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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 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.  

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. 
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 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.  

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 byly použity vědecké metody označované jako metody 

logické a metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.  

Metody logické 

Analýza a syntéza 

Tyto dvě důležité metody byly využity v celé dizertační práci. Analýza byla 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 byla uplatněna například při shrnutí výsledků kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu nebo při formulaci závěrů. 

Indukce a dedukce 

Indukce byla využita jak v aplikačně-ověřovací části práce, tak v části teoreticko-

metodické. Pomocí dedukce byly ověřeny teoretické závěry v praxi prostřednictvím 

empirického výzkumu. 

Komparace 

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

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

odměňování zaměstnanců v rámci prováděného výzkumu. 

Metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

Kvalitativní výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů s otevřenými 

otázkami, které byly kladeny specialistům na lidské zdroje, manažerovi výroby a hlavnímu 

mistrovi výroby ve vybrané organizaci. Pro tvorbu kompetenčních modelů byla použita 

metoda AHP (Analytický hierarchický proces), metoda polostrukturovaných rozhovorů, 

zúčastněné a zjevné pozorování a technika panelu expertů. Tyto metody byly použity pro sběr 

primárních dat. 

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

umožnilo získat informace týkající se zkoumané problematiky jak z pohledu zaměstnanců na 

technicko-hospodářských pozicích, tak z pohledu manažerů jednotlivých oddělení ve 

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

něhož byla zjištěna úroveň hodnocení a odměňování zaměstnanců. 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), což 

umožnilo jednodušší zpracování a porovnání výsledků těchto otázek. Sestavený dotazník byl 

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 byly použity metody statistické 

analýzy s využitím počítačového programu SPSS. 

1. Kvantitativní výsledky empirického výzkumu byly zpracovány s využitím vhodných 

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

tzv. „magický“ n-úhelník, aj.).  
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2. Na získaných datech byly provedeny testy korelací pro určení závislostí mezi vybranými 

otázkami dotazníků (vzhledem k charakteru dat bude použit Spearmannův ordinální 

koeficient korelace ρS ). 

Výsledky všech statistických analýz byly interpretovány s ohledem na řešenou 

problematiku s cílem získat vhodná doporučení pro syntézu závěrů. 

Metody zpracování a analýzy dat 

Při tvorbě kompetenčních modelů bylo 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). 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 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.  

V dizertační práci byla 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 měly jiné priority, jsou 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      HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI 

Těžištěm dizertační práce je provedení popisu a analýzy stávajících systémů hodnocení a 

výkonového odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci výrobního charakteru 

prostřednictvím kvalitativního i kvantitativního výzkumu a podání návrhů na jejich zlepšení. 

Důraz byl především kladen na vzájemnou vazbu mezi hodnocením a odměnou. Nejprve byly 

popsány systémy hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích, 

a to konkrétně na pozicích operátor linky a pracovník údržby. Následně byl proveden popis a 

analýza těchto systémů pro zaměstnance na administrativních pozicích prostřednictvím 

písemného dotazování. 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. Poté byly na 

základě provedené analýzy zkoumaného problému a zpracování informací získaných 

výzkumem odhaleny slabiny stávajících systémů hodnocení a výkonového odměňování 

zaměstnanců ve vybrané organizaci a navrženy změny v těchto systémech s důrazem na jejich 

vzájemnou vazbu. 

3.1     POPIS SYSTÉMŮ 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. 

Odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích se ve vybrané organizaci řídí vnitřním 

mzdovým předpisem, ve kterém jsou stanoveny zásady odměňování zaměstnanců. Základní 

mzda zaměstnanců je tvořena hodinovou sazbou dle tarifních tříd v organizaci. Prémie 

zaměstnanců na dělnických pozicích jsou vypláceny na základě splnění ukazatele 

plánovaného objemu výroby, jak je uvedeno v Tab. 3.1. 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. 3.1 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. 
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TAB.  3.1   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 

3.2     POPIS SYSTÉMŮ 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. Cíle jsou vyhodnocovány přímým nadřízeným dvakrát ročně (v červnu a v prosinci). 

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. 

Odměňování zaměstnanců na administrativních pozicích se ve vybrané organizaci řídí 

vnitřním mzdovým předpisem, ve kterém jsou stanoveny zásady odměňování zaměstnanců. 

Základní mzda zaměstnanců je tvořena měsíční mzdou dle tarifních tříd v organizaci. Prémie 

zaměstnanců na administrativních pozicích jsou vypláceny na základě plnění jejich osobních 

cílů uvedených v Tab. 3.2, 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. 3.3 (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.  

Tab.  3.2  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. 3.3 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 
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pozicích je 22,5%. Z Tab. 3.3 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. 

TAB.  3.3  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 

3.3      ANALÝZA SYSTÉMŮ HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA 

ADMINISTRATIVNÍCH POZICÍCH 

Prostřednictvím dotazníkového šetření a testů korelací mezi vybranými otázkami 

v dotazníku byla provedena analýza stávajících systémů hodnocení a výkonového 

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. Byly vytvořeny dvě verze dotazníků, a to pro 

administrativní pozice a pro pozice liniových vedoucích. Návratnost dotazníků u zaměstnanců 

na administrativních pozicích byla 73% a u liniových manažerů byla 100%. 

TESTY KORELACÍ  

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. 

▪ 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.  
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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.  

▪ 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. 

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 
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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. 

4     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 akcentem na 

jejich vzájemnou vazbu. 

4.1     NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA 

DĚLNICKÝCH POZICÍCH   

Byly navrženy změny v systémech hodnocení a odměňování zaměstnanců, které se týkají 

nově zvolených prémiových ukazatelů, na jejichž základě budou zaměstnanci ve zkoumané 

organizaci odměňováni. 

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. 4.1. 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. 

TAB.  4.1    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. 4.2, Tab. 4.3, Tab. 4.4 a Tab. 4.5).  
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TAB.  4.2     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.  4.3     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. 

TAB.  4.4     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 
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TAB.  4.5     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. 4.6. 

TAB.  4.6     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 4.1. Mezi týmové ukazatele patří odpad a zaviněné reklamace na daném pracovišti, 

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.). Byly rovněž navrženy formuláře 

pro hodnocení zaměstnanců na těchto pozicích. 
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GRAF  4.1      PROCENTNÍ PODÍL PRÉMIOVÝCH UKAZATELŮ NA CELKOVÉ VÝŠI PRÉMIÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI OPERÁTORŮ LINEK  

 

ZDROJ: vlastní zpracování 

NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA 

POZICÍCH PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY 

Vyplácení prémií na základě splnění níže uvedených ukazatelů bude podmíněno 

splněním objemu výroby, jak je uvedeno v Tab. 4.1. 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. 

Celková výše prémií pro jednotlivé zaměstnance pak bude = poměrový koeficient x 

součet vyhodnocených % prémií pro daného zaměstnance dle níže uvedených prémiových 

ukazatelů, uvedených Tab. 4.7., Tab. 4.8. a Tab. 4.9.  

TAB.  4.7  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. 

Odpad na 

pracovišti 

30% 

Zaviněné 

reklamace 

30% 

Individuální 

výkon 

40% 

Procentní podíl prémiových ukazatelů na celkové výši prémií  
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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.  4.8  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.  4.9     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 

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. 4.10. 

TAB.  4.10   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 
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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 

4.2. 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.). Byl navržen 

formulář pro hodnocení zaměstnanců na pozicích pracovníků údržby.  

GRAF  4.2      PROCENTNÍ PODÍL PRÉMIOVÝCH UKAZATELŮ NA CELKOVÉ VÝŠI PRÉMIÍ 

ZAMĚSTNANCŮ NA POZICI PRACOVNÍK ÚDRŽBY  

 

4.2     NÁVRH ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

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. 

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. Pro měření 

úrovně kompetencí v kompetenčních modelech pro zaměstnance na administrativních 

pozicích je dle autorky vhodné použít kombinaci těchto metod: metoda klíčových událostí, 

prezentace a metoda Assessment centre.  

Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že v některých 

odděleních neprobíhají hodnotící rozhovory, nebo probíhají v nepravidelných periodách. Na 

základě těchto skutečností bylo autorkou doporučeno: vytvoření formulářů pro sebehodnocení 

zaměstnanců, který by mohl být rozdělen na šest částí (hodnocení výkonu, hodnocení 

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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kompetencí, výsledky osobního rozvoje, možnost kariérního růstu a návrhy a připomínky); 

zavedení pravidelných ročních hodnotících rozhovorů a ujasnění si cílů (přínosů) systému 

hodnocení zaměstnanců.  

Stěžejní nedostatek ve stávajícím systému  hodnocení zaměstnanců v dané organizaci je 

spatřován především v chybějící interní směrnici pro hodnocení zaměstnanců. Autorkou byl 

doporučen následující obsah směrnice pro hodnocení zaměstnanců: cíle hodnocení, periody 

hodnocení, kritéria hodnocení, oblasti hodnocení, metody hodnocení, pravidla vedení 

hodnotících rozhovorů (cíle rozhovoru, příprava hodnoceného i hodnotitele, průběh 

hodnotícího rozhovoru, termín rozhovoru, obsah rozhovoru, zpracování závěru z hodnocení, 

odpovědnosti a role zainteresovaných stran, způsoby kontroly procesu hodnocení). 

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.  

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. 

Zaměstnancům na administrativních pozicích jsou vypláceny prémie na základě plnění 

jejich osobních cílů dle Tab. 4.11 a na základě splnění ukazatele plánovaného objemu výroby, 

jak je uvedeno v Tab. 4.13. 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. 

TAB.  4.11  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 
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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. 4.12.  Autorkou bylo 

navrženo, aby maximální výše prémie u obou ukazatelů byla zachována včetně zvolených 

termínů jejich vyhodnocování a vyplácení. 

TAB.  4.12  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. 4.12 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. 4.13 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.  

TAB.  4.13  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. 4.14. 
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TAB.  4.14  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 

4.3      NÁVRH METODIKY TVORBY KOMPETENČNÍCH MODELŮ A NAVRŽENÍ KOMPETENČNÍCH 

MODELŮ PRO VYBRANÉ POZICE VRCHOLOVÝCH I LINIOVÝCH MANAŽERŮ 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. 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. 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.  

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. 4.15).  
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Tab.  4.15  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 byly nadefinovány úrovně kompetencí. To znamená popsat různé projevy 

kompetence podle úrovně jejího rozvoje. Úrovně kompetencí slouží k tomu, aby bylo možno 

posoudit úroveň rozvoje kompetence jednotlivých zaměstnanců (viz Tab. 4.16).  

Tab.  4.16  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 4.1. 

Z kompetencí 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. 4.15. Rovněž byly jednotlivým kompetencím 

přiděleny cílové hodnoty, které udávají očekávanou úroveň kompetence pro danou 
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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 tyto pozice: finanční ředitel, výrobní ředitel, obchodní manažer, vedoucí 

personálního oddělení a hlavní účetní, které jsou součástí zpracované dizertační práce. 

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 vybrané pozice.   

 

Schéma  4.1  ROZKLAD KOMPETENCÍ S VYUŽITÍM METODY AHP  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

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 bylo 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. 

4.4      NÁVRH VHODNÝCH METOD PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADĚ 

VYTVOŘENÝCH KOMPETENČNÍCH MODELŮ 

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 
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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. Pro vybrané pracovní pozice byli autorkou navrženi 

konkrétní hodnotitelé, a to na základě organizačních struktur v dané organizaci a na základě 

znalostí vzájemných vazeb uvnitř organizace. Hodnocení kompetencí v rámci 360° zpětné 

vazby bude probíhat prostřednictvím autorkou navrženého dotazníku, který je součástí příloh 

dané dizertační práce. 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). 

4.5     NÁVRH METODIKY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ A OVĚŘENÍ MOŽNOSTI JEJICH REALIZACE V DANÉ ORGANIZACI 

Jedním z dílčích cílů této dizertační práce 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.  

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 nově zvolených týmových a individuálních prémiových ukazatelů;  B. Změny, které 

budou realizovány v roce 2014; C. Změny, které budou realizovány v delším časovém 

horizontu; D. Změny, které podléhají schválení personálním manažerem z mateřské 

společnosti. 
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NÁVRH METODIKY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ORGANIZACI 

 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. (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) 

8 Revize směrnic. (Zodpovědný: vedoucí personálního oddělení) 

9 Příprava vhodné komunikační strategie, tzn. co, komu, kdy, kým a jak bude 

komunikováno. (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. (Zodpovědný: senior personalista) 

12 Externí školení hodnotitelů. (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. (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) 

Návrh kroků k úspěšné implementaci navržených a odsouhlasených změn v systémech 

hodnocení a odměňování zaměstnanců v dané organizaci, které budou realizovány v roce 

2014, byl zpracován formou Ganttova časového diagramu.    

PŘÍNOSY IMPLEMENTACE ZMĚN V SYSTÉMECH HODNOCENÍ A VÝKONOVÉHO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ V DANÉ ORGANIZACI A 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 4.3 je možné vidět srovnání dosažených hodnot u ukazatele 

sledujícího zaviněné reklamace. Jak je z tohoto grafu patrné, za sledované období v roce 2012 
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bylo celkem 10 reklamací a za sledované období v roce 2013 bylo celkem 7 reklamací, došlo 

tedy k jejich snížení.  

Graf 4.3  PRÉMIOVÝ UKAZATEL - REKLAMACE 

 

V Grafu 4.4 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 4.4  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. 

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 



25 
 

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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5       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 

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 
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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. 
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PŘÍLOHA: ABSTRACT 

SYSTEMS OF EMPLOYEES´ APPRAISAL AND REMUNERATION IN A SELECTED ORGANIZATION 

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. 

 

 


