sice systém hodnocení vysvětlen přímým nadřízeným, ale jen 

povrchně.   

GRAF  4.2      SEZNÁMENÍ PODŘÍZENÝCH  SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE  

VYBRANÉ  ORGANIZACI – HODNOTITELÉ 

 

Z grafu hodnotitelů vyplývá, že 75,0% (6) vedoucích tvrdí, že své zaměstnance seznámili 

se systémem hodnocení a 25,0% vedoucích přiznalo, že své zaměstnance informovali pouze 

povrchně a odkázali je na interní mzdový předpis. Zde je nutné zdůraznit, že v dané 

organizaci neexistuje interní předpis či směrnice týkající se procesu hodnocení zaměstnanců. 

Základní informace je možné získat z vnitřního předpisu, ve kterém jsou stanoveny prémiové 

ukazatele, na jejichž základě jsou zaměstnanci hodnoceni a následně pak odměňování.  

V Tab. 4.6 je možné vidět, jak odpovídali hodnocení zaměstnanci dle jednotlivých 

oddělení. Rozdíly v odpovědích mezi hodnocenými zaměstnanci a jejich hodnotiteli byly 

v oddělení kvality a v personálním oddělení. Hodnotiteli bylo tvrzeno, že zaměstnance spíše 

neseznámili se systémem hodnocení, ačkoli jejich podřízenými byla zvolena odpověď „spíše 

ano“ nebo „rozhodně ano“. Následným dotazováním bylo zjištěno, že zaměstnancům na 

personálním oddělení byl objasněn systém hodnocení jejich bývalým nadřízeným. Vedoucím 

oddělení kvality bylo přiznáno, že své zaměstnance spíše odkázal na interní mzdový předpis. 

 

 

 

rozhodně 

ano; 

50,0% 

spíše ano; 

25,0% 

spíše ne; 

25,0% 

Seznámil jsem své podřízené se systémem 

hodnocení zaměstnanců v naší organizaci 

Hodnotitel 
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TAB.  4.6     SEZNÁMENÍ SE SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

– ROZBOR DLE JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 

ODDĚLENÍ ODPOVĚĎ 
ABSOLUTNÍ ČETNOST 

(POČET RESPONDENTŮ) 

RELATIVNÍ ČETNOST 

(PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ) 

výrobní 
rozhodně ano 2 28,6% 

spíše ano 5 71,4% 

obchodní rozhodně ano 4 100,0% 

personální rozhodně ano 2 100,0% 

finanční 
rozhodně ano 3 50,0% 

spíše ano 3 50,0% 

kvalita spíše ano 2 100,0% 

KLP rozhodně ano 1 50,0% 

 spíše ano 1 50,0% 

nákupní  rozhodně ano 2 100,0% 

údržba rozhodně ano 2 100,0% 

 

OTÁZKA   2     SPOKOJENOST SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Smyslem druhé otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci spokojeni se stávajícím 

systémem jejich hodnocení, a to jak z pohledu hodnocených zaměstnanců, tak z pohledu 

jejich přímých nadřízených. Pokud byly zvoleny záporné odpovědi, byly zjišťovány důvody 

jejich nespokojenosti.  

GRAF  4.3      SPOKOJENOST SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ  ORGANIZACI – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Z Grafů 4.3 a 4.4 je patrné, že se systémem hodnocení není z řad hodnocených 

zaměstnanců spokojeno 48,2% (13) a z řad hodnotitelů 37,5% (3). Hlavním důvodem, proč 

nejsou respondenti spokojeni s tímto systémem, je fakt, že nejsou zavedena spravedlivá a 

jasná pravidla pro hodnocení jejich výkonu.  

rozhodně 

ano; 14,8% 

spíše ano; 

37,0% 
spíše ne; 

44,5% 

rozhodně 

ne; 3,7% 

Jsem spokojená/ý se stávajícím systémem 

hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanci 
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GRAF  4.4      SPOKOJENOST SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE 

VYBRANÉ  ORGANIZACI – HODNOTITELÉ 

 

Jak už bylo dříve zmíněno, zaměstnanci jsou hodnoceni a odměňováni na základě plnění 

jejich osobních cílů. Ukazatel plnění cílů je však dle zaměstnanců nastaven nespravedlivě 

z důvodu přidělování prémie ve stejné výši dle rozdílné míry splnění nastavených cílů. Tato 

skutečnost se odráží i v odpovědích na otázku týkající se systému výkonového odměňování, 

kde je tento systém vnímán jako nespravedlivý 55,6% (15) hodnocených zaměstnanců a 

50,0% hodnotitelů, viz otázka č. 23.  

Z Tab. 4.7 vyplývá, že názory na stávající systém hodnocení se výrazně liší i v rámci 

jednotlivých oddělení. Nespokojenost s tímto systémem se nejvíce projevila u zaměstnanců 

z oddělení výroby, obchodu, kvality a KLP (technicko-vývojové oddělení).  

 

 

 

 

 

 

 

spíše ano; 

62,5% 

spíše ne; 

25,0% 

rozhodně 

ne; 12,5% 

Jsem spokojená/ý se stávajícím 

systémem hodnocení zaměstnanců 

Hodnotitelé 
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TAB.  4.7     SPOKOJENOST SE SYSTÉMEM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – ROZBOR DLE  

JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 

ODDĚLENÍ 

HODNOCENÍ 

ZAMĚSTNANCI/ 

HODNOTITELÉ 

ODPOVĚĎ 
ABSOLUTNÍ ČETNOST 

(POČET RESPONDENTŮ) 

RELATIVNÍ ČETNOST 

(PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ) 

výrobní 

hodnocení 

zaměstnanci 

rozhodně ano 1 14,3% 

spíše ano 2 28,6% 

spíše ne 4 57,1% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

obchodní 

hodnocení 

zaměstnanci 

rozhodně ano 2 50,0% 

spíše ne 2 50,0% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

personální 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

finanční 

hodnocení 

zaměstnanci 

rozhodně ano 1 16,7% 

spíše ano 3 50,0% 

spíše ne 1 16,7% 

rozhodně ne 1 16,7% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

kvalita 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel rozhodně ne 1 100,0% 

KLP 

Hodnocení 

zaměstnanci 
spíše ne 2 100,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

nákupní  

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

údržba 

hodnocení 

zaměstnanci 
spíše ano 2 100,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

 

OTÁZKA   3       HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÍ JEJICH OSOBNÍCH 

CÍLŮ 

Záměrem třetí otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci hodnoceni na základě splnění 

jejich osobních cílů. Pokud respondenti uvedli, že mají nastavené své osobní cíle, tak byli 

následně dotazováni, zda mají možnost se na jejich stanovování podílet a zda tyto cíle splňují 

klíčové charakteristiky efektivních cílů dle SMART. V této otázce bude provedena analýza 

otázek, které jsou v dotazníku uvedeny pod č. 4 a č. 5.  
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GRAF  4.5   HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÍ CÍLŮ – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

  

Z Grafů 4.5 a 4.6 vyplývá, že 96,3% (26) zaměstnanců je hodnoceno na základě splnění 

jejich osobních cílů tak, jak je stanoveno v interním mzdovém předpisu. Nicméně, téměř 

polovinou respondentů je zde opět uvedeno, že prémie vázané na plnění těchto cílů jsou 

vypláceny nespravedlivě.  

GRAF  4.6   HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ SPLNĚNÍ CÍLŮ – HODNOTITELÉ 

 

Co se týče způsobu stanovení osobních cílů, tak 92,6% (25) hodnocených zaměstnanců 

bylo odpovězeno, že mají možnost se na tvorbě cílů podílet. Pouze 7,4% (2) zaměstnanců 

z obchodního oddělení jsou cíle jednostranně nastaveny jejich přímým nadřízeným. Tato 

skutečnost je ovšem v rozporu s odpovědí jejich hodnotitele. Efektivní cíle by měly splňovat 

všechny klíčové charakteristiky dle SMART, což v dané organizaci bylo potvrzeno pouze 

29,6% (8) hodnocených zaměstnanců.  
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splnění jejich cílů 
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Odpověď „spíše ano“ byla zvolena 59,3% (16) respondentů, a to z důvodů 

neovlivnitelnosti některých jejich cílů a chybějícího termínu splnění cílů. Jen 11,1% (3) 

zaměstnanců uvedlo, že jejich osobní cíle charakteristiku SMART spíše nesplňují. Mezi těmi 

respondenty, kteří tuto odpověď zvolili, byla bohužel i personální pracovnice. Všichni 

hodnotitelé jsou plně přesvědčeni, že cíle jejich podřízených jsou v souladu s klíčovou 

charakteristikou SMART. 

OTÁZKA   6    HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADĚ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 

Cílem čtvrté otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci hodnoceni i na základě hodnotících 

kritérií. V případě zvolených kladných odpovědí byli zaměstnanci autorkou dotazováni, zda 

zvolená kritéria dostatečně odrážejí rozsah a náročnost práce, kterou vykonávají. V této 

otázce bude provedena analýza otázky, která je v dotazníku uvedena pod č. 7.  

GRAF  4.7   HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

  

Z Grafů 4.7 a 4.8 je patrné, že jen 29,6% (8) zaměstnanců tvrdí, že jsou rozhodně 

hodnoceni i na základě hodnotících kritérií. Odpověď „spíše ano“ byla zvolena 59,3% (16) 

respondentů, a to z toho důvodu, že jsou sice na základě kritérií hodnoceni svým nadřízeným, 

ale tato kritéria nejsou nikde uvedena, zaměstnanci je neznají a rovněž neexistuje systém pro 

jejich vyhodnocování. Jejich vyhodnocování tudíž závisí do značné míry na osobním úsudku 

hodnotitele, což ovšem posiluje subjektivitu hodnocení zaměstnanců.  

  

rozhodně 
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GRAF  4.8   HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ – HODNOTITELÉ 

 

Tuto skutečnost také potvrdili všichni dotazovaní zaměstnanci včetně hodnotitelů. Jen 

11,1% (3) zaměstnanců uvedlo, že pro jejich hodnocení nejsou používána žádná kritéria. 

Ovšem z odpovědí hodnotitelů je zřejmé, že všichni zaměstnanci jsou hodnoceni i na základě 

zvolených hodnotících kritérií.  

Doplňující otázka se týkala toho, zda byla pro hodnocení zaměstnanců zvolena vhodná 

kritéria. Pouze 29,6% (8) respondentů je přesvědčeno, že hodnotící kritéria dostatečně 

odrážejí rozsah a náročnost práce, kterou vykonávají. Odpověď „spíše ano“ byla vybrána 

44,4% (12) zaměstnanců, kteří v komentáři k této otázce uvedli, že se převážně jedná jen o 

kritéria vztahující se k výsledkům práce (kvantita, kvalita a včasnost). Jen 14,8% (4) 

zaměstnanců uvedlo, že k jejich hodnocení nebyla vybrána kritéria, která by dostatečně 

odrážela rozsah a náročnost jejich práce. Je zarážející, že hodnotitelé používají pro hodnocení 

svých podřízených i nevhodně zvolená kritéria. Tento fakt vyplývá z odpovědí 25,0% (2) 

vedoucích pracovníků, a to konkrétně z oddělení nákupu a obchodu.  

OTÁZKA   8      POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY HODNOCENÝM ZAMĚSTNANCŮM 

Smyslem této otázky bylo zjistit, zda jsou hodnoceným zaměstnancům v průběhu celého 

hodnotícího období poskytovány ze strany jejich přímého nadřízeného jasné, jednoznačné a 

úplné informace o jejich výkonu.  

 

 

 

 

rozhodně 

ano; 

87,5% 

spíše ano; 

12,5% 

Hodnotím své podřízené na základě 

zvolených hodnotících kritérií 

Hodnotitelé 
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GRAF  4.9   POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Z vyhodnocení odpovědí na otázku týkající se poskytování zpětné vazby vyplývá, že 

81,5% (22) hodnocených zaměstnanců dostává od svého přímého nadřízeného jednoznačné a 

úplné informace o jejich výkonu (viz Graf 4.9). Odpověď „spíše ne“ byla zvolena 18,5% (5) 

hodnocených zaměstnanců s odůvodněním, že informace o jejich výkonu jsou nejasné, 

nekonkrétní a týkají se pouze kritiky, což snižuje motivaci zaměstnanců. Všichni hodnotitelé 

se však domnívají, že svým podřízeným poskytují jasné, jednoznačné a úplné informace o 

jejich výkonu, jak je patrné z Grafu 4.10. 

GRAF  4.10   POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY – HODNOTITELÉ 

 

Z detailnější analýzy odpovědí respondentů dle jednotlivých oddělení bylo zjištěno, že 

převážně rozdílný názor na poskytování konstruktivní zpětné vazby panuje ve výrobním 

rozhodně 

ano; 
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spíše ano; 
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spíše ne;  
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Dostávám jednoznačné a úplné 

informace o mém výkonu 

Hodnocení zaměstnanci 
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87,5% 

Poskytuji zaměstnancům jednoznačné a 

úplné informace o jejich výkonu 
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oddělení, kde 57,1% (4) hodnocených zaměstnanců tvrdí, že od svého nadřízeného 

nedostávají jasné, jednoznačné a úplné informace o jejich výkonu. 

OTÁZKA   9     MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ KE ZLEPŠENÍ JEJICH VÝKONU 

Cílem deváté otázky bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci svým nadřízeným povzbuzováni a 

motivováni ke zlepšení jejich výkonu. Pokud byly respondenty zvoleny kladné odpovědi na 

tuto otázku, následovala specifikace, jakým způsobem jsou svým nadřízeným motivováni ke 

zlepšení jejich výkonu. 

Z vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že hodnocení zaměstnanci a jejich 

hodnotitelé mají rozdílný názor na to, zda jsou svým nadřízeným povzbuzováni a motivováni 

ke zlepšení jejich výkonu. Z Grafu 4.11 je patrné, že pouze 7,4% (2) hodnocených 

zaměstnanců bylo potvrzeno, že jsou rozhodně motivováni ke zlepšení svého výkonu. 

Odpověď „spíše ano“ byla zvolena 51,9% (14) zaměstnanců. V komentáři k této otázce byly 

uvedeny i způsoby motivace, kterými jsou převážně peněžní odměny. Zápornou odpověď na 

otázku týkající se motivace k výkonu uvedlo 40,7% (11) hodnocených zaměstnanců.  

GRAF  4.11   MOTIVACE ZE STRANY NADŘÍZENÉHO – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

  

Z Grafu 4.12 vyplývá, že pouze jeden hodnotitel (hlavní účetní) přiznal, že své podřízené 

nemotivuje a nepovzbuzuje ke zvýšení jejich výkonu, a to z důvodu, že zaměstnanci jsou 

samostatní a nepotřebují být motivováni. Polovina hodnocených zaměstnanců z finančního 

oddělení však ve svých odpovědích tvrdí, že jsou svým nadřízeným motivováni ke zlepšení 

svých výkonů. Následně se ukázalo, že tito zaměstnanci jsou sice motivováni, ale ze strany 

finančního ředitele, který se rovněž podílí na jejich hodnocení a účastní se i hodnotících 

rozhovorů.  
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GRAF  4.12   MOTIVACE PODŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ – HODNOTITELÉ 

 

I přesto, že všemi hodnocenými zaměstnanci z personálního oddělení a 75% (3) 

hodnocených zaměstnanců z obchodního oddělení byla zvolena záporná odpověď na tuto 

otázku, jejich přímí nadřízení jsou přesvědčeni, že své podřízené povzbuzují a motivují ke 

zlepšení jejich výkonu. Detailnější vyhodnocení odpovědí respondentů dle jednotlivých 

oddělení je možné vidět v Tab. 4.8. 
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TAB.  4.8   MOTIVACE PODŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ – ROZBOR DLE JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 

ODDĚLENÍ 

HODNOCENÍ 

ZAMĚSTNANCI/ 

HODNOTITELÉ 
ODPOVĚĎ 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 

(POČET RESPONDENTŮ) 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

(PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ) 

výrobní 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 5 71,4% 

spíše ne 2 28,6% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

obchodní 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 25,0% 

spíše ne 3 75,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

personální 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ne 
2 100,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

finanční 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 3 50,0% 

spíše ne 3 50,0% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

kvalita 

hodnocení 

zaměstnanci 

rozhodně ano 
2 100,0% 

hodnotitelé spíše ano 1 100,0% 

KLP 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

nákupní  

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 
2 100,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

údržba 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 
2 100,0% 

hodnotitel rozhodně ano 1 100,0% 

 

OTÁZKA   10    SPRAVEDLIVOST PŘI HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ 

Záměrem této otázky bylo zjistit, zda vedoucí pracovníci postupují při hodnocení výkonu 

zaměstnanců spravedlivě. Pokud hodnocenými zaměstnanci byla uvedena záporná odpověď, 

bylo autorkou dále zjišťováno, z jakého důvodu byla negativní odpověď zvolena.  

Z Grafů 4.13 a 4.14 vyplývá, že 81,5% (22) hodnocených zaměstnanců tvrdí, že jejich 

nadřízený postupuje při hodnocení výkonu spravedlivě. Pouze 18,5% (5) hodnocených 

zaměstnanců byla zvolena záporná odpověď, a to z důvodu neexistence systému pro 

hodnocení zaměstnanců na základě hodnotících kritérií a z důvodu nevhodně zvolených 

hodnotících kritérií. Jen 25,0% (2) hodnotitelů byla zvolena odpověď na tuto otázku 

„rozhodně ano“.  
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GRAF  4.13   SPRAVEDLIVÉ HODNOCENÍ ZE STRANY NADŘÍZENÉHO – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

  

Odpověď „spíše ano“ byla zvolena 75,0% (6) hodnotitelů, a to ze stejného důvodu, jaký 

byl uveden u hodnocených zaměstnanců. Klíčovou oblastí pro hodnocení zaměstnanců je 

hodnotiteli považováno hodnocení na základě splnění osobních cílů, při kterém si jsou jisti, že 

postupují spravedlivě, a tudíž nezvolili zápornou odpověď na tuto otázku.  

GRAF  4.14   SPRAVEDLIVÉ HODNOCENÍ PODŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ – HODNOTITELÉ 

 

Z Tab. 4.9 je zřejmé, že rozdílné názory mezi hodnocenými zaměstnanci a jejich 

nadřízenými na spravedlivé hodnocení výkonu zaměstnanců jsou především v personálním a 

obchodním oddělení. V ostatních odděleních (výrobní, nákupní, oddělení kvality, KLP a 

údržby) byly na otázku týkající se spravedlnosti při hodnocení všemi respondenty zvoleny 

kladné odpovědi. 
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TAB.  4.9     SPRAVEDLNOST SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – ROZBOR DLE 

JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 

ODDĚLENÍ 

HODNOCENÍ 

ZAMĚSTNANCI/ 

HODNOTITELÉ 
ODPOVĚĎ 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 

(POČET RESPONDENTŮ) 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

(PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ) 

obchodní 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 25,0% 

spíše ne 3 75,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

personální 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel rozhodně ano 1 100,0% 

finanční 

hodnocení 

zaměstnanci 

rozhodně ano 3 50,0% 

spíše ano 2 33,3% 

rozhodně ne 1 16,7% 

hodnotitel rozhodně ano 1 100,0% 

 

OTÁZKA   11    POSKYTOVÁNÍ POMOCI A RAD ZE STRANY NADŘÍZENÉHO 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se zaměstnanci mohou obrátit na svého nadřízeného 

v případě, že potřebují radu a pomoc. Pokud byla respondenty zvolena záporná odpověď, byla 

provedena specifikace důvodů této skutečnosti. 

GRAF  4.15   POSKYTOVÁNÍ RAD ZE STRANY NADŘÍZENÉHO – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

 

Z Grafu 4.15 je zřejmé, že 92,6% (25) hodnocených zaměstnanců se může na svého 

přímého nadřízeného obrátit, pokud potřebují pomoc a radu. Pouze 7,4% (2) hodnocených 

zaměstnanců, a to z personálního oddělení, bylo uvedeno, že v případě potřeby se nelze na 

svou nadřízenou obrátit z důvodu její neznalosti dané problematiky.  
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GRAF  4.16   POSKYTOVÁNÍ RAD SVÝM PODŘÍZENÝM ZAMĚSTNANCŮM – HODNOTITELÉ 

 

Jak vyplývá z Grafu 4.16, všemi hodnotiteli bylo potvrzeno, že se jejich podřízení mohou 

na ně obrátit, kdykoli budou potřebovat radu nebo pomoc. 

OTÁZKA   12    VEDENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda jsou v organizaci se zaměstnanci vedeny hodnotící 

rozhovory. Z důvodu zjištění průběhu a obsahu hodnotících rozhovorů bylo v dotazníku 

zvoleno dalších 8 doplňujících otázek týkajících se této problematiky. Otázky byly zaměřeny 

na zjištění, zda mají zaměstnanci možnost vyjádřit se k výsledkům hodnocení, jaká je 

atmosféra v průběhu rozhovoru, zda rozhovor probíhá formou dialogu mezi oběma stranami, 

zda zaměstnanci provádějí sebehodnocení, zda jsou účastníci na rozhovor připraveni, zda byli 

zaměstnanci v dostatečném předstihu informováni o termínu konání rozhovoru a zda je 

součástí rozhovoru i diskuse týkající se osobního rozvoje hodnocených zaměstnanců. V této 

otázce je provedena analýza otázek, které jsou v dotazníku uvedeny pod č. 13-20.  

V rámci hodnotícího rozhovoru bychom měli získat komplexní pohled na výkonnost 

zaměstnanců, dospět k pevným závěrům o budoucím rozvoji hodnoceného, dohodnout se na 

oblastech vyžadující zlepšení. Je tudíž velmi důležité, aby se zaměstnanci byly vedeny 

hodnotící rozhovory a aby probíhaly pravidelně ve zvolené periodě hodnocení. Tato 

skutečnost byla v dané organizaci potvrzena 77,8% (21) hodnocených zaměstnanců a 75,0% 

(6) hodnotiteli, kteří uvedli, že hodnotící rozhovory probíhají pravidelně, a to jednou ročně.  
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GRAF  4.17   VEDENÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

 Jak můžeme v Grafech 4.17 a 4.18 vidět, odpověď spíše ano byla zvolena 33,3% (9) 

hodnocených zaměstnanců a 50,0% (4) hodnotitelů proto, že jsou sice zaměstnancům v rámci 

hodnotících rozhovorů sdělovány výsledky jejich hodnocení, ale bylo přiznáno, že je mnohem 

více pozornosti věnováno problémovým stránkám pracovního výkonu zaměstnanců než jejich 

úspěchům, a rovněž nejsou uváděny konkrétní příklady pozitivního a negativního výkonu a 

chování zaměstnanců. 

Z detailnější analýzy odpovědí vyplynulo, že se hodnotící rozhovory se zaměstnanci 

nekonají v oddělení kvality a nákupu, což přiznali jak hodnocení zaměstnanci, tak i jejich 

přímí nadřízení. Neshodné názory na vedení hodnotících rozhovorů panují v personálním 

oddělení. Hodnocenými zaměstnanci bylo uvedeno, že se hodnotící rozhovory rozhodně 

nekonají, ale jejich hodnotitelem byla zvolena odpověď „spíše ano“, avšak s odůvodněním, že 

není nutné vést pravidelné hodnotící rozhovory, protože je jim poskytována zpětná vazba 

v průběhu celého hodnoceného období. 

  

rozhodně 

ano; 

44,5% 

spíše ano; 

33,3% 

spíše ne; 

18,5% 

rozhodně 

ne; 3,7% 

Výsledky mého hodnocení jsou mi 

sdělovány prostřednictvím 

pravidelných hodnotících rozhovorů 

Hodnocení zaměstnanci 



109 

GRAF  4.18   VEDENÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ – HODNOTITELÉ 

 

Všemi hodnotiteli bylo uvedeno, že v rámci hodnotících rozhovorů je dáván všem 

zaměstnancům dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení a že hodnotící 

rozhovory jsou vedeny v klidné a přátelské atmosféře, což bylo potvrzeno i všemi 

hodnocenými zaměstnanci.  

Hodnotící rozhovor by měl být veden formou dialogu mezi hodnotitelem a hodnoceným. 

Z vyhodnocených odpovědí zaměstnanců i jejich přímých nadřízených je zřejmé, že je tomu 

tak i v této organizaci.  

Další pozitivní stránkou při vedení hodnotících rozhovorů je, že všem hodnoceným 

zaměstnancům je dán prostor pro jejich sebehodnocení.  

Mají-li být cíle hodnotících rozhovorů splněny, musejí se na něj dokonale připravit obě 

strany. Z vyhodnocení odpovědí respondentů však vyplývá, že ne všichni zaměstnanci, a to 

jak hodnocení, tak i hodnotitelé, se na rozhovor důkladně připravují. Na hodnotící rozhovor 

nejsou dostatečně připraveni zaměstnanci na obchodním oddělení, což bylo potvrzeno 

zápornou odpovědí u všech zaměstnanců i u hodnotitele. Z odpovědí je zřejmé, že se na 

hodnotící rozhovor rovněž nepřipravují ani hodnocení zaměstnanci z výrobního oddělení. 

Hlavními důvody jsou jejich časová vytíženost a fakt, že jim není oznámen termín konání 

hodnotícího rozhovoru s dostatečným předstihem, jak vyplývá z jejich odpovědí na další 

otázku v dotazníku. Rozdílný názor na připravenost vést hodnotící rozhovor panuje ve 

finančním oddělení, kde polovina hodnocených zaměstnanců tvrdí, že hodnotitel je spíše 

připraven na rozhovor a druhá polovina je přesvědčena, že tomu tak rozhodně není. Jejich 

přímý nadřízený je však přesvědčen, že je na rozhovor důkladně připraven.  
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Součástí hodnotících rozhovorů by měla být i diskuse týkající se osobního rozvoje 

zaměstnanců. Rozdílný pohled na tuto skutečnost panuje v obchodním oddělení mezi 

hodnocenými zaměstnanci, kteří tvrdí, že plánování jejich rozvoje součástí hodnotícího 

rozhovoru spíše není, a jejich přímým nadřízeným, který sdílí opačný názor. 

OTÁZKA   21    PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem této otevřené otázky bylo zjistit, jaké jsou pro hodnocené zaměstnance a pro 

hodnotitele přínosy pravidelného hodnocení zaměstnanců. Respondentům byly nabídnuty 

varianty odpovědí, ale byla jim také dána možnost uvést i jiné přínosy hodnocení, než které 

byly specifikovány autorkou. Zpracování výsledků bude graficky znázorněno jak z pohledu 

hodnocených zaměstnanců, tak z pohledu hodnotitelů. Rovněž bude provedeno zpracování 

výsledků dle jednotlivých oddělení, a to formou sloupcových grafů. 

GRAF  4.19  PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

 

V rámci této otázky byly hodnoceným zaměstnancům i hodnotitelům nabídnuty i jiné 

možné přínosy hodnocení, jako jsou východisko k rozvoji kariéry a východisko pro povýšení, 

ale ani jeden z těchto přínosů nebyl respondenty zvolen. 

 

 

 

 

70,4,% 

44,4% 

74,0% 

55,6% 

66,7% 

Jaké jsou pro Vás přínosy hodnocení 

Hodnocení zaměstnanci 

motivace k lepšímu
výkonu

identifikace oblastí pro
VaR

identifikace slabých
stránek

identifikace silných
stránek

podklady pro odměňování



111 

GRAF  4.20  PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – HODNOTITELÉ 

 

 Z Grafů 4.19 a 4.20 je zřejmé, že nejčastěji jsou mezi hodnocenými zaměstnanci za 

přínosy hodnocení považovány motivace k podávání lepšího výkonu (74,0%; 20 respondentů) 

a identifikace jejich slabých stránek (70,4%; 19 zaměstnanců). Pro 66,7% (18) hodnocených 

zaměstnanců je hodnocení jejich výkonu podkladem pro odměňování. Identifikace silných 

stránek zaměstnanců je považována za přínos hodnocení u 55,6% (15) hodnocených 

zaměstnanců. Pouze pro 44,4% (12) hodnocených zaměstnanců je přínosem hodnocení 

výkonu identifikace oblastí vhodných pro jejich vzdělávání a rozvoj. Všem hodnotitelům 

(100,0%) jednoznačně slouží hodnocení výkonu jako podklad pro odměňování.  Pro 75,0% 

(6) hodnotitelů je za přínos hodnocení považována motivace zaměstnanců k lepšímu výkonu. 

U 50,0% hodnotitelů byla za přínos hodnocení zvolena identifikace slabých stránek 

zaměstnanců a rovněž je pro 50,0% hodnotitelů za přínos hodnocení považována identifikace 

silných stránek zaměstnanců. Jen  37,5% (3) hodnotitelů slouží hodnocení zaměstnanců jako 

podklad pro identifikaci oblastí vhodných pro vzdělávání a rozvoj. 

Detailnější analýzou odpovědí bylo zjištěno, že dosti rozdílné názory na přínosy 

hodnocení výkonu z pohledu hodnocených zaměstnanců a jejich přímých nadřízených jsou 

v oddělení výroby, obchodu a financí, jak je možné vidět v Grafech 4.21 – 4.23. 
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GRAF  4.21  PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – VÝROBNÍ ODDĚLENÍ 

 

GRAF  4.22  PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 
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GRAF  4.23  PŘÍNOSY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ – FINANČNÍ ODDĚLENÍ 

 

 

OTÁZKA   22     PROVÁZANOST SYSTÉMU HODNOCENÍ SE SYSTÉMEM ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ 

Záměrem této otázky bylo zjistit, zda je v dané organizaci provázán systém hodnocení se 

systémem odměňování zaměstnanců, tzn., zda se výsledky hodnocení zaměstnanců odrazí 

v jejich odměňování. Pokud bylo respondenty uvedeno, že systémy hodnocení a odměňování 

zaměstnanců jsou vzájemně provázány, měli uvést, jakým způsobem.  

GRAF  4.24   PROVÁZANOST SYSTÉMU HODNOCENÍ SE SYSTÉMEM ODMĚŇOVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

– HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 
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Z Grafu 4.24 vyplývá, že u 74,0% (23) hodnocených zaměstnanců se výsledky jejich 

hodnocení promítnou do odměňování. Záporná odpověď byla zvolena u 26,0% (7) 

hodnocených zaměstnanců, a to z důvodu vyplácení prémií ve stejné standardní výši (10%) 

všem zaměstnancům a z důvodu přidělování vyšších odměn podle seniority.  

GRAF  4.25   PROVÁZANOST SYSTÉMU HODNOCENÍ SE SYSTÉMEM ODMĚŇOVÁNÍ  ZAMĚSTNANCŮ 

– HODNOTITELÉ 

 

Co se týče pohledu hodnotitelů, tak 62,5% (5) dotázanými bylo uvedeno, že jejich 

zaměstnanci jsou odměňování na základě výsledků jejich hodnocení, jak je zřejmé z Grafu 

4.25. Odpověď „spíše ne“ byla zvolena 37,5% (3) hodnotitelů, jimiž bylo uvedeno, že do 

výsledků hodnocení zaměstnanců a vyplácení prémií je mnohdy neobjektivně zasahováno ze 

strany personálního manažera z mateřské společnosti. Zda je systém odměňování 

zaměstnanců na základě jejich výkonu spravedlivě a transparentně nastaven a jakým 

způsobem se výsledky hodnocení odrazí v odměňování zaměstnanců, je cílem analýzy 

odpovědí na následující otázky. 

OTÁZKA   23     SPRAVEDLNOST SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Cílem otázky bylo zjistit, zda zaměstnanci považují stávající systém výkonového 

odměňování za spravedlivý. Pokud bylo respondenty uvedeno, že tento systém vnímají jako 

nespravedlivý, byly autorkou zjišťovány příčiny nespokojenosti.  
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GRAF  4.26    SPRAVEDLNOST SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ –   

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Systém výkonového odměňování zaměstnanců je velkou slabinou v této organizaci, o 

čemž vypovídají výsledky vyhodnocení odpovědí respondentů. Tato skutečnost byla 

potvrzena 55,6% (15) hodnocených zaměstnanců a 50,0% (4) hodnotitelů, jak vyplývá 

z Grafů 4.26 a 4.27. Za spíše spravedlivý je systém výkonového odměňování považován 

44,4% (12) hodnocených zaměstnanců a 50,0% (4) hodnotitelů. K hlavním důvodům, které 

jsou příčinou nespokojenosti zaměstnanců se systémem výkonového odměňování, patří 

nespravedlivý způsob přidělování prémií na základě plnění osobních cílů zaměstnanců, a to 

jak na základě nevhodně nastavené výše prémie dle míry plnění cílů, tak i z důvodu vyplácení 

prémií všem zaměstnancům v oddělení ve stejné standardní výši. 

GRAF  4.27    SPRAVEDLNOST SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ –  

HODNOTITELÉ 
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Negativní postoj k systému odměňování zaměstnanců na základě jejich výkonu zaujímají 

vedoucí pracovníci z oddělení kvality, výroby, nákupu a údržby. Jak je z Tab. 4.10 patrné, 

rozdílné názory na tento systém mají zaměstnanci i v rámci jednotlivých oddělení. 

TAB.  4.10   SPRAVEDLNOST SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ – ROZBOR DLE  

JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 

ODDĚLENÍ 

HODNOCENÍ 

ZAMĚSTNANCI/ 

HODNOTITELÉ 
ODPOVĚĎ 

ABSOLUTNÍ ČETNOST 

(POČET RESPONDENTŮ) 

RELATIVNÍ 

ČETNOST 

(PROCENTUÁLNÍ 

VYJÁDŘENÍ) 

výrobní 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 4 57,1% 

spíše ne 2 28,6% 

rozhodně ne 1 14,3% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

obchodní 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 2 50,0% 

spíše ne 1 25,0% 

rozhodně ne 1 25,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

personální 

hodnocení 

zaměstnanci 
spíše ne 2 100,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

finanční 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 3 50,0% 

spíše ne 2 33,3% 

rozhodně ne 1 16,7% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

kvalita 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitelé spíše ne 1 100,0% 

KLP 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel spíše ano 1 100,0% 

nákupní  

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ne 
2 100,0% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

údržba 

hodnocení 

zaměstnanci 

spíše ano 1 50,0% 

spíše ne 1 50,0% 

hodnotitel spíše ne 1 100,0% 

 

OTÁZKA   24     ZÁVISLOST PRÉMIOVÉ SLOŽKY NA SPLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ 

ZAMĚSTNANCŮ A NA PLNĚNÍ PLÁNU VÝROBY 

Záměrem této otázky bylo zjistit, zda je u všech zaměstnanců výše prémiové složky 

závislá na splnění jejich osobních cílů a na plnění plánu výroby, jak je stanoveno v interním 

mzdovém předpisu. K této otázce byla zvolena i doplňující otázka s cílem zjistit, zda jsou 

všem zaměstnancům známa kritéria, na základě kterých jsou jim prémie vypláceny. Všemi 

respondenty bylo potvrzeno, že jsou jim vypláceny prémie na základě dvou výše uvedených 
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ukazatelů a všem jsou známa i kritéria (pravidla), podle nichž je přidělována výše prémií. 

V této otázce je provedena analýza otázky, která je v dotazníku uvedena pod č. 25. 

V následující otázce č. 26 (v dotazníku pro hodnocené zaměstnance je tato otázka 

poslední, pro hodnotitele byly zvoleny doplňující otázky týkající se procesu hodnocení 

zaměstnanců) byla respondentům dána možnost uvést názory, náměty a připomínky ke 

stávajícím systémům hodnocení a odměňování zaměstnanců v dané organizaci, avšak nikým 

nebyla tato možnost využita s odůvodněním, že k tomuto účelu již byl využit prostor v rámci 

jednotlivých otázek. 

OTÁZKY 27–34      DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY PRO HODNOTITELE TÝKAJÍCÍ SE PROCESU        

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ     

Cílem těchto otázek bylo zjistit, zda bylo vedoucími pracovníky (hodnotiteli) 

absolvováno školení týkající se problematiky hodnocení zaměstnanců, jak často je hodnocení 

prováděno, zda je perioda hodnocení vyhovující, zda jsou hodnotiteli využívány i jiné metody 

hodnocení zaměstnanců, zda jsou hodnotící formuláře vyhovující, zda není pro ně systém 

hodnocení zaměstnanců administrativně a časově náročný a zda by bylo pro hodnotitele 

přínosné, kdyby byli hodnoceni svými podřízenými. 

Z vyhodnocení doplňujících otázek vyplývá, že všichni hodnotitelé se téměř ve svých 

odpovědích shodují. Školení zaměřené na oblast hodnocení zaměstnanců bylo absolvováno 

pouze jedním hodnotitelem. Záporná odpověď byla zvolena u 87,5% (7) hodnotitelů, z nichž 

byl u 71,4% (5) projeven zájem o toto školení, které je jimi považováno za přínosné. Všichni 

respondenti uvedli, že jejich podřízení jsou hodnoceni dvakrát ročně dle interního mzdového 

předpisu a všem hodnotitelům tato perioda vyhovuje. Žádným z hodnotitelů není využívána i 

jiná metoda pro hodnocení zaměstnanců. Hodnotící formuláře jsou vyhovující pro všechny 

vedoucí pracovníky s tím, že by bylo vhodné zavést elektronický systém pro hodnocení 

zaměstnanců. Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že stávající systém hodnocení zaměstnanců 

není pro hodnotitele administrativně ani časově náročný. Poslední otázkou bylo zjišťováno, 

zda by bylo pro vedoucí pracovníky přínosem, kdyby byli hodnoceni svými podřízenými. 

Pouze jedním respondentem (vedoucím oddělení kvality) nebyla rozhodně tato forma zpětné 

vazby považována za přínosnou.  

 

 

 

 



118 

4.4.3 TESTY KORELACÍ 

Pro určení závislostí mezi vybranými otázkami v dotaznících byly na získaných datech 

provedeny testy korelací. Na základě těchto testů bylo možné zjistit, zda existuje pozitivní či 

negativní závislost mezi jednotlivými tvrzeními vztahujícími se k problematice hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci a zda je závislost považována 

za statisticky významnou. Vzhledem k charakteru dat získaných z dotazníkového šetření byl 

použit Spearmannův ordinální koeficient korelace ρS. 

Výsledky testů korelací mezi vybranými otázkami jsou rozděleny dle zkoumaných oblastí 

do tří schémat, ve kterých jsou uvedeny vypočtené hodnoty Spearmannova korelačního 

koeficientu včetně barevného rozlišení vypovídajícího o existenci pozitivní či negativní 

závislosti mezi vybranými tvrzeními. Rovněž lze ze schémat zjistit, zda byla mezi 

jednotlivými tvrzeními prokázána statisticky významná závislost.  

Ve Schématu 4.3 jsou uvedeny výsledky testování závislostí mezi tvrzeními týkajícími se 

problematiky výkonového odměňování a jeho provázanosti se systémem hodnocení 

zaměstnanců ve vybrané organizaci. Z výsledků testování závislosti vyplynuly především 

následující skutečnosti: 

▪ Systém výkonového odměňování v dané organizaci je zaměstnanci vnímán jako 

nespravedlivý i přesto, že se jejich variabilní složka mzdy (prémie) odvíjí od míry splnění 

jejich osobních cílů. 

▪ Zaměstnancům jsou známa kritéria (pravidla), na jejichž základě jsou jim pololetní 

prémie za splnění osobních cílů vypláceny. Rovněž jsou ji známa kritéria (pravidla), na 

základě kterých jsou jim vypláceny měsíční prémie odvíjející se od plnění ukazatele 

objemu výroby. 

▪ Zaměstnanci bylo potvrzeno, že výsledky jejich hodnocení se odrazí v odměňování ve 

formě vyplacení pololetních prémií za splnění jejich osobních cílů. Na základě této 

skutečnosti lze konstatovat, že systém hodnocení zaměstnanců v dané organizaci je 

provázán se systémem výkonového odměňování. 
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SCHÉMA  4.3   VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI –VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
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Systém hodnocení 

zaměstnanců je 

provázán se systémem 

odměňování, tzn., že 

výsledky mého 

hodnocení se odrazí v 

odměňování 

1,000 -,201 ,188 ,331 ,465
**

 

Vnímám systém 

výkonového 

odměňování v naší 

organizaci jako 

spravedlivý 

-,201 1,000 ,091 -,050 -,514
**

 

Výše mé prémiové 

složky mzdy se odvíjí 

od splnění mých 

osobních cílů a od 

plnění plánu výroby 

,188 ,091 1,000 ,425
*
 ,358

*
 

Znám kritéria, na 

základě kterých jsou 

mi prémie vypláceny 
,331 -,050 ,425

*
 1,000 ,407

*
 

Pololetní prémie za 

splnění mých osobních 

cílů jsou mi vypláceny 

na základě jejich 

vyhodnocení 

,465
**

 -,514
**

 ,358
*
 ,407

*
 1,000 

 

 

 

Ve Schématu 4.4 jsou uvedeny výsledky testování závislostí mezi tvrzeními týkajícími se 

způsobu vedení hodnotícího rozhovoru. Z výsledků testování závislosti vyplynuly především 

následující skutečnosti: 

▪ Hodnocení zaměstnanci i hodnotitelé jsou vždy na hodnotící rozhovor pečlivě připraveni, 

pokud je jeho součástí i diskuse týkající se osobního rozvoje zaměstnanců. 

▪ Pokud je zaměstnancům dána v rámci hodnotícího rozhovoru možnost sebehodnocení, 

vždy se na něj pečlivě připravují.  

  Pozitivní závislost 

Negativní závislost 

*byla prokázána statisticky významná závislost 

**byla prokázána velmi silná statisticky významná závislost 
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▪ Hodnotící rozhovory probíhající formou dialogu mezi hodnoceným zaměstnancem a 

hodnotitelem jsou vedeny v klidné a přátelské atmosféře. 

▪ Pokud je hodnotící rozhovor naplánován v dostatečném předstihu, jsou na něj připraveni 

hodnocení zaměstnanci i hodnotitelé, a v rámci rozhovoru jsou probírány i možnosti 

osobního rozvoje zaměstnanců.  

Výsledky testování závislostí mezi tvrzeními týkajícími se problematiky hodnocení 

zaměstnanců jsou z důvodu jejich obsáhlosti uvedeny v Příloze 8. Z výsledků testování 

závislosti vyplynuly především následující skutečnosti: 

▪ Pokud jsou zaměstnancům nastaveny cíle tak, aby splňovaly klíčové charakteristiky 

efektivních cílů dle SMART, jsou svým nadřízeným hodnoceni spravedlivě a dostávají 

od něj jasné, jednoznačné a úplné informace o jejich výkonu. 

▪ Zaměstnanci, kteří byli se systémem hodnocení seznámeni, jsou hodnoceni na základě 

splnění jejich osobních cílů, mají dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům 

hodnocení a jsou s tímto systémem spokojeni. 

▪ Zaměstnanci, kterým jsou nastaveny cíle tak, aby splňovaly klíčové charakteristiky 

efektivních cílů dle SMART, jsou se stávajícím systémem hodnocení spokojeni. 

▪ I přesto, že jsou se zaměstnanci vedeny hodnotící rozhovory, nejsou v jejich rámci svými 

nadřízenými motivováni. 
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SCHÉMA  4.4   VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZÁVISLOSTI –VEDENÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ  
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Hodnotící rozhovor je 

veden v klidné a přátelské 

atmosféře 1,000 ,398* ,252 ,166 ,038 ,045 ,094 

Hodnotící rozhovor je 

veden formou dialogu 

mezi mnou a mým 

nadřízeným 
,398* 1,000 ,324 ,274 -,052 ,136 ,225 

Mám možnost 

sebehodnocení v rámci 

hodnotícího rozhovoru ,252 ,324 1,000 ,284 ,375 ,570** ,472* 

Nadřízený je vždy na 

hodnotící rozhovor dobře 

připraven 
,166 ,274 ,284 1,000 ,470* ,423* ,669** 

Termín hodnotícího 

rozhovoru je mi vždy 

oznámen s dostatečným 

předstihem 
,038 -,052 ,375 ,470* 1,000 ,407* ,481* 

Na hodnotící rozhovor se 

vždy pečlivě připravuji ,045 ,136 ,570** ,423* ,407* 1,000 ,560** 

Součástí hodnotícího 

rozhovoru je i diskuse 

týkající se mého osobního 

rozvoje 
,094 ,225 ,472* ,669** ,481* ,560** 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

  Pozitivní závislost 

Negativní závislost 

*byla prokázána statisticky významná závislost 

**byla prokázána velmi silná statisticky významná závislost 
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4.4.4 INTERPRETACE ZJIŠTĚNÍ 

Na základě zpracování dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřeného 

na fungování stávajících systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané výrobní 

organizaci lze konstatovat, že zkoumané systémy jsou velkou slabinou v dané organizaci.  

Byla projevena velká nespokojenost se systémem hodnocení zaměstnanců jak z pohledu 

samotných hodnocených zaměstnanců (48,2%), tak z pohledu vedoucích pracovníků (37,5%).  

Hlavním důvodem negativních postojů k hodnocení výkonu je neexistence interního 

mzdového předpisu pro hodnocení zaměstnanců, z čehož pramení další výtky vůči tomuto 

systému. Téměř všichni zaměstnanci jsou svým přímým nadřízeným hodnoceni i na základě 

hodnotících kritérií, ale tato kritéria jim nejsou známa a rovněž neexistuje systém pro jejich 

vyhodnocování, což snižuje objektivitu hodnocení. Problémovou oblastí je i vedení 

hodnotících rozhovorů, kde 22,2% hodnocených zaměstnanců a 25,0% vedoucích pracovníků 

bylo uvedeno, že se hodnotící rozhovory nekonají v pravidelných periodách, nebo se nekonají 

vůbec. K pozitivním stránkám stávajícího systému hodnocení zaměstnanců patří poskytování 

zpětné vazby zaměstnancům, kde 81,5% respondentů bylo uvedeno, že jsou jim ze strany 

přímého nadřízeného poskytovány jednoznačné, jasné a úplné informace týkající se jejich 

výkonu; možnost obrátit se na svého nadřízeného kdykoli zaměstnanci potřebují radu nebo 

pomoc, což bylo potvrzeno 92,6% hodnocených zaměstnanců; dodržování některých zásad 

vedení hodnotícího rozhovoru - poskytnutí dostatečného prostoru pro vyjádření se 

k výsledkům hodnocení, vedení hodnotícího rozhovoru formou dialogu a ne řízeného 

monologu, prostor pro sebehodnocení zaměstnanců, což bylo potvrzeno všemi hodnocenými 

zaměstnanci; možnost podílet se na stanovení svých osobních cílů byla uvedena u 92,6% 

hodnocených zaměstnanců; spokojenost vedoucích pracovníků s periodou hodnocení (2x 

ročně), s hodnotícími formuláři a s malou administrativní a časovou náročností systému 

hodnocení zaměstnanců. 

Systém výkonového odměňování je považován za nespravedlivý 55,6% hodnocených 

zaměstnanců a 50,0% hodnotitelů. Důvodem je nespravedlivý způsob přidělování prémií na 

základě plnění osobních cílů zaměstnanců, a to jak na základě nevhodně nastavené výše 

prémie dle míry plnění cílů, tak i z důvodu vyplácení prémií všem zaměstnancům v oddělení 

ve stejné standardní výši. Pozitivní stránkou současného systému odměňování zaměstnanců 

na základě výkonu je skutečnost, že všem zaměstnancům jsou známa kritéria (pravidla), podle 

nichž je přidělována výše prémií. 
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5. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ 

ORGANIZACI 

Na základě provedené analýzy zkoumaného problému a zpracování informací získaných 

výzkumem byly odhaleny slabiny stávajících systémů hodnocení a výkonového odměňování 

zaměstnanců ve vybrané organizaci a navrženy změny v těchto systémech s důrazem na jejich 

vzájemnou vazbu. 

5.1 NÁVRHY ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA DĚLNICKÝCH POZICÍCH V DANÉ 

ORGANIZACI S DŮRAZEM NA JEJICH VZÁJEMNOU VAZBU 

Stěžejní nedostatky v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců na dělnických 

pozicích jsou spatřovány především v nevhodně nastavených prémiových ukazatelích, které 

jsou závislé jen na výkonu týmu. Hlavní slabinou je chybějící systém hodnocení zaměstnanců, 

a tudíž i nemožnost vyplácení odměn či prémií na základě individuálního výkonu. Dle názoru 

autorky není takto nastavený systém výkonového odměňování pro zaměstnance motivační a 

rovněž přináší řadu nevýhod i pro zaměstnavatele. 

Na základě výše uvedených skutečností byly navrženy změny v systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců, které se týkají nově zvolených prémiových ukazatelů, na jejichž 

základě budou zaměstnanci ve zkoumané organizaci odměňováni. 

5.1.1 NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICÍCH OPERÁTORŮ LINEK Č. 1 A LINEK Č. 2 

Vyplácení prémií na základě splnění níže uvedených ukazatelů bude podmíněno 

splněním objemu výroby, jak je uvedeno v Tab. 5.1. Vybrané prémiové ukazatele - odpad na 

pracovišti a zaviněné reklamace - byly navrženy na základě metody extrapolace trendu a 

brainstormingu. Cílové hodnoty těchto ukazatelů byly stanoveny na základě jejich 

dlouhodobého vývoje a podrobného sledování dosahovaných hodnot. Rovněž bylo při 

stanovení cílových hodnot a limitů pro přiznání prémií přihlédnuto k možné hranici únosnosti 

ze strany organizace. Maximální výše prémií byla zachována a činí 15 % ze základní mzdy 

zaměstnance. Průměrná základní měsíční mzda zaměstnanců na pozicích operátorů linek č. 1 

je 21 000Kč a zaměstnanců na pozicích operátorů linek č. 2 je 20 000Kč. 
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TAB.  5.1    OBJEM VÝROBY – VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ 

PLNĚNÍ OBJEMU 

VÝROBY – IND (t) 

VÝŠE PRÉMIE POMĚROVÝ KOEFICIENT 

 110% ≤ IND  15,00% 1 

100% ≤ IND < 110% 12,50% 0,833 

IND < 100% 0% 0 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Celková výše prémií pro jednotlivé zaměstnance pak bude = poměrový koeficient x 

součet vyhodnocených % prémií pro daného zaměstnance dle níže uvedených prémiových 

ukazatelů (viz Tab. 5.2, Tab. 5.3, Tab. 5.4 a Tab. 5.5).  

TAB.  5.2     PRÉMIOVÝ UKAZATEL  LINKA Č. 1– ODPAD NA PRACOVIŠTI (VYHODNOCOVÁN 

MĚSÍČNĚ) 

ODPAD NA DANÉM PRACOVIŠTI 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 1,4% z objemu výroby 

(měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

4,5%                               X  1,17% 

3,75% 1,17% ≤ X <  1,33% 

3,0% 1,33% ≤ X <  1,56% 

1,5% 1,56% ≤ X <  2,33% 

0,0%                                X ≥ 2,33% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

TAB.  5.3     PRÉMIOVÝ UKAZATEL LINKA Č. 2 – ODPAD NA PRACOVIŠTI (VYHODNOCOVÁN 

MĚSÍČNĚ) 

ODPAD NA DANÉM PRACOVIŠTI 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 8% z objemu výroby 

(měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

4,5%                               X  6% 

3,75% 6% ≤ X <  9% 

1,5% 9% ≤ X <  12% 

0,0%                                X ≥ 12% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Prémie za splnění ukazatelů – odpad na daném pracovišti a zaviněné reklamace – budou 

na základě jejich vyhodnocení vypláceny v měsíčním období. Nepřiznanou část prémií 

závislých na splnění ukazatele objemu výroby bude rovněž možné doplatit po následném 

vyhodnocení v případě kumulativního splnění tohoto ukazatele. Vyhodnocení splnění 

ukazatele bude nadále prováděno ke konci kalendářního roku. 
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TAB.  5.4     PRÉMIOVÝ UKAZATEL –ZAVINĚNÉ REKLAMACE  LINKA Č. 1 (VYHODNOCOVÁN 

MĚSÍČNĚ) 

ZAVINĚNÉ REKLAMACE 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 2 (měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

4,5%                                     X =  0 

3,75%  X = 1 

3,0%  X = 2 

0,0%                              X ≥  3 

ZDROJ: vlastní zpracování 

TAB.  5.5     PRÉMIOVÝ UKAZATEL –ZAVINĚNÉ REKLAMACE LINKA Č. 2 (VYHODNOCOVÁN 

MĚSÍČNĚ) 

ZAVINĚNÉ REKLAMACE 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 2 (měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

4,5%                                     X =  0 

3,75%  X = 1 

3,0%  X = 2 

0,0%                              X ≥  3 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Individuální hodnocení zaměstnanců bude probíhat čtvrtletně, a tudíž budou prémie za 

individuální výkon vypláceny ve čtvrtletním období. Individuální hodnocení zaměstnanců 

bude založeno na hodnocení tří oblastí, a to bezpečnost práce, kvalita práce a celkový přístup 

k práci, jak je uvedeno v Tab. 5.6. 

TAB.  5.6     KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VÝKONU – VYHODNOCOVÁN   

ČTVRTLETNĚ 

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ VÝŠE PRÉMIÍ 

Maximální výše prémie – 6% 
 

Bezpečnost práce 2% 

Kvalita práce 2% 

Celkový přístup k práci 2% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výše výkonnostní složky mzdy zaměstnanců na pozicích operátorů linek č. 1 a č. 2 je 

tudíž závislá na plnění, či neplnění týmových i individuálních ukazatelů, jak je znázorněno 

v Grafu 5.1. Mezi týmové ukazatele patří odpad a zaviněné reklamace na daném pracovišti, 
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tzn. na všech výrobních linkách č. 1 nebo č. 2. Individuální hodnocení se odvíjí od výkonu 

daného zaměstnance a je zaměřeno na hodnocení tří oblastí: bezpečnost práce (úrazovost, 

porušování bezpečnostních předpisů apod.), kvalita práce (dodržování pracovních a 

technologických postupů) a celkový přístup k práci (dodržování přestávek, předávání směn, 

ochota pracovat přesčas, spolupráce na projektech apod.). Formulář pro hodnocení 

zaměstnanců na pozicích operátorů linek č. 1 je uveden v Příloze 2 a formulář pro hodnocení 

zaměstnanců na pozicích operátorů linek č. 2 je uveden v Příloze 3. 

GRAF  5.1      PROCENTNÍ PODÍL PRÉMIOVÝCH UKAZATELŮ NA CELKOVÉ VÝŠI PRÉMIÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI OPERÁTORŮ LINEK  

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

5.1.2 NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICÍCH PRACOVNÍK ÚDRŽBY 

Vyplácení prémií na základě splnění níže uvedených ukazatelů bude podmíněno 

splněním objemu výroby, jak je uvedeno v Tab. 5.1. Vybrané prémiové ukazatele, kterými 

jsou poruchovost strojů, množství odpadních vod a audity technického stavu linek, byly 

navrženy na základě metody extrapolace trendu a brainstormingu. Cílové hodnoty těchto 

ukazatelů byly stanoveny na základě podrobného sledování dosahovaných hodnot v průběhu 

roku 2012. Rovněž bylo při stanovení cílových hodnot a limitů pro přiznání prémií 

přihlédnuto k možné hranici únosnosti ze strany organizace. Maximální výše prémií byla 

zachována a činí 15 % ze základní mzdy zaměstnance. Průměrná základní měsíční mzda 

zaměstnanců na pozicích pracovníků údržby je 23 000Kč. 

Odpad na 

pracovišti 

30% 

Zaviněné 

reklamace 

30% 

Individuální 

výkon 

40% 

Procentní podíl prémiových ukazatelů na celkové výši prémií  
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Celková výše prémií pro jednotlivé zaměstnance pak bude = poměrový koeficient x 

součet vyhodnocených % prémií pro daného zaměstnance dle níže uvedených prémiových 

ukazatelů, uvedených Tab. 5.7., Tab. 5.8. a Tab. 5.9.  

TAB.  5.7  PRÉMIOVÝ UKAZATEL – PORUCHOVOST STROJŮ (VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ) 

PORUCHOVOST STROJŮ 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 1,05%  (měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

4,5%                               X  0,875% 

3,75% 0,875% ≤ X <  1% 

3,0% 1% ≤ X <  1,167% 

1,5% 1,167% ≤ X <  1,75% 

0,0%                                X ≥ 1,75% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Prémie za splnění ukazatelů poruchovost strojů, množství odpadních vod a audity 

technického stavu linek budou na základě jejich vyhodnocení vypláceny v měsíčním období. 

Nepřiznanou část prémií závislých na splnění ukazatele objemu výroby bude rovněž možné 

doplatit po následném vyhodnocení v případě kumulativního splnění tohoto ukazatele. 

Vyhodnocení splnění ukazatele bude nadále prováděno ke konci kalendářního roku. 

TAB.  5.8  PRÉMIOVÝ UKAZATEL – MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD (VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ) 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 0,045m
3
/t  (měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

3%                               X  0,036% 

2,25% 0,036% ≤ X <  0,043% 

1,5% 0,043% ≤ X <  0,051% 

0,75% 0,051% ≤ X <  0,059% 

0,0%                                X ≥ 0,059% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

TAB.  5.9     PRÉMIOVÝ UKAZATEL – AUDITY TECHNICKÉHO STAVU LINEK (VYHODNOCOVÁN  

MĚSÍČNĚ) 

AUDITY TECHNICKÉHO STAVU LINEK 

Cílová hodnota ukazatele (x) 

X = 70% (měsíčně) 

Prémie Limity pro přiznání prémie 

3%   X >86% 

2,25 X = 76-85% 

1,5% X = 65-75% 

0,75% X = 55-64% 

0,0%                                        X < 54% 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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Individuální hodnocení zaměstnanců bude probíhat čtvrtletně, a tudíž budou prémie za 

individuální výkon vypláceny ve čtvrtletním období. Individuální hodnocení zaměstnanců 

bude založeno na hodnocení tří oblastí, a to bezpečnost práce, kvalita práce a celkový přístup 

k práci, jak je uvedeno v Tab. 5.10. 

TAB.  5.10   KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VÝKONU – VYHODNOCOVÁN        

ČTVRTLETNĚ 

INDIVIDUÁLNÍ HODNOCENÍ VÝŠE PRÉMIÍ 

Maximální výše prémie – 4,5% 
 

Bezpečnost práce 1,5% 

Kvalita práce 1,5% 

Celkový přístup k práci 1,5% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výše výkonnostní složky mzdy zaměstnanců na pozicích pracovníků údržby je tudíž 

závislá na plnění, či neplnění týmových i individuálních ukazatelů, jak je znázorněno v Grafu 

5.2. Mezi týmové ukazatele patří poruchovost strojů, množství odpadních vod a audity 

technického stavu linek. Individuální hodnocení se odvíjí od výkonu daného zaměstnance a je 

zaměřeno na hodnocení tří oblastí: bezpečnost práce (úrazovost, porušování bezpečnostních 

předpisů), kvalita práce (dodržování pracovních postupů, přesnost a úplnost) a celkový přístup 

k práci (dodržování přestávek, předávání směn, ochota pracovat přesčas apod.). Formulář pro 

hodnocení zaměstnanců na pozicích pracovníků údržby je uveden v Příloze 4.  

GRAF  5.2      PROCENTNÍ PODÍL PRÉMIOVÝCH UKAZATELŮ NA CELKOVÉ VÝŠI PRÉMIÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PRACOVNÍK ÚDRŽBY  

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Individuální 

výkon; 30% 

Poruchovost 

strojů; 30% Množství 

odpadních vod; 

20% 

Audity 

technického 

stavu; 20% 

Procentní podíl prémiových ukazatelů na celkové výši 

prémií 
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5.2 NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH V DANÉ 

ORGANIZACI S DŮRAZEM NA JEJICH VZÁJEMNOU VAZBU 

Na základě shrnutí a systematizace poznatků o problematice systémů hodnocení a 

odměňování zaměstnanců, praktických znalostí těchto systémů a na základě syntézy výsledků 

provedeného výzkumu ve vybrané výrobní organizaci byly autorkou navrženy změny 

v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích. 

5.2.1 NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA 

ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH 

Stěžejní nedostatky v systému hodnocení zaměstnanců na administrativních pozicích jsou 

spatřovány především v chybějícím interním předpisu pro hodnocení zaměstnanců, 

v používání nejednoznačných a nevhodných kritérií pro hodnocení zaměstnanců, v rozdílných 

názorech na přínosy hodnocení a v chybějících pravidelných hodnotících rozhovorech. 

VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ  

 Na základě zjištěných nedostatků v používání kritérií pro hodnocení zaměstnanců bylo 

autorkou doporučeno, aby byly pro zaměstnance na administrativních pozicích vytvořeny 

kompetenční modely, které by byly využívány jak pro hodnocení zaměstnanců, tak i pro 

výběr, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v dané organizaci. Zaměstnanci by byli hodnoceni na 

základě splnění jejich osobních cílů a na základě kompetencí. Vytvoření kompetenčních 

modelů by probíhalo dle metodiky navržené v této doktorské dizertační práci (viz kapitola 

5.3).  

Po vytvoření kompetenčních modelů je nutné „změřit“, do jaké míry je u zaměstnance 

kompetence rozvinuta. Měřením zjistíme velikost rozdílu mezi skutečným stavem a 

potřebným stavem. Pro měření úrovně kompetencí v kompetenčních modelech pro 

zaměstnance na administrativních pozicích je dle autorky vhodné použít kombinaci těchto 

metod:  

▪   Metoda klíčových (kritických) událostí, v jejímž rámci jsou hodnotitelem (přímým 

nadřízeným) zaznamenávány klíčové projevy pozitivního i negativního chování 

zaměstnance. Postup při používání této metody by byl shodný jako u měření úrovně 

manažerských kompetencí. 
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▪   Prezentace, pomocí níž je možné prověřit kompetence, kterými jsou např. komunikační 

dovednosti, emoční stabilita, schopnost používat technické pomůcky a flexibilita při 

zvládání otázek. V dané organizaci jsou manažery nebo liniovými vedoucími velmi často 

prezentovány výsledky organizace, oddělení, výsledky projektů apod., čímž se nabízí 

možnost zapojit do prezentací i ostatní zaměstnance. 

▪   Assessment centre, v jehož rámci jsou využívány různé skupiny metod, a to především 

skupinové modelové situace, individuální situace a psychodiagnostické metody. 

V ostatních divizích této organizace probíhají AC pro zaměstnance na administrativních 

pozicích a pro liniové vedoucí jednou ročně. Zaměstnanci jsou rozděleni do skupin dle 

pracovních pozic a řeší v týmech různé modelové situace. Dle autorky by bylo vhodné, 

aby se zaměstnanci z dané organizace rovněž zúčastňovali těchto AC s cílem zjištění 

úrovně jejich kompetencí. Pro usnadnění měření úrovně kompetencí v rámci AC je 

autorkou doporučováno použít tzv. matici modelových situací a kompetencí, která může 

být koncipována tak, jak je znázorněno v Tab. 5.11. 

TAB.  5.11   MATICE MODELOVÝCH SITUACÍ A KOMPETENCÍ 

Hodnocení 
Time 

Management 

Orientace na 

výsledky 

Analytické 

myšlení 

Týmová 

spolupráce 

Komunikace Průměr z 

kompetence 

Skupinové 

modelové situace 

      

Modelová situace 

č. 1 

      

Modelová situace 

č. 2 

     

Individuální 

modelové situace 

     

Modelová situace 

č. 1 

     

Modelová situace 

č. 2 

     

Testy      

Test č. 1      

Test č. 2      

Průměr       

Dosažená úroveň       
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VEDENÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ 

Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že v některých 

odděleních neprobíhají hodnotící rozhovory, nebo probíhají v nepravidelných periodách. 

Rovněž je podceňována příprava na hodnotící rozhovor jak ze strany hodnotitelů, tak ze 

strany hodnocených zaměstnanců. Polovinou hodnotitelů a 33,3% hodnocených zaměstnanců 

bylo přiznáno, že je mnohem více pozornosti věnováno problémovým stránkám pracovního 

výkonu zaměstnanců než jejich úspěchům a rovněž nejsou uváděny konkrétní příklady 

pozitivního a negativního výkonu a chování zaměstnanců. Na základě těchto skutečností bylo 

autorkou doporučeno: 

▪ Vytvoření formulářů pro sebehodnocení zaměstnanců, což umožní hodnoceným 

zaměstnancům důkladnější a komplexnější přípravu na hodnotící rozhovor a nadřízenému 

umožní získat důležitou zpětnou vazbu související s pohledem zaměstnanců na plnění 

jejich pracovních a rozvojových cílů, na představy o možnostech jejich kariérního růstu. 

Hlavním cílem sebehodnocení je posílit sklon zaměstnanců zamyslet se nad svou prací a 

jejími výsledky a uvažovat o možnostech jejího zlepšení a současně zvýšit objektivitu 

hodnocení. Formulář by mohl být rozdělen na šest částí: 

A. Hodnocení výkonu – splnění osobních cílů; faktory, které mohly ovlivnit pracovní 

výkon; úspěchy od posledního hodnocení; problémy a možnosti jejich odstranění; 

využití schopností a dovedností zaměstnance při práci; návrh osobních cílů na další 

období. 

B. Hodnocení kompetencí – navržení úrovně u jednotlivých kompetencí; slabé a silné 

stránky; možnosti zvýšení úrovně kompetencí. 

C. Výsledky osobního rozvoje – zhodnocení cílů stanovených v plánu osobního rozvoje; 

návrh plánu osobního rozvoje na další období. 

D. Možnost kariérního růstu – představa kariérního růstu zaměstnance. 

E. Návrhy a připomínky. 

▪ Zavedení pravidelných ročních hodnotících rozhovorů. Pravidla vedení hodnotících 

rozhovorů by měla být součástí interní směrnice pro hodnocení zaměstnanců. Výčet 

pravidel bude uveden v jednom z následujících doporučení. 

▪ Ujasnění si cílů (přínosů) systému hodnocení zaměstnanců. Z analýzy získaných dat 

v rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že v dané organizaci panují rozdílné názory 

na to, jaké by měly být cíle (přínosy) hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců 

může být zaměřeno na několik cílů najednou. Není však možné zaměřit se na všechny a 
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stejnou měrou, protože by se ztratilo zaměření na cíl. Cíle hodnocení by měly být 

preferovány v závislosti na strategii řízení lidských zdrojů. Rovněž se mohou cíle lišit 

podle skupin zaměstnanců. Vzhledem ke zjištěnému stavu zkoumané problematiky bylo 

autorkou doporučeno, aby klíčovými cíli hodnocení zaměstnanců v dané organizaci byly: 

– Vytvoření podkladů pro rozhodnutí v oblasti odměňování zaměstnanců. 

– Identifikování potřeb v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

VYTVOŘENÍ INTERNÍ SMĚRNICE PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Stěžejní nedostatek ve stávajícím systému  hodnocení zaměstnanců v dané organizaci je 

spatřován především v chybějící interní směrnici pro hodnocení zaměstnanců. Předmětem této 

směrnice je stanovit hlavní cíle, postupy a zásady hodnocení a určení pravidel jeho kontroly. 

Směrnice pro hodnocení by měla být vytvořena pro všechny hierarchické úrovně v dané 

organizaci. Autorkou byl doporučen následující obsah směrnice pro hodnocení zaměstnanců: 

A. Cíle hodnocení  

B. Periody hodnocení  

C. Kritéria hodnocení 

D. Oblasti hodnocení  

E. Metody hodnocení 

F. Pravidla vedení hodnotících rozhovorů 

– Cíle hodnotícího rozhovoru 

– Příprava hodnoceného a hodnotitele 

– Průběh hodnotícího rozhovoru (dohodnutí si konkrétního termínu rozhovoru, volba 

prostředí konání rozhovoru) 

– Termín hodnotícího rozhovoru 

– Obsah hodnotícího rozhovoru – sebehodnocení zaměstnance, hodnocení splnění 

osobních cílů, hodnocení kompetencí, hodnocení nastavených kritérií, dohoda o 

dalším vzdělávání a rozvoji, předpoklad vývoje pracovní kariéry. 

– Zpracování závěrů z hodnocení – vyplnění formulářů a jejich archivace 

– Odpovědnosti a role zainteresovaných stran 

– Způsoby kontroly procesu hodnocení 
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ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚŘENÉ NA PROBLEMATIKU HODNOCENÍ VÝKONU 

Na základě zjištěných problémových oblastí a v souvislosti s navrženými změnami 

v systému hodnocení zaměstnanců bylo autorkou doporučeno, aby všichni linioví vedoucí 

absolvovali školení týkající se problematiky hodnocení zaměstnanců včetně praktického 

nácviku vedení hodnotícího rozhovoru. Cena tohoto kurzu se pohybuje kolem 5 500Kč 

s DPH. Rovněž je velmi důležité, aby byli všichni zaměstnanci seznámeni jak se změnami 

v systému hodnocení, tak s nastavenými pravidly pro hodnocení zaměstnanců včetně způsobu 

hodnocení kompetencí.  

5.2.2 NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMU VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

NA ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH 

Největší slabinou stávajícího systému výkonového odměňování zaměstnanců na 

administrativních pozicích je nespravedlivý způsob přidělování prémií na základě plnění 

osobních cílů zaměstnanců, a to jak na základě nevhodně nastavené výše prémie dle míry 

plnění cílů, tak i z důvodu vyplácení prémií všem zaměstnancům v oddělení ve stejné 

standardní výši. 

ÚPRAVA VARIABILNÍ SLOŽKY MZDY ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnancům na administrativních pozicích jsou vypláceny prémie na základě plnění 

jejich osobních cílů dle Tab. 5.12 a na základě splnění ukazatele plánovaného objemu výroby, 

jak je uvedeno v Tab. 5.14. Prémie za plnění cílů jsou vyhodnocovány i propláceny dvakrát 

ročně a prémie za splnění ukazatele plánovaného objemu výroby jsou vypláceny měsíčně. 

Celková maximální výše prémiové složky zaměstnanců na administrativních pozicích je 

22,5% ze základní mzdy zaměstnanců. Maximální výše prémie za splnění osobních cílů činí 

15% ze základní mzdy zaměstnance, a to v případě, že jsou cíle splněny na 120% a výše. 

Maximální výše prémie za splnění ukazatele objemu výroby je 7,5% ze základní mzdy 

zaměstnance, pokud je tento ukazatel plněn na 120% a více. 
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TAB.  5.12  PLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ – VYHODNOCOVÁNO PŮLROČNĚ 

X = PLNĚNÍ OSOBNÍCH 

CÍLŮ 

VÝŠE PRÉMIE 

 120% ≤ X  15% 

80% ≤ IND < 120% 10% 

60% ≤ IND < 80% 5% 

X < 60% 0% 

ZDROJ: interní materiály organizace 

Dle názoru autorky je systém vyplácení prémií na základě plnění osobních cílů nevhodně 

nastaven. Zaměstnancům plnící osobní cíle na 80% jsou vyplaceny prémie ve stejné výši jako 

zaměstnancům plnící cíle na 110%. Proto byla autorkou navržena změna v systému vyplácení 

prémií v závislosti plnění osobních cílů tak, jak je to uvedeno v Tab. 5.13.  Autorkou bylo 

navrženo, aby maximální výše prémie u obou ukazatelů byla zachována včetně zvolených 

termínů jejich vyhodnocování a vyplácení. 

TAB.  5.13  NAVRŽENÉ ZMĚNY V PLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ – VYHODNOCOVÁNO PŮLROČNĚ 

X = PLNĚNÍ OSOBNÍCH 

CÍLŮ 

VÝŠE PRÉMIE 

 120% ≤ X  15% 

100% ≤ IND < 120% 10 - 14% 

80% ≤ IND < 100% 6 - 9% 

60% ≤ IND < 80% 4 - 5% 

X < 60% 0% 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Jak je z Tab. 5.13 patrné, byly navrženy změny v intervalech míry plnění osobních cílů, 

k nimž bylo přiřazeno procentní rozmezí prémií, což umožní větší diferenciaci zaměstnanců 

dle míry splnění daných cílů v jednotlivých intervalech.  

Z Tab. 5.14 je možné vyčíst, že zaměstnancům jsou přiznány prémie i v případě, že 

ukazatel plnění objemu výroby je splněn jen na 60%. Nepřiznanou část prémií je možné 

doplatit po následném vyhodnocení v případě kumulativního splnění ukazatele. Vyhodnocení 

splnění ukazatele je prováděno ke konci kalendářního roku.  
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TAB.  5.14  OBJEM VÝROBY – VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ 

PLNĚNÍ OBJEMU VÝROBY 

– IND (t) 

VÝŠE PRÉMIE 

 120% ≤ IND  7,5% 

105% ≤ IND < 120% 6,25% 

90% ≤ IND < 105% 5% 

60% ≤ IND < 90% 3,75% 

IND < 60% 0% 

ZDROJ: interní materiály organizace 

Dle názoru autorky je neefektivní, aby byly zaměstnancům vypláceny prémie i v případě 

neplnění objemu výroby na 100%. Proto byla autorkou navržena změna vyplácení prémií 

v závislosti na plnění ukazatele objemu výroby tak, jak je uvedeno v Tab. 5.15. 

TAB.  5.15  OBJEM VÝROBY – VYHODNOCOVÁN MĚSÍČNĚ 

PLNĚNÍ OBJEMU 

VÝROBY – IND (t) 

VÝŠE PRÉMIE 

 110% ≤ IND  7,5% 

100% ≤ IND < 110% 5% 

IND < 100% 0% 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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5.3 NÁVRH METODIKY TVORBY KOMPETENČNÍCH MODELŮ V 

DANÉ ORGANIZACI 

Jedním z dílčích cílů dizertační práce je návrh metodiky tvorby kompetenčních modelů a 

navržení kompetenčních modelů pro pozice manažerů a liniových vedoucích ve vybrané 

organizaci. Na základě provedené analýzy stávajícího systému hodnocení manažerů i 

liniových vedoucích prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s generálním ředitelem a 

prostřednictvím dotazníkového šetření bylo autorkou doporučeno vytvořit kompetenční 

modely pro pozice: finanční ředitel, výrobní ředitel, vedoucí personálního oddělení, obchodní 

manažer a hlavní účetní.  

Zaměstnanci na výše uvedených pozicích jsou v současné době hodnoceni na základě 

plnění osobních a organizačních cílů. 

Vytvořené kompetenční modely budou v dané organizaci využívány především při 

výběru, hodnocení zaměstnanců a pro jejich vzdělávání a rozvoj. Proces návrhu 

kompetenčních modelů na vybrané pracovní pozice byl rozdělen do následujících fází: 

a) Přípravná fáze. Cílem přípravné fáze bylo získat podklady pro identifikaci klíčových 

pracovních pozic, pro něž budou kompetenční modely vytvořeny, získat informace o 

cílech a strategických záměrech vybrané organizace a porozumět organizační struktuře 

vybrané organizace.  

b) Fáze získávání dat. Cílem této fáze bylo získat podrobné informace o pracovních 

pozicích, pro něž budou kompetenční modely vytvořeny. Dle Kubeše, Spillerové a 

Kurnického (2004) se k identifikaci kompetencí a tvorbě kompetenčních modelů používá 

šest zdrojů a technik získávání dat: rozhovor, metoda kritických situací, panely expertů, 

průzkumy, databáze kompetenčních modelů, analýza pracovních úkolů/funkcí a přímé 

pozorování. K identifikaci kompetencí pro výše vybrané pozice byla vybrána technika 

panelu expertů (generální ředitel, držitel pracovního místa, externí konzultant – autorka 

práce), technika přímého pozorování a analýza pracovních úkolů. 

c) Fáze analýzy a klasifikace kompetencí. Cílem této fáze bylo navrhnout předběžný 

seznam neboli databázi kompetencí. Na základě získaných a následně zpracovaných  

informací z přímého pozorování, z analýzy pracovních úkolů (popisy pracovních míst 

jsou uvedeny v Příloze 9) a na základě použité techniky panelu expertů byla vytvořena 

předběžná databáze kompetencí. Autorkou navržena databáze byla následně 

konzultována s generálním ředitelem a s jednotlivými manažery a vedoucími (držiteli 



137 

pracovního místa), z níž vyplynuly podnětné a věcné připomínky a návrhy, které byly do 

databáze kompetencí zapracovány.  

d) Fáze popisu a tvorby kompetencí. Cílem této fáze bylo popsat vybrané kompetence na 

pozice manažerů a liniových vedoucích ve vybrané organizaci. Nejdříve byla autorkou 

vytvořena stupnice důležitosti kompetencí, tzn. jak důležitá je daná kompetence pro 

úspěšné fungování na dané pozici (viz Tab. 5.16).  

TAB.  5.16  STUPNICE DŮLEŽITOSTI KOMPETENCÍ 

STUPNICE DŮLEŽITOSTI POPIS STUPŇŮ DŮLEŽITOSTI 

1 
kompetence má pro dosažení excelentní úrovně 

výkonnosti vysoce marginální význam 

2 
kompetence je pro dosažení excelentní úrovně 

výkonnosti důležitá 

3 
kompetence je pro dosažení excelentní úrovně 

výkonnosti velmi důležitá 

4 
kompetence má pro dosažení excelentní úrovně 

výkonnosti rozhodující význam 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Dále bylo nutno nadefinovat úrovně kompetencí. To znamená popsat různé projevy 

kompetence podle úrovně jejího rozvoje. Popis jednotlivých úrovní začíná negativními 

projevy chování v rámci dané kompetence, pokračuje přes rozvinutou úroveň až po projevy 

svědčící o vysoké úrovni rozvoje kompetence. Úrovně kompetencí slouží k tomu, aby bylo 

možno posoudit úroveň rozvoje kompetence jednotlivých zaměstnanců (viz Tab. 5.17).  

TAB.  5.17  ÚROVNĚ KOMPETENCÍ 

ÚROVNĚ KOMPETENCÍ POPIS ÚROVNĚ 

1 
Slabá úroveň 

2 
Základní úroveň 

3 
Střední úroveň 

4 
Vysoká úroveň 

5 
Excelentní úroveň 

ZDROJ: vlastní zpracování 

e) Fáze tvorby kompetenčního modelu. Pro tvorbu kompetenčních modelů byla použita 

metoda AHP (Analytický hierarchický proces), jejímž základem je již dříve zmíněná 

Saatyho metoda stanovení vah. Aby bylo možné použít metodu AHP, byly vybrané 

kompetence rozděleny do tří skupin: manažerské, interpersonální a technické kompetence. 

Rozklad kompetencí s využitím metody AHP je znázorněn ve Schématu 5.1. Z kompetencí 
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znázorněných na tomto grafu byly vytvořeny kompetenční modely pro vybrané pracovní 

pozice. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly nadřízeným vybrané pracovní pozice a 

držitelem pracovní pozice vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni 

(manažerské, interpersonální a technické), tak kompetence v těchto jednotlivých 

skupinách, s cílem zjistit, které kompetence mají největší hodnotu pro danou pracovní 

pozici. Následně byly vypočítány globální váhy všech kompetencí a pro větší přehlednost 

byly výsledky zaneseny do pavučinového grafu. Z globálních vah u jednotlivých 

kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na základě těchto výsledných hodnot 

a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto kompetencím přiřazeny stupně 

důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým kompetencím přiděleny cílové hodnoty, 

které udávají očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici. Tyto cílové hodnoty byly 

autorkou doporučeny na základě praktických zkušeností a znalosti dané organizace a 

vybrané pozice. Následně pak byly navrženy kompetenční modely pro vybrané pracovní 

pozice. 

 SCHÉMA  5.1  ROZKLAD KOMPETENCÍ S VYUŽITÍM METODY AHP  

 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

f) Fáze vyjasnění očekávání. Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčních 

modelu je v rámci diskuse vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost příslušných 

kompetencí. Součástí diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů důležitosti a cílových 

hodnot kompetencí. Na základě těchto skutečností budou vytvořeny kompetenční modely 

pro tyto pozice: finanční ředitel, výrobní ředitel, vedoucí personálního oddělení, obchodní 

manažer a hlavní účetní.   
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g) Fáze ověření a validizace vytvořeného modelu. V tomto kroku bude prakticky ověřeno, 

zda kompetenční modely skutečně popsaly takové chování, díky kterému manažeři 

dosahují excelentních výsledků. To znamená, zda je možno se na vytvořené kompetenční 

modely spolehnout při výběru, hodnocení, vzdělávání a rozvoji manažerů. Jako způsob 

validizace bude autorkou navrženo transformovat popisy chování u jednotlivých 

kompetencí do položek dotazníku a vytvořit nástroj pro 360° zpětnou vazbu.  

h) Fáze implementace kompetenčního modelu do systému řízení lidských zdrojů. 

Kompetenční model bude ve vybrané organizaci využíván především při výběru, 

hodnocení, vzdělávání a rozvoji manažerů a vedoucích zaměstnanců. 

5.4 NÁVRH KOMPETENČNÍCH MODELŮ PRO VYBRANÉ POZICE 

MANAŽERŮ V DANÉ ORGANIZACI 

Jedním z dílčích cílů doktorské dizertační práce je navržení kompetenčních modelů pro 

vybrané pozice liniových vedoucích: vedoucí personálního oddělení, hlavní účetní a pro 

vybrané pozice manažerů 1: finanční ředitel a výrobní ředitel a pro manažera 2: obchodní 

manažer. 

Při popisu úrovní vybraných kompetencí byla použita databáze centrálních kompetencí, 

která byla zpracována v rámci projektu Národní soustava povolání.
6
 V této databázi jsou 

kompetence rozděleny do tří skupin, a to na měkké kompetence, obecné dovednosti (např. 

počítačová a jazyková způsobilost), odborné znalosti a dovednosti (zde jsou uvedeny definice 

znalostí a dovedností dle daných oborů, jako jsou např. zemědělství, potravinářství apod.). Pro 

návrh kompetenčních modelů v dané organizaci byly autorkou vybrány některé kompetence 

ze skupiny měkkých kompetencí, a těmi jsou „Komunikace“, „Kooperace“ (Týmová práce), 

„Kreativita“, „Uspokojování zákaznických potřeb“ (Orientace na zákazníka), „Samostatnost“, 

„Plánování a organizování práce“ (Time Management) a „Leadership“.  V této skupině je pro 

každou kompetenci definováno šest úrovní. U výše vybraných kompetencí byly autorkou 

jednotlivé položky pozorovatelného chování upraveny a seskupeny do pěti úrovní. 

Z nadefinovaných úrovní u kompetencí „Výkonnost“ a „Flexibilita“, které jsou uvedeny 

                                                 
6
 Veřejná zakázka Národní soustava povolání II je realizována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních 

věcí, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Realizátorem veřejné zakázky je konsorcium, jehož členy jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 

Hospodářská komora České republiky, TREXIMA, spol. s r. o. Národní soustava povolání (NSP) vzniká jako 

soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. 

Obsahuje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných 

kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce Sektorových rad. Sektorové rady tvoří 

zkušení odborníci jednotlivých oblastí trhu práce (zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy aj.). 
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v centrální databázi jako samostatné, byly některé položky pozorovatelného chování 

začleněny do jiných kompetencí v rámci kompetenčních modelů pro vybrané pozice v dané 

organizaci. Dle názoru autorky by měly být do  centrální databáze doplněny kompetence 

„Orientace na standardy a kvalitu“, „Sounáležitost“, „Strategické myšlení“, které jsou v praxi 

často zařazovány do kompetenčních modelů. 

Jednotlivé úrovně u kompetencí „Řízení lidských zdrojů“, „Řízení výroby“ a „Řízení 

financí“ byly nadefinovány na základě znalostí autorky týkajících se požadavků na znalosti, 

dovednosti a schopnosti kladených na vrcholové a liniové manažery, pro které byly 

kompetenční modely navrženy. Při tvorbě kompetenčních modelů se postupovalo dle výše 

navržených fází.  

V následujících podkapitolách bude popsán konkrétní postup při vytváření 

kompetenčních modelů pro dané pracovní pozice. 

5.4.1 NÁVRH KOMPETENČNÍHO MODELU PRO POZICI VEDOUCÍ 

PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ 

Jak už bylo výše zmíněno, pro tvorbu kompetenčních modelů byla použita metoda AHP, 

jejímž základem je Saatyho metoda stanovení vah. Z kompetencí znázorněných ve Schématu 

5.1 byl vytvořen kompetenční model pro pozici vedoucí personálního oddělení ve vybrané 

organizaci. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly generálním ředitelem (nadřízený 

vybrané pracovní pozice) a vedoucí personálního oddělení (držitelka pracovní pozice) 

vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni (manažerské, interpersonální a 

technické), tak kompetence v těchto jednotlivých skupinách, s cílem zjistit, které kompetence 

mají největší hodnotu pro danou pracovní pozici (viz Příloha 10). Následně byly vypočítány 

globální váhy všech kompetencí a výsledky byly zaneseny do pavučinového grafu, viz Graf 

5.3.  
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GRAF 5.3  VÁHY KOMPETENCÍ PRO POZICI VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výsledky modifikace modelu prozradily následující skutečnosti. 

▪ Ukázalo se, že ze čtrnácti kompetencí je pro pozici vedoucí personálního oddělení 

potřebných třináct. V kompetenčním modelu pro tuto pozici nebude zahrnuta kompetence 

„Strategické myšlení“. Tato kompetence není pro práci vedoucí personálního oddělení 

důležitá. Kompetence „Strategické myšlení“ je charakterizována vytvářením vize, strategie 

organizace, zaváděním systému a nástrojů podporujících příslušnou strategii. Pro tuto 

organizaci je však charakteristické, že strategie je definována personalisty v mateřské 

společnosti, jsou přesně zpracovány systémy a postupy, které nemůže vedoucí 

personálního oddělení měnit a ani se to od ní neočekává. 

▪ Mezi vedoucí personálního oddělení a jejím nadřízeným (generálním ředitelem) 

nepřevládá shoda v tom, které kompetence jsou pro danou pozici důležité. Tuto skutečnost 

lze vidět i na tvaru křivky v Grafu 5.3 .  

Rozdílný pohled mají především na kompetence „Řízení lidských zdrojů“, „ Komunikace“, 

„Sounáležitost“. Autorkou jsou tyto kompetence považovány za velmi důležité, což se 

odráží v přiděleném stupni důležitosti v rámci kompetenčního modelu pro tuto pozici. 

Především je doporučováno zaměřit se na kompetenci týkající se odborné způsobilosti 

vedoucí personálního oddělení. Personalisté by měli být odborníky ve své specializaci, 

měli by mít profesní dovednosti a odborné znalosti a schopnosti potřebné pro úspěšné 
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plnění úkolů v oblasti řízení lidských zdrojů. Měli by být schopni nabízet moderní a 

inovativní postupy v personálních činnostech. 

▪ Vedoucí personálního oddělení i její nadřízený vnímají kompetence „Týmová práce“ a 

„Leadership“ jako málo potřebnou. Dle názoru autorky jsou tyto kompetence pro výkon 

práce na pozici vedoucí personálního oddělení velmi důležité. Proto byla autorkou těmto 

kompetencím přidělena vyšší důležitost, než která vyplývá z vypočtených hodnot. 

Z globálních vah u jednotlivých kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na 

základě těchto výsledných hodnot a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto 

kompetencím přiřazeny stupně důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým 

kompetencím přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro 

danou pozici. Tyto cílové hodnoty byly autorkou doporučeny na základě praktických 

zkušeností a znalosti dané organizace a vybrané pozice. Navržený kompetenční model pro 

pozici vedoucí personálního oddělení, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé úrovně 

kompetencí, jejich cílová hodnota a stupeň důležitosti je uveden v Příloze 11. 

Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčního modelu je v rámci diskuse 

vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost kompetencí „Řízení lidských zdrojů“,                

„ Komunikace“ a „Sounáležitost“. Součástí diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů 

důležitosti a cílových hodnot kompetencí. Na základě těchto skutečností bude vytvořen 

kompetenční model pro vybranou pozici. 

5.4.2 NÁVRH KOMPETENČNÍHO MODELU PRO POZICI HLAVNÍ ÚČETNÍ 

Z kompetencí znázorněných ve Schématu 5.1 byl vytvořen kompetenční model pro pozici 

hlavní účetní ve vybrané organizaci. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly finančním 

ředitelem (nadřízený vybrané pracovní pozice) a hlavní účetní (držitelka pracovní pozice) 

vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni (manažerské, interpersonální a 

technické), tak kompetence v těchto jednotlivých skupinách, s cílem zjistit, které kompetence 

mají největší hodnotu pro danou pracovní pozici (viz Příloha 12 ). Následně byly vypočítány 

globální váhy všech kompetencí a výsledky byly zaneseny do pavučinového grafu, viz Graf 

5.4 .  
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GRAF 5.4  VÁHY KOMPETENCÍ PRO POZICI HLAVNÍ ÚČETNÍ 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výsledky modifikace modelu prozradily následující skutečnosti. 

▪ Ukázalo se, že ze čtrnácti kompetencí je pro pozici hlavní účetní potřebných třináct. 

V kompetenčním modelu pro tuto pozici nebude zahrnuta kompetence „Strategické 

myšlení“. Tato kompetence není pro práci hlavní účetní důležitá, a to ze stejných důvodů 

jako u pozice vedoucí personálního oddělení.  

▪ Mezi hlavní účetní a jejím nadřízeným (finančním ředitelem) nepřevládá shoda v tom, 

které kompetence jsou pro danou pozici důležité. Tuto skutečnost lze vidět i na tvaru 

křivky v Grafu 5.4. Rozdílný pohled mají především na kompetence „Řízení lidských 

zdrojů“, „Samostatnost“, „Orientace na výsledek“, „Týmová práce“ a „Time 

management“. Autorkou jsou tyto kompetence pro výkon na dané pozici považovány za 

velmi důležité, což se odráží v přiděleném stupni důležitosti v rámci kompetenčního 

modelu. 

▪ Hlavní účetní i její nadřízený vnímají kompetence „Sounáležitost“, „Komunikace“ a 

„Leadership“ jako málo potřebné. Dle názoru autorky jsou tyto kompetence pro výkon 

práce na pozici hlavní účetní velmi důležité. Proto byla autorkou těmto kompetencím 

přidělena vyšší důležitost, než která vyplývá z vypočtených hodnot. 

 

0

5

10

15

20

25

řízení lidských

zdrojů
orientace na

standardy a

kvalitu

orientace na

zákazníka

samostatnost

řízení výroby

orientace na

výsledek

sounáležitost

komunikace

kreativní myšlení

řízení financí

týmová práce

leadership

strategické

myšlení

time

management

FŘ

Hlavní účetní



144 

Z globálních vah u jednotlivých kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na 

základě těchto výsledných hodnot a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto 

kompetencím přiřazeny stupně důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým 

kompetencím přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro 

danou pozici. Tyto cílové hodnoty byly autorkou doporučeny na základě praktických 

zkušeností a znalosti dané organizace a vybrané pozice. Navržený kompetenční model pro 

pozici hlavní účetní, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé úrovně kompetencí, jejich 

cílová hodnota a stupeň důležitosti je uveden v Příloze 13. 

Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčního modelu je v rámci diskuse 

vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost kompetencí „Řízení lidských zdrojů“, 

„Samostatnost“, „Orientace na výsledek“, „Týmová práce“ a „Time management“. Součástí 

diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů důležitosti a cílových hodnot kompetencí. Na 

základě těchto skutečností bude vytvořen kompetenční model pro vybranou pozici. 

5.4.3 NÁVRH KOMPETENČNÍHO MODELU PRO POZICI OBCHODNÍ MANAŽER 

Z kompetencí znázorněných ve Schématu 5.1 byl vytvořen kompetenční model pro pozici 

obchodní manažer ve vybrané organizaci. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly 

generálním ředitelem (nadřízený vybrané pracovní pozice) a obchodním manažerem (držitel 

pracovní pozice) vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni (manažerské, 

interpersonální a technické), tak kompetence v těchto jednotlivých skupinách, s cílem zjistit, 

které kompetence mají největší hodnotu pro danou pracovní pozici (viz Příloha 14 ). Následně 

byly vypočítány globální váhy všech kompetencí a výsledky byly zaneseny do pavučinového 

grafu, viz Graf 5.5.  
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GRAF 5.5  VÁHY KOMPETENCÍ PRO POZICI OBCHODNÍ MANAŽER 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výsledky modifikace modelu prozradily následující skutečnosti. 

▪ Ukázalo se, že pro pozici obchodního manažera je potřebných všech čtrnáct kompetencí. I 

přesto, že váhy u kompetencí „Strategické myšlení“ a Kreativní myšlení“ jsou nízké, dle 

názoru autorky by měly být do kompetenčního modelu zařazeny. Obchodní manažer se 

z části podílí na tvorbě obchodní strategie v součinnosti s generálním ředitelem a jeho 

nadřízeným (obchodním ředitelem) z mateřské společnosti. Rovněž je důležité, aby 

obchodní manažer byl schopen vyhodnotit rizika a eliminovat je. 

▪ Obchodní manažer a jeho nadřízený (generální ředitel) mají rozdílný pohled především na 

kompetence „Řízení lidských zdrojů“ a „Týmová práce“. Autorkou jsou obě tyto 

kompetence považovány za velmi důležité, což se odráží v přiděleném stupni důležitosti 

v rámci kompetenčního modelu pro tuto pozici. 

▪ Dle názoru autorky byly obchodním manažerem a jeho nadřízeným přiřazeny nízké váhy 

kompetencím „Orientace na standardy a kvalitu“ a „Time management“. Tyto kompetence 

jsou však pro výkon práce na pozici obchodního manažera velmi důležité, a proto byla 

autorkou těmto kompetencím přidělena vyšší důležitost, než která vyplývá z vypočtených 

hodnot. 
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Z globálních vah u jednotlivých kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na 

základě těchto výsledných hodnot a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto 

kompetencím přiřazeny stupně důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým 

kompetencím přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro 

danou pozici. Tyto cílové hodnoty byly autorkou doporučeny na základě praktických 

zkušeností a znalosti dané organizace a vybrané pozice. Navržený kompetenční model pro 

pozici obchodní manažer, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé úrovně kompetencí, 

jejich cílová hodnota a stupeň důležitosti, je uveden v Příloze 15. 

Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčního modelu je v rámci diskuse 

vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost kompetencí „Řízení lidských zdrojů“ a 

„Týmová práce“. Součástí diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů důležitosti a 

cílových hodnot kompetencí. Na základě těchto skutečností bude vytvořen kompetenční 

model pro vybranou pozici. 

5.4.4 NÁVRH KOMPETENČNÍHO MODELU PRO POZICI FINANČNÍ ŘEDITEL 

Z kompetencí znázorněných ve Schématu 5.1 byl vytvořen kompetenční model pro pozici 

finanční ředitel ve vybrané organizaci. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly 

generálním ředitelem (nadřízený vybrané pracovní pozice) a finančním ředitelem (držitel 

pracovní pozice) vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni (manažerské, 

interpersonální a technické), tak kompetence v těchto jednotlivých skupinách, s cílem zjistit, 

které kompetence mají největší hodnotu pro danou pracovní pozici (viz Příloha 16).  Následně 

byly vypočítány globální váhy všech kompetencí a výsledky byly zaneseny do pavučinového 

grafu, viz Graf 5.6. 
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GRAF 5.6  VÁHY KOMPETENCÍ PRO POZICI FINANČNÍ ŘEDITEL 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Výsledky modifikace modelu prozradily následující skutečnosti. 

▪ Ukázalo se, že pro pozici finančního ředitele je potřebných všech čtrnáct kompetencí. 

▪ Finanční ředitel a jeho nadřízený (generální ředitel) mají rozdílný pohled především na 

kompetence „Leadership“ a „Strategické myšlení“. Autorkou jsou obě tyto kompetence 

považovány za velmi důležité, což se odráží v přiděleném stupni důležitosti v rámci 

kompetenčního modelu pro tuto pozici. 

▪ Dle názoru autorky byly finančním ředitelem a jeho nadřízeným přiřazeny nízké váhy 

kompetencím „Sounáležitost“ a „Týmová práce“. Tyto kompetence jsou však pro výkon 

práce na pozici finančního ředitele velmi důležité, a proto byla autorkou těmto 

kompetencím přidělena vyšší důležitost, než která vyplývá z vypočtených hodnot. 

Z globálních vah u jednotlivých kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na 

základě těchto výsledných hodnot a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto 

kompetencím přiřazeny stupně důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým 

kompetencím přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro 

danou pozici.  
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Tyto cílové hodnoty byly autorkou doporučeny na základě praktických zkušeností a 

znalosti dané organizace a vybrané pozice. Navržený kompetenční model pro pozici finanční 

ředitel, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé úrovně kompetencí, jejich cílová hodnota 

a stupeň důležitosti, je uveden v Příloze 17. 

Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčního modelu je v rámci diskuse 

vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost kompetencí „Leadership“ a „Strategické 

myšlení“. Součástí diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů důležitosti a cílových 

hodnot kompetencí. Na základě těchto skutečností bude vytvořen kompetenční model pro 

vybranou pozici. 

5.4.5 NÁVRH KOMPETENČNÍHO MODELU PRO POZICI VÝROBNÍ ŘEDITEL 

Z kompetencí znázorněných ve Schématu 5.1 byl vytvořen kompetenční model pro pozici 

výrobní ředitel ve vybrané organizaci. Pomocí Saatyho metody stanovení vah byly generálním 

ředitelem (nadřízený vybrané pracovní pozice) a výrobním ředitelem (držitel pracovní pozice) 

vzájemně porovnávány jak kompetence na první úrovni (manažerské, interpersonální a 

technické), tak kompetence v těchto jednotlivých skupinách, s cílem zjistit, které kompetence 

mají největší hodnotu pro danou pracovní pozici (viz Příloha 18). Následně byly vypočítány 

globální váhy všech kompetencí a výsledky byly zaneseny do pavučinového grafu, viz Graf 

5.7.  

GRAF 5.7  VÁHY KOMPETENCÍ PRO POZICI VÝROBNÍ ŘEDITEL 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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Výsledky modifikace modelu prozradily následující skutečnosti. 

▪ Ukázalo se, že pro pozici výrobního ředitele je potřebných všech čtrnáct kompetencí. 

▪ Výrobní ředitel a jeho nadřízený (generální ředitel) mají sice rozdílný pohled na dvě 

kompetence, a to „Leadership“ a „Orientace na výsledek“, ale rozdíl ve vnímání důležitosti 

těchto kompetencí není až tak významný. Lze říci, že výrobní ředitel a jeho nadřízený mají 

shodný názor na důležitost kompetencí pro výkon práce na pozici výrobního ředitele. 

▪ Dle názoru autorky byly výrobním ředitelem a jeho nadřízeným přiřazeny nízké váhy 

kompetencím „Sounáležitost“, „Samostatnost“ a „Týmová práce“. Tyto kompetence jsou 

však pro výkon práce na pozici výrobního ředitele velmi důležité, a proto byla autorkou 

těmto kompetencím přidělena vyšší důležitost, než která vyplývá z vypočtených hodnot. 

Z globálních vah u jednotlivých kompetencí byl vypočítán jejich aritmetický průměr. Na 

základě těchto výsledných hodnot a výše uvedených skutečností byly autorkou těmto 

kompetencím přiřazeny stupně důležitosti dle Tab. 5.16. Rovněž byly jednotlivým 

kompetencím přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro 

danou pozici. Tyto cílové hodnoty byly autorkou doporučeny na základě praktických 

zkušeností a znalosti dané organizace a vybrané pozice. Navržený kompetenční model pro 

pozici výrobní ředitel, ve kterém jsou podrobně popsány jednotlivé úrovně kompetencí, jejich 

cílová hodnota a stupeň důležitosti, je uveden v Příloze 19. 

Dalším krokem k vytvoření konečné podoby kompetenčního modelu je v rámci diskuse 

vyjasnění si rozdílného pohledu na důležitost kompetencí „Leadership“ a „Orientace na 

výsledek“. Součástí diskuse bude i odsouhlasení navržených stupňů důležitosti a cílových 

hodnot kompetencí. Na základě těchto skutečností bude vytvořen kompetenční model pro 

vybranou pozici. 
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5.4.6 NÁVRH VHODNÝCH METOD PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA 

ZÁKLADĚ VYTVOŘENÝCH KOMPETENČNÍCH MODELŮ 

Pro měření úrovně kompetencí existuje více metod, které se liší přesností posouzení, 

náročností použití a větší či menší vhodností pro různé typy kompetencí. Autorce se jako 

nejvhodnější metody pro hodnocení kompetencí jeví metoda klíčových událostí a 360° zpětná 

vazba. Metoda klíčových událostí představuje administrativně nenáročný a poměrně 

jednoduchý způsob, jak přenášet kompetenční model do praxe. Navržené kompetenční 

modely obsahují příklady pozorovatelného chování, a tudíž je tato metoda, která je založena 

právě na evidenci pozorovatelného chování, vhodná pro měření úrovní kompetencí. Metoda 

klíčových událostí spočívá v tom, že si hodnotitel v určitém časovém intervalu (nejlépe 1x 

měsíčně) zapisuje pozitivní a negativní události. V závislosti na délce hodnotícího cyklu se 

pak přiřadí pozorovatelné chování k dané kompetenci. Bylo navrženo, aby hodnocení 

kompetencí probíhalo v pravidelném intervalu, a to jednou ročně. Na základě vyhodnocení 

pozitivních a negativních příkladů pozorovatelného chování zaměstnance je pak jednotlivým 

kompetencím hodnotitelem přidělena odpovídající úroveň. Doporučuje se, aby metodu 

klíčových událostí používali i hodnocení zaměstnanci, kteří se tak stanou hodnotiteli. V rámci 

hodnotícího rozhovoru je pak možné porovnat záznamy hodnotitele i hodnoceného, a tím 

posílit objektivitu hodnocení.  

Jako druhá metoda pro hodnocení kompetencí byla zvolena 360° zpětná vazba. 

Hodnocení metodou 360° zpětné vazby zahrnuje získávání informací z různých zdrojů o 

kvalitách hodnoceného zaměstnance. Při implementaci 360° zpětné vazby je důležité znát 

odpovědi na tyto otázky: 

Kdo bude hodnotit?  Výběr hodnotitelů je jedním z klíčových kroků procesu realizace 

vícezdrojového hodnocení. Základním kritériem jejich výběru je, aby dobře znali práci 

hodnoceného a byli s ním pravidelně v pracovním kontaktu. Autorkou navrženi hodnotitelé 

pro vybrané pracovní pozice jsou uvedeni ve  Schématech 5.2 – 5.6 (modrá barva – kolegové, 

oranžová barva – nadřízení, zelená barva – podřízení, šedá barva – hodnocený zaměstnanec). 

Hodnotitelé byli vybráni na základě organizačních struktur v dané organizaci (viz Příloha 20) 

a na základě znalostí vzájemných vazeb uvnitř organizace. 
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SCHÉMA  5.2   MODEL 360 ° ZPĚTNÉ VAZBY PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE NA POZICI  

VÝROBNÍHO ŘEDITELE 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

SCHÉMA  5.3   MODEL 360 ° ZPĚTNÉ VAZBY PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

FINANČNÍHO  ŘEDITELE 

 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

SCHÉMA  5.4   MODEL 360 ° ZPĚTNÉ VAZBY PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE NA POZICI  

OBCHODNÍHO MANAŽERA 
 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

SCHÉMA  5.5   MODEL 360 ° ZPĚTNÉ VAZBY PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE NA POZICI VEDOUCÍ 

PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ 

 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 
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SCHÉMA  5.6   MODEL 360 ° ZPĚTNÉ VAZBY PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCE NA POZICI HLAVNÍ 

ÚČETNÍ 
 

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

Jak budeme zaměstnancům sdělovat způsob zavedení 360° zpětné vazby? Ti, kteří 

jsou zapojeni do procesu vícezdrojového hodnocení, musejí být v dostatečném předstihu 

informováni o všech důležitých záležitostech. Jedná se především o seznámení s průběhem 

celého procesu, o vysvětlení cílů, významu, přínosu hodnocení pro zaměstnance a pro 

organizaci o způsobu nakládání s výsledky hodnocení. Autorkou bylo doporučeno, aby byl 

specialista na vzdělávání a rozvoj z mateřské společnosti zapojen do procesu implementace a 

pravidelné realizace vícezdrojového hodnocení a zastával tak roli interního konzultanta.  

Jak bude probíhat příprava hodnocených a hodnotitelů? Je důležité, aby všichni, 

kteří se procesu hodnocení účastní, byli řádně zaškoleni. Bylo navrženo, aby školení proběhlo 

formou workshopu, v rámci kterého by byli hodnocení i hodnotitelé proškoleni, jak mají 

dotazník vyplňovat, jak nakládat s výsledky a jak je sdělovat hodnoceným zaměstnancům 

(poskytování zpětné vazby). Hodnocené je nutné seznámit s tím, co se děje po přijetí zpráv z 

360° zpětné vazby. 

Jaký by měla mít zpráva z vícezdrojového hodnocení obsah?  Ze zprávy by mělo být 

zřejmé, jak se v jednotlivých kompetencích hodnotil sám zaměstnanec a jak jej hodnotili 

ostatní. Z výsledků hodnocení by měl hodnocený získat obraz o svých slabých i silných 

stránkách a o tom, kde jsou výrazné rozdíly mezi sebehodnocením a hodnocením ostatními. 

Výsledky budou tvořeny z průměrných hodnot vypovídajících o tom, jak hodnoceného vidí 
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ostatní hodnotitelé a jeho bezprostřední nadřízení. Pro detailnější zjištění, v čem by se měl 

hodnocený zlepšit či rozvíjet, musíme se hlouběji podívat na jednotlivé otázky, z nichž se 

hodnocení dané kompetence skládá. Součástí zprávy může být i slovní hodnocení, která 

mohou hodnocenému poskytnout doplňující informace o oblastech, které nebyly v dotazníku 

zahrnuty. Pokud bude v dané organizaci používáno vícezdrojové hodnocení opakovaně, 

doporučuje se doplnit aktuální zprávu o hodnocení z předcházejícího období.  

Jak bude nakládáno s individuální zprávou z 360° zpětné vazby a jak budou 

výsledky prodiskutovány s hodnocenými? Zprávu z vícezdrojového hodnocení by měl 

obdržet jak hodnotitel, tak i hodnocený. Výsledky by měly být prodiskutovány v rámci 

hodnotícího rozhovoru a měly by být použity jako námět pro zlepšování výkonu 

hodnoceného. Výsledkem hodnocení by měla být shoda mezi hodnotitelem a hodnoceným 

v aktuální úrovni kompetence a požadované úrovni kompetence. Měli by se dohodnout na 

plánu osobního rozvoje a na formě pomoci při rozvoji kompetencí ze strany nadřízeného 

(hodnotitele).  

Jakou zvolíme formu 360° zpětné vazby? Musíme se rozhodnout, zda použijeme 

dotazníky v papírové, či elektronické podobě. Obě varianty mají své výhody i nevýhody. 

Autorkou byla doporučena papírová forma dotazníku z důvodu obav některých zaměstnanců 

ze ztráty anonymity.  

Při implementaci a realizaci 360° zpětné vazby je důležité, aby byla zachována 

anonymita a důvěrnost údajů, rovněž nesmí být výsledky vícezdrojového hodnocení důvodem 

k propuštění zaměstnance. 

Hodnocení kompetencí v rámci 360° zpětné vazby bude probíhat prostřednictvím 

dotazníku, který byl navržen autorkou a je uveden v Příloze 21. Otázky v dotazníku, které 

popisují konkrétní chování, byly odvozeny z jednotlivých kompetencí. Při vyhodnocování 

dotazníku budou otázky přiřazeny k jednotlivým kompetencím a z odpovědí hodnotitelů 

budou vypočteny průměrné hodnoty. V dotazníku byla zvolena hodnotící stupnice, která 

odpovídá kompetenční stupnici pro hodnocení úrovně kompetencí v kompetenčním modelu. 

To znamená, že pokud bude výsledná průměrná hodnota u hodnocené kompetence 4, aktuální 

úroveň této kompetence u hodnoceného zaměstnance je na vysoké úrovni (úroveň 4). 
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5.5 NÁVRH METODIKY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH 

HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OVĚŘENÍ 

MOŽNOSTI JEJICH REALIZACE V DANÉ ORGANIZACI 

Cílem této kapitoly je ověření, zda jsou navržené změny v systémech hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců v dané organizaci realizovatelné, navržení metodiky 

implementace těchto změn a uvedení přínosů a způsobů jejich měření u zavedených a 

navržených změn.  

5.5.1 OVĚŘENÍ MOŽNOSTI REALIZACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ORGANIZACI 

Na základě rozhovorů s manažery dané organizace bylo ověřováno, zda autorkou 

navržené změny v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců jsou realizovatelné, a 

pokud ano, tak v jakém časovém horizontu. Navržené změny byly následně rozděleny do čtyř 

skupin dle možnosti jejich realizace. 

A. Implementované změny (leden 2013) 

– Změny v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců na pozicích operátorů 

linek č. 1, které se týkaly zavedení nově zvolených prémiových ukazatelů a jejich 

závislosti na plnění objemu výroby a nově zvolených individuálních hodnotících 

kritérií, na jejichž základě budou tito zaměstnanci hodnoceni a následně i 

odměňováni. Tyto změny byly před jejich implementací projednány s odborovou 

organizací.  

B. Změny, které budou realizovány v roce 2014 (bez schválení personálním manažerem 

z mateřské společnosti)  

– Změny v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců na pozicích operátorů 

linek č. 2 a pracovníků údržby, které se týkaly zavedení nově zvolených prémiových 

ukazatelů a jejich závislosti na plnění objemu výroby a nově zvolených 

individuálních hodnotících kritérií, na jejichž základě budou tito zaměstnanci 

hodnoceni a následně i odměňováni.  

– Vytvoření interní směrnice pro hodnocení zaměstnanců dle doporučeného obsahu. 

– Vytvoření formulářů pro sebehodnocení zaměstnanců. 

– Zavedení pravidelných hodnotících rozhovorů dle pravidel uvedených v nově 

vytvořené interní směrnici pro hodnocení zaměstnanců. 
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– Změna v systému vyplácení prémií zaměstnancům na administrativních pozicích 

v závislosti na plnění jejich osobních cílů. 

C. Změny, které budou realizovány v delším časovém horizontu (schválené personálním 

manažerem z mateřské společnosti – předpokládaný termín leden 2015) 

– Využití navržených kompetenčních modelů pro vybrané pozice manažerů a 

vytvoření kompetenčních modelů pro ostatní pozice manažerů dle navržené 

metodiky a jejich využití při výběru, hodnocení, vzdělávání a rozvoji manažerů.  

D. Změny, které podléhají schválení personálním manažerem z mateřské společnosti 

– Změna ukazatele objemu výroby, na jehož základě budou zaměstnancům vypláceny 

prémie v navržené výši až od 100% plnění tohoto ukazatele.  

– Realizace školení zaměstnanců zaměřené na problematiku hodnocení výkonu. 

– Vytvoření kompetenčních modelů pro zaměstnance na administrativních pozicích a 

jejich využití pro výběr, hodnocení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

5.5.2 NÁVRH METODIKY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ORGANIZACI 

Je nutné, aby navržené změny byly do stávajícího systému hodnocení a odměňování 

zaměstnanců v dané organizaci zavedeny systematicky. Implementace navržených a 

odsouhlasených změn by měla probíhat dle následujících kroků: 

1 Rozhodnutí managementu o implementaci změn v systémech hodnocení a odměňování 

zaměstnanců. (Zodpovědný: vrcholový management)  

2 Komunikace přípravy změn zaměstnancům a příprava na jejich aktivní zapojení do 

procesu implementace. Měli bychom věnovat pozornost jasnému a srozumitelnému 

definování změn a objasnění důvodů ke změnám. (Zodpovědný: vrcholový management) 

3 Definování rolí jednotlivých účastníků změny. (Zodpovědný: vedoucí personálního 

oddělení) 

4 Vytvoření harmonogramu zavedení změn. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení)  

5 Tvorba podpůrného softwaru pro hodnocení zaměstnanců. (Zodpovědný: IT specialista)  

6 Vytvoření interní směrnice pro hodnocení zaměstnanců. (Zodpovědný: vedoucí 

personálního oddělení) 

7 Zapracování změn v systému výkonového odměňování zaměstnanců do interního 

mzdového předpisu. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 
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8 Revize směrnic. Konzultace směrnic s ostatními manažery organizace a zapracování 

případných připomínek. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 

9 Příprava vhodné komunikační strategie, tzn. co, komu, kdy, kým a jak bude 

komunikováno. Měli bychom pečlivě zvážit vhodné načasování a množství informací tak, 

abychom cílovou skupinu na změnu připravili, pro změnu motivovali, ale abychom 

nezpůsobili paniku. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 

10 Seznámení všech zaměstnanců se změnami v systémech hodnocení a odměňování, 

s novou interní směrnicí pro hodnocení zaměstnanců a objasnění změn v interním 

mzdovém předpisu. (Zodpovědný: manažeři oddělení) 

11 Interní školení zaměstnanců – vyplňování formulářů a využívání podpůrného softwaru, 

hodnocení na základě kompetencí. (Zodpovědný: senior personalista) 

12 Externí školení hodnotitelů. Kurz by se měl soustřeďovat zejména na to, jak provádět 

hodnocení zaměstnanců, aby skončilo ve shodě a zároveň byl zde prostor pro přímou 

zpětnou vazbu a formulaci náročných cílů. Kurz by měl probíhat interaktivní formou – 

především formou hraní rolí. Kurz bude šitý na míru organizace. (Zodpovědný: senior 

personalista) 

13 Zavedení a realizace změn v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

(Zodpovědnost: vedoucí personálního oddělení) 

14 Vyhodnocení úspěšnosti nově nastavených systémů a jejich implementace. Stanovení 

dalších termínů a nástrojů vyhodnocení změn v systémech. Hodnocení bude provedeno 

na základě srovnání výsledků hodnocení zaměstnanců s hodnocením za minulé období, 

srovnání plnění prémiových ukazatelů s jejich hodnotami v minulém kalendářním roce, 

provedení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců s nově nastavenými systémy 

hodnocení a výkonového odměňování a srovnání s výsledky dotazníkového šetření 

provedeného před zavedenými změnami, srovnání mzdových nákladů na vyplacené 

prémie zaměstnanců s  náklady v minulém období, sledování vývoje ukazatele 

produktivity práce. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 

15 Realizace nápravných opatření na základě zjištěných vyhodnocení. (Zodpovědný: 

vedoucí personálního oddělení) 

16 Seznámení managementu s výsledky vyhodnocení úspěšnosti nově nastavených systémů 

hodnocení a odměňování zaměstnanců.  (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 
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Návrh kroků k úspěšné implementaci navržených a odsouhlasených změn v systémech 

hodnocení a odměňování zaměstnanců v dané organizaci, které budou realizovány v roce 

2014, je zpracován formou Ganttova časového diagramu a je uveden v Příloze 22.    

5.5.3 PŘÍNOSY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A 

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ORGANIZACI A JEJICH 

VYHODNOCOVÁNÍ 

Je těžké zajistit, aby systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců v organizaci úspěšně 

fungovaly, a to bez ohledu na to, jak důkladně a opatrně byly vytvořeny a implementovány. 

Jejich fungování musí být nepřetržitě sledováno a pravidelně vyhodnocováno. V teoretické 

části této práce jsou uvedeny příklady kritérií, na jejichž základě je možné hodnotit úspěšnost 

systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, ale v praxi je velmi těžké izolovat dopady 

těchto systémů od vlivů vzniklých působením jiných procesů v organizaci a není možné 

vyhodnocovat jejich přínosy pouze ve finančním vyjádření. Můžeme však nějakým způsobem 

přínosy odhadovat nebo zdůrazňovat možná rizika či náklady a dopady nevhodně a 

nespravedlivě nastavených systémů hodnocení a odměňování. 

PŘÍNOSY NOVĚ IMPLEMENTOVANÝCH SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICÍCH OPERÁTORŮ LINEK Č. 1A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ 

Úspěšnost nově fungujících systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, které byly 

v dané organizaci již implementovány, byla vyhodnocena na základě srovnání plnění 

prémiových ukazatelů za období leden – květen 2013 s jejich dosaženými hodnotami za stejné 

období v minulém roce. V Grafu 5.8 je možné vidět srovnání dosažených hodnot u ukazatele 

sledujícího zaviněné reklamace. Jak je z tohoto grafu patrné, za sledované období v roce 2012 

bylo celkem 10 reklamací a za sledované období v roce 2013 bylo celkem 7 reklamací, došlo 

tedy k jejich snížení.  
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GRAF 5.8  PRÉMIOVÝ UKAZATEL - REKLAMACE 

 

V Grafu 5.9 jsou porovnány dosažené hodnoty ukazatele sledujícího množství odpadů na 

daném pracovišti. Z grafu je patrné, že ve sledovaném období v roce 2013 došlo ke snížení 

odpadu v průměru o 0,09% oproti stejnému období v roce 2012.  

Na základě rozhovorů s hlavním mistrem výroby, lze konstatovat, že došlo i ke zlepšení 

morálky zaměstnanců, především v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů (nošení brýlí) 

a k dodržování rozvržených přestávek v práci. Na základě těchto skutečností lze usoudit, že 

navržené změny týkající se nově zvolených týmových i individuálních prémiových ukazatelů, 

jsou přínosem jak pro organizaci, tak i pro zaměstnance ve formě snížení nákladů, zvýšení 

motivace zaměstnanců a zlepšení celkového přístupu zaměstnanců k jejich práci. 

GRAF 5.9  PRÉMIOVÝ UKAZATEL – ODPAD NA PRACOVIŠTI 
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PŘÍNOSY NAVRŽENÝCH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ, KTERÉ BUDOU V DANÉ ORGANIZACI REALIZOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍCH 

OBDOBÍCH A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ 

Co se týče změn v systémech hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na 

pozicích operátorů linek č. 2 a pracovníků údržby, které se týkají nově zavedených 

prémiových ukazatelů a jejich závislosti na plnění objemu výroby a nově zvolených 

individuálních hodnotících kritérií, lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že dojde ke 

zlepšení sledovaných ukazatelů a ke zlepšení celkového přístupu zaměstnanců k práci. 

Vyhodnocování přínosů těchto změn bude prováděno na základě srovnání plnění prémiových 

ukazatelů za současné období s jejich dosaženými hodnotami v minulém období, na základě 

sledování a porovnávání nákladů na reklamace a nákladů souvisejících s odpady za daná 

období, a rovněž na základě srovnání ukazatele produktivity práce, počtu a závažnosti úrazů. 

Tyto ukazatele by měly být pravidelně sledovány a porovnávány s jejich výsledky za minulá 

období a s výsledky těchto ukazatelů u ostatních divizí společnosti. 

Změna v systému vyplácení prémií zaměstnancům na administrativních pozicích, v rámci 

níž byly zavedeny intervaly míry plnění osobních cílů, k nimž bylo přiřazeno procentní 

rozmezí prémií, umožní větší diferenciaci zaměstnanců dle míry splnění daných cílů 

v jednotlivých intervalech. Dle názoru autorky tato změna povede ke zvýšení motivace a 

spokojenosti zaměstnanců, což může vést ke zlepšení jejich výkonu a tím i ke zvýšení 

výkonnosti organizace. Vyhodnocování přínosů této změny bude prováděno na základě 

dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost a motivaci zaměstnanců a na základě 

porovnání počtu zaměstnanců, kteří v tomto a v předchozím hodnotícím období splnili své 

cíle a do jaké míry byly tyto cíle splněny. Rovněž bude provedeno srovnání mzdových 

nákladů na vyplacené prémie za současné období s výši těchto nákladů za minulé období. 

Úspěšnou implementací nově zavedeného systému hodnocení zaměstnanců na 

administrativních pozicích a důsledným dodržováním nastavených pravidel pro hodnocení 

upravených v interní směrnici dojde k posílení objektivity hodnocení zaměstnanců, což může 

opět vést ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců a ke zlepšení jejich výkonu. 

Hodnocení přínosů implementace změny můžeme provádět na základě sledování kritérií, jako 

jsou počet zaměstnanců, kteří splnili své cíle a do jaké míry, dotazníky spokojenosti, míra 

odchodů, počet zaměstnanců, kteří si zvýšili kvalifikaci, počet zaměstnanců, kteří povýšili. 

Tyto ukazatele by měly být pravidelně sledovány a porovnávány s jejich výsledky za minulá 

období nebo s výsledky těchto ukazatelů u jiných organizací. 
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Kompetenční modely jsou využívány i v jiných procesech řízení lidských zdrojů, jako 

jsou především výběr, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Vytvoření kompetenčních modelů 

pro všechny manažerské pozice a pro zaměstnance na administrativních pozicích povede dle 

autorky ke zlepšení těchto stávajících procesů v dané organizaci. Prostřednictvím hodnocení 

zaměstnanců na základě kompetenčních modelů je možné „změřit“, do jaké míry je u 

zaměstnance daná kompetence rozvinuta, čímž zjistíme rozdíl mezi aktuální úrovní 

kompetence a požadovanou úrovní kompetence. Poznání tohoto rozdílu je klíčovým 

předpokladem k tomu, aby bylo možné tento rozdíl odstranit nebo alespoň zmenšit. Výsledky 

hodnocení na základě kompetencí nám umožní snadněji plánovat osobní rozvoj zaměstnanců. 

Přínosem používání kompetenčních modelů v procesech řízení lidských zdrojů může být 

zlepšení image organizace, zvýšení výkonu zaměstnanců, zvýšení úrovně kompetencí 

zaměstnanců, lepší využití potenciálu zaměstnanců, zvýšení spokojenosti zákazníků, což 

může vést ke zlepšení výkonnosti organizace. Ke kritériím, na jejichž základě je možné 

hodnotit přínosy implementovaných změn, patří např. počet zaměstnanců, u nichž došlo ke 

zvýšení úrovní kompetencí, počet zaměstnanců, kteří vedou samostatně projekty, počet 

zaměstnanců, kteří byli povýšeni, míra odchodů. Tyto ukazatele by měly být pravidelně 

sledovány a porovnávány s jejich výsledky za minulá období nebo s výsledky těchto 

ukazatelů u jiných organizací. 

Změna ukazatele objemu výroby, na jehož základě budou zaměstnancům vypláceny 

prémie v navržené výši až od 100% plnění tohoto ukazatele, může vést ke zlepšení výkonu 

zaměstnanců, k úsporám nákladů, ke zlepšení produktivity práce a tím ke zvýšení výkonnosti 

organizace. Hodnocení přínosů implementace změny bude prováděno na základě srovnání 

mzdových nákladů na vyplácené prémie dle splnění ukazatele objemu výroby za období před 

změnou ukazatele s obdobím po implementaci změny, na základě srovnání plnění tohoto 

ukazatele s plánem za předchozí období s obdobím po zavedení změny. 
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6       ZÁVĚR 

Cílem dizertační práce bylo na základě analýzy systémů hodnocení a odměňování 

zaměstnanců ve vybrané výrobní organizaci podat návrhy na jejich zlepšení. Struktura 

dizertační práce odpovídá požadavkům splnění stanoveného cíle práce, kdy jednotlivé 

kapitoly představují dílčí výstupy vedoucí k dosažení hlavního cíle. Dizertační práce je 

rozdělena na dvě základní části, a to na část teoreticko-metodickou a část aplikačně-

ověřovací.  

V teoreticko-metodické části práce byly podrobně charakterizovány obě oblasti jak 

hodnocení, tak i odměňování zaměstnanců, a to s akcentem na jejich vzájemnou vazbu. Byly 

zde detailně popsány cíle procesu hodnocení zaměstnanců, jeho jednotlivé fáze a 

nejpoužívanější metody hodnocení. Co se týče problematiky odměňování zaměstnanců, hlavní 

pozornost zde byla věnována výkonovému odměňování s cílem objasnit vztah mezi výkonem 

a odměnou. 

Aplikačně-ověřovací část práce byla věnována popisu, analýze stávajících systémů 

hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané výrobní organizaci a návrhům vedoucím ke 

zlepšení těchto systémů. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných 

rozhovorů s otevřenými otázkami. Pro tvorbu kompetenčních modelů byla použita metoda 

AHP (Analytický hierarchický proces), metoda polostrukturovaných rozhovorů, zúčastněné a 

zjevné pozorování a technika panelu expertů. Jako základní metoda sběru dat bylo zvoleno 

dotazníkové šetření, které nám umožnilo získat informace týkající se zkoumané problematiky 

jak z pohledu zaměstnanců na administrativních pozicích, tak z pohledu vedoucích 

pracovníků jednotlivých oddělení ve vybrané organizaci. Při zpracování údajů získaných 

dotazníkovým šetřením byly použity metody statistické analýzy s využitím počítačového 

programu SPSS. 

Ve čtvrté kapitole dizertační práce byly popsány stávající systémy hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích a následně pak byl proveden 

popis a analýza těchto systémů u zaměstnanců na administrativních pozicích.  

Na základě provedeného výzkumu a následného zpracování dat byly v páté kapitole 

navrženy změny v systémech hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců ve vybrané 

výrobní organizaci. Nejprve byly navrženy změny v těchto systémech u zaměstnanců na 

dělnických pozicích (konkrétně se jednalo o pozice operátorů linek č. 1. a 2. a o pozice 

pracovníků údržby), které se týkaly nově zvolených prémiových ukazatelů a jejich promítnutí 

do výkonového odměňování. Byly navrženy týmové i individuální prémiové ukazatele, na 
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jejichž základě budou tito zaměstnanci hodnoceni a následně i odměňováni. Poté byly 

doporučeny změny v systémech hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na 

administrativních pozicích, které spočívaly ve změně v intervalech míry plnění osobních cílů, 

k nimž bylo přiřazeno procentní rozmezí prémií, což umožní větší diferenciaci zaměstnanců 

dle míry splnění daných cílů v jednotlivých intervalech. Na základě vyhodnocení výsledků 

dotazníkového šetření byly autorkou práce navrženy změny, které se týkaly vytvoření 

kompetenčních modelů pro zaměstnance na administrativních pozicích dle navržené metodiky 

včetně doporučených metod měření kompetencí, navržení podrobné struktury formuláře pro 

sebehodnocení zaměstnanců a nutnosti vytvoření interní směrnice pro hodnocení zaměstnanců 

ve vybrané organizaci včetně jejího detailního obsahu. Byla navržena změna ukazatele 

objemu výroby, na jehož základě budou všem zaměstnancům vypláceny prémie ve stanovené 

výši až od 100% plnění tohoto ukazatele, nikoli již od 60% plnění, jak je to nastaveno 

v současném systému odměňování. Pro vybrané pozice manažerů byly navrženy kompetenční 

modely pro jejich hodnocení, výběr a rozvoj, které byly vytvořeny na základě autorkou 

doporučené metodiky. Pro hodnocení manažerů na základě kompetenčních modelů bylo 

doporučeno používat 360° zpětnou vazbu s využitím autorkou navrženého dotazníku. 

V závěru páté kapitoly dizertační práce byla autorkou navržena metodika implementace změn 

v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců včetně uvedení možných přínosů těchto 

změn a způsobů jejich měření. V souvislosti s navrženými změnami by bylo vhodné rozšířit 

databázi kompetencí tak, aby bylo možné vytvořit kompetenční modely i pro pozice liniových 

vedoucích, které by sloužily pro jejich výběr, hodnocení a rozvoj. Rovněž by bylo přínosné, 

aby byly kompetenční modely pro hodnocení zaměstnanců vytvořeny i pro ostatní divize 

společnosti a následně pak provést srovnání výsledků hodnocení zaměstnanců zkoumané 

organizace na základě těchto kompetenčních modelů s výsledky hodnocení zaměstnanců 

v těchto divizích.  

Dle názoru autorky budou navržené změny v systémech hodnocení a výkonového 

odměňování zaměstnanců přínosem jak pro zaměstnance, tak i pro vybranou organizaci. 

Navržená metodika tvorby kompetenčních modelů a navržené kompetenční modely pro 

pozice manažerů mohou být inspirací i pro jiné organizace, a to nejen výrobního charakteru. 

 

 

 



 

164 
 

CONCLUSION 

Main aim of this dissertation thesis was, based on analysis, to propose recommendations 

for improvement in the area of appraisal and remuneration systems in a chosen manufacturing 

company. The dissertation thesis’ structure corresponds to the requirement of fulfilling 

determined aim of the work; individual chapters represent partial results which lead to the 

achievement of main aim. The dissertation work is divided into two parts, theoretical-

methodological part and application-verification part. 

Theoretical-methodological part characterizes in detail both areas, the employees’ 

appraisal and remuneration systems with the emphasis on their mutual relations. The objective 

of employees’ appraisal process, its individual phases and most used appraisal methods were 

described in detail. When it comes to the employees’ remuneration problematic, main focus 

was devoted to performance remuneration with the aim to clarify the relation between 

performance and reward. 

Application-verification part of the work was devoted to description and analysis of 

current employees’ appraisal and remuneration systems in chosen manufacturing company 

and to proposals leading to the improvement of these systems. Qualitative research was 

executed by semi-structured interviews with open questions method. In order to create 

competency models, the AHP (analytic hierarchy process) method, semi structured interviews 

method, participating and evident observation and expert’s panel techniques were used. As 

the basic method for data collection the questionnaire was used; this enabled us to acquire 

information pertaining to researched problematic from both, the view of employees at 

administration work positions and view of supervisors of individual departments in chosen 

company. Statistical analysis with the utilization of SPSS program was used to elaborate 

acquired data from questionnaires. 

Fourth chapter of this dissertation thesis describes current appraisal and performance 

remuneration systems of blue-collar employees; consequently it describes and analyzes these 

systems with the employees at administration positions. 

Based on executed research and subsequent data elaboration the fifth chapter contains 

proposed changes in employees’ appraisal and performance remuneration systems in chosen 

organization. Firstly, the changes in these systems for blue-collar employees were proposed 

(specifically positions of line operators – lines 1 and 2, and maintenance workers); these 

changes pertain to newly selected premium indicators and its projection into performance 

remuneration.  
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Team and individual premium indicators based on which these employees will be appraised 

and subsequently remunerated were proposed. Then changes in employees’ appraisal and 

performance remuneration systems for the administration positions were recommended; these 

changes lie in the change of the period of the time needed to fulfill personal objectives to 

which were added premium’s percentage range, which will enable better employee’s 

differentiation based on the level of achieving individual objectives in given interval.  Based 

on results from questionnaires the author recommended changes which pertain to the creation 

of competency models for employees at administration positions based on proposed 

methodology including recommended method of competencies measurement, the author also 

suggested detailed structure of a form for employees’ self-evaluation and the necessity to 

create internal directives for employees’ appraisal including its detailed content in selected 

organization. Also a change of production volume indicator was proposed, based on which all 

employees will be paid premiums in given amount from fulfilling 100% of this indicator, not 

from 60% of fulfillment as it was set in current remuneration system. For selected managers 

were proposed competency models for their appraisal, selection and development which were 

created based on author’s recommended methodology. For the manager’s appraisal based on 

competency models was recommended to use 360° feedback method by utilizing author’s 

proposed questionnaire. In the conclusion of dissertation’s chapter five the author 

recommended methodology for implementing changes in employees’ appraisal and 

remuneration systems including possible benefits of these changes and ways of their 

measurement. In the connection with proposed changes, it would be appropriate to expand 

competency database so that it would be possible to create competency models also for line 

management positions; these could be used for their selection, appraisal and development. It 

would also be beneficial to create competency models for appraisal of employees in other 

divisions and consequently to execute comparison of employees’ appraisal of researched 

organization based on these competency models with employees’ appraisal in these divisions. 

Based on author’s opinion proposed changes in the employees’ appraisal and 

performance remuneration systems will be beneficial for both the employee and the 

organization. Proposed methodology of competency model’s creation and proposed 

competency models for managerial positions can be an inspiration for other, not only 

manufacturing, organizations. 
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