
DOTAZNÍK PRO 360° ZPĚTNOU VAZBU 

Pracovní pozice hodnoceného zaměstnance  ……………………………………………. 

Hodnotitelem je:  bezprostředně nadřízený      podřízený     spolupracovník     hodnocený 

Hodnocené období  ……………………………… 

 

Instrukce 

 

Získané informace budou zpracovány nezávislou společností specializující se na vzdělávání a 

rozvoj zaměstnanců. Osobní hodnocení účastníka (hodnocené osoby) a hodnocení získaná od 

respondentů budou použity pro vytvoření zprávy o zpětné vazbě. Odpovědi budou drženy 

v nejvyšší tajnosti. 

 

▪ Pro každou otázku si vyberte jen jednu odpověď a označte tuto odpověď v příslušné 

kolonce. Prosím označte míru, do jaké hodnocená osoba vykazuje následující chování 

s užitím níže uvedené stupnice. 

▪ Odpovědní arch nepřekládejte. 

▪ Vyplněný odpovědní arch vložte do přiložené obálky a odevzdejte do připraveného 

v zasedací místnosti č. 5. 

▪ Označte křížkem odpověď Nelze posoudit jen v případě, že otázka není relevantní pro 

povolání osoby, která je hodnocena, nebo pokud jste tuto činnost u dané osoby 

nezaznamenali. 
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1. Rozhoduje se na základě priorit 5 4 3 2 1  
2. Plní úkoly v co nejkratším čase 5 4 3 2 1  

3. Přebírá odpovědnost za výsledky týmu/skupiny a to i 

v případě neúspěchu 
5 4 3 2 1  

4. Využívá aktivně všech motivačních nástrojů 5 4 3 2 1  

5. Poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu 5 4 3 2 1  

6. Je schopen/a efektivně zorganizovat i činnosti druhých 5 4 3 2 1  

7. Podporuje aktivně vzdělávání a rozvoj druhých 5 4 3 2 1  

8. Dokáže se samostatně rozhodovat 5 4 3 2 1  

9. Zlepšuje neustále vztahy se zákazníky 5 4 3 2 1  

10. Je flexibilní 5 4 3 2 1  

11. Nebojí se nést osobní riziko 5 4 3 2 1  

12. Má vysoce kvalitní výsledky 5 4 3 2 1  

13. Zná všechny předpisy a postupu pro svou práci 5 4 3 2 1  

14. Dokáže využívat potenciál druhých lidí 5 4 3 2 1  

15. Činí rozhodnutí i v nejisté situaci 5 4 3 2 1  



16. Dokončuje včas svou práci, v požadovaném termínu 5 4 3 2 1  

17. Vytváří realistické plány, akční kroky a časové plány pro 

úkoly a projekty 
5 4 3 2 1  

18. Plánuje a řídí porady tak, aby se efektivně využil čas 5 4 3 2 1  

19. Kontroluje u svých podřízených realizaci cílů a úkolů 5 4 3 2 1  

20. Má přirozenou autoritu 5 4 3 2 1  

21. Dokáže svým projevem druhé přesvědčit 5 4 3 2 1  

22. Jedná v souladu s politikou organizace 5 4 3 2 1  

23. Zaujímá v týmu roli nenuceného leadera 5 4 3 2 1  

24. Pracuje s maximálním nasazením 5 4 3 2 1  

25. Naslouchá aktivně  ostatním 5 4 3 2 1  

26. Zná výrobní proces 5 4 3 2 1  

27. Orientuje se v problematice ŘLZ 5 4 3 2 1  

28. Odvádí pečlivou práci bez chyb 5 4 3 2 1  

29. Rozhoduje se rychle a pružně 5 4 3 2 1  

30. Deleguje rozvážně a cíleně  5 4 3 2 1  

31. Přijímá konstruktivně zpětnou vazbu 5 4 3 2 1  

32. Předává cíleně svoje znalosti a dovednosti 5 4 3 2 1  

33. Má mluvený projev na výborné úrovni 5 4 3 2 1  

34. Podílí se na šíření dobrého jména organizace 5 4 3 2 1  

35. Podporuje druhé, aby vyslovili názory, i kdyby byly 

protichůdné 
5 4 3 2 1  

36. Má podnikatelské myšlení 5 4 3 2 1  

37. Pracuje na tom, aby předcházela potřebám zákazníků 5 4 3 2 1  

38. Je schopen/a reagovat i v nepředvídaných situacích 5 4 3 2 1  

39. Přichází s inovativními myšlenkami a řešeními problémů 5 4 3 2 1  

40. Uzná a ocení úspěch týmu 5 4 3 2 1  

41. Dokáže se samostatně rozhodovat i v kritických situacích 5 4 3 2 1  

42. Orientuje se na výkon i na výsledek 5 4 3 2 1  

43. Navrhuje řešení na základě zpětné vazby 5 4 3 2 1  

44. Má znalosti týkající se finanční analýzy a finančních 

ukazatelů 
5 4 3 2 1  

45. Je schopna podílet se ve spolupráci s personalisty na 

personálních činnostech 
5 4 3 2 1  

46. Je odborníkem ve své profesi 5 4 3 2 1  

47. Má přehled o plnění ukazatelů výroby 5 4 3 2 1  

48. Dokáže realizovat nové nápady v praxi 5 4 3 2 1  

49. Stimuluje ostatní ke změnám a zlepšením 5 4 3 2 1  

50. Kontroluje a ověřuje kvalitu odvedené práce u svých 

podřízených 
5 4 3 2 1  

51. Řídí se nastavenými pravidly 5 4 3 2 1  

52. Je schopna samostatně plnit i náročnější úkoly 5 4 3 2 1  

53. Plní závazky vůči zákazníkům včas 5 4 3 2 1  

54. Zná všechny firemní předpisy a postupy 5 4 3 2 1  

55. Dosahování vytýčených výsledků je její prioritou 5 4 3 2 1  

56. Dokončuje práci v požadovaném termínu 5 4 3 2 1  

57. Učí se neustále a pracuje na svém osobním rozvoji 5 4 3 2 1  

58. Je schopna rychle se rozhodovat 5 4 3 2 1  

59. Má strategické myšlení 5 4 3 2 1  

60. Rozumí komplexním koncepcím a vztahům 5 4 3 2 1  



61. Je schopna spolupracovat v multikulturálních týmech 5 4 3 2 1  

62. Naslouchá ochotně záležitostem druhých 5 4 3 2 1  

63. Umí písemně formulovat své myšlenky  5 4 3 2 1  

64. Zná hodnoty organizace 5 4 3 2 1  

65. Odstraňuje bariéry uvnitř organizace – typu „my a oni“ 5 4 3 2 1  

66. Bere v úvahu nápady a stanoviska druhých 5 4 3 2 1  

67. Vybízí ostatní k neustálému rozvoji organizace 5 4 3 2 1  

68. Předchází chybám a nepřesnostem 5 4 3 2 1  

69. Zná produkty (výrobky) organizace 5 4 3 2 1  

70. Zvládá běžné pracovněprávní situace na pracovišti 5 4 3 2 1  

71. Orientuje se ve finančních výkazech organizace 5 4 3 2 1  

72. Vyjednává přesvědčivě 5 4 3 2 1  

73. Stimuluje druhé k vytváření kreativních nápadů 5 4 3 2 1  

74. Využívá týmového řešení problémů, pokud je to vhodné 5 4 3 2 1  

75. Zná strategii a vizi organizace 5 4 3 2 1  

76. Jedná v souladu s tím, co říká 5 4 3 2 1  

77. Transformuje strategii do jasných cílů a postupů 5 4 3 2 1  

78. Vyhledává zpětnou vazbu od zákazníků 5 4 3 2 1  

79. Orientuje se v pracovněprávních předpisech 5 4 3 2 1  

80. Zná organizaci práce na všech pracovištích ve výrobě 5 4 3 2 1  

81. Orientuje se v účetní a daňové problematice 5 4 3 2 1  

82. Uplatňuje personální politiku v praxi 5 4 3 2 1  

83. Dělá na zákazníky dojem výjimečnými službami a prací 5 4 3 2 1  

84. Je schopna nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 

v personálních záležitostech 
5 4 3 2 1  

85. Orientuje se v problematice BOZP 5 4 3 2 1  

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
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Příloha 6 

Dotazník pro hodnocené zaměstnance  

 

Vážená paní, Vážený pane, 

v rámci zpracování mé doktorské disertační práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění 

tohoto dotazníku, který je zaměřen na problematiku hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Cílem výzkumu těchto problémových oblastí je analýza stávajícího systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců ve vaší organizaci, na jejímž základě pak budou navrženy změny 

vedoucí ke zlepšení těchto systémů. 

Dotazník je zcela anonymní, proto nemusíte uvádět své jméno. Dotazník prosím 

vyplňujte podle Vašich osobních názorů a pocitů, dle skutečnosti a ne tak, jak se domníváte, 

že by měla znít správná odpověď. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím vždy jen jednu 

z nabízených možností. 

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a věřím, že Vaše odpovědi pomohou ke zvýšení Vaší 

spokojenosti. 

                                                                              Andrea Čopíková 

                                                                            Studentka doktorského studia 

                                                                           VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 

 

 

 

A. Identifikační otázky 

Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž  

Pracuji v oddělení: 

a) Výrobním 

b) Obchodním 

c) Personálním 

d) Finančním 

e) Jiné …………………………… 
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B. Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

1. Byl jsem seznámen/a se systémem hodnocení zaměstnanců v naší organizaci? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Jsem spokojená/ý se stávajícím systémem hodnocení zaměstnanců: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Jsem hodnocen/na na základě splnění mých osobních cílů: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Mám možnost se podílet na stanovení mých osobních cílů: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Mé osobní cíle jsou nastaveny tak, aby splňovaly klíčové charakteristiky efektivních 

cílů dle SMART: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Jsem hodnocen/na i na základě zvolených hodnotících kritérií (kvantita, kvalita, 

včasnost, chování, týmová práce, flexibilita apod.) 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pokud jste v otázce zvolil/a zápornou odpověď, přejděte prosím k otázce č. 8. 

7. Kritéria, dle kterých jsem hodnocen/a, dostatečně odrážejí rozsah a náročnost 

práce, kterou vykonávám: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8. Dostávám jasné, jednoznačné a úplné informace o mém výkonu: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Můj nadřízený mě povzbuzuje a motivuje ke zlepšení mého výkonu: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Můj nadřízený postupuje při hodnocení výkonu spravedlivě: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Pokud potřebuji pomoc a radu, můžu se vždy obrátit na mého nadřízeného: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Výsledky mého hodnocení jsou mi sdělovány prostřednictvím pravidelných 

hodnotících rozhovorů: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pokud jste u otázky č. 12 vybrali odpovědi a či b, pokračujte prosím otázkou č. 13. Pokud 

jste na tuto otázku vybrali možnosti c či d, pokračujte prosím otázkou č. 21. 

13. Mám dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. Hodnotící rozhovor je veden v klidné a přátelské atmosféře: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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15. Hodnotící rozhovor je veden formou dialogu mezi mnou a mým nadřízeným: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. Mám možnost sebehodnocení v rámci hodnotícího rozhovoru? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. Nadřízený je vždy na hodnotící rozhovor dobře připraven: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Termín hodnotícího rozhovoru je mi vždy oznámen s dostatečným předstihem: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. Na hodnotící rozhovor se vždy pečlivě připravuji: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. Součástí hodnotícího rozhovoru je i diskuse týkající se mého osobního rozvoje: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

21. Jaké jsou pro Vás přínosy hodnocení (můžete zvolit libovolný počet odpovědí): 

a) Motivace k lepšímu výkonu 

b) Identifikace oblastí vhodných pro vzdělávání a rozvoj 

c) Identifikace mých slabých stránek 

d) Identifikace mých silných stránek 

e) Podklad pro odměňování 

f) Východisko k rozvoji kariéry 

g) Východisko pro povýšení 

h) Žádný 

i) Jiné …………………………………………………………………………………….. 
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22. Systém hodnocení zaměstnanců je provázán se systémem odměňování, tzn., že 

výsledky mého hodnocení se odrazí v odměňování: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

23. Vnímám systém výkonového odměňování v naší organizaci jako spravedlivý: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

24. Výše mé prémiové složky mzdy se odvíjí od splnění mých osobních cílů a od plnění 

plánu výroby: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

25. Znám kritéria, na základě kterých jsou mi prémie vypláceny: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

26. Nyní prosím napište své názory, náměty a připomínky ke stávajícímu systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vaší organizaci. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 
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Příloha 7 

Dotazník pro hodnotitele  (pozice vedoucích zaměstnanců) 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

v rámci zpracování mé doktorské disertační práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění 

tohoto dotazníku, který je zaměřen na problematiku hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

Cílem výzkumu těchto problémových oblastí je analýza stávajícího systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců ve vaší organizaci, na jejímž základě pak budou navrženy změny 

vedoucí ke zlepšení těchto systémů. 

Dotazník je zcela anonymní, proto nemusíte uvádět své jméno. Dotazník prosím 

vyplňujte podle Vašich osobních názorů a pocitů, dle skutečnosti a ne tak, jak se domníváte, 

že by měla znít správná odpověď. Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím vždy jen jednu 

z nabízených možností. 

Děkuji Vám za Vaši spolupráci a věřím, že Vaše odpovědi pomohou ke zvýšení Vaší 

spokojenosti. 

                                                                              Andrea Čopíková 

                                                                            Studentka doktorského studia 

                                                                           VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 

 

 

A. Identifikační otázky 

Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž  

Pracuji v oddělení:                                                        

a) Výrobním                                                                  

b) Obchodním                                                          

c) Personálním 

d) Finančním 

e) Jiné …………………………… 
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B. Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

1. Seznámil jsem své podřízené se systémem hodnocení zaměstnanců v naší organizaci: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Jsem spokojená/ý se stávajícím systémem hodnocení zaměstnanců: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Své podřízené hodnotím na základě splnění jejich osobních cílů: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Cíle zaměstnanců jsou nastaveny na základě vzájemné dohody mezi mnou a mými 

podřízenými: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Cíle zaměstnanců jsou nastaveny tak, aby splňovaly klíčové charakteristiky 

efektivních cílů dle SMART: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Hodnotím své podřízené na základě zvolených hodnotících kritérií (kvalita, 

kvantita, včasnost, týmová práce, flexibilita apod.): 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pokud jste v otázce zvolil/a zápornou odpověď, přejděte prosím k otázce č. 8. 

 

7. Kritéria, dle kterých hodnotíte své podřízené, dostatečně odrážejí rozsah a 

náročnost práce, kterou vykonávají: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Poskytuji zaměstnancům jasné, jednoznačné a úplné informace o jejich výkonu: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Povzbuzuji a motivuji své podřízené ke zlepšení jejich výkonu: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Při hodnocení výkonu zaměstnanců postupuji vždy spravedlivě: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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11. Kdykoli zaměstnanci potřebují pomoc a radu, mohou se vždy na mě obrátit: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Výsledky hodnocení sděluji svým podřízeným prostřednictvím pravidelných 

hodnotících rozhovorů: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pokud jste u otázky č. 12 vybrali odpovědi a či b, pokračujte prosím otázkou č. 13. Pokud 

jste na tuto otázku vybrali možnosti c či d, pokračujte prosím otázkou č. 21. 

13. Dávám všem svým podřízeným dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům 

jejich hodnocení: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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14. Hodnotící rozhovor je veden v klidné a přátelské atmosféře: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Hodnotící rozhovor je veden formou dialogu mezi mnou a mým podřízeným: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. Svým podřízeným dávám prostor pro jejich sebehodnocení: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. Na hodnotící rozhovor jsem vždy dobře připraven/a: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Termín hodnotícího rozhovoru svým podřízeným vždy oznamuji s dostatečným 

předstihem: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. Moji podřízení jsou vždy na hodnotící rozhovor dobře připraveni: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. Součástí hodnotícího rozhovoru je i diskuse týkající se osobního rozvoje 

zaměstnanců: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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21. Jaké jsou pro Vás přínosy hodnocení (můžete zvolit více možností): 

a) Motivace zaměstnanců k lepšímu výkonu 

b) Identifikace oblastí vhodných pro vzdělávání a rozvoj 

c) Identifikace slabých stránek zaměstnanců 

d) Identifikace silných stránek zaměstnanců 

e) Podklad pro odměňování 

f) Východisko k rozvoji kariéry 

g) Východisko pro povýšení 

h) Žádný 

i) Jiné …………………………………………………………………………………….. 

22. Systém hodnocení zaměstnanců je provázán se systémem odměňování, tzn., že 

výsledky hodnocení se odrazí v odměňování zaměstnanců: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

23. Vnímám systém výkonového odměňování v naší organizaci jako spravedlivý: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

24. Výše prémiové složky mzdy zaměstnanců se odvíjí od splnění jejich osobních cílů a 

od plnění plánu výroby: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 
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Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

25. Zaměstnanci znají kritéria (pravidla) , na základě kterých jsou jim prémie 

vypláceny: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

26. Nyní prosím napište své názory, náměty a připomínky ke stávajícímu systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vaší organizaci. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

27. Absolvoval/a jsem školení týkající se hodnocení zaměstnanců: 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář: Pokud ne, považoval/a byste jej za přínosné? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

28. Jak často provádíte hodnocení svých podřízených? 

a) Měsíčně 

b) Čtvrtletně 

c) 2 x ročně 

d) 1 x ročně 
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29. Vyhovuje Vám tato perioda hodnocení? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

30. Využíváte pro hodnocení svých podřízených i jinou metodu než hodnocení na 

základě cílů? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář,pokud ano, tak jakou?  :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

31. Vyhovují Vám současné formuláře pro hodnocení zaměstnanců? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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32. Je pro Vás systém hodnocení zaměstnanců administrativně náročný? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

33. Je pro Vás systém hodnocení zaměstnanců časově náročný? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

34. Bylo by pro Vás přínosné, kdyby jste byl/a hodnocen/a svými podřízenými? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

Komentář : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 
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Ganttův časový diagram jednotlivých kroků implementace změn v systémech hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců v dané organizaci

Rok

Činnosti/měsíc 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5.
Seznámení managementu s 

výsledky vyhodnocení

Realizace nápravných 

opatření

Vyhodnocení úspěšnosti

Realizace změn

Externí školení

Interní školení

Seznámení zaměstnanců se 

změnami

Příprava komunikační 

strategie

Revize směrnic

Zapracování změn do 

interního mzdového 

předpisu

Vytvoření interní směrnice 

pro hodnocení 

zaměstnanců

Tvorba podpůrného 

softwaru pro hodnocení 

zaměstnanců

Vytvoření harmonogramu 

zavedení změn

Definování rolí účastníků 

změny

Komunikace přípravy 

změn zaměstnancům

Rozhodnutí managementu 

o implementaci změn

2013 2014 2015



Hodnotící formulář pro zaměstnance na pozici operátor linky č. 1 

Jméno a příjmení hodnoceného: ………………………………………………..               Hodnocení za období: …………………………. 

Individuální hodnocení zaměstnance 

Oblasti hodnocení Hodnotící stupnice Kritéria pro hodnocení Výše prémie Poznámky  

BOZP 

Vynikající 
Bezproblémové chování v oblasti BOZP : bezúrazovost, 

neporušuje předpisy v oblasti BOZP 
2% 

 

Přijatelné 
Občasné drobné přestupky : bezúrazovost, byl napomenut 

max. 1x za čtvrtletí, že porušil předpisy v oblasti BOZP 
1% 

 

Neuspokojivé 

Časté porušování předpisů v oblasti BOZP : úraz zaviněný ze 

100% zaměstnancem, byl napomenut více než 1x za čtvrtletí, že 

porušuje předpisy v oblasti BOZP 

 

0% 

 

Kvalita práce 

Vynikající 
Kvalitní práce bez připomínek: dodržuje pracovní a 

technologické postupy, splňuje požadavky na přesnost a úplnost. 
2% 

 

Přijatelné 

Občasné připomínky ke kvalitě odváděné práce:- dodržuje 

pracovní a technologické postupy, občasné a méně závažné 

připomínky k přesnosti a úplnosti práce. 

1% 

 

Neuspokojivé 
Nekvalitně odvedená práce: porušování pracovních a 

technologických postupů, pracuje nepřesně a neúplně. 
0% 

 

Přístup k práci 

Vynikající 

Vynikající přístup k práci: pořádek na pracovišti, docházka, 

přestávky a předávání směn bez výhrad, aktivní spolupráce na 

projektech, ochota pracovat přesčas. 

2% 

 

Přijatelné 

Přijatelný přístup k práci: pořádek na pracovišti – jen 

výjimečné upozornění na drobné nedostatky, docházka, 

přestávky, předávání směn – připomínky jen výjimečně (max. 

1x za čtvrtletí), aktivní spolupráce na projektech, ochota 

pracovat přesčas. 

1% 

 

Neuspokojivé 

Neuspokojivý přístup k práci: soustavně nedodržuje pořádek 

na pracovišti, pracovní dobu, přestávky a harmonogram 

předávání směn, nespolupracuje na projektech, neochota 

pracovat přesčas. 

0% 

 

Celková výše prémií za hodnocené čtvrtletí   

 



Silné stránky: 

Slabé stránky a možnosti pro jejich zlepšení: 

Speciální trénink a školení: 

Možnost kariérního růstu: 

 

Komentář hodnotitele 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Datum:                                                                                         Jméno, příjmení a podpis hodno titele:  

 

Komentář hodnoceného 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Přečetl jsem si celý dokument „Hodnotící formulář pro zaměstnance“ a jeho obsah jsem prodiskutoval se svým nadřízeným (hodnotitelem). 

 

 

Datum:                                                                                          Podpis zaměstnance:  

 

 



Hodnotící formulář pro zaměstnance na pozici operátor linky č. 2 

Jméno a příjmení hodnoceného: ………………………………………………..               Hodnocení za období: …………………………. 

Individuální hodnocení zaměstnance 

Oblasti hodnocení Hodnotící stupnice Kritéria pro hodnocení Výše prémie Poznámky  

BOZP 

Vynikající 
Bezproblémové chování v oblasti BOZP : bezúrazovost, 

neporušuje předpisy v oblasti BOZP 
2% 

 

Přijatelné 
Občasné drobné přestupky : bezúrazovost, byl napomenut 

max. 1x za čtvrtletí, že porušil předpisy v oblasti BOZP 
1% 

 

Neuspokojivé 

Časté porušování předpisů v oblasti BOZP : úraz zaviněný ze 

100% zaměstnancem, byl napomenut více než 1x za čtvrtletí, že 

porušuje předpisy v oblasti BOZP 

 

0% 

 

Kvalita práce 

Vynikající 

Kvalitní práce bez připomínek: dodržuje pracovní a 

technologické postupy, splňuje požadavky na přesnost a úplnost, 

max. 1 chyba v evidenci SAP za čtvrtletí. 

2% 

 

Přijatelné 

Občasné připomínky ke kvalitě odváděné práce:- dodržuje 

pracovní a technologické postupy, občasné a méně závažné 

připomínky k přesnosti a úplnosti práce, max. 2 chyby v 

evidenci SAP za čtvrtletí. 

1% 

 

Neuspokojivé 

Nekvalitně odvedená práce: porušování pracovních a 

technologických postupů, pracuje nepřesně a neúplně, více než 2 

chyby v evidenci SAP za čtvrtletí. 

0% 

 

Přístup k práci 

Vynikající 

Vynikající přístup k práci: pořádek na pracovišti, docházka, 

přestávky a předávání směn bez výhrad, aktivní spolupráce na 

projektech, ochota pracovat přesčas. 

2% 

 

Přijatelné 

Přijatelný přístup k práci: pořádek na pracovišti – jen 

výjimečné upozornění na drobné nedostatky, docházka, 

přestávky, předávání směn – připomínky jen výjimečně (max. 

1x za čtvrtletí), aktivní spolupráce na projektech, ochota 

pracovat přesčas. 

1% 

 

Neuspokojivé 

Neuspokojivý přístup k práci: soustavně nedodržuje pořádek 

na pracovišti, pracovní dobu, přestávky a harmonogram 

předávání směn, nespolupracuje na projektech, neochota 

pracovat přesčas. 

0% 

 

Celková výše prémií za hodnocené čtvrtletí   



 

Silné stránky: 

Slabé stránky a možnosti pro jejich zlepšení: 

Speciální trénink a školení: 

Možnost kariérního růstu: 

 

Komentář hodnotitele 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Datum:                                                                                         Jméno, příjmení a podpis hodno titele:  

 

Komentář hodnoceného 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Přečetl jsem si celý dokument „Hodnotící formulář pro zaměstnance“ a jeho obsah jsem prodiskutoval se svým nadřízeným (hodnotitelem). 

 

 

Datum:                                                                                          Podpis zaměstnance:  

 



Hodnotící formulář pro zaměstnance na pozici pracovník údržby 

Jméno a příjmení hodnoceného: ………………………………………………..               Hodnocení za období: …………………………. 

Individuální hodnocení zaměstnance 

Oblasti hodnocení Hodnotící stupnice Kritéria pro hodnocení Výše prémie Poznámky  

BOZP 

Vynikající 
Bezproblémové chování v oblasti BOZP : bezúrazovost, 

neporušuje předpisy v oblasti BOZP 
2% 

 

Přijatelné 
Občasné drobné přestupky : bezúrazovost, byl napomenut 

max. 1x za čtvrtletí, že porušil předpisy v oblasti BOZP 
1% 

 

Neuspokojivé 

Časté porušování předpisů v oblasti BOZP : úraz zaviněný ze 

100% zaměstnancem, byl napomenut více než 1x za čtvrtletí, že 

porušuje předpisy v oblasti BOZP 

 

0% 

 

Kvalita práce 

Vynikající 
Kvalitní práce bez připomínek: dodržuje pracovní postupy, 

splňuje požadavky na přesnost a úplnost. 
2% 

 

Přijatelné 

Občasné připomínky ke kvalitě odváděné práce:- dodržuje 

pracovní postupy, občasné a méně závažné připomínky 

k přesnosti a úplnosti práce. 

1% 

 

Neuspokojivé 
Nekvalitně odvedená práce: porušování pracovních postupů, 

pracuje nepřesně a neúplně. 
0% 

 

Přístup k práci 

Vynikající 

Vynikající přístup k práci: pořádek na pracovišti, docházka, 

přestávky a předávání směn bez výhrad, ochota pracovat 

přesčas. 

2% 

 

Přijatelné 

Přijatelný přístup k práci: pořádek na pracovišti – jen 

výjimečné upozornění na drobné nedostatky, docházka, 

přestávky, předávání směn – připomínky jen výjimečně (max. 

1x za čtvrtletí),  ochota pracovat přesčas. 

1% 

 

Neuspokojivé 

Neuspokojivý přístup k práci: soustavně nedodržuje pořádek 

na pracovišti, pracovní dobu, přestávky a harmonogram 

předávání směn,  neochota pracovat přesčas. 

0% 

 

Celková výše prémií za hodnocené čtvrtletí   

 



Silné stránky: 

Slabé stránky a možnosti pro jejich zlepšení: 

Speciální trénink a školení: 

Možnost kariérního růstu: 

 

Komentář hodnotitele 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Datum:                                                                                         Jméno, příjmení a podpis hodno titele:  

 

Komentář hodnoceného 

 

Poznámky a komentář k hodnocení: 

 

 

Přečetl jsem si celý dokument „Hodnotící formulář pro zaměstnance“ a jeho obsah jsem prodiskutoval se svým nadřízeným (hodnotitelem). 

 

 

Datum:                                                                                          Podpis zaměstnance: 
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Byl jsem seznámen/a se 

systémem hodnocení 

zaměstnanců v naší organizaci
1,000 ,350

*
,412

* -,030 ,026 -,185 ,129 -,253 -,080 -,048 ,411
* ,257

Jsem spokojená/ý se stávajícím 

systémem hodnocení 

zaměstnanců
,350

* 1,000 ,333 ,110 ,165 ,344
* ,132 ,036 ,249 ,266 ,141 ,258

Jsem hodnocen/na na základě 

splnění mých osobních cílů ,412
* ,333 1,000 -,006 -,008 ,011 ,157 -,121 -,025 ,076 ,123 ,278

Jsem hodnocen/na i na základě 

zvolených hodnotících kritérií 
-,030 ,110 -,006 1,000 -,057 ,289 ,167 -,144 0,274 -,208 ,249 ,162

Mám možnost se podílet na 

stanovení mých osobních cílů
,026 ,165 -,008 -,057 1,000 ,161 -,036 ,023 ,146 -,141 ,304 ,059

Mé osobní cíle jsou nastaveny 

tak, aby splňovaly klíčové 

charakteristiky efektivních cílů 

dle SMART

-,185 ,344
* ,011 ,289 ,161 1,000 ,344

*
,486

**
,547

** ,244 ,114 -,044

Dostávám jasné, jednoznačné a 

úplné informace o mém výkonu
,129 ,132 ,157 ,167 -,036 ,344

* 1,000 ,070 ,333 -,119 ,242 ,278

Můj nadřízený mě povzbuzuje 

a motivuje ke zlepšení mého 

výkonu
-,253 ,036 -,121 -,144 ,023 ,486

** ,070 1,000 ,208 ,466
** -,064 -,374

*

Můj nadřízený postupuje při 

hodnocení výkonu spravedlivě
-,080 ,249 -,025 0,274 ,146 ,547

** ,333 ,208 1,000 ,048 ,157 ,281

Pokud potřebuji pomoc a radu, 

můžu se vždy obrátit na mého 

nadřízeného
-,048 ,266 ,076 -,208 -,141 ,244 -,119 ,466

** ,048 1,000 -,023 -,109

Mám dostatečný prostor pro 

vyjádření se k výsledkům 

hodnocení
,411

* ,141 ,123 ,249 ,304 ,114 ,242 -,064 ,157 -,023 1,000 ,157

Výsledky mého hodnocení jsou 

mi sdělovány prostřednictvím 

pravidelných hodnotících 

rozhovorů

,257 ,258 ,278 ,162 ,059 -,044 ,278 -,374
* ,281 -,109 ,157 1,000
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Příloha 20 

 
Organizační struktura finančního oddělení ve vybrané organizaci 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     Generální ředitel 

Finanční ředitel 

    Hlavní účetní     Finanční kontrolor 

Finanční účetní 

          (2) 

Finanční účetní 

        senior 
    Nákladová účetní  IT specialista 

        Manažer financí           

z mateřské společnosti 



 
 
 

Organizační struktura výrobního oddělení ve vybrané organizaci 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

     Generální ředitel 

Výrobní ředitel 

Plánovač výroby        Mistr úpravny 

Směnoví mistři 

Dělnické pozice 

        Hlavní mistr Vedoucí údržby 

        Manažer výroby           

z mateřské společnosti 

       Dělnické pozice Technik údržby 

(mechanik) 

Technik údržby 

(elektronik) 

 

Pracovníci údržby 



Organizační struktura obchodního oddělení ve vybrané organizaci 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Organizační struktura personálního oddělení ve vybrané organizaci 

 
 

 
 

 
 

 

 

     Generální ředitel 

    Obchodní manažer 

Pracovníci obchodní    

administrativy (2) 
 Obchodní zástupci (2)   Pracovníci expedice 

        Obchodní ředitel           

z mateřské společnosti 

     Generální ředitel 

Vedoucí personálního 

oddělení 

Personalista Mzdová účetní 

        Personální ředitel           

z mateřské společnosti 
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Příloha 1 

 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru s manažerem výroby a s hlavním mistrem 

výroby 

 

1. Jste spokojen se stávajícím systémem hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích? 

Pokud ne, tak proč? 

2. Na základě jakých ukazatelů jsou hodnoceni zaměstnanci na pozicích operátorů linky 

č. 1? 

3. Na základě jakých ukazatelů jsou hodnoceni zaměstnanci na pozicích operátorů linky 

č. 2? 

4. Na základě jakých ukazatelů jsou hodnoceni zaměstnanci na pozicích tažců? 

5. Na základě jakých ukazatelů jsou hodnoceni zaměstnanci údržby? 

6. Jsou tyto ukazatele pravidelně sledovány? 

7. Vědí zaměstnanci, na základě čeho jsou hodnoceni? 

8. Jste spokojen se stávajícím systémem odměňování zaměstnanců na dělnických 

pozicích? Pokud ne, tak proč? 

9. Je systém hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích provázán se systémem 

odměňování? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

10. Vnímáte stávající systém odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích jako 

spravedlivý? Pokud ne, tak proč? 

11. Pokud by byly z mé strany navrženy změny ve stávajícím systému hodnocení a 

odměňování zaměstnanců, byl byste ochoten je se mnou konzultovat? 

12. Mohl byste mi sdělit své názory, náměty a připomínky ke stávajícímu systému 

hodnocení a odměňování zaměstnanců na dělnických pozicích? 

 

 



1 
 

Příloha 5 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru se specialisty na řízení lidských zdrojů 

1. Existuje ve vaší organizaci systém hodnocení zaměstnanců? 

2. Jak často se mění systém hodnocení zaměstnanců, kdy proběhly poslední změny? 

3. Kdo se podílí na tvorbě systému hodnocení zaměstnanců? 

4. Jsou pravidla pro hodnocení zaměstnanců upravena v organizační směrnici? 

5. Je tato směrnice k dispozici všem zaměstnancům v organizaci? 

6. Existují standardizované hodnotící formuláře pro pravidelné hodnocení zaměstnanců? 

7. Jakým způsobem funguje systém hodnocení zaměstnanců, kteří zastávají pozice 

liniových vedoucích? 

8. Jakým způsobem funguje systém hodnocení TH zaměstnanců? 

9. Jak je nastaven systém hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích? 

10. Jsou ve vaší organizaci využívány kompetenční modely pro hodnocení vrcholových a 

liniových manažerů? 

11. Jakým způsobem se promítá systém hodnocení zaměstnanců do jejich odměňování?  

12. Jsou pravidla výkonového odměňování upravena v organizační směrnici? 

13. Je ve vaší organizaci nastaven systém výkonového odměňování zaměstnanců na všech 

pozicích? 

14. Kdo nese hlavní zodpovědnost za odměňování zaměstnanců? 

15. Kdo se podílí na tvorbě systému výkonového odměňování zaměstnanců? 

16. Jak často dochází k úpravě systému výkonového odměňování zaměstnanců ve vaší 

organizaci? 

17. Liší se systém výkonového odměňování dle pracovních pozic? 

18. Jak je nastaven systém výkonového odměňování u zaměstnanců na pozicích liniových 

vedoucích? 

19. Jak je nastaven systém výkonového odměňování u TH zaměstnanců? 

20. Jak je nastaven systém výkonového odměňování u zaměstnanců na dělnických pozicích? 

21. Absolvovali vedoucí zaměstnanci (linioví vedoucí) školení týkající se hodnocení 

zaměstnanců včetně vedení hodnotícího rozhovoru? 

22. Využíváte pro hodnocení vedoucích zaměstnanců (liniových vedoucích) 360° zpětnou 

vazbu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddělení: Finanční    

Funkce: Finanční ředitel Tarif: smluvní plat 

Požadovaná kvalifikace: 

VŠE – obor finance + min. 5 roků praxe z toho 3 roky na vedoucí pozici v oblasti finančního řízení, znalost IFRS, II.stupeň zkoušky 
ACCA (nebo jeho českého ekvivalentu Bilanční účetní), znalost práce na PC:  WORD, Excel, MS Office, SAP (moduly FICO a MM 
SD), plynulá znalost angličtiny  

Další požadované znalosti:  

řidičský průkaz, organizační schopnosti, analytické myšlení, pečlivost a systematičnost, znalosti účetnictví, výkaznictví, zpracování dat, 
finanční strategie                                                                      

Základní charakteristika pracovního místa :  

řídí a organizuje činnosti v oblasti financí a elektronického zpracování dat závodu s cílem optimalizace finančního toku v organizaci                                                                                                                                         

 

 Popis pracovní činnosti 

1. Řídí : pracovníky finančního oddělení                      

2. Zodpovědnost za: 

- převedení výrobního plánu x + 1 na finanční plán x + 1     

- dohlíží nad plněním finančních ukazatelů a cílů                                                

- řízení veškerých administrativních, finančních, účetních a daňových otázek 

- kalkulace nákladů standartních a nestandartních výrobků  pro obchodní útvar  s cílem stanovení cen 

- jedná a udržuje dobré kontakty s příslušnými auditorskými, daňovými a účetními organizacemi 

- zpracovává finanční výkazy a statistiky pro inerní i externí potřeby, pravidelně reportuje do mateřské společnosti 

- doporučuje a realizuje opatření, které vedou ke zdokonalení způsobu snižování nákladů, k programům zaměřeným na zefektivnění 

řízení movitého a nemovitového majetku, na efektinější využívání úvěrů, důslednější inkaso pohledávek nebo snižování daňového 

zatížení                                                                                          

- formuluje směrnice a zásady finanční politiky společnosti, činí doporučení týkající se zdokonalení provozních operací 

- řídí a kooordiuje zákonný audit a daňová přiznání 

- zajišťuje a dohlíží nad plynulým chodem výpočetní a kancelářské techniky  

3. Kontroluje :  

- činnost pracovníků útvaru 

- dodržování účetních postupů a interních předpisů 

4. Zpracovává / zabezpečuje :                                                  

- zprávy pro vedení společnosti o finančních zdrojích a o výsledcích podnikových operací  

- monitoruje finanční ukazatele, statisticky je vyhodnocuje a analyzuje 

- podklady pro tvorbu plánu x+1, x + 3 a jeho implementaci  

5. Pravomoci : 

- v rámci hodnocení pracovníků navrhuje jejich odměny a mimořádné odměny                         

- řešení kázeňských a nedbalostních přestupků 

- rozhoduje o plánu dovolených na svém útvaru 

- pravomoci a odpovědnosti vyplývající z Pracovního řádu, Zákoníku práce a případných kolektivních smluv 

Organizační vztahy :          

Podřízen komu : generálnímu řediteli 

Nadřízen komu : hlavní účetní a IT oddělení 

Vypracoval :  

Datum:     

Jméno :                           Funkce :   

Popis pracovního místa nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. Společnost si vymezuje právo upravit popis pracovního místa 
dle aktuální potřeby. 

 

Za zaměstnavatele:   ...........................................                       Zaměstnanec :.............................................                              



Oddělení: finanční oddělení   

Funkce : hlavní účetní     Tarif: B05 

Požadovaná kvalifikace: VŠE – obor finance + 3 roky praxe, znalost účetní a daňové soustavy, znalost IFRS, II.stupeň zkoušky 
ACCA (nebo jeho českého ekvivalentu Bilanční účetní), znalost práce na PC:  WORD, Excel, MS Office, SAP (moduly FICO aMM SD), 
plynulá znalost angličtiny, řidičský průkaz 

Další požadované znalosti : 

Praxe v archivaci účetních dokladů, vedení pokladny, evidence HIM, DHIM, praxe v jednání s auditory a pracovníky finančního 
úřadu,vedení hlavní knihy, sestavování fin.výkazů, daňové přiznání 

Základní charakteristika pracovního místa : 

finanční účetní je zodpovědný (á) za rutinní chod finančního účetnictví firmy                                                                                                                                                                               

                                             Popis pracovní činnosti 

1. Řídí :                          účetní                                         

2. Zodpovídá za : 

- příjem a distribuci faktur                                                                                                                

- zaúčtování a archivaci účetních dokladů ( faktury, JCD, dodací listy, pokladní doklady, bankovní výpisy, cestovné )                                           

- udržování aktuálního přesného stavu výpočetního systému 

- rutinní finanční zpravodajství ( DPH, silniční daň )                                                                                                                                                               

- evidenci HIM, DHIM 

- tvorbu podkladů pro plány x + 1, x + a 

- nákladové účetnictví 

- sledování zákonů a vyhlášek týkajících se finančního účetnictví 

- jednání s auditory a pracovníky finančních úřadů 

- soustavné vyhledávání rizik a jejich minimalizace 

3. Kontroluje :                

4. Zpracovává / zabezpečuje :                                                  

- rutinní zpravodajství, grafy, přehledy , podklady pro rozbory                                         

5. Pravomoci : 

- pravomoci a odpovědnosti vyplývající z Pracovního řádu podniku, Zákoníku práce a případných kolektivních smluv 

Organizační vztahy :          

Podřízen komu : Finančnímu řediteli 

Nadřízen komu : Finančním účetním                                            

Vypracoval :   

Datum:           

Jméno :                          Funkce :       

Popis pracovního místa nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. Společnost si vymezuje právo upravit popis pracovního místa 
dle aktuální potřeby. 

 

Za zaměstnavatele:   ...........................................                       Zaměstnanec :.............................................                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddělení: Výrobní  

Funkce: Výrobní ředitel Tarif: smluvní plat 

Požadovaná kvalifikace: 

VŠ technického směru - 5 let  praxe ve výrobním podniku, z toho 3 roky ve funkci vedoucího pracovníka, praxe ve strojírenské nebo 
hutní výrobě, znalost systému jakosti podle ISO 9000 , TQM, TPM,  práce na PC, velmi dobrá znalost anglického jazyka 

Další požadované znalosti:  

řidičský průkaz, organizační schopnosti, velmi dobré komunikační a vyjedávací schopnosti, všeobecný přehled v oblasti podnikové 
administrativy, všeobecný ekonomický přehled, znalý výrobní technologie 

Základní charakteristika pracovního místa :  

výrobní ředitel je členem vrcholového vedení společnosti, s plnou odpovědností za efektivní chod útvaru výroby a údržby, zavádění 
výrobní strategie společnosti s cílem realizace krátkodobých a střednědobých cílů společnosti (x + 1, x + n) týkajících se výrobního 
portfolia, objemu výroby, kvality, služeb a výrobních nákladů.                        

 

                                             Popis pracovní činnosti 

1. Řídí : pracovníky útvaru výroby a údržby                  

2. Zodpovědnost za: 

- řídí, vede a koordinuje výrobní provozy a dohlíží na zajištění realizace plánů, postupů a dodržování rozpočtů, které povedou 
k dosažení plánovaného objemu výroby, kvality a efektivnosti 

- dohled nad zlepšováním kvality, optimalizaci výrobního procesu. Kontroluje výrobní program a v případě změny cílů provádí vhodná 
operativní opatření    

- za projekty držby pracoviště a provozu, aby investiční a inovační projekty byly dobře naplánovány, personálně zabezpečeny a 
provedeny v termínech, v mezích rozpočtu a v souladu s podnikovou politikou                                                                                

- přípravu plánu investic, nákladů a rozvoje útvaru v plánu x + 1, x + 3, jeho implementace a kontrola  

- ve spolupráci s obchodním oddělením koordinuje výrobní plán s cílem splnit dohodnuté závazky a priority 

- zajišťuje běžými postupy a řízením soulad výrobních výstupů se standardy, zavádí činnosti, které neustále zvyšují mezi zaměstnanci 
povědomí důležitosti kvality  

- aktivně spolupracuje s místními úřady a představiteli veřejnosti, se zástupci zaměstnanců/odborovou organizací 

- analyzuje bezpečnostní situaci ve výrobě ve spolupráci s bezpečostním a požárním technikem. Přijímá preventivní opatření 
k zamezení nehodovosti ve výrobě 

- dohlíží na vhodné personální obsazení výroby a proádění dohodnutých činností jako náboru, odborného výcviku a rozvoje 

3. Kontroluje :  

- činnost pracovníků výroby a údržby (popř. expedice – BP) 

4. Zpracovává / zabezpečuje :                                                  

- vyhodnocování pracovníků  

- návrhy programů školení pracovníků         
- optimální chod svěřeného útvaru 
- podklady pro tvorbu plánu x+1, x + 3 a jeho implementaci  

5. Pravomoci : 
- v rámci hodnocení pracovníků navrhuje jejich odměny a mimořádné odměny                                
- řešení kázeňských a nedbalostních přestupků 
- rozhoduje o plánu dovolených, plánu směn, obsazení směn pracovníky 
- pravomoci a odpovědnosti vyplývající z Pracovního řádu, Zákoníku práce a případných kolektivních smluv 

Organizační vztahy :          

Podřízen komu : generálnímu řediteli (v BP přímo manažerovi divize BP) 

Nadřízen komu : pracovníkům útvaru výroby a údržby 

Vypracoval :  

Datum:     

Jméno :                           Funkce :  Personální ředitel     

Popis pracovního místa nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. Společnost si vymezuje právo upravit popis pracovního místa 
dle aktuální potřeby. 

 

Za zaměstnavatele:   ...........................................                       Zaměstnanec :.............................................                              



Oddělení: Obchodní   

Funkce: Obchodní manažer Tarif: smluvní plat 

Požadovaná kvalifikace: 

VŠ nejlépe ekonomického nebo obchodně-marketingového zaměření, min. 3 roky praxe v oblasti obchodu (nejlépe ve výrobním 
podniku), velmi dobrá znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyků výhodou)   

Další požadované znalosti:  

řidičský průkaz, velmi dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením týmů, analytické a technické 
myšlení, absolvování dalších kurzů a tréninků s obchodně – marketingovým zaměřením 

Základní charakteristika pracovního místa :  

vést oblastní obchodní projekty týkající se cílového trhu, výrobního portfolia  a výrobního využití  ve smyslu dosažení dohodnutého 
ročního obchodního plánu  ( podíl na trhu, objem prodeje, marže,  expanze nových zákazníků  a nových využití existujících výrobků). 

                                             Popis pracovní činnosti 

1. Řídí : a koordinuje aktivity v oblasti obchodu                                        

2. Zodpovědnost za: 

 navrhnout, vyvinout, uskutečnit a sledovat oblastní obchodní projekty v souladu s x+1 cílem ve smyslu dosažení dohodnutého 
obchodního plánu, oceňování a prodej, cenové cíle, v rámci odsouhlasených postupů. 

 uskutečnit  a kontrolovat  postup prodeje pro přidělenou oblast ve smyslu přispívání k ideálnímu umístění výrobního portfolia, 
bráno v potaz logistické omezení a rozvinutí cílů. 

 hledat a rozvíjet  tržní příležitosti pro existující výrobní portfolio a hledat a rozvíjet nové zákazníky: vyvíjet a udržovat trvající 
vztahy  s hlavními zákazníky a potenciálními novými zákazníky. 

 poskytovat co nejpřesnější prodejní předpovědi a plánování a pravidelné aktualizace těchto předpovědí a plánování ve smyslu 
přispívání k cílové úrovni  služby, optimalizaci hladiny  skladu a celkový dodávkový řetězec procesu. 

 určit  plán x+1 pro každého obchodního zástupce, a v rámci přidělených trhů,  založený na podrobném plánu opatření a priorit. 
Následovat  úzce provedení  těchto plánů opatření. 

 dohlížet na bankovní situaci oblastních zákazníků a rozhodnout  o správném způsobu. Minimalizovat  finanční risk, udržování 
optimálních zákaznických vztahů. 

 uskutečnit  všeobecné prodejní podmínky (slevy, platební podmínky, podmínky dodávek)  v rámci dohodnutých postupů a 
taktiky. 

 rozvoj účinného dvoustranného komunikačního systému (z ústředí na obchodní zástupce,  od obchodního zástupce do ústředí 
organizace)  

 soustavné vyhledávání rizik a jejich minimalizace 

 
 

3. Kontroluje :  

 stav obchodních případů             

4. Zpracovává / zabezpečuje :                                                  

 monitoruje a analyzuje vývoj obchodu v klíčových ukazatelích (prodej, marže atd.) 

 sleduje vývoj trhu, zpracovává marketingovou a obchodní strategii ve svěřeném teritoriu  

5. Pravomoci : 

- v rámci hodnocení pracovníků navrhuje jejich odměny a mimořádné odměny  

- řešení kázeňských a nedbalostních přestupků 

-    rozhoduje o plánu dovolených v rámci oddělení 

-    další pravomoci a odpovědnosti vyplývající z Pracovního řádu společnosti, Zákoníku práce a kolektivních smluv 

Organizační vztahy :          

Podřízen komu : Generálnímu řediteli, resp. obchodním manažerům divize 

Nadřízen komu :  dle oragnizační struktury může být nadřízen interním prodejcům 

Vypracoval :  

Datum:     

Jméno :                           Funkce :  Personální ředitel     

Popis pracovního místa nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy. Společnost si vymezuje právo upravit popis pracovního místa 
dle aktuální potřeby. 

 

Za zaměstnavatele:   ...........................................                       Zaměstnanec :.............................................                              
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1 2 3 4 5 Cílová hodnota

Důležitost 

kompetence

Strategické myšlení

Nemá strategické myšlení. Není 

schopen/na dopředu odhadnout možné 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující 

podnikatelské aktivity. Plánuje pouze 

operativně.

Při spolupráci na tvorbě strategie 

potřebuje kontrolu a dohled. V 

jednoduchých situacích je schopen/a 

dopředu odhadnout možné vnitřní a vnější 

faktory ovluvňující podnikatelské aktivity.

Je schope/na spolupracovat při tvorbě 

strategie. Myslí dopředu. Je schopen/na 

dopředu  odhadnout možné vnitřní a 

vnější faktory ovlivňující podnikatelské 

aktivity. Není schopen/na uvažovat v 

širších souvislostech. 

Myslí strategicky. Předvídá a zvažuje 

širší souvislosti.  Je schopen/na 

samostatně se podílet  na tvorbě 

strategie. Projevuje podnikatelského 

ducha.

Myslí strategicky.  Vytváří a sděluje ostatním 

jasnou vizi a strategii. Předvídá a uvažuje v širokém 

rámci napříč jednotlivými specializacemi a chápe 

složité vzájemné vazby. Zavádí a udržuje v chodu 

systémy, nástroje a opatření podporující příslušnou 

strategii.

4 3

Time Management

Neplánuje, úkoly plní nahodile.  Sám 

plní úkoly nesystematicky, potřebuje 

být řízen. Organizační věci řeší až ve 

chvíli, kdy jsou neodkladné

Je schopen plánovat konkrétní činnosti a 

aktivity. Nerozlišuje priority. Zajistí si 

základní zdroje a má hrubý časový odhad. 

Vyhodnocuje jen aktuální situaci. 

Je schopen rozlišovat dlouhodobé a 

krátkodobé plány. Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité, ne vždy podle toho 

jedná.  V případě nutnosti vytváří 

varianty plánu, nedokáže však o nich 

rozhodovat samostatně.

Dokáže organizovat svoji činnost. Umí 

skloubit svou činnost s činností a plány 

ostatních. Deleguje jen vyjímečně, 

zpravidla pod tlakem.

Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v 

souladu s plány okolí.  Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité a podle toho se 

rozhoduje i jedná. Vytváří varianty 

plánu, ve standardních situacích se 

samostatně rozhoduje.

Plánuje potřebné zdroje a čas.

Standardně organizuje činnost svou a 

je schopen zorganizovat činnost 

druhých. Téměř vždy deleguje 

rozvážně a cíleně.

Plánuje efektivně. Dokáže se samostatně 

rozhodovat i v kritických situacích.

Rozhoduje se na základě priorit. Vytváří varianty 

plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému 

cíli. Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní 

využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, 

plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná. 

Rozvážně a cíleně deleguje.

4 3

Orientace na výsledek

Nedosahuje požadovaného výkonu, je 

nespolehlivý. Nedokáže si stanovit své 

osobní cíle. Jeho práce se neorientuje 

na výkon a výsledek. Nereflektuje na 

zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní 

cíle. Jeho pracovní výkon musí být 

neustále a důsledně kontrolován.

Snaží se plnit úkoly, ale potýká se přitom s 

problémy. Vykonává zadané úkoly, ale 

nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být 

často kontrolován. Snaží se podávat 

výkon, avšak ne vždy dosáhne 

požadovaného výsledku. Není schopen se 

rychle rozhodovat. Není schopen 

poskytovat včasnou a přímou zpětnou 

vazbu.

Umí si stanovit své osobní cíle a snaží se 

o jejich dosažení. Úkoly plní v 

požadovaném termínu, zůstává-li však 

bez kontroly, hrozí, že poleví. Většinou 

dosahuje stabilního výkonu, vyjímečně 

se potýká s problémy. Snaží se 

orientovat na výkon i na výsledek, ale ne 

vždy se mu to daří. Je ochoten se v 

případě potřeby dále rozvíjet. Ne vždy se 

umí rychle rozhodnout, potřebuje čas. 

Snaží se poskytovat včasnou a přímou 

zpětnou vazbu.

Jeho výkon je spolehlivý a stabilní. 

Stanovuje si náročné, ale dosažitelné 

cíle. Orientuje se na výkon i na 

výsledek. Je schopen sebekontroly a 

sebemotivace, včetně 

sebezdokonalování. Je schopen rychle 

reagovat. Úkoly plní v požadovaném 

termínu. Poradí si i v komplikovaných 

situacích. Konstruktivně zpětnou 

vazbu přijímá i poskytuje.

Jeho výkon a výsledek je nadstandardní. Stanovuje 

si náročné, ale dosažitelné cíle. Má potřebu 

dotázhnout věci do konce. Úkoly se snaží zvládnout 

v co nejkratším čase. Reaguje rychle a bez otálení. 

Je zaměřen na řešení a zlepšení, nikov na hledání 

viníka. Dokáže jednat, i když nemá všechny 

potřebné informace. Nenechá se odradit 

komplikacemi, překonává a řeší je. Je motivován a 

motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování. 

Konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje a v 

návaznosti na ni navrhuje řešení.

4 4

Leadership

Odmítá odpovědnost za tým, nestojí o 

pozici leadera nebo ji nezvládá. 

Nevěnuje pozornost zlepšování a 

rozvíjení svých podřízených. Nedokáže 

lidi motivovat. 

 Přijímá odpovědnost za výkon 

týmu/skupiny, jen pokud je to po něm/ní 

požadováno.  Má rezervy v kontrole 

termínů a plnění úkolů. O rozvíjení ostatní 

dbá jen v důsledku přinucení. Nemotivuje 

dostatečně nebo včas.

Odpovědnost přiměřená požadavkům 

práce. V kontrole výsledků má stále 

rezervy. Nevyužívá formální autority. 

Dává ostatním instrukce a užitečné rady. 

Zpravidla dovede motivovat. Respektuje 

nutné požadavky na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců.

 Zřetelně cítí odpovědnost za svá 

rozhodnutí i pracovní výsledky. Dává 

lidi „dohromady“. Kontroluje realizaci 

cílů a úkolů. Využívá formální autoritu 

a moc správným způsobem. Prosazuje 

týmového ducha a snaží se zvyšovat 

výkonnost týmu/skupiny. Podporuje 

vzdělávání a rozvoj ostatních. Dobře 

motivuje. 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za výsledky 

týmu/skupiny a to i v případě neúspěchu. Je 

vynikajícím příkladem pro druhé. Dokáže využívat 

potenciál druhých lidí. Chová se jako vůdce. 

Aktivně využívá všech motivačních nástrojů, 

dokáže lidi získat pro věc. Cíleně rozvíjí, 

povzbuzuje ostatní členy týmu/skupiny při přebírání 

odpovědnosti za dílčí výsledky týmu/skupiny. 

Uznává a oceňuje výkonnost a výsledky 

týmu/skupiny. Aktivně vyhledává možnosti zvýšení 

kvalifikace svých podřízených, cíleně jim předává 

své znalosti a zkušenosti.

4 3

Kompetenční model pro finančního ředitele
M

a
n

a
že

rs
k
é 

k
o
m

p
et

en
ce

Kompetenční stupnice
Hodnocení

Kompetenční stupnice definuje zvýšení úrovně znalostí/zkušeností pro každou kompetenci. Cílová hodnota udává očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici.

Kompetenční stupnice (1-5) 

Úroveň 1 = Slabá = Žádné znalosti, dovednosti a schopnosti v dané kompetenci

Úroveň 2 = Základní = Základní znalosti, potřebuje podporu a vedení pro používání kompetence. 

Úroveň 3 = Střední = je schopen používat danou kompetenci, ale potřebuje určité rady a pomoc.

Úroveň 4 = Vysoká = Dobré znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, má určité zkušenosti s používáním kompetence.

Úroveň 5 = Excelentní = Pokročilé znalosti a dovednosti, poskytuje návod a určuje směr ostatním.



Sounáležitost

Nezná hodnoty organizace, nemá 

povědomí o její vizi a strategii.

Zná hodnoty organizace, má povědomí o 

její vizi a strategii. 

Zná, prosazuje a je schopen vysvětlil 

hodnoty oragnizace. Zná strategii, vizi a 

politiku organizace.

Je ztotožněn s politikou organizace, 

uplatňuje ji. Je v souladu s hodnotami 

organizace. Zná vizi a strategii 

organizace. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co 

slíbí. Podílí se na šíření dobrého jména 

organizace. Vnímá potřeby organizace. 

Odhodlaně přistupuje k povinnostem a 

úkolům. Iniciuje a vyžaduje zlepšení.

Je ztotožněn s politikou organizace, uplatňuje ji. 

Bere a podporuje hodnoty organizace jako jeho/její 

vlastní a je vzorem pro druhé. Zná vizi a strategii 

organizace a je schopen/na vysvětlit ostatním jejich 

vliv na jejich každodenní práci. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co slíbí. Podílí se na 

šíření dobrého jména organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odstraňuje bariéry uvnitř organizace – 

typu „my“ a „oni“. Pracuje odhodlaně a s 

maximálním nasazením. Iniciuje a vyžaduje 

zlepšení, vybízí ostatní k neustálému rozvoji 

organizace.

4 3

Komunikace

Formulování myšlenek jak v písemné, 

tak ústní podobě je značně 

problematické. Schopnost naslouchat 

druhým je omezená. Předávání 

informací ostatním je nahodilé, 

sporadické a kusé.    

Formulování myšlenek, zejména v 

písemné podobě, je pro něj/ni 

problematické. Mívá problémy s 

nasloucháním. Informace předává ostatním 

pouze na vyžádání. Jeho/její reakce na 

nečekané situace nelze předvídat. 

V běžných situacích jasně a srozumitelně 

formuluje své myšlenky jak v mluvené, 

tak písemné podobě. Naslouchá ostatním 

bez větších obtíží. Reaguje přiměřeně na 

vzniklou situaci. Ne vždy komunikuje 

srozumitelným způsobem. Na vzniklou 

situaci reaguje přiměřeně.

 Formulování myšlenek v písemné i 

ústní podobě je na velmi dobré úrovni.

Aktivně naslouchá ostatním.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je 

pro něj přirozené. Dokáže prezentovat 

před skupinou. Vytváří prostředí, aby 

komunikovali i druzí. Vítá a rozvíjí 

názory ostatních.

 Formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je 

na výborné úrovni. Praktikuje aktivní naslouchání 

bez výjimky za všech okolností.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj 

přirozené. Dokáže prezentovat na velkém fóru a 

svým projevem dokáže druhé přesvědčit. Dokáže od 

jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s 

nimi.

4 3

Týmová práce

 Spolupráce s ním je velmi 

problematická. Ochota pracovat ve 

skupině směrem ke společnému cíli je 

zanedbatelná.  Informace poskytuje jen 

na vyžádání.

Pracuje v týmu, pokud je vyzván. Je spíše 

pasivní než aktivní. Má nízkou identifikaci 

se skupinovým cílem, dělá jen to, co je 

nezbytně nutné. 

Je spíše aktivní než pasívní. 

Spolupracuje v týmu a je schopen se 

přizpůsobit požadovanému chování. 

Informace sdílí, avšak sám je aktivně 

nenabízí. Respektuje týmové cíle.

V rámci týmu aktivně spolupracuje a 

zaujímá pozitivní roli v týmu. Sdílí a 

nabízí informace. Své aktivity směřuje 

k týmovému cíli. Bere v úvahu nápady 

a stanoviska druhých.

V týmu zaujímá roli nenuceného leadera, má 

přirozenou autoritu. Cení si pokroku druhých a těší 

se z jejich úspěchu. Podporuje spolupráci jako 

preferovaný pracovní styl. Je schopen spolupráce v 

multikulturálních týmech.   

4 3

Samostatnost

Nedokáže se samostatně rozhodovat. 

Neplní s jistotou aní jednoduché a 

přesně definované úkoly.  Je závislý/á 

na skupinovém myšlení.

Samostatně plní pouze jednoduché přesně 

definované úkoly. Potřebuje dohled a 

kontrolu.  Podléhá skupinovému myšlení.

Samostatně a spolehlivě plní běžné 

úkoly, u nových a problematických úkolů 

potřebuje dohled a kontrolu. Vyhovují 

mu směrnice a instrukce, podle kterých 

se orientuje. Je schopen se rozhodnut bez 

ohledu na skupinové myšlení, když se 

může opřít o manuál, předpis.

Všechny zadané úkoly plní samostatně 

a spolehlivě, pomoc vyhledává v 

případě potřeby. Řídí sám sebe při 

plnění rutinních úkolů, u náročnějších 

potřebuje pomoc. Samostatně získává 

informace. Je schopen vyjadřovat své 

názory odlišné od názoru skupiny 

/týmu. Nebojí se odpovědnosti a 

přijímá určitou míru rizika.  

Dokáže se samostatně rychle a pružně rozhodovat. 

Přistupuje k problémům proaktivně a s nasazením. 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 

odhadnout a rozložit. Dokáže si poradit i v 

nečekaných situacích. Plánuje a je schopen se 

dlouhodobě koncentrovat.  Nebojí se nést osobní 

riziko, protože jej umí dobře posoudit. 
4 4

Orientace na zákazníka

Vůči zákazníkům je neochotný, 

nevstřícný. Je uzavřený/á, má nechuť 

komunikovat. Neví nic o potřebách 

zákazníka a ani se o ně nezajímá. 

Nezvládá emoce, reaguje agresivně.

Je pasivní vůči zákazníkovi bez 

negativních projevů. Nedostatečně 

komunikuje se zákazníkem. Vyjadřované 

emoce nejsou vždy adekvátní situaci. 

Neuměle a nedostatečně posuzuje 

zákazníkovy potřeby. 

Snaží se vyhovět požadavkům a přáním 

zákazníků. Má vstřícné chování vůči 

zákazníkům. Ne vždy a včas předvídá a 

rozpoznává potřeby zákazníků. Má 

obavy z nových kontaktů. Komunikuje se 

zákazníkem a zvládá emoce.

 Dokáže zjistit a uspokojit 

zákazníkovy potřeby. Má vstřícné a 

příjemné chování. Uvědomuje si 

odpovědnost za zákazníkovu 

spokojenost. Snaží se získat zpětnou 

vazbu. Své emoce zvládá i ve 

vypjatých situacích. Je schopen se 

zákazníkem komunikovat a jít za 

hranice formální komunikace. Včas 

reaguje a vyřizuje požadavky 

zákazníků.

Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, 

má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli 

důvěryhodného poradce. Umí zákazníka přesvědčit 

a ovlivnit. Je schopen naslouchat a přesně pochopit 

potřeby a problémy zákazníků. Snaží se předcházet 

potřebám zákazníků.

3 2

Orientace na standardy a kvalitu

Nezná potřebné předpisy ani postupy.  

Odvádí nekvalitní práci, musí být 

kontrolován. Není na něj spolehnutí. 

Pracuje nesystematicky a nedodržuje 

termíny. Neřídí se pravidly.

Nezná všechny potřebné předpisy a 

postupy, má problémy s jejich 

dodržováním. Nedbá na kvalitu svá práce, 

musí být neustále kontrolován. Ne vždy se 

řídí pravidly. Velmi zřídka je na něj 

spolehnutí. Často pracuje nesystematicky a 

nedodržuje termíny.

Zná všechny předpisy a postupy pro svou 

práci a snaží se je dodržovat. Dbá na 

kvalitu své práce, ale ne vždy se mu/ji to 

daří. Řídí se pravidly. Většinou je na 

něj/ni spolehnutí. Snaží se odstraňovat 

odchylky, ve složitějších situacích 

potřebuje radu a pomoc. Dodržuje 

termíny, až na vyjímky.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a téměř vždy je dodržuje.

Dbá na kvalitu své práce. Kontroluje a 

ověřuje kvalitu provedené práce. Svou 

práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je zpravidla bez chyb.  Řídí 

se pravidly a dosahuje kvalitní 

výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí mu 

může důvěřovat. Odstraňuje odchylky. 

Je systematický a téměř vždy dodržuje 

termíny.  

Zná všechny firemní předpisy a dodržuje je. 

Dbá na kvalitu své práce i svých kolegů, 

podřízených. Kontroluje a ověřuje kvalitu 

provedené práce. Svou práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je bez chyb.  Řídí se pravidly a dosahuje 

velmi kvalitní výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí 

mu může důvěřovat. Je citlivý na odchylky a 

odstraňuje je. Je systematický a vždy dodržuje 

termíny.  Předchází chybám a nepřesnostem. 

Podporuje vytváření a zlepšování systému.

4 4
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Kreativní myšlení

Na změny a nové nápady reaguje 

negativně, preferuje stereotypní práci a 

postupy. Bojí se rizik a vyhýbá se jim. 

Nepřichází s novými nápady a náměty. 

Je vysoce závislý na stabilitě 

pracovního prostředí a postupů. 

Přenášet pozornost mezi úkoly je pro 

něj velmi náročné

Změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do 

té míry, která mu zajistí „přežití“.

S pomocí a na základě přesných instrukcí 

dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení. 

Nevyhledává 

riskantní řešení.  Obtížně se vyrovnává se 

změnami. Schopnost přenášet pozornost 

mezi úkoly má své limity.

Opakovaně přichází s náměty na 

zlepšení, ale zpravidla je nedokáže sám 

realizovat. Rizika vnímá, ale 

nevyhodnocuje je správně - snadno jej 

odradí od akce, nebo je podcení. 

Akceptuje pozvolné, postupně dávkované 

změny. Je schopen přenášet pozornost 

mezi úkoly, ale sám takové situace 

nevyhledává.

Aktivně vyhledává příležitosti ke 

změně či zlepšení a téměř vždy jej 

dokáže zrealizovat. Je schopen/a rizika 

rychle vyhodnotit a snaží se je 

eliminovat. Je flexibilní, otevřený 

změně.

Vytváří prostředí podporující vznik nových nápadů 

a změn, druhé podněcuje a využívá jejich podnětů. 

Sám přichází s novými nápady a řešeními a dokáže 

je realizovat v praxi. Kombinuje různé poznatky ve 

snaze zlepšit stávající postupy. Je schopen/na 

reagovat v nepředvídaných situacích a 

improvizovat.
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Řízení lidských zdrojů

Nemá ani základní znalost 

pracovněprávní legislativy. Neorientuje 

se v interních předpisech a normách v 

personální oblasti.

Základní znalost pracovněprávní 

legislativy. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální oblasti.

Znalost pracovněprávní legislativy a 

schopnost orientovat se v běžných 

pracovněprávních situacích na pracovišti. 

Orientuje se v interních předpisech a 

normách v personální oblasti. Je 

schopen/na podílet se na některých 

personálních činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Má základní znalost 

v oblasti BOZP. 

Zná pracovněprávní legislativu a 

zvládá běžné pracovněprávní situace 

na pracovišti. Zná úkoly a funkce ŘLZ, 

jejich význam. Orientuje se 

v problematice BOZP. Je schopen 

podílet se na všech personálních 

činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Je schopen nést 

zodpovědnost za rozhodování 

v záležitostech lidských zdrojů. Je 

schopen podílet se na tvorbě 

Zná pracovněprávní legislativu a je schopen/na 

poskytovat rady ostatním kolegům. Je odborníkem 

v oblasti ŘLZ, zná principy, taktiky a nástroje 

související s personálními činnostmi. Zná 

problematiku BOZP a ekologie. Je schopen/na 

nabízet moderní a inovativní postupy v oblastech 

ŘLZ.  Poskytuje kvalitní služby v každé oblasti 

ŘLZ. 

3 3

Řízení výroby

Nemá ani základní znalost výrobního 

procesu a organizace práce na 

pracovištích. Má jen chabé povědomí o 

produktech organizace.

Má základní znalost výrobního procesu a 

organizace práce na pracovištích. Má 

povědomí o produktech organizace.

Zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Zná produkty 

organizace. 

Dobře zná výrobní proces a organizaci 

práce na všech pracovištích. Zná dobře 

produkty organizace. Má základní 

znalost výrobní technologie. Zná 

výrobní strategii organizace. Má 

přehled o plnění ukazatelů výroby.

Dokonale zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Ovládá výrobní technologii 

všech produktů. Implementuje výrobní strategii  

organizace. Podílí se na standardizování výrobních 

procesů a vytváří normy.

3 3

Řízení financí

Neorientuje se v oblasti financí. 

Nechápe základní principy hospodaření 

podniku. Neorientuje se v účetní a 

daňové problematice, nechápe základní 

souvislosti.

Povrchní znalosti v oblasti financí. Chápe 

základní principy hospodaření podniku. 

Orientuje se v účetní a daňové 

problematice, chápe základní souvislosti.

Základní znalost finančních ukazatelů a 

finančního řízení podniku. Orientuje se v 

účetní a daňové problematice. Orientuje 

se ve finančních výkazech podniku. 

Velmi dobrá znalost finanční analýzy a 

finančních ukazatelů. Chápe podstatu a 

principy finančního řízení podniku v 

souvislostech. Výborná orientace ve 

finančních výkazech a v jejich 

využívání. Znalost účetní a daňové 

soustavy a mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Znalost 

legislativy související s účetní a 

daňovou problematikou.

Znalost cash managementu a řízení likvidity. 

Znalost pokročilých technik řízení ziskovosti. 

Orientace v podnikovém plánování a forecastingu. 

Orientace ve finančním účetnictví a reportingu. 

Znalost mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Znalost legislativy související s 

účetní a daňovou problematikou. 4 4
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1 2 3 4 5 Cílová hodnota

Důležitost 

kompetence

Time Management

Neplánuje, úkoly plní nahodile.  Sám 

plní úkoly nesystematicky, potřebuje 

být řízen. Organizační věci řeší až ve 

chvíli, kdy jsou neodkladné

Je schopen plánovat konkrétní činnosti a 

aktivity. Nerozlišuje priority. Zajistí si 

základní zdroje a má hrubý časový odhad. 

Vyhodnocuje jen aktuální situaci. 

Je schopen rozlišovat dlouhodobé a 

krátkodobé plány. Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité, ne vždy podle toho 

jedná.  V případě nutnosti vytváří 

varianty plánu, nedokáže však o nich 

rozhodovat samostatně.

Dokáže organizovat svoji činnost. Umí 

skloubit svou činnost s činností a plány 

ostatních. Deleguje jen vyjímečně, 

zpravidla pod tlakem.

Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v 

souladu s plány okolí.  Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité a podle toho se 

rozhoduje i jedná. Vytváří varianty 

plánu, ve standardních situacích se 

samostatně rozhoduje.

Plánuje potřebné zdroje a čas.

Standardně organizuje činnost svou a 

je schopen zorganizovat činnost 

druhých. Téměř vždy deleguje 

rozvážně a cíleně.

Plánuje efektivně. Dokáže se samostatně 

rozhodovat i v kritických situacích.

Rozhoduje se na základě priorit. Vytváří varianty 

plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému 

cíli. Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní 

využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, 

plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná. 

Rozvážně a cíleně deleguje.

3 3

Orientace na výsledek

Nedosahuje požadovaného výkonu, je 

nespolehlivý. Nedokáže si stanovit své 

osobní cíle. Jeho práce se neorientuje 

na výkon a výsledek. Nereflektuje na 

zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní 

cíle. Jeho pracovní výkon musí být 

neustále a důsledně kontrolován.

Snaží se plnit úkoly, ale potýká se přitom s 

problémy. Vykonává zadané úkoly, ale 

nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být 

často kontrolován. Snaží se podávat 

výkon, avšak ne vždy dosáhne 

požadovaného výsledku. Není schopen se 

rychle rozhodovat. Není schopen 

poskytovat včasnou a přímou zpětnou 

vazbu.

Umí si stanovit své osobní cíle a snaží se 

o jejich dosažení. Úkoly plní v 

požadovaném termínu, zůstává-li však 

bez kontroly, hrozí, že poleví. Většinou 

dosahuje stabilního výkonu, vyjímečně 

se potýká s problémy. Snaží se 

orientovat na výkon i na výsledek, ale ne 

vždy se mu to daří. Je ochoten se v 

případě potřeby dále rozvíjet. Ne vždy se 

umí rychle rozhodnout, potřebuje čas. 

Snaží se poskytovat včasnou a přímou 

zpětnou vazbu.

Jeho výkon je spolehlivý a stabilní. 

Stanovuje si náročné, ale dosažitelné 

cíle. Orientuje se na výkon i na 

výsledek. Je schopen sebekontroly a 

sebemotivace, včetně 

sebezdokonalování. Je schopen rychle 

reagovat. Úkoly plní v požadovaném 

termínu. Poradí si i v komplikovaných 

situacích. Konstruktivně zpětnou 

vazbu přijímá i poskytuje.

Jeho výkon a výsledek je nadstandardní. Stanovuje 

si náročné, ale dosažitelné cíle. Má potřebu 

dotázhnout věci do konce. Úkoly se snaží zvládnout 

v co nejkratším čase. Reaguje rychle a bez otálení. 

Je zaměřen na řešení a zlepšení, nikov na hledání 

viníka. Dokáže jednat, i když nemá všechny 

potřebné informace. Nenechá se odradit 

komplikacemi, překonává a řeší je. Je motivován a 

motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování. 

Konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje a v 

návaznosti na ni navrhuje řešení.

3 3

Leadership

Odmítá odpovědnost za tým, nestojí o 

pozici leadera nebo ji nezvládá. 

Nevěnuje pozornost zlepšování a 

rozvíjení svých podřízených. Nedokáže 

lidi motivovat. 

 Přijímá odpovědnost za výkon 

týmu/skupiny, jen pokud je to po něm/ní 

požadováno.  Má rezervy v kontrole 

termínů a plnění úkolů. O rozvíjení ostatní 

dbá jen v důsledku přinucení. Nemotivuje 

dostatečně nebo včas.

Odpovědnost přiměřená požadavkům 

práce. V kontrole výsledků má stále 

rezervy. Nevyužívá formální autority. 

Dává ostatním instrukce a užitečné rady. 

Zpravidla dovede motivovat. Respektuje 

nutné požadavky na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců.

 Zřetelně cítí odpovědnost za svá 

rozhodnutí i pracovní výsledky. Dává 

lidi „dohromady“. Kontroluje realizaci 

cílů a úkolů. Využívá formální autoritu 

a moc správným způsobem. Prosazuje 

týmového ducha a snaží se zvyšovat 

výkonnost týmu/skupiny. Podporuje 

vzdělávání a rozvoj ostatních. Dobře 

motivuje. 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za výsledky 

týmu/skupiny a to i v případě neúspěchu. Je 

vynikajícím příkladem pro druhé. Dokáže využívat 

potenciál druhých lidí. Chová se jako vůdce. 

Aktivně využívá všech motivačních nástrojů, 

dokáže lidi získat pro věc. Cíleně rozvíjí, 

povzbuzuje ostatní členy týmu/skupiny při přebírání 

odpovědnosti za dílčí výsledky týmu/skupiny. 

Uznává a oceňuje výkonnost a výsledky 

týmu/skupiny. Aktivně vyhledává možnosti zvýšení 

kvalifikace svých podřízených, cíleně jim předává 

své znalosti a zkušenosti.

3 3

Sounáležitost

Nezná hodnoty organizace, nemá 

povědomí o její vizi a strategii.

Zná hodnoty organizace, má povědomí o 

její vizi a strategii. 

Zná, prosazuje a je schopen vysvětlil 

hodnoty oragnizace. Zná strategii, vizi a 

politiku organizace.

Je ztotožněn s politikou organizace, 

uplatňuje ji. Je v souladu s hodnotami 

organizace. Zná vizi a strategii 

organizace. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co 

slíbí. Podílí se na šíření dobrého jména 

organizace. Vnímá potřeby organizace. 

Odhodlaně přistupuje k povinnostem a 

úkolům. Iniciuje a vyžaduje zlepšení.

Je ztotožněn s politikou organizace, uplatňuje ji. 

Bere a podporuje hodnoty organizace jako jeho/její 

vlastní a je vzorem pro druhé. Zná vizi a strategii 

organizace a je schopen/na vysvětlit ostatním jejich 

vliv na jejich každodenní práci. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co slíbí. Podílí se na 

šíření dobrého jména organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odstraňuje bariéry uvnitř organizace – 

typu „my“ a „oni“. Pracuje odhodlaně a s 

maximálním nasazením. Iniciuje a vyžaduje 

zlepšení, vybízí ostatní k neustálému rozvoji 

organizace.

3 3
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Kompetenční stupnice
Hodnocení

Kompetenční stupnice definuje zvýšení úrovně znalostí/zkušeností pro každou kompetenci. Cílová hodnota udává očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici.

Kompetenční stupnice (1-5) 

Úroveň 1 = Slabá = Žádné znalosti, dovednosti a schopnosti v dané kompetenci

Úroveň 2 = Základní = Základní znalosti, potřebuje podporu a vedení pro používání kompetence. 

Úroveň 3 = Střední = je schopen používat danou kompetenci, ale potřebuje určité rady a pomoc.

Úroveň 4 = Vysoká = Dobré znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, má určité zkušenosti s používáním kompetence.

Úroveň 5 = Excelentní = Pokročilé znalosti a dovednosti, poskytuje návod a určuje směr ostatním.



Komunikace

Formulování myšlenek jak v písemné, 

tak ústní podobě je značně 

problematické. Schopnost naslouchat 

druhým je omezená. Předávání 

informací ostatním je nahodilé, 

sporadické a kusé.    

Formulování myšlenek, zejména v 

písemné podobě, je pro něj/ni 

problematické. Mívá problémy s 

nasloucháním. Informace předává ostatním 

pouze na vyžádání. Jeho/její reakce na 

nečekané situace nelze předvídat. 

V běžných situacích jasně a srozumitelně 

formuluje své myšlenky jak v mluvené, 

tak písemné podobě. Naslouchá ostatním 

bez větších obtíží. Reaguje přiměřeně na 

vzniklou situaci. Ne vždy komunikuje 

srozumitelným způsobem. Na vzniklou 

situaci reaguje přiměřeně.

 Formulování myšlenek v písemné i 

ústní podobě je na velmi dobré úrovni.

Aktivně naslouchá ostatním.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je 

pro něj přirozené. Dokáže prezentovat 

před skupinou. Vytváří prostředí, aby 

komunikovali i druzí. Vítá a rozvíjí 

názory ostatních.

 Formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je 

na výborné úrovni. Praktikuje aktivní naslouchání 

bez výjimky za všech okolností.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj 

přirozené. Dokáže prezentovat na velkém fóru a 

svým projevem dokáže druhé přesvědčit. Dokáže od 

jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s 

nimi.

3 3

Týmová práce

 Spolupráce s ním je velmi 

problematická. Ochota pracovat ve 

skupině směrem ke společnému cíli je 

zanedbatelná.  Informace poskytuje jen 

na vyžádání.

Pracuje v týmu, pokud je vyzván. Je spíše 

pasivní než aktivní. Má nízkou identifikaci 

se skupinovým cílem, dělá jen to, co je 

nezbytně nutné. 

Je spíše aktivní než pasívní. 

Spolupracuje v týmu a je schopen se 

přizpůsobit požadovanému chování. 

Informace sdílí, avšak sám je aktivně 

nenabízí. Respektuje týmové cíle.

V rámci týmu aktivně spolupracuje a 

zaujímá pozitivní roli v týmu. Sdílí a 

nabízí informace. Své aktivity směřuje 

k týmovému cíli. Bere v úvahu nápady 

a stanoviska druhých.

V týmu zaujímá roli nenuceného leadera, má 

přirozenou autoritu. Cení si pokroku druhých a těší 

se z jejich úspěchu. Podporuje spolupráci jako 

preferovaný pracovní styl. Je schopen spolupráce v 

multikulturálních týmech.   
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Samostatnost

Nedokáže se samostatně rozhodovat. 

Neplní s jistotou aní jednoduché a 

přesně definované úkoly.  Je závislý/á 

na skupinovém myšlení.

Samostatně plní pouze jednoduché přesně 

definované úkoly. Potřebuje dohled a 

kontrolu.  Podléhá skupinovému myšlení.

Samostatně a spolehlivě plní běžné 

úkoly, u nových a problematických úkolů 

potřebuje dohled a kontrolu. Vyhovují 

mu směrnice a instrukce, podle kterých 

se orientuje. Je schopen se rozhodnut bez 

ohledu na skupinové myšlení, když se 

může opřít o manuál, předpis.

Všechny zadané úkoly plní samostatně 

a spolehlivě, pomoc vyhledává v 

případě potřeby. Řídí sám sebe při 

plnění rutinních úkolů, u náročnějších 

potřebuje pomoc. Samostatně získává 

informace. Je schopen vyjadřovat své 

názory odlišné od názoru skupiny 

/týmu. Nebojí se odpovědnosti a 

přijímá určitou míru rizika.  

Dokáže se samostatně rychle a pružně rozhodovat. 

Přistupuje k problémům proaktivně a s nasazením. 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 

odhadnout a rozložit. Dokáže si poradit i v 

nečekaných situacích. Plánuje a je schopen se 

dlouhodobě koncentrovat.  Nebojí se nést osobní 

riziko, protože jej umí dobře posoudit. 
3 3

Orientace na zákazníka

Vůči zákazníkům je neochotný, 

nevstřícný. Je uzavřený/á, má nechuť 

komunikovat. Neví nic o potřebách 

zákazníka a ani se o ně nezajímá. 

Nezvládá emoce, reaguje agresivně.

Je pasivní vůči zákazníkovi bez 

negativních projevů. Nedostatečně 

komunikuje se zákazníkem. Vyjadřované 

emoce nejsou vždy adekvátní situaci. 

Neuměle a nedostatečně posuzuje 

zákazníkovy potřeby. 

Snaží se vyhovět požadavkům a přáním 

zákazníků. Má vstřícné chování vůči 

zákazníkům. Ne vždy a včas předvídá a 

rozpoznává potřeby zákazníků. Má 

obavy z nových kontaktů. Komunikuje se 

zákazníkem a zvládá emoce.

 Dokáže zjistit a uspokojit 

zákazníkovy potřeby. Má vstřícné a 

příjemné chování. Uvědomuje si 

odpovědnost za zákazníkovu 

spokojenost. Snaží se získat zpětnou 

vazbu. Své emoce zvládá i ve 

vypjatých situacích. Je schopen se 

zákazníkem komunikovat a jít za 

hranice formální komunikace. Včas 

reaguje a vyřizuje požadavky 

zákazníků.

Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, 

má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli 

důvěryhodného poradce. Umí zákazníka přesvědčit 

a ovlivnit. Je schopen naslouchat a přesně pochopit 

potřeby a problémy zákazníků. Snaží se předcházet 

potřebám zákazníků.
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Orientace na standardy a kvalitu

Nezná potřebné předpisy ani postupy.  

Odvádí nekvalitní práci, musí být 

kontrolován. Není na něj spolehnutí. 

Pracuje nesystematicky a nedodržuje 

termíny. Neřídí se pravidly.

Nezná všechny potřebné předpisy a 

postupy, má problémy s jejich 

dodržováním. Nedbá na kvalitu svá práce, 

musí být neustále kontrolován. Ne vždy se 

řídí pravidly. Velmi zřídka je na něj 

spolehnutí. Často pracuje nesystematicky a 

nedodržuje termíny.

Zná všechny předpisy a postupy pro svou 

práci a snaží se je dodržovat. Dbá na 

kvalitu své práce, ale ne vždy se mu/ji to 

daří. Řídí se pravidly. Většinou je na 

něj/ni spolehnutí. Snaží se odstraňovat 

odchylky, ve složitějších situacích 

potřebuje radu a pomoc. Dodržuje 

termíny, až na vyjímky.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a téměř vždy je dodržuje.

Dbá na kvalitu své práce. Kontroluje a 

ověřuje kvalitu provedené práce. Svou 

práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je zpravidla bez chyb.  Řídí 

se pravidly a dosahuje kvalitní 

výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí mu 

může důvěřovat. Odstraňuje odchylky. 

Je systematický a téměř vždy dodržuje 

termíny.  

Zná všechny firemní předpisy a dodržuje je. 

Dbá na kvalitu své práce i svých kolegů, 

podřízených. Kontroluje a ověřuje kvalitu 

provedené práce. Svou práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je bez chyb.  Řídí se pravidly a dosahuje 

velmi kvalitní výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí 

mu může důvěřovat. Je citlivý na odchylky a 

odstraňuje je. Je systematický a vždy dodržuje 

termíny.  Předchází chybám a nepřesnostem. 

Podporuje vytváření a zlepšování systému.
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Kreativní myšlení

Na změny a nové nápady reaguje 

negativně, preferuje stereotypní práci a 

postupy. Bojí se rizik a vyhýbá se jim. 

Nepřichází s novými nápady a náměty. 

Je vysoce závislý na stabilitě 

pracovního prostředí a postupů. 

Přenášet pozornost mezi úkoly je pro 

něj velmi náročné

Změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do 

té míry, která mu zajistí „přežití“.

S pomocí a na základě přesných instrukcí 

dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení. 

Nevyhledává 

riskantní řešení.  Obtížně se vyrovnává se 

změnami. Schopnost přenášet pozornost 

mezi úkoly má své limity.

Opakovaně přichází s náměty na 

zlepšení, ale zpravidla je nedokáže sám 

realizovat. Rizika vnímá, ale 

nevyhodnocuje je správně - snadno jej 

odradí od akce, nebo je podcení. 

Akceptuje pozvolné, postupně dávkované 

změny. Je schopen přenášet pozornost 

mezi úkoly, ale sám takové situace 

nevyhledává.

Aktivně vyhledává příležitosti ke 

změně či zlepšení a téměř vždy jej 

dokáže zrealizovat. Je schopen/a rizika 

rychle vyhodnotit a snaží se je 

eliminovat. Je flexibilní, otevřený 

změně.

Vytváří prostředí podporující vznik nových nápadů 

a změn, druhé podněcuje a využívá jejich podnětů. 

Sám přichází s novými nápady a řešeními a dokáže 

je realizovat v praxi. Kombinuje různé poznatky ve 

snaze zlepšit stávající postupy. Je schopen/na 

reagovat v nepředvídaných situacích a 

improvizovat.

3 2
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Řízení lidských zdrojů

Nemá ani základní znalost 

pracovněprávní legislativy. Neorientuje 

se v interních předpisech a normách v 

personální oblasti.

Základní znalost pracovněprávní 

legislativy. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální oblasti.

Znalost pracovněprávní legislativy a 

schopnost orientovat se v běžných 

pracovněprávních situacích na pracovišti. 

Orientuje se v interních předpisech a 

normách v personální oblasti. Je 

schopen/na podílet se na některých 

personálních činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Má základní znalost 

v oblasti BOZP. 

Zná pracovněprávní legislativu a 

zvládá běžné pracovněprávní situace 

na pracovišti. Zná úkoly a funkce ŘLZ, 

jejich význam. Orientuje se 

v problematice BOZP. Je schopen 

podílet se na všech personálních 

činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Je schopen nést 

zodpovědnost za rozhodování 

v záležitostech lidských zdrojů. Je 

schopen podílet se na tvorbě 

Zná pracovněprávní legislativu a je schopen/na 

poskytovat rady ostatním kolegům. Je odborníkem 

v oblasti ŘLZ, zná principy, taktiky a nástroje 

související s personálními činnostmi. Zná 

problematiku BOZP a ekologie. Je schopen/na 

nabízet moderní a inovativní postupy v oblastech 

ŘLZ.  Poskytuje kvalitní služby v každé oblasti 

ŘLZ. 

2 3

Řízení výroby

Nemá ani základní znalost výrobního 

procesu a organizace práce na 

pracovištích. Má jen chabé povědomí o 

produktech organizace.

Má základní znalost výrobního procesu a 

organizace práce na pracovištích. Má 

povědomí o produktech organizace.

Zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Zná produkty 

organizace. 

Dobře zná výrobní proces a organizaci 

práce na všech pracovištích. Zná dobře 

produkty organizace. Má základní 

znalost výrobní technologie. Zná 

výrobní strategii organizace. Má 

přehled o plnění ukazatelů výroby.

Dokonale zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Ovládá výrobní technologii 

všech produktů. Implementuje výrobní strategii  

organizace. Podílí se na standardizování výrobních 

procesů a vytváří normy.
3 3

Řízení financí

Neorientuje se v oblasti financí. 

Nechápe základní principy hospodaření 

podniku. Neorientuje se v účetní a 

daňové problematice, nechápe základní 

souvislosti.

Povrchní znalosti v oblasti financí. Chápe 

základní principy hospodaření podniku. 

Orientuje se v účetní a daňové 

problematice, chápe základní souvislosti.

Základní znalost finančních ukazatelů a 

finančního řízení podniku. Orientuje se v 

účetní a daňové problematice. Orientuje 

se ve finančních výkazech podniku. 

Velmi dobrá znalost finanční analýzy a 

finančních ukazatelů. Chápe podstatu a 

principy finančního řízení podniku v 

souvislostech. Výborná orientace ve 

finančních výkazech a v jejich 

využívání. Znalost účetní a daňové 

soustavy a mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Znalost 

legislativy související s účetní a 

daňovou problematikou.

Znalost cash managementu a řízení likvidity. 

Znalost pokročilých technik řízení ziskovosti. 

Orientace v podnikovém plánování a forecastingu. 

Orientace ve finančním účetnictví a reportingu. 

Znalost mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Znalost legislativy související s 

účetní a daňovou problematikou. 3 4
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1 2 3 4 5 Cílová hodnota

Důležitost 

kompetence

Strategické myšlení

Nemá strategické myšlení. Není 

schopen/na dopředu odhadnout možné 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující 

podnikatelské aktivity. Plánuje pouze 

operativně.

Při spolupráci na tvorbě strategie 

potřebuje kontrolu a dohled. V 

jednoduchých situacích je schopen/a 

dopředu odhadnout možné vnitřní a vnější 

faktory ovluvňující podnikatelské aktivity.

Je schope/na spolupracovat při tvorbě 

strategie. Myslí dopředu. Je schopen/na 

dopředu  odhadnout možné vnitřní a 

vnější faktory ovlivňující podnikatelské 

aktivity. Není schopen/na uvažovat v 

širších souvislostech. 

Myslí strategicky. Předvídá a zvažuje 

širší souvislosti.  Je schopen/na 

samostatně se podílet  na tvorbě 

strategie. Projevuje podnikatelského 

ducha.

Myslí strategicky.  Vytváří a sděluje ostatním 

jasnou vizi a strategii. Předvídá a uvažuje v širokém 

rámci napříč jednotlivými specializacemi a chápe 

složité vzájemné vazby. Zavádí a udržuje v chodu 

systémy, nástroje a opatření podporující příslušnou 

strategii.
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Time Management

Neplánuje, úkoly plní nahodile.  Sám 

plní úkoly nesystematicky, potřebuje 

být řízen. Organizační věci řeší až ve 

chvíli, kdy jsou neodkladné

Je schopen plánovat konkrétní činnosti a 

aktivity. Nerozlišuje priority. Zajistí si 

základní zdroje a má hrubý časový odhad. 

Vyhodnocuje jen aktuální situaci. 

Je schopen rozlišovat dlouhodobé a 

krátkodobé plány. Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité, ne vždy podle toho 

jedná.  V případě nutnosti vytváří 

varianty plánu, nedokáže však o nich 

rozhodovat samostatně.

Dokáže organizovat svoji činnost. Umí 

skloubit svou činnost s činností a plány 

ostatních. Deleguje jen vyjímečně, 

zpravidla pod tlakem.

Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v 

souladu s plány okolí.  Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité a podle toho se 

rozhoduje i jedná. Vytváří varianty 

plánu, ve standardních situacích se 

samostatně rozhoduje.

Plánuje potřebné zdroje a čas.

Standardně organizuje činnost svou a 

je schopen zorganizovat činnost 

druhých. Téměř vždy deleguje 

rozvážně a cíleně.

Plánuje efektivně. Dokáže se samostatně 

rozhodovat i v kritických situacích.

Rozhoduje se na základě priorit. Vytváří varianty 

plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému 

cíli. Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní 

využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, 

plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho jedná. 

Rozvážně a cíleně deleguje.
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Orientace na výsledek

Nedosahuje požadovaného výkonu, je 

nespolehlivý. Nedokáže si stanovit své 

osobní cíle. Jeho práce se neorientuje 

na výkon a výsledek. Nereflektuje na 

zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní 

cíle. Jeho pracovní výkon musí být 

neustále a důsledně kontrolován.

Snaží se plnit úkoly, ale potýká se přitom s 

problémy. Vykonává zadané úkoly, ale 

nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být 

často kontrolován. Snaží se podávat 

výkon, avšak ne vždy dosáhne 

požadovaného výsledku. Není schopen se 

rychle rozhodovat. Není schopen 

poskytovat včasnou a přímou zpětnou 

vazbu.

Umí si stanovit své osobní cíle a snaží se 

o jejich dosažení. Úkoly plní v 

požadovaném termínu, zůstává-li však 

bez kontroly, hrozí, že poleví. Většinou 

dosahuje stabilního výkonu, vyjímečně 

se potýká s problémy. Snaží se 

orientovat na výkon i na výsledek, ale ne 

vždy se mu to daří. Je ochoten se v 

případě potřeby dále rozvíjet. Ne vždy se 

umí rychle rozhodnout, potřebuje čas. 

Snaží se poskytovat včasnou a přímou 

zpětnou vazbu.

Jeho výkon je spolehlivý a stabilní. 

Stanovuje si náročné, ale dosažitelné 

cíle. Orientuje se na výkon i na 

výsledek. Je schopen sebekontroly a 

sebemotivace, včetně 

sebezdokonalování. Je schopen rychle 

reagovat. Úkoly plní v požadovaném 

termínu. Poradí si i v komplikovaných 

situacích. Konstruktivně zpětnou 

vazbu přijímá i poskytuje.

Jeho výkon a výsledek je nadstandardní. Stanovuje 

si náročné, ale dosažitelné cíle. Má potřebu 

dotázhnout věci do konce. Úkoly se snaží zvládnout 

v co nejkratším čase. Reaguje rychle a bez otálení. 

Je zaměřen na řešení a zlepšení, nikov na hledání 

viníka. Dokáže jednat, i když nemá všechny 

potřebné informace. Nenechá se odradit 

komplikacemi, překonává a řeší je. Je motivován a 

motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování. 

Konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje a v 

návaznosti na ni navrhuje řešení.
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Leadership

Odmítá odpovědnost za tým, nestojí o 

pozici leadera nebo ji nezvládá. 

Nevěnuje pozornost zlepšování a 

rozvíjení svých podřízených. Nedokáže 

lidi motivovat. 

 Přijímá odpovědnost za výkon 

týmu/skupiny, jen pokud je to po něm/ní 

požadováno.  Má rezervy v kontrole 

termínů a plnění úkolů. O rozvíjení ostatní 

dbá jen v důsledku přinucení. Nemotivuje 

dostatečně nebo včas.

Odpovědnost přiměřená požadavkům 

práce. V kontrole výsledků má stále 

rezervy. Nevyužívá formální autority. 

Dává ostatním instrukce a užitečné rady. 

Zpravidla dovede motivovat. Respektuje 

nutné požadavky na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců.

 Zřetelně cítí odpovědnost za svá 

rozhodnutí i pracovní výsledky. Dává 

lidi „dohromady“. Kontroluje realizaci 

cílů a úkolů. Využívá formální autoritu 

a moc správným způsobem. Prosazuje 

týmového ducha a snaží se zvyšovat 

výkonnost týmu/skupiny. Podporuje 

vzdělávání a rozvoj ostatních. Dobře 

motivuje. 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za výsledky 

týmu/skupiny a to i v případě neúspěchu. Je 

vynikajícím příkladem pro druhé. Dokáže využívat 

potenciál druhých lidí. Chová se jako vůdce. 

Aktivně využívá všech motivačních nástrojů, 

dokáže lidi získat pro věc. Cíleně rozvíjí, 

povzbuzuje ostatní členy týmu/skupiny při přebírání 

odpovědnosti za dílčí výsledky týmu/skupiny. 

Uznává a oceňuje výkonnost a výsledky 

týmu/skupiny. Aktivně vyhledává možnosti zvýšení 

kvalifikace svých podřízených, cíleně jim předává 

své znalosti a zkušenosti.
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Kompetenční model pro obchodního manažera
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Kompetenční stupnice
Hodnocení

Kompetenční stupnice definuje zvýšení úrovně znalostí/zkušeností pro každou kompetenci. Cílová hodnota udává očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici.

Kompetenční stupnice (1-5) 

Úroveň 1 = Slabá = Žádné znalosti, dovednosti a schopnosti v dané kompetenci

Úroveň 2 = Základní = Základní znalosti, potřebuje podporu a vedení pro používání kompetence. 

Úroveň 3 = Střední = je schopen používat danou kompetenci, ale potřebuje určité rady a pomoc.

Úroveň 4 = Vysoká = Dobré znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, má určité zkušenosti s používáním kompetence.

Úroveň 5 = Excelentní = Pokročilé znalosti a dovednosti, poskytuje návod a určuje směr ostatním.



Sounáležitost

Nezná hodnoty organizace, nemá 

povědomí o její vizi a strategii.

Zná hodnoty organizace, má povědomí o 

její vizi a strategii. 

Zná, prosazuje a je schopen vysvětlil 

hodnoty oragnizace. Zná strategii, vizi a 

politiku organizace.

Je ztotožněn s politikou organizace, 

uplatňuje ji. Je v souladu s hodnotami 

organizace. Zná vizi a strategii 

organizace. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co 

slíbí. Podílí se na šíření dobrého jména 

organizace. Vnímá potřeby organizace. 

Odhodlaně přistupuje k povinnostem a 

úkolům. Iniciuje a vyžaduje zlepšení.

Je ztotožněn s politikou organizace, uplatňuje ji. 

Bere a podporuje hodnoty organizace jako jeho/její 

vlastní a je vzorem pro druhé. Zná vizi a strategii 

organizace a je schopen/na vysvětlit ostatním jejich 

vliv na jejich každodenní práci. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co slíbí. Podílí se na 

šíření dobrého jména organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odstraňuje bariéry uvnitř organizace – 

typu „my“ a „oni“. Pracuje odhodlaně a s 

maximálním nasazením. Iniciuje a vyžaduje 

zlepšení, vybízí ostatní k neustálému rozvoji 

organizace.
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Komunikace

Formulování myšlenek jak v písemné, 

tak ústní podobě je značně 

problematické. Schopnost naslouchat 

druhým je omezená. Předávání 

informací ostatním je nahodilé, 

sporadické a kusé.    

Formulování myšlenek, zejména v 

písemné podobě, je pro něj/ni 

problematické. Mívá problémy s 

nasloucháním. Informace předává ostatním 

pouze na vyžádání. Jeho/její reakce na 

nečekané situace nelze předvídat. 

V běžných situacích jasně a srozumitelně 

formuluje své myšlenky jak v mluvené, 

tak písemné podobě. Naslouchá ostatním 

bez větších obtíží. Reaguje přiměřeně na 

vzniklou situaci. Ne vždy komunikuje 

srozumitelným způsobem. Na vzniklou 

situaci reaguje přiměřeně.

 Formulování myšlenek v písemné i 

ústní podobě je na velmi dobré úrovni.

Aktivně naslouchá ostatním.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je 

pro něj přirozené. Dokáže prezentovat 

před skupinou. Vytváří prostředí, aby 

komunikovali i druzí. Vítá a rozvíjí 

názory ostatních.

 Formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je 

na výborné úrovni. Praktikuje aktivní naslouchání 

bez výjimky za všech okolností.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj 

přirozené. Dokáže prezentovat na velkém fóru a 

svým projevem dokáže druhé přesvědčit. Dokáže od 

jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s 

nimi.
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Týmová práce

 Spolupráce s ním je velmi 

problematická. Ochota pracovat ve 

skupině směrem ke společnému cíli je 

zanedbatelná.  Informace poskytuje jen 

na vyžádání.

Pracuje v týmu, pokud je vyzván. Je spíše 

pasivní než aktivní. Má nízkou identifikaci 

se skupinovým cílem, dělá jen to, co je 

nezbytně nutné. 

Je spíše aktivní než pasívní. 

Spolupracuje v týmu a je schopen se 

přizpůsobit požadovanému chování. 

Informace sdílí, avšak sám je aktivně 

nenabízí. Respektuje týmové cíle.

V rámci týmu aktivně spolupracuje a 

zaujímá pozitivní roli v týmu. Sdílí a 

nabízí informace. Své aktivity směřuje 

k týmovému cíli. Bere v úvahu nápady 

a stanoviska druhých.

V týmu zaujímá roli nenuceného leadera, má 

přirozenou autoritu. Cení si pokroku druhých a těší 

se z jejich úspěchu. Podporuje spolupráci jako 

preferovaný pracovní styl. Je schopen spolupráce v 

multikulturálních týmech.   
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Samostatnost

Nedokáže se samostatně rozhodovat. 

Neplní s jistotou aní jednoduché a 

přesně definované úkoly.  Je závislý/á 

na skupinovém myšlení.

Samostatně plní pouze jednoduché přesně 

definované úkoly. Potřebuje dohled a 

kontrolu.  Podléhá skupinovému myšlení.

Samostatně a spolehlivě plní běžné 

úkoly, u nových a problematických úkolů 

potřebuje dohled a kontrolu. Vyhovují 

mu směrnice a instrukce, podle kterých 

se orientuje. Je schopen se rozhodnut bez 

ohledu na skupinové myšlení, když se 

může opřít o manuál, předpis.

Všechny zadané úkoly plní samostatně 

a spolehlivě, pomoc vyhledává v 

případě potřeby. Řídí sám sebe při 

plnění rutinních úkolů, u náročnějších 

potřebuje pomoc. Samostatně získává 

informace. Je schopen vyjadřovat své 

názory odlišné od názoru skupiny 

/týmu. Nebojí se odpovědnosti a 

přijímá určitou míru rizika.  

Dokáže se samostatně rychle a pružně rozhodovat. 

Přistupuje k problémům proaktivně a s nasazením. 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 

odhadnout a rozložit. Dokáže si poradit i v 

nečekaných situacích. Plánuje a je schopen se 

dlouhodobě koncentrovat.  Nebojí se nést osobní 

riziko, protože jej umí dobře posoudit. 
3 4

Orientace na zákazníka

Vůči zákazníkům je neochotný, 

nevstřícný. Je uzavřený/á, má nechuť 

komunikovat. Neví nic o potřebách 

zákazníka a ani se o ně nezajímá. 

Nezvládá emoce, reaguje agresivně.

Je pasivní vůči zákazníkovi bez 

negativních projevů. Nedostatečně 

komunikuje se zákazníkem. Vyjadřované 

emoce nejsou vždy adekvátní situaci. 

Neuměle a nedostatečně posuzuje 

zákazníkovy potřeby. 

Snaží se vyhovět požadavkům a přáním 

zákazníků. Má vstřícné chování vůči 

zákazníkům. Ne vždy a včas předvídá a 

rozpoznává potřeby zákazníků. Má 

obavy z nových kontaktů. Komunikuje se 

zákazníkem a zvládá emoce.

 Dokáže zjistit a uspokojit 

zákazníkovy potřeby. Má vstřícné a 

příjemné chování. Uvědomuje si 

odpovědnost za zákazníkovu 

spokojenost. Snaží se získat zpětnou 

vazbu. Své emoce zvládá i ve 

vypjatých situacích. Je schopen se 

zákazníkem komunikovat a jít za 

hranice formální komunikace. Včas 

reaguje a vyřizuje požadavky 

zákazníků.

Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, 

má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli 

důvěryhodného poradce. Umí zákazníka přesvědčit 

a ovlivnit. Je schopen naslouchat a přesně pochopit 

potřeby a problémy zákazníků. Snaží se předcházet 

potřebám zákazníků.

4 4
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Orientace na standardy a kvalitu

Nezná potřebné předpisy ani postupy.  

Odvádí nekvalitní práci, musí být 

kontrolován. Není na něj spolehnutí. 

Pracuje nesystematicky a nedodržuje 

termíny. Neřídí se pravidly.

Nezná všechny potřebné předpisy a 

postupy, má problémy s jejich 

dodržováním. Nedbá na kvalitu svá práce, 

musí být neustále kontrolován. Ne vždy se 

řídí pravidly. Velmi zřídka je na něj 

spolehnutí. Často pracuje nesystematicky a 

nedodržuje termíny.

Zná všechny předpisy a postupy pro svou 

práci a snaží se je dodržovat. Dbá na 

kvalitu své práce, ale ne vždy se mu/ji to 

daří. Řídí se pravidly. Většinou je na 

něj/ni spolehnutí. Snaží se odstraňovat 

odchylky, ve složitějších situacích 

potřebuje radu a pomoc. Dodržuje 

termíny, až na vyjímky.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a téměř vždy je dodržuje.

Dbá na kvalitu své práce. Kontroluje a 

ověřuje kvalitu provedené práce. Svou 

práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je zpravidla bez chyb.  Řídí 

se pravidly a dosahuje kvalitní 

výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí mu 

může důvěřovat. Odstraňuje odchylky. 

Je systematický a téměř vždy dodržuje 

termíny.  

Zná všechny firemní předpisy a dodržuje je. 

Dbá na kvalitu své práce i svých kolegů, 

podřízených. Kontroluje a ověřuje kvalitu 

provedené práce. Svou práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je bez chyb.  Řídí se pravidly a dosahuje 

velmi kvalitní výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí 

mu může důvěřovat. Je citlivý na odchylky a 

odstraňuje je. Je systematický a vždy dodržuje 

termíny.  Předchází chybám a nepřesnostem. 

Podporuje vytváření a zlepšování systému.
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Kreativní myšlení

Na změny a nové nápady reaguje 

negativně, preferuje stereotypní práci a 

postupy. Bojí se rizik a vyhýbá se jim. 

Nepřichází s novými nápady a náměty. 

Je vysoce závislý na stabilitě 

pracovního prostředí a postupů. 

Přenášet pozornost mezi úkoly je pro 

něj velmi náročné

Změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do 

té míry, která mu zajistí „přežití“.

S pomocí a na základě přesných instrukcí 

dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení. 

Nevyhledává 

riskantní řešení.  Obtížně se vyrovnává se 

změnami. Schopnost přenášet pozornost 

mezi úkoly má své limity.

Opakovaně přichází s náměty na 

zlepšení, ale zpravidla je nedokáže sám 

realizovat. Rizika vnímá, ale 

nevyhodnocuje je správně - snadno jej 

odradí od akce, nebo je podcení. 

Akceptuje pozvolné, postupně dávkované 

změny. Je schopen přenášet pozornost 

mezi úkoly, ale sám takové situace 

nevyhledává.

Aktivně vyhledává příležitosti ke 

změně či zlepšení a téměř vždy jej 

dokáže zrealizovat. Je schopen/a rizika 

rychle vyhodnotit a snaží se je 

eliminovat. Je flexibilní, otevřený 

změně.

Vytváří prostředí podporující vznik nových nápadů 

a změn, druhé podněcuje a využívá jejich podnětů. 

Sám přichází s novými nápady a řešeními a dokáže 

je realizovat v praxi. Kombinuje různé poznatky ve 

snaze zlepšit stávající postupy. Je schopen/na 

reagovat v nepředvídaných situacích a 

improvizovat.
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Řízení lidských zdrojů

Nemá ani základní znalost 

pracovněprávní legislativy. Neorientuje 

se v interních předpisech a normách v 

personální oblasti.

Základní znalost pracovněprávní 

legislativy. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální oblasti.

Znalost pracovněprávní legislativy a 

schopnost orientovat se v běžných 

pracovněprávních situacích na pracovišti. 

Orientuje se v interních předpisech a 

normách v personální oblasti. Je 

schopen/na podílet se na některých 

personálních činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Má základní znalost 

v oblasti BOZP. 

Zná pracovněprávní legislativu a 

zvládá běžné pracovněprávní situace 

na pracovišti. Zná úkoly a funkce ŘLZ, 

jejich význam. Orientuje se 

v problematice BOZP. Je schopen 

podílet se na všech personálních 

činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Je schopen nést 

zodpovědnost za rozhodování 

v záležitostech lidských zdrojů. Je 

schopen podílet se na tvorbě 

personálních politik a zvládá jejich 

zavádění do praxe. 

Zná pracovněprávní legislativu a je schopen/na 

poskytovat rady ostatním kolegům. Je odborníkem 

v oblasti ŘLZ, zná principy, taktiky a nástroje 

související s personálními činnostmi. Zná 

problematiku BOZP a ekologie. Je schopen/na 

nabízet moderní a inovativní postupy v oblastech 

ŘLZ.  Poskytuje kvalitní služby v každé oblasti 

ŘLZ. 3 3

Řízení výroby

Nemá ani základní znalost výrobního 

procesu a organizace práce na 

pracovištích. Má jen chabé povědomí o 

produktech organizace.

Má základní znalost výrobního procesu a 

organizace práce na pracovištích. Má 

povědomí o produktech organizace.

Zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Zná produkty 

organizace. 

Dobře zná výrobní proces a organizaci 

práce na všech pracovištích. Zná dobře 

produkty organizace. Má základní 

znalost výrobní technologie. Zná 

výrobní strategii organizace. Má 

přehled o plnění ukazatelů výroby.

Dokonale zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Ovládá výrobní technologii 

všech produktů. Implementuje výrobní strategii  

organizace. Podílí se na standardizování výrobních 

procesů a vytváří normy. 3 3

Řízení financí

Neorientuje se v oblasti financí. 

Nechápe základní principy hospodaření 

podniku. Neorientuje se v účetní a 

daňové problematice, nechápe základní 

souvislosti.

Povrchní znalosti v oblasti financí. Chápe 

základní principy hospodaření podniku. 

Orientuje se v účetní a daňové 

problematice, chápe základní souvislosti.

Základní znalost finančních ukazatelů a 

finančního řízení podniku. Orientuje se v 

účetní a daňové problematice. Orientuje 

se ve finančních výkazech podniku. 

Velmi dobrá znalost finanční analýzy a 

finančních ukazatelů. Chápe podstatu a 

principy finančního řízení podniku v 

souvislostech. Výborná orientace ve 

finančních výkazech a v jejich 

využívání. Znalost účetní a daňové 

soustavy a mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Znalost 

legislativy související s účetní a 

daňovou problematikou.

Znalost cash managementu a řízení likvidity. 

Znalost pokročilých technik řízení ziskovosti. 

Orientace v podnikovém plánování a forecastingu. 

Orientace ve finančním účetnictví a reportingu. 

Znalost mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Znalost legislativy související s 

účetní a daňovou problematikou. 2 3
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1 2 3 4 5 Cílová hodnota

Důležitost 

kompetence

Time Management

Neplánuje, úkoly plní nahodile.  Sám 

plní úkoly nesystematicky, potřebuje 

být řízen. Organizační věci řeší až ve 

chvíli, kdy jsou neodkladné

Je schopen plánovat konkrétní činnosti a 

aktivity. Nerozlišuje priority. Zajistí si 

základní zdroje a má hrubý časový odhad. 

Vyhodnocuje jen aktuální situaci. 

Je schopen rozlišovat dlouhodobé a 

krátkodobé plány. Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité, ne vždy podle toho 

jedná.  V případě nutnosti vytváří 

varianty plánu, nedokáže však o nich 

rozhodovat samostatně.

Dokáže organizovat svoji činnost. Umí 

skloubit svou činnost s činností a plány 

ostatních. Deleguje jen vyjímečně, 

zpravidla pod tlakem.

Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v 

souladu s plány okolí.  Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité a podle toho se 

rozhoduje i jedná. Vytváří varianty 

plánu, ve standardních situacích se 

samostatně rozhoduje.

Plánuje potřebné zdroje a čas.

Standardně organizuje činnost svou a 

je schopen zorganizovat činnost 

druhých. Téměř vždy deleguje 

rozvážně a cíleně.

Plánuje efektivně. Dokáže se samostatně 

rozhodovat i v kritických situacích.

Rozhoduje se na základě priorit. Vytváří varianty 

plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému 

cíli. Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní 

využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, 

plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho 

jedná. Rozvážně a cíleně deleguje.
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Orientace na výsledek

Nedosahuje požadovaného výkonu, je 

nespolehlivý. Nedokáže si stanovit své 

osobní cíle. Jeho práce se neorientuje 

na výkon a výsledek. Nereflektuje na 

zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní 

cíle. Jeho pracovní výkon musí být 

neustále a důsledně kontrolován.

Snaží se plnit úkoly, ale potýká se přitom 

s problémy. Vykonává zadané úkoly, ale 

nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být 

často kontrolován. Snaží se podávat 

výkon, avšak ne vždy dosáhne 

požadovaného výsledku. Není schopen se 

rychle rozhodovat. Není schopen 

poskytovat včasnou a přímou zpětnou 

vazbu.

Umí si stanovit své osobní cíle a snaží se 

o jejich dosažení. Úkoly plní v 

požadovaném termínu, zůstává-li však 

bez kontroly, hrozí, že poleví. Většinou 

dosahuje stabilního výkonu, vyjímečně 

se potýká s problémy. Snaží se 

orientovat na výkon i na výsledek, ale ne 

vždy se mu to daří. Je ochoten se v 

případě potřeby dále rozvíjet. Ne vždy se 

umí rychle rozhodnout, potřebuje čas. 

Snaží se poskytovat včasnou a přímou 

zpětnou vazbu.

Jeho výkon je spolehlivý a stabilní. 

Stanovuje si náročné, ale dosažitelné 

cíle. Orientuje se na výkon i na 

výsledek. Je schopen sebekontroly a 

sebemotivace, včetně 

sebezdokonalování. Je schopen rychle 

reagovat. Úkoly plní v požadovaném 

termínu. Poradí si i v komplikovaných 

situacích. Konstruktivně zpětnou 

vazbu přijímá i poskytuje.

Jeho výkon a výsledek je nadstandardní. Stanovuje 

si náročné, ale dosažitelné cíle. Má potřebu 

dotázhnout věci do konce. Úkoly se snaží zvládnout 

v co nejkratším čase. Reaguje rychle a bez otálení. 

Je zaměřen na řešení a zlepšení, nikov na hledání 

viníka. Dokáže jednat, i když nemá všechny 

potřebné informace. Nenechá se odradit 

komplikacemi, překonává a řeší je. Je motivován a 

motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování. 

Konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje a 

v návaznosti na ni navrhuje řešení.
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Leadership

Odmítá odpovědnost za tým, nestojí o 

pozici leadera nebo ji nezvládá. 

Nevěnuje pozornost zlepšování a 

rozvíjení svých podřízených. Nedokáže 

lidi motivovat. 

 Přijímá odpovědnost za výkon 

týmu/skupiny, jen pokud je to po něm/ní 

požadováno.  Má rezervy v kontrole 

termínů a plnění úkolů. O rozvíjení ostatní 

dbá jen v důsledku přinucení. Nemotivuje 

dostatečně nebo včas.

Odpovědnost přiměřená požadavkům 

práce. V kontrole výsledků má stále 

rezervy. Nevyužívá formální autority. 

Dává ostatním instrukce a užitečné rady. 

Zpravidla dovede motivovat. Respektuje 

nutné požadavky na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců.

 Zřetelně cítí odpovědnost za svá 

rozhodnutí i pracovní výsledky. Dává 

lidi „dohromady“. Kontroluje realizaci 

cílů a úkolů. Využívá formální autoritu 

a moc správným způsobem. Prosazuje 

týmového ducha a snaží se zvyšovat 

výkonnost týmu/skupiny. Podporuje 

vzdělávání a rozvoj ostatních. Dobře 

motivuje. 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za výsledky 

týmu/skupiny a to i v případě neúspěchu. Je 

vynikajícím příkladem pro druhé. Dokáže využívat 

potenciál druhých lidí. Chová se jako vůdce. 

Aktivně využívá všech motivačních nástrojů, 

dokáže lidi získat pro věc. Cíleně rozvíjí, 

povzbuzuje ostatní členy týmu/skupiny při 

přebírání odpovědnosti za dílčí výsledky 

týmu/skupiny. Uznává a oceňuje výkonnost a 

výsledky týmu/skupiny. Aktivně vyhledává 

možnosti zvýšení kvalifikace svých podřízených, 

cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti.
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Sounáležitost

Nezná hodnoty organizace, nemá 

povědomí o její vizi a strategii.

Zná hodnoty organizace, má povědomí o 

její vizi a strategii. 

Zná, prosazuje a je schopen vysvětlil 

hodnoty oragnizace. Zná strategii, vizi a 

politiku organizace.

Je ztotožněn s politikou organizace, 

uplatňuje ji. Je v souladu s hodnotami 

organizace. Zná vizi a strategii 

organizace. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co 

slíbí. Podílí se na šíření dobrého jména 

organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odhodlaně přistupuje k 

povinnostem a úkolům. Iniciuje a 

vyžaduje zlepšení.

Je ztotožněn s politikou organizace, uplatňuje ji. 

Bere a podporuje hodnoty organizace jako jeho/její 

vlastní a je vzorem pro druhé. Zná vizi a strategii 

organizace a je schopen/na vysvětlit ostatním jejich 

vliv na jejich každodenní práci. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co slíbí. Podílí se na 

šíření dobrého jména organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odstraňuje bariéry uvnitř organizace – 

typu „my“ a „oni“. Pracuje odhodlaně a s 

maximálním nasazením. Iniciuje a vyžaduje 

zlepšení, vybízí ostatní k neustálému rozvoji 

organizace.
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Kompetenční stupnice
Hodnocení

Kompetenční stupnice definuje zvýšení úrovně znalostí/zkušeností pro každou kompetenci. Cílová hodnota udává očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici.

Kompetenční stupnice (1-5) 

Úroveň 1 = Slabá = Žádné znalosti, dovednosti a schopnosti v dané kompetenci

Úroveň 2 = Základní = Základní znalosti, potřebuje podporu a vedení pro používání kompetence. 

Úroveň 3 = Střední = je schopen používat danou kompetenci, ale potřebuje určité rady a pomoc.

Úroveň 4 = Vysoká = Dobré znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, má určité zkušenosti s používáním kompetence.

Úroveň 5 = Excelentní = Pokročilé znalosti a dovednosti, poskytuje návod a určuje směr ostatním.



Komunikace

Formulování myšlenek jak v písemné, 

tak ústní podobě je značně 

problematické. Schopnost naslouchat 

druhým je omezená. Předávání 

informací ostatním je nahodilé, 

sporadické a kusé.    

Formulování myšlenek, zejména v 

písemné podobě, je pro něj/ni 

problematické. Mívá problémy s 

nasloucháním. Informace předává 

ostatním pouze na vyžádání. Jeho/její 

reakce na nečekané situace nelze 

předvídat. 

V běžných situacích jasně a 

srozumitelně formuluje své myšlenky jak 

v mluvené, tak písemné podobě. 

Naslouchá ostatním bez větších obtíží. 

Reaguje přiměřeně na vzniklou situaci. 

Ne vždy komunikuje srozumitelným 

způsobem. Na vzniklou situaci reaguje 

přiměřeně.

 Formulování myšlenek v písemné i 

ústní podobě je na velmi dobré úrovni.

Aktivně naslouchá ostatním.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování 

je pro něj přirozené. Dokáže 

prezentovat před skupinou. Vytváří 

prostředí, aby komunikovali i druzí. 

Vítá a rozvíjí názory ostatních.

 Formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je 

na výborné úrovni. Praktikuje aktivní naslouchání 

bez výjimky za všech okolností.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj 

přirozené. Dokáže prezentovat na velkém fóru a 

svým projevem dokáže druhé přesvědčit. Dokáže 

od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s 

nimi.
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Týmová práce

 Spolupráce s ním je velmi 

problematická. Ochota pracovat ve 

skupině směrem ke společnému cíli je 

zanedbatelná.  Informace poskytuje jen 

na vyžádání.

Pracuje v týmu, pokud je vyzván. Je spíše 

pasivní než aktivní. Má nízkou identifikaci 

se skupinovým cílem, dělá jen to, co je 

nezbytně nutné. 

Je spíše aktivní než pasívní. 

Spolupracuje v týmu a je schopen se 

přizpůsobit požadovanému chování. 

Informace sdílí, avšak sám je aktivně 

nenabízí. Respektuje týmové cíle.

V rámci týmu aktivně spolupracuje a 

zaujímá pozitivní roli v týmu. Sdílí a 

nabízí informace. Své aktivity směřuje 

k týmovému cíli. Bere v úvahu nápady 

a stanoviska druhých.

V týmu zaujímá roli nenuceného leadera, má 

přirozenou autoritu. Cení si pokroku druhých a těší 

se z jejich úspěchu. Podporuje spolupráci jako 

preferovaný pracovní styl. Je schopen spolupráce v 

multikulturálních týmech.   
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Samostatnost

Nedokáže se samostatně rozhodovat. 

Neplní s jistotou aní jednoduché a 

přesně definované úkoly.  Je závislý/á 

na skupinovém myšlení.

Samostatně plní pouze jednoduché přesně 

definované úkoly. Potřebuje dohled a 

kontrolu.  Podléhá skupinovému myšlení.

Samostatně a spolehlivě plní běžné 

úkoly, u nových a problematických 

úkolů potřebuje dohled a kontrolu. 

Vyhovují mu směrnice a instrukce, podle 

kterých se orientuje. Je schopen se 

rozhodnut bez ohledu na skupinové 

myšlení, když se může opřít o manuál, 

předpis.

Všechny zadané úkoly plní samostatně 

a spolehlivě, pomoc vyhledává v 

případě potřeby. Řídí sám sebe při 

plnění rutinních úkolů, u náročnějších 

potřebuje pomoc. Samostatně získává 

informace. Je schopen vyjadřovat své 

názory odlišné od názoru skupiny 

/týmu. Nebojí se odpovědnosti a 

přijímá určitou míru rizika.  

Dokáže se samostatně rychle a pružně rozhodovat. 

Přistupuje k problémům proaktivně a s nasazením. 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 

odhadnout a rozložit. Dokáže si poradit i v 

nečekaných situacích. Plánuje a je schopen se 

dlouhodobě koncentrovat.  Nebojí se nést osobní 

riziko, protože jej umí dobře posoudit. 
3 3

Orientace na zákazníka

Vůči zákazníkům je neochotný, 

nevstřícný. Je uzavřený/á, má nechuť 

komunikovat. Neví nic o potřebách 

zákazníka a ani se o ně nezajímá. 

Nezvládá emoce, reaguje agresivně.

Je pasivní vůči zákazníkovi bez 

negativních projevů. Nedostatečně 

komunikuje se zákazníkem. Vyjadřované 

emoce nejsou vždy adekvátní situaci. 

Neuměle a nedostatečně posuzuje 

zákazníkovy potřeby. 

Snaží se vyhovět požadavkům a přáním 

zákazníků. Má vstřícné chování vůči 

zákazníkům. Ne vždy a včas předvídá a 

rozpoznává potřeby zákazníků. Má 

obavy z nových kontaktů. Komunikuje 

se zákazníkem a zvládá emoce.

 Dokáže zjistit a uspokojit zákazníkovy 

potřeby. Má vstřícné a příjemné 

chování. Uvědomuje si odpovědnost 

za zákazníkovu spokojenost. Snaží se 

získat zpětnou vazbu. Své emoce 

zvládá i ve vypjatých situacích. Je 

schopen se zákazníkem komunikovat a 

jít za hranice formální komunikace. 

Včas reaguje a vyřizuje požadavky 

zákazníků.

Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, 

má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli 

důvěryhodného poradce. Umí zákazníka přesvědčit 

a ovlivnit. Je schopen naslouchat a přesně pochopit 

potřeby a problémy zákazníků. Snaží se předcházet 

potřebám zákazníků.

4 4

Orientace na standardy a kvalitu

Nezná potřebné předpisy ani postupy.  

Odvádí nekvalitní práci, musí být 

kontrolován. Není na něj spolehnutí. 

Pracuje nesystematicky a nedodržuje 

termíny. Neřídí se pravidly.

Nezná všechny potřebné předpisy a 

postupy, má problémy s jejich 

dodržováním. Nedbá na kvalitu svá práce, 

musí být neustále kontrolován. Ne vždy se 

řídí pravidly. Velmi zřídka je na něj 

spolehnutí. Často pracuje nesystematicky 

a nedodržuje termíny.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a snaží se je dodržovat. Dbá 

na kvalitu své práce, ale ne vždy se mu/ji 

to daří. Řídí se pravidly. Většinou je na 

něj/ni spolehnutí. Snaží se odstraňovat 

odchylky, ve složitějších situacích 

potřebuje radu a pomoc. Dodržuje 

termíny, až na vyjímky.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a téměř vždy je dodržuje.

Dbá na kvalitu své práce. Kontroluje a 

ověřuje kvalitu provedené práce. Svou 

práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je zpravidla bez chyb.  Řídí 

se pravidly a dosahuje kvalitní 

výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí mu 

může důvěřovat. Odstraňuje odchylky. 

Je systematický a téměř vždy dodržuje 

termíny.  

Zná všechny firemní předpisy a dodržuje je. 

Dbá na kvalitu své práce i svých kolegů, 

podřízených. Kontroluje a ověřuje kvalitu 

provedené práce. Svou práci dělá pečlivě a 

výsledné zpracování je bez chyb.  Řídí se pravidly a 

dosahuje velmi kvalitní výstupy. Je na něj 

spolehnutí, okolí mu může důvěřovat. Je citlivý na 

odchylky a odstraňuje je. Je systematický a vždy 

dodržuje termíny.  Předchází chybám a 

nepřesnostem. Podporuje vytváření a zlepšování 

systému.
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Kreativní myšlení

Na změny a nové nápady reaguje 

negativně, preferuje stereotypní práci a 

postupy. Bojí se rizik a vyhýbá se jim. 

Nepřichází s novými nápady a náměty. 

Je vysoce závislý na stabilitě 

pracovního prostředí a postupů. 

Přenášet pozornost mezi úkoly je pro 

něj velmi náročné

Změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do 

té míry, která mu zajistí „přežití“.

S pomocí a na základě přesných instrukcí 

dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení. 

Nevyhledává 

riskantní řešení.  Obtížně se vyrovnává se 

změnami. Schopnost přenášet pozornost 

mezi úkoly má své limity.

Opakovaně přichází s náměty na 

zlepšení, ale zpravidla je nedokáže sám 

realizovat. Rizika vnímá, ale 

nevyhodnocuje je správně - snadno jej 

odradí od akce, nebo je podcení. 

Akceptuje pozvolné, postupně 

dávkované změny. Je schopen přenášet 

pozornost mezi úkoly, ale sám takové 

situace nevyhledává.

Aktivně vyhledává příležitosti ke 

změně či zlepšení a téměř vždy jej 

dokáže zrealizovat. Je schopen/a rizika 

rychle vyhodnotit a snaží se je 

eliminovat. Je flexibilní, otevřený 

změně.

Vytváří prostředí podporující vznik nových nápadů 

a změn, druhé podněcuje a využívá jejich podnětů. 

Sám přichází s novými nápady a řešeními a dokáže 

je realizovat v praxi. Kombinuje různé poznatky ve 

snaze zlepšit stávající postupy. Je schopen/na 

reagovat v nepředvídaných situacích a 

improvizovat.
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Řízení lidských zdrojů

Nemá ani základní znalost 

pracovněprávní legislativy. Neorientuje 

se v interních předpisech a normách v 

personální oblasti.

Základní znalost pracovněprávní 

legislativy. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální 

oblasti.

Znalost pracovněprávní legislativy a 

schopnost orientovat se v běžných 

pracovněprávních situacích na 

pracovišti. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální 

oblasti. Je schopen/na podílet se na 

některých personálních činnostech ve 

spolupráci s personalisty. Má základní 

znalost v oblasti BOZP. 

Zná pracovněprávní legislativu a 

zvládá běžné pracovněprávní situace 

na pracovišti. Zná úkoly a funkce ŘLZ, 

jejich význam. Orientuje se 

v problematice BOZP. Je schopen 

podílet se na všech personálních 

činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Je schopen nést 

zodpovědnost za rozhodování 

v záležitostech lidských zdrojů. Je 

schopen podílet se na tvorbě 

personálních politik a zvládá jejich 

zavádění do praxe. 

Zná pracovněprávní legislativu a je schopen/na 

poskytovat rady ostatním kolegům. Je odborníkem 

v oblasti ŘLZ, zná principy, taktiky a nástroje 

související s personálními činnostmi. Zná 

problematiku BOZP a ekologie. Je schopen/na 

nabízet moderní a inovativní postupy v oblastech 

ŘLZ.  Poskytuje kvalitní služby v každé oblasti 

ŘLZ. 4 4

Řízení výroby

Nemá ani základní znalost výrobního 

procesu a organizace práce na 

pracovištích. Má jen chabé povědomí o 

produktech organizace.

Má základní znalost výrobního procesu a 

organizace práce na pracovištích. Má 

povědomí o produktech organizace.

Zná výrobní proces a organizaci práce 

na všech pracovištích. Zná produkty 

organizace. 

Dobře zná výrobní proces a organizaci 

práce na všech pracovištích. Zná dobře 

produkty organizace. Má základní 

znalost výrobní technologie. Zná 

výrobní strategii organizace. Má 

přehled o plnění ukazatelů výroby.

Dokonale zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Ovládá výrobní technologii 

všech produktů. Implementuje výrobní strategii  

organizace. Podílí se na standardizování výrobních 

procesů a vytváří normy. 3 3

Řízení financí

Neorientuje se v oblasti financí. 

Nechápe základní principy hospodaření 

podniku. Neorientuje se v účetní a 

daňové problematice, nechápe základní 

souvislosti.

Povrchní znalosti v oblasti financí. Chápe 

základní principy hospodaření podniku. 

Orientuje se v účetní a daňové 

problematice, chápe základní souvislosti.

Základní znalost finančních ukazatelů a 

finančního řízení podniku. Orientuje se v 

účetní a daňové problematice. Orientuje 

se ve finančních výkazech podniku. 

Velmi dobrá znalost finanční analýzy a 

finančních ukazatelů. Chápe podstatu a 

principy finančního řízení podniku v 

souvislostech. Výborná orientace ve 

finančních výkazech a v jejich 

využívání. Znalost účetní a daňové 

soustavy a mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví (IFRS). Znalost 

legislativy související s účetní a 

daňovou problematikou.

Znalost cash managementu a řízení likvidity. 

Znalost pokročilých technik řízení ziskovosti. 

Orientace v podnikovém plánování a forecastingu. 

Orientace ve finančním účetnictví a reportingu. 

Znalost mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Znalost legislativy související s 

účetní a daňovou problematikou.
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1 2 3 4 5
Cílová 

hodnota

Důležitost 

kompetence

Strategické myšlení

Nemá strategické myšlení. Není 

schopen/na dopředu odhadnout možné 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující 

podnikatelské aktivity. Plánuje pouze 

operativně.

Při spolupráci na tvorbě strategie 

potřebuje kontrolu a dohled. V 

jednoduchých situacích je schopen/a 

dopředu odhadnout možné vnitřní a vnější 

faktory ovluvňující podnikatelské aktivity.

Je schope/na spolupracovat při tvorbě 

strategie. Myslí dopředu. Je schopen/na 

dopředu  odhadnout možné vnitřní a 

vnější faktory ovlivňující podnikatelské 

aktivity. Není schopen/na uvažovat v 

širších souvislostech. 

Myslí strategicky. Předvídá a zvažuje 

širší souvislosti.  Je schopen/na 

samostatně se podílet  na tvorbě 

strategie. Projevuje podnikatelského 

ducha.

Myslí strategicky.  Vytváří a sděluje ostatním 

jasnou vizi a strategii. Předvídá a uvažuje v 

širokém rámci napříč jednotlivými specializacemi a 

chápe složité vzájemné vazby. Zavádí a udržuje v 

chodu systémy, nástroje a opatření podporující 

příslušnou strategii.
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Time Management

Neplánuje, úkoly plní nahodile.  Sám 

plní úkoly nesystematicky, potřebuje 

být řízen. Organizační věci řeší až ve 

chvíli, kdy jsou neodkladné

Je schopen plánovat konkrétní činnosti a 

aktivity. Nerozlišuje priority. Zajistí si 

základní zdroje a má hrubý časový odhad. 

Vyhodnocuje jen aktuální situaci. 

Je schopen rozlišovat dlouhodobé a 

krátkodobé plány. Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité, ne vždy podle toho 

jedná.  V případě nutnosti vytváří 

varianty plánu, nedokáže však o nich 

rozhodovat samostatně.

Dokáže organizovat svoji činnost. Umí 

skloubit svou činnost s činností a plány 

ostatních. Deleguje jen vyjímečně, 

zpravidla pod tlakem.

Plánuje krátkodobě i dlouhodobě v 

souladu s plány okolí.  Dokáže rozlišit 

naléhavé a důležité a podle toho se 

rozhoduje i jedná. Vytváří varianty 

plánu, ve standardních situacích se 

samostatně rozhoduje.

Plánuje potřebné zdroje a čas.

Standardně organizuje činnost svou a 

je schopen zorganizovat činnost 

druhých. Téměř vždy deleguje 

rozvážně a cíleně.

Plánuje efektivně. Dokáže se samostatně 

rozhodovat i v kritických situacích.

Rozhoduje se na základě priorit. Vytváří varianty 

plánu tak, aby efektivně směřovaly ke stanovenému 

cíli. Plánuje potřebné zdroje i jejich efektivní 

využití a čas. Sleduje a hodnotí naplňování cílů, 

plánů a aktivit k nim směřujících a podle toho 

jedná. Rozvážně a cíleně deleguje.
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Orientace na výsledek

Nedosahuje požadovaného výkonu, je 

nespolehlivý. Nedokáže si stanovit své 

osobní cíle. Jeho práce se neorientuje 

na výkon a výsledek. Nereflektuje na 

zpětnou vazbu, sleduje pouze osobní 

cíle. Jeho pracovní výkon musí být 

neustále a důsledně kontrolován.

Snaží se plnit úkoly, ale potýká se přitom 

s problémy. Vykonává zadané úkoly, ale 

nepřemýšlí nad jejich smyslem, musí být 

často kontrolován. Snaží se podávat 

výkon, avšak ne vždy dosáhne 

požadovaného výsledku. Není schopen se 

rychle rozhodovat. Není schopen 

poskytovat včasnou a přímou zpětnou 

vazbu.

Umí si stanovit své osobní cíle a snaží 

se o jejich dosažení. Úkoly plní v 

požadovaném termínu, zůstává-li však 

bez kontroly, hrozí, že poleví. Většinou 

dosahuje stabilního výkonu, vyjímečně 

se potýká s problémy. Snaží se 

orientovat na výkon i na výsledek, ale ne 

vždy se mu to daří. Je ochoten se v 

případě potřeby dále rozvíjet. Ne vždy 

se umí rychle rozhodnout, potřebuje čas. 

Snaží se poskytovat včasnou a přímou 

zpětnou vazbu.

Jeho výkon je spolehlivý a stabilní. 

Stanovuje si náročné, ale dosažitelné 

cíle. Orientuje se na výkon i na 

výsledek. Je schopen sebekontroly a 

sebemotivace, včetně 

sebezdokonalování. Je schopen rychle 

reagovat. Úkoly plní v požadovaném 

termínu. Poradí si i v komplikovaných 

situacích. Konstruktivně zpětnou 

vazbu přijímá i poskytuje.

Jeho výkon a výsledek je nadstandardní. Stanovuje 

si náročné, ale dosažitelné cíle. Má potřebu 

dotázhnout věci do konce. Úkoly se snaží zvládnout 

v co nejkratším čase. Reaguje rychle a bez otálení. 

Je zaměřen na řešení a zlepšení, nikov na hledání 

viníka. Dokáže jednat, i když nemá všechny 

potřebné informace. Nenechá se odradit 

komplikacemi, překonává a řeší je. Je motivován a 

motivuje ostatní, včetně sebezdokonalování. 

Konstruktivně zpětnou vazbu přijímá i poskytuje a 

v návaznosti na ni navrhuje řešení.

4 4

Leadership

Odmítá odpovědnost za tým, nestojí o 

pozici leadera nebo ji nezvládá. 

Nevěnuje pozornost zlepšování a 

rozvíjení svých podřízených. Nedokáže 

lidi motivovat. 

 Přijímá odpovědnost za výkon 

týmu/skupiny, jen pokud je to po něm/ní 

požadováno.  Má rezervy v kontrole 

termínů a plnění úkolů. O rozvíjení 

ostatní dbá jen v důsledku přinucení. 

Nemotivuje dostatečně nebo včas.

Odpovědnost přiměřená požadavkům 

práce. V kontrole výsledků má stále 

rezervy. Nevyužívá formální autority. 

Dává ostatním instrukce a užitečné rady. 

Zpravidla dovede motivovat. Respektuje 

nutné požadavky na zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců.

 Zřetelně cítí odpovědnost za svá 

rozhodnutí i pracovní výsledky. Dává 

lidi „dohromady“. Kontroluje realizaci 

cílů a úkolů. Využívá formální 

autoritu a moc správným způsobem. 

Prosazuje týmového ducha a snaží se 

zvyšovat výkonnost týmu/skupiny. 

Podporuje vzdělávání a rozvoj 

ostatních. Dobře motivuje. 

Jednoznačně přebírá zodpovědnost za výsledky 

týmu/skupiny a to i v případě neúspěchu. Je 

vynikajícím příkladem pro druhé. Dokáže využívat 

potenciál druhých lidí. Chová se jako vůdce. 

Aktivně využívá všech motivačních nástrojů, 

dokáže lidi získat pro věc. Cíleně rozvíjí, 

povzbuzuje ostatní členy týmu/skupiny při 

přebírání odpovědnosti za dílčí výsledky 

týmu/skupiny. Uznává a oceňuje výkonnost a 

výsledky týmu/skupiny. Aktivně vyhledává 

možnosti zvýšení kvalifikace svých podřízených, 

cíleně jim předává své znalosti a zkušenosti.
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Kompetenční stupnice
Hodnocení

Kompetenční stupnice definuje zvýšení úrovně znalostí/zkušeností pro každou kompetenci. Cílová hodnota udává očekávanou úroveň kompetence pro danou pozici.

Kompetenční stupnice (1-5) 

Úroveň 1 = Slabá = Žádné znalosti, dovednosti a schopnosti v dané kompetenci

Úroveň 2 = Základní = Základní znalosti, potřebuje podporu a vedení pro používání kompetence. 

Úroveň 3 = Střední = je schopen používat danou kompetenci, ale potřebuje určité rady a pomoc.

Úroveň 4 = Vysoká = Dobré znalosti a dovednosti, pracuje samostatně, má určité zkušenosti s používáním kompetence.

Úroveň 5 = Excelentní = Pokročilé znalosti a dovednosti, poskytuje návod a určuje směr ostatním.



Sounáležitost

Nezná hodnoty organizace, nemá 

povědomí o její vizi a strategii.

Zná hodnoty organizace, má povědomí o 

její vizi a strategii. 

Zná, prosazuje a je schopen vysvětlil 

hodnoty oragnizace. Zná strategii, vizi a 

politiku organizace.

Je ztotožněn s politikou organizace, 

uplatňuje ji. Je v souladu s hodnotami 

organizace. Zná vizi a strategii 

organizace. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co 

slíbí. Podílí se na šíření dobrého 

jména organizace. Vnímá potřeby 

organizace. Odhodlaně přistupuje k 

povinnostem a úkolům. Iniciuje a 

vyžaduje zlepšení.

Je ztotožněn s politikou organizace, uplatňuje ji. 

Bere a podporuje hodnoty organizace jako jeho/její 

vlastní a je vzorem pro druhé. Zná vizi a strategii 

organizace a je schopen/na vysvětlit ostatním jejich 

vliv na jejich každodenní práci. Slova a činy jsou v 

souladu – dělá, co říká; dodrží, co slíbí. Podílí se 

na šíření dobrého jména organizace. Vnímá 

potřeby organizace. Odstraňuje bariéry uvnitř 

organizace – typu „my“ a „oni“. Pracuje odhodlaně 

a s maximálním nasazením. Iniciuje a vyžaduje 

zlepšení, vybízí ostatní k neustálému rozvoji 

organizace.
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Komunikace

Formulování myšlenek jak v písemné, 

tak ústní podobě je značně 

problematické. Schopnost naslouchat 

druhým je omezená. Předávání 

informací ostatním je nahodilé, 

sporadické a kusé.    

Formulování myšlenek, zejména v 

písemné podobě, je pro něj/ni 

problematické. Mívá problémy s 

nasloucháním. Informace předává 

ostatním pouze na vyžádání. Jeho/její 

reakce na nečekané situace nelze 

předvídat. 

V běžných situacích jasně a 

srozumitelně formuluje své myšlenky 

jak v mluvené, tak písemné podobě. 

Naslouchá ostatním bez větších obtíží. 

Reaguje přiměřeně na vzniklou situaci. 

Ne vždy komunikuje srozumitelným 

způsobem. Na vzniklou situaci reaguje 

přiměřeně.

 Formulování myšlenek v písemné i 

ústní podobě je na velmi dobré úrovni.

Aktivně naslouchá ostatním.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování 

je pro něj přirozené. Dokáže 

prezentovat před skupinou. Vytváří 

prostředí, aby komunikovali i druzí. 

Vítá a rozvíjí názory ostatních.

 Formulování myšlenek v písemné i ústní podobě je 

na výborné úrovni. Praktikuje aktivní naslouchání 

bez výjimky za všech okolností.

Zdravé a přiměřené sebeprosazování je pro něj 

přirozené. Dokáže prezentovat na velkém fóru a 

svým projevem dokáže druhé přesvědčit. Dokáže 

od jiných získat jejich skutečné názory a pracovat s 

nimi.
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Týmová práce

 Spolupráce s ním je velmi 

problematická. Ochota pracovat ve 

skupině směrem ke společnému cíli je 

zanedbatelná.  Informace poskytuje jen 

na vyžádání.

Pracuje v týmu, pokud je vyzván. Je spíše 

pasivní než aktivní. Má nízkou 

identifikaci se skupinovým cílem, dělá jen 

to, co je nezbytně nutné. 

Je spíše aktivní než pasívní. 

Spolupracuje v týmu a je schopen se 

přizpůsobit požadovanému chování. 

Informace sdílí, avšak sám je aktivně 

nenabízí. Respektuje týmové cíle.

V rámci týmu aktivně spolupracuje a 

zaujímá pozitivní roli v týmu. Sdílí a 

nabízí informace. Své aktivity směřuje 

k týmovému cíli. Bere v úvahu nápady 

a stanoviska druhých.

V týmu zaujímá roli nenuceného leadera, má 

přirozenou autoritu. Cení si pokroku druhých a těší 

se z jejich úspěchu. Podporuje spolupráci jako 

preferovaný pracovní styl. Je schopen spolupráce v 

multikulturálních týmech.   
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Samostatnost

Nedokáže se samostatně rozhodovat. 

Neplní s jistotou aní jednoduché a 

přesně definované úkoly.  Je závislý/á 

na skupinovém myšlení.

Samostatně plní pouze jednoduché přesně 

definované úkoly. Potřebuje dohled a 

kontrolu.  Podléhá skupinovému myšlení.

Samostatně a spolehlivě plní běžné 

úkoly, u nových a problematických 

úkolů potřebuje dohled a kontrolu. 

Vyhovují mu směrnice a instrukce, podle 

kterých se orientuje. Je schopen se 

rozhodnut bez ohledu na skupinové 

myšlení, když se může opřít o manuál, 

předpis.

Všechny zadané úkoly plní samostatně 

a spolehlivě, pomoc vyhledává v 

případě potřeby. Řídí sám sebe při 

plnění rutinních úkolů, u náročnějších 

potřebuje pomoc. Samostatně získává 

informace. Je schopen vyjadřovat své 

názory odlišné od názoru skupiny 

/týmu. Nebojí se odpovědnosti a 

přijímá určitou míru rizika.  

Dokáže se samostatně rychle a pružně rozhodovat. 

Přistupuje k problémům proaktivně a s nasazením. 

Při plnění úkolů řídí sám sebe, umí své síly 

odhadnout a rozložit. Dokáže si poradit i v 

nečekaných situacích. Plánuje a je schopen se 

dlouhodobě koncentrovat.  Nebojí se nést osobní 

riziko, protože jej umí dobře posoudit. 
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Orientace na zákazníka

Vůči zákazníkům je neochotný, 

nevstřícný. Je uzavřený/á, má nechuť 

komunikovat. Neví nic o potřebách 

zákazníka a ani se o ně nezajímá. 

Nezvládá emoce, reaguje agresivně.

Je pasivní vůči zákazníkovi bez 

negativních projevů. Nedostatečně 

komunikuje se zákazníkem. Vyjadřované 

emoce nejsou vždy adekvátní situaci. 

Neuměle a nedostatečně posuzuje 

zákazníkovy potřeby. 

Snaží se vyhovět požadavkům a přáním 

zákazníků. Má vstřícné chování vůči 

zákazníkům. Ne vždy a včas předvídá a 

rozpoznává potřeby zákazníků. Má 

obavy z nových kontaktů. Komunikuje 

se zákazníkem a zvládá emoce.

 Dokáže zjistit a uspokojit 

zákazníkovy potřeby. Má vstřícné a 

příjemné chování. Uvědomuje si 

odpovědnost za zákazníkovu 

spokojenost. Snaží se získat zpětnou 

vazbu. Své emoce zvládá i ve 

vypjatých situacích. Je schopen se 

zákazníkem komunikovat a jít za 

hranice formální komunikace. Včas 

reaguje a vyřizuje požadavky 

zákazníků.

Je vzorem vstřícného chování a vystupování vůči 

zákazníkům. Systematicky buduje a udržuje vztahy, 

má snahu o jejich neustálé zlepšování. Zastává roli 

důvěryhodného poradce. Umí zákazníka přesvědčit 

a ovlivnit. Je schopen naslouchat a přesně pochopit 

potřeby a problémy zákazníků. Snaží se předcházet 

potřebám zákazníků. 3 3
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Orientace na standardy a kvalitu

Nezná potřebné předpisy ani postupy.  

Odvádí nekvalitní práci, musí být 

kontrolován. Není na něj spolehnutí. 

Pracuje nesystematicky a nedodržuje 

termíny. Neřídí se pravidly.

Nezná všechny potřebné předpisy a 

postupy, má problémy s jejich 

dodržováním. Nedbá na kvalitu svá práce, 

musí být neustále kontrolován. Ne vždy se 

řídí pravidly. Velmi zřídka je na něj 

spolehnutí. Často pracuje nesystematicky 

a nedodržuje termíny.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a snaží se je dodržovat. Dbá 

na kvalitu své práce, ale ne vždy se mu/ji 

to daří. Řídí se pravidly. Většinou je na 

něj/ni spolehnutí. Snaží se odstraňovat 

odchylky, ve složitějších situacích 

potřebuje radu a pomoc. Dodržuje 

termíny, až na vyjímky.

Zná všechny předpisy a postupy pro 

svou práci a téměř vždy je dodržuje.

Dbá na kvalitu své práce. Kontroluje a 

ověřuje kvalitu provedené práce. Svou 

práci dělá pečlivě a výsledné 

zpracování je zpravidla bez chyb.  

Řídí se pravidly a dosahuje kvalitní 

výstupy. Je na něj spolehnutí, okolí 

mu může důvěřovat. Odstraňuje 

odchylky. Je systematický a téměř 

vždy dodržuje termíny.  

Zná všechny firemní předpisy a dodržuje je. 

Dbá na kvalitu své práce i svých kolegů, 

podřízených. Kontroluje a ověřuje kvalitu 

provedené práce. Svou práci dělá pečlivě a 

výsledné zpracování je bez chyb.  Řídí se pravidly 

a dosahuje velmi kvalitní výstupy. Je na něj 

spolehnutí, okolí mu může důvěřovat. Je citlivý na 

odchylky a odstraňuje je. Je systematický a vždy 

dodržuje termíny.  Předchází chybám a 

nepřesnostem. Podporuje vytváření a zlepšování 

systému.

4 4

Kreativní myšlení

Na změny a nové nápady reaguje 

negativně, preferuje stereotypní práci a 

postupy. Bojí se rizik a vyhýbá se jim. 

Nepřichází s novými nápady a náměty. 

Je vysoce závislý na stabilitě 

pracovního prostředí a postupů. 

Přenášet pozornost mezi úkoly je pro 

něj velmi náročné

Změnám se dokáže přizpůsobit, ale jen do 

té míry, která mu zajistí „přežití“.

S pomocí a na základě přesných instrukcí 

dokáže vymyslet jednoduchá zlepšení. 

Nevyhledává 

riskantní řešení.  Obtížně se vyrovnává se 

změnami. Schopnost přenášet pozornost 

mezi úkoly má své limity.

Opakovaně přichází s náměty na 

zlepšení, ale zpravidla je nedokáže sám 

realizovat. Rizika vnímá, ale 

nevyhodnocuje je správně - snadno jej 

odradí od akce, nebo je podcení. 

Akceptuje pozvolné, postupně 

dávkované změny. Je schopen přenášet 

pozornost mezi úkoly, ale sám takové 

situace nevyhledává.

Aktivně vyhledává příležitosti ke 

změně či zlepšení a téměř vždy jej 

dokáže zrealizovat. Je schopen/a rizika 

rychle vyhodnotit a snaží se je 

eliminovat. Je flexibilní, otevřený 

změně.

Vytváří prostředí podporující vznik nových nápadů 

a změn, druhé podněcuje a využívá jejich podnětů. 

Sám přichází s novými nápady a řešeními a dokáže 

je realizovat v praxi. Kombinuje různé poznatky ve 

snaze zlepšit stávající postupy. Je schopen/na 

reagovat v nepředvídaných situacích a 

improvizovat.

4 3

Řízení lidských zdrojů

Nemá ani základní znalost 

pracovněprávní legislativy. Neorientuje 

se v interních předpisech a normách v 

personální oblasti.

Základní znalost pracovněprávní 

legislativy. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální 

oblasti.

Znalost pracovněprávní legislativy a 

schopnost orientovat se v běžných 

pracovněprávních situacích na 

pracovišti. Orientuje se v interních 

předpisech a normách v personální 

oblasti. Je schopen/na podílet se na 

některých personálních činnostech ve 

spolupráci s personalisty. Má základní 

znalost v oblasti BOZP. 

Zná pracovněprávní legislativu a 

zvládá běžné pracovněprávní situace 

na pracovišti. Zná úkoly a funkce 

ŘLZ, jejich význam. Orientuje se 

v problematice BOZP. Je schopen 

podílet se na všech personálních 

činnostech ve spolupráci 

s personalisty. Je schopen nést 

zodpovědnost za rozhodování 

v záležitostech lidských zdrojů. Je 

schopen podílet se na tvorbě 

personálních politik a zvládá jejich 

zavádění do praxe. 

Zná pracovněprávní legislativu a je schopen/na 

poskytovat rady ostatním kolegům. Je odborníkem 

v oblasti ŘLZ, zná principy, taktiky a nástroje 

související s personálními činnostmi. Zná 

problematiku BOZP a ekologie. Je schopen/na 

nabízet moderní a inovativní postupy v oblastech 

ŘLZ.  Poskytuje kvalitní služby v každé oblasti 

ŘLZ. 3 3

Řízení výroby

Nemá ani základní znalost výrobního 

procesu a organizace práce na 

pracovištích. Má jen chabé povědomí o 

produktech organizace.

Má základní znalost výrobního procesu a 

organizace práce na pracovištích. Má 

povědomí o produktech organizace.

Zná výrobní proces a organizaci práce 

na všech pracovištích. Zná produkty 

organizace. 

Dobře zná výrobní proces a organizaci 

práce na všech pracovištích. Zná 

dobře produkty organizace. Má 

základní znalost výrobní technologie. 

Zná výrobní strategii organizace. Má 

přehled o plnění ukazatelů výroby.

Dokonale zná výrobní proces a organizaci práce na 

všech pracovištích. Ovládá výrobní technologii 

všech produktů. Implementuje výrobní strategii  

organizace. Podílí se na standardizování výrobních 

procesů a vytváří normy. 4 4

Řízení financí

Neorientuje se v oblasti financí. 

Nechápe základní principy hospodaření 

podniku. Neorientuje se v účetní a 

daňové problematice, nechápe základní 

souvislosti.

Povrchní znalosti v oblasti financí. Chápe 

základní principy hospodaření podniku. 

Orientuje se v účetní a daňové 

problematice, chápe základní souvislosti.

Základní znalost finančních ukazatelů a 

finančního řízení podniku. Orientuje se 

v účetní a daňové problematice. 

Orientuje se ve finančních výkazech 

podniku. 

Velmi dobrá znalost finanční analýzy 

a finančních ukazatelů. Chápe 

podstatu a principy finančního řízení 

podniku v souvislostech. Výborná 

orientace ve finančních výkazech a v 

jejich využívání. Znalost účetní a 

daňové soustavy a mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví 

(IFRS). Znalost legislativy související 

s účetní a daňovou problematikou.

Znalost cash managementu a řízení likvidity. 

Znalost pokročilých technik řízení ziskovosti. 

Orientace v podnikovém plánování a forecastingu. 

Orientace ve finančním účetnictví a reportingu. 

Znalost mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Znalost legislativy související 

s účetní a daňovou problematikou. 2 2
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Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Finanční ředitel (GŘ)

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 2 1/2 1,0000 31,08% 0,9491 3,0536

Interpersonální kompetence 1/2 1 1/2 0,6300 19,58% 0,5979 3,0536

Technické kompetence 2 2 1 1,5874 49,34% 1,5066 3,0536

3,2174 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 1/2 1/3 1 0,6389 15,09% 0,6131 4,0632

Strategické myšlení 2 1 1/2 2 1,1892 28,09% 1,1647 4,1468

Orientace na výsledek 3 2 1 1 1,5651 36,96% 1,5827 4,2817

Time management 1 1/2 1 1 0,8409 19,86% 0,8596 4,3282

4,2341 100,00% lmax= 4,2050

RI= 0,900 CI= 0,0683

N= 4 CR=CI/RI 0,0759



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/3 1/2 1/2 1 0,6084 12,12% 0,6165 5,0867

Komunikace 1 1 2 1/2 2 1,1487 22,88% 1,1970 5,2308

Týmová práce 2 1/2 1 1 1/3 0,8027 15,99% 0,8814 5,5114

Samostatnost 2 2 1 1 2 1,5157 30,20% 1,5381 5,0938

Orientace na zákazníka 1 1/2 3 1/2 1 0,9441 18,81% 1,0544 5,6063

5,0196 100,00% lmax= 5,3058

RI= 1,120 CI= 0,0765

N= 5 CR=CI/RI 0,0683

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 2 2 2 1/2 1,3195 23,25% 1,2264 5,2751

Kreativní myšlení 1/2 1 1/4 1/2 1/3 0,4611 8,12% 0,4299 5,2921

Řízení lidských zdrojů 1/2 4 1 3 1/3 1,1487 20,24% 1,1332 5,5991

Řízení výroby 1/2 2 1/3 1 1/2 0,6988 12,31% 0,6497 5,2766

Řízení financí 2 3 3 2 1 2,0477 36,08% 1,9228 5,3298

5,6758 100,00% lmax= 5,3545

RI= 1,120 CI= 0,0886

N= 5 CR=CI/RI 0,0791



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Hlavní účetní (GŘ)

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 4 1/4 1,0000 22,90% 0,7046 3,0764

Interpersonální kompetence 1/4 1 1/7 0,3293 7,54% 0,2321 3,0764

Technické kompetence 4 7 1 3,0366 69,55% 2,1397 3,0764

4,3659 100,00% lmax= 3,0764

RI= 0,580 CI= 0,0382

N= 3 CR=CI/RI 0,0659



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/6 1/4 0,5373 10,18% 0,4213 4,1367

Strategické myšlení 1/2 1 1/5 1/4 0,3976 7,54% 0,3098 4,1102

Orientace na výsledek 6 5 1 1 2,3403 44,36% 1,8108 4,0815

Time management 4 4 1 1 2,0000 37,91% 1,5317 4,0400

5,2753 100,00% lmax= 4,0921

RI= 0,900 CI= 0,0307

N= 4 CR=CI/RI 0,0341



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/3 1/3 1/4 1/2 0,4251 7,69% 0,3756 4,8861

Komunikace 1 1 2 2 3 1,6438 29,72% 1,7333 5,8316

Týmová práce 3 1/2 1 1/3 3 1,0845 19,61% 1,0051 5,1256

Samostatnost 4 1/2 3 1 3 1,7826 32,23% 1,6891 5,2401

Orientace na zákazníka 2 1/3 1/3 1/3 1 0,5942 10,74% 0,5331 4,9614

5,5302 100,00% lmax= 5,2090

RI= 1,120 CI= 0,0522

N= 5 CR=CI/RI 0,0466

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 4 1/2 3 1/3 1,1487 18,93% 1,0280 5,4316

Kreativní myšlení 1/4 1 1/4 1/3 1/5 0,3342 5,51% 0,2867 5,2079

Řízení lidských zdrojů 2 4 1 3 2 2,1689 35,74% 1,8679 5,2270

Řízení výroby 1/3 3 1/3 1 1/2 0,6988 11,51% 0,6041 5,2468

Řízení financí 3 5 1/2 2 1 1,7188 28,32% 1,5352 5,4212

6,0694 100,00% lmax= 5,3069

RI= 1,120 CI= 0,0767

N= 5 CR=CI/RI 0,0685



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Obchodní manažer (GŘ)

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1/2 1/2 0,6300 19,58% 0,5979 3,0536

Interpersonální kompetence 2 1 2 1,5874 49,34% 1,5066 3,0536

Technické kompetence 2 1/2 1 1,0000 31,08% 0,9491 3,0536

3,2174 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/4 3 1,1067 22,47% 0,9795 4,3594

Strategické myšlení 1/2 1 1/4 1/2 0,5000 10,15% 0,4172 4,1093

Orientace na výsledek 4 4 1 3 2,6321 53,44% 2,2574 4,2242

Time management 1/3 2 1/3 1 0,6866 13,94% 0,5955 4,2716

4,9254 100,00% lmax= 4,2411

RI= 0,900 CI= 0,0804

N= 4 CR=CI/RI 0,0893



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/2 1/2 1/2 0,5743 10,61% 0,5530 5,2141

Komunikace 1 1 2 1 1/2 1,0000 18,47% 0,9299 5,0357

Týmová práce 2 1/2 1 1/3 1/3 0,6444 11,90% 0,6202 5,2119

Samostatnost 2 1 3 1 1/3 1,1487 21,21% 1,0920 5,1477

Orientace na zákazníka 2 2 3 3 1 2,0477 37,81% 1,9530 5,1647

5,4151 100,00% lmax= 5,1548

RI= 1,120 CI= 0,0387

N= 5 CR=CI/RI 0,0346

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 2 1/2 3 1/2 1,0845 18,84% 1,0342 5,4889

Kreativní myšlení 1/2 1 1/4 1/3 1/3 0,4251 7,39% 0,3826 5,1796

Řízení lidských zdrojů 2 4 1 2 3 2,1689 37,68% 2,0001 5,3080

Řízení výroby 1/3 3 1/2 1 1/2 0,7579 13,17% 0,7191 5,4614

Řízení financí 2 3 1/3 2 1 1,3195 22,92% 1,2166 5,3070

5,7559 100,00% lmax= 5,3490

RI= 1,120 CI= 0,0872

N= 5 CR=CI/RI 0,0779



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Vedoucí personálního oddělení    (GŘ)

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1/3 1/3 0,4807 13,96% 0,4264 3,0536

Interpersonální kompetence 3 1 2 1,8171 52,78% 1,6118 3,0536

Technické kompetence 3 1/2 1 1,1447 33,25% 1,0154 3,0536

3,4426 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/4 1/4 0,5946 11,90% 0,4888 4,1089

Strategické myšlení 1/2 1 1/5 1/3 0,4273 8,55% 0,3537 4,1376

Orientace na výsledek 4 5 1 1 2,1147 42,31% 1,6989 4,0151

Time management 4 3 1 1 1,8612 37,24% 1,5279 4,1028

4,9978 100,00% lmax= 4,0911

RI= 0,900 CI= 0,0304

N= 4 CR=CI/RI 0,0337



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 3 1/2 3 1,1761 21,26% 1,1925 5,6089

Komunikace 1 1 5 2 3 1,9744 35,69% 1,8005 5,0448

Týmová práce 1/3 1/5 1 1/3 1/3 0,3749 6,78% 0,3309 4,8829

Samostatnost 2 1/2 3 1 1/2 1,0845 19,60% 1,0863 5,5415

Orientace na zákazníka 1/3 1/3 3 2 1 0,9221 16,67% 0,9519 5,7108

5,5319 100,00% lmax= 5,3578

RI= 1,120 CI= 0,0894

N= 5 CR=CI/RI 0,0799

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 4 1/2 3 4 1,8882 30,00% 1,5683 5,2284

Kreativní myšlení 1/4 1 1/4 1/3 1/3 0,3701 5,88% 0,3146 5,3498

Řízení lidských zdrojů 2 4 1 3 4 2,4915 39,58% 2,0662 5,2202

Řízení výroby 1/3 3 1/3 1 2 0,9221 14,65% 0,7527 5,1383

Řízení financí 1/4 3 1/4 1/2 1 0,6229 9,90% 0,5225 5,2807

6,2947 100,00% lmax= 5,2435

RI= 1,120 CI= 0,0609

N= 5 CR=CI/RI 0,0543



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Výrobní ředitel (GŘ)

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 3 1/2 1,1447 33,25% 1,0154 3,0536

Interpersonální kompetence 1/3 1 1/3 0,4807 13,96% 0,4264 3,0536

Technické kompetence 2 3 1 1,8171 52,78% 1,6118 3,0536

3,4426 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/4 2 1,0000 21,78% 0,9386 4,3097

Strategické myšlení 1/2 1 1/3 1/2 0,5373 11,70% 0,4782 4,0863

Orientace na výsledek 4 3 1 2 2,2134 48,21% 2,0705 4,2953

Time management 1/2 2 1/2 1 0,8409 18,31% 0,7671 4,1886

4,5915 100,00% lmax= 4,2200

RI= 0,900 CI= 0,0733

N= 4 CR=CI/RI 0,0815



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/3 1/2 1/4 0,4611 8,54% 0,4168 4,8795

Komunikace 1 1 1/2 2 1/3 0,8027 14,87% 0,8367 5,6258

Týmová práce 3 2 1 1/2 1 1,2457 23,08% 1,2269 5,3162

Samostatnost 2 1/2 2 1 1/2 1,0000 18,53% 1,0669 5,7590

Orientace na zákazníka 4 3 1 2 1 1,8882 34,98% 1,7390 4,9711

5,3977 100,00% lmax= 5,3103

RI= 1,120 CI= 0,0776

N= 5 CR=CI/RI 0,0693

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 1 1/2 1 4 1,1487 20,87% 1,1409 5,4675

Kreativní myšlení 1 1 2 1/3 3 1,1487 20,87% 1,1202 5,3687

Řízení lidských zdrojů 2 1/2 1 1/2 2 1,0000 18,16% 1,0197 5,6133

Řízení výroby 1 3 2 1 3 1,7826 32,38% 1,7534 5,4150

Řízení financí 1/4 1/3 1/2 1/3 1 0,4251 7,72% 0,3977 5,1499

5,5051 100,00% lmax= 5,4029

RI= 1,120 CI= 0,1007

N= 5 CR=CI/RI 0,0899



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Finanční ředitel

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 2 1/2 1,0000 31,08% 0,9491 3,0536

Interpersonální kompetence 1/2 1 1/2 0,6300 19,58% 0,5979 3,0536

Technické kompetence 2 2 1 1,5874 49,34% 1,5066 3,0536

3,2174 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/2 2 1,1892 28,33% 1,2114 4,2764

Strategické myšlení 1/2 1 1/2 1/2 0,5946 14,16% 0,5708 4,0301

Orientace na výsledek 2 2 1 1 1,4142 33,69% 1,4249 4,2298

Time management 1/2 2 1 1 1,0000 23,82% 1,0000 4,1980

4,1980 100,00% lmax= 4,1836

RI= 0,900 CI= 0,0612

N= 4 CR=CI/RI 0,0680



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/3 1/2 2 0,6988 12,93% 0,6617 5,1187

Komunikace 1 1 1 1/2 3 1,0845 20,06% 1,0060 5,0146

Týmová práce 3 1 1 1/2 2 1,2457 23,05% 1,1743 5,0954

Samostatnost 2 2 2 1 3 1,8882 34,93% 1,7410 4,9843

Orientace na zákazníka 1/2 1/3 1/2 1/3 1 0,4884 9,03% 0,4535 5,0199

5,4056 100,00% lmax= 5,0466

RI= 1,120 CI= 0,0116

N= 5 CR=CI/RI 0,0104

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 3 2 2 1/2 1,4310 24,96% 1,2950 5,1882

Kreativní myšlení 1/3 1 1/4 1/2 1/2 0,4611 8,04% 0,4485 5,5769

Řízení lidských zdrojů 1/2 4 1 3 1/3 1,1487 20,04% 1,1032 5,5055

Řízení výroby 1/2 2 1/3 1 1/3 0,6444 11,24% 0,5839 5,1947

Řízení financí 2 2 3 3 1 2,0477 35,72% 1,9556 5,4750

5,7328 100,00% lmax= 5,3881

RI= 1,120 CI= 0,0970

N= 5 CR=CI/RI 0,0866



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Hlavní účetní

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1/4 1/5 0,3684 9,74% 0,2946 3,0246

Interpersonální kompetence 4 1 1/2 1,2599 33,31% 1,0074 3,0246

Technické kompetence 5 2 1 2,1544 56,95% 1,7226 3,0246

3,7828 100,00% lmax= 3,0246

RI= 0,580 CI= 0,0123

N= 3 CR=CI/RI 0,0212



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 3 1/4 1/2 0,7825 16,14% 0,6707 4,1558

Strategické myšlení 1/3 1 1/5 1/3 0,3861 7,96% 0,3283 4,1222

Orientace na výsledek 4 5 1 1 2,1147 43,62% 1,8027 4,1331

Time management 2 3 1 1 1,5651 32,28% 1,3207 4,0913

4,8485 100,00% lmax= 4,1256

RI= 0,900 CI= 0,0419

N= 4 CR=CI/RI 0,0465



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/3 1/4 1 0,5296 9,40% 0,4582 4,8750

Komunikace 1 1 1 1/4 3 0,9441 16,76% 0,9104 5,4336

Týmová práce 3 1 1 1 2 1,4310 25,40% 1,2875 5,0698

Samostatnost 4 4 1 1 3 2,1689 38,49% 1,9838 5,1535

Orientace na zákazníka 1 1/3 1/2 1/3 1 0,5610 9,96% 0,5047 5,0693

5,6346 100,00% lmax= 5,1203

RI= 1,120 CI= 0,0301

N= 5 CR=CI/RI 0,0268

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 5 3 3 1/3 1,7188 26,23% 1,4137 5,3897

Kreativní myšlení 1/5 1 1/5 1/4 1/5 0,2885 4,40% 0,2406 5,4630

Řízení lidských zdrojů 1/3 5 1 2 1/3 1,0213 15,59% 0,8205 5,2642

Řízení výroby 1/3 4 1/2 1 1/4 0,6988 10,66% 0,5559 5,2128

Řízení financí 3 5 3 4 1 2,8252 43,12% 2,3324 5,4096

6,5527 100,00% lmax= 5,3479

RI= 1,120 CI= 0,0870

N= 5 CR=CI/RI 0,0777



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Obchodní manažer

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1/2 1 0,7937 24,02% 0,7250 3,0183

Interpersonální kompetence 2 1 3 1,8171 54,99% 1,6599 3,0183

Technické kompetence 1 1/3 1 0,6934 20,98% 0,6334 3,0183

3,3042 100,00% lmax= 3,0183

RI= 0,580 CI= 0,0091

N= 3 CR=CI/RI 0,0158



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 3 1/2 2 1,3161 27,54% 1,1152 4,0494

Strategické myšlení 1/3 1 1/4 1/3 0,4082 8,54% 0,3517 4,1166

Orientace na výsledek 2 4 1 3 2,2134 46,32% 1,8837 4,0667

Time management 1/2 3 1/3 1 0,8409 17,60% 0,7244 4,1164

4,7786 100,00% lmax= 4,0873

RI= 0,900 CI= 0,0291

N= 4 CR=CI/RI 0,0323



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/2 1/2 1/2 0,5743 10,82% 0,5541 5,1227

Komunikace 1 1 1/3 1 1/2 0,6988 13,16% 0,6967 5,2936

Týmová práce 2 3 1 1/2 1/3 1,0000 18,83% 1,0262 5,4489

Samostatnost 2 1 2 1 1/2 1,1487 21,63% 1,1187 5,1713

Orientace na zákazníka 2 2 3 2 1 1,8882 35,56% 1,8327 5,1541

5,3100 100,00% lmax= 5,2381

RI= 1,120 CI= 0,0595

N= 5 CR=CI/RI 0,0532

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 3 2 3 2 2,0477 35,54% 1,8560 5,2223

Kreativní myšlení 1/3 1 1/3 1/3 1/3 0,4152 7,21% 0,3814 5,2917

Řízení lidských zdrojů 1/2 3 1 3 2 1,5518 26,93% 1,4090 5,2311

Řízení výroby 1/3 3 1/3 1 1 0,8027 13,93% 0,7276 5,2226

Řízení financí 1/2 3 1/2 1 1 0,9441 16,39% 0,8318 5,0761

5,7616 100,00% lmax= 5,2088

RI= 1,120 CI= 0,0522

N= 5 CR=CI/RI 0,0466



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Vedoucí personálního oddělení

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1/4 1/4 0,3969 10,85% 0,3314 3,0536

Interpersonální kompetence 4 1 1/2 1,2599 34,45% 1,0521 3,0536

Technické kompetence 4 2 1 2,0000 54,69% 1,6701 3,0536

3,6568 100,00% lmax= 3,0536

RI= 0,580 CI= 0,0268

N= 3 CR=CI/RI 0,0462



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 3 1/4 1/2 0,7825 15,27% 0,6232 4,0817

Strategické myšlení 1/3 1 1/4 1/5 0,3593 7,01% 0,3021 4,3095

Orientace na výsledek 4 4 1 3 2,6321 51,36% 2,1957 4,2753

Time management 2 5 1/3 1 1,3512 26,36% 1,0907 4,1372

5,1252 100,00% lmax= 4,2009

RI= 0,900 CI= 0,0670

N= 4 CR=CI/RI 0,0744



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1 1 1/2 1/2 0,7579 13,64% 0,6912 5,0663

Komunikace 1 1 3 1/3 1/4 0,7579 13,64% 0,7773 5,6974

Týmová práce 1 1/3 1 1/2 1/2 0,6084 10,95% 0,6002 5,4808

Samostatnost 2 3 2 1 1/2 1,4310 25,76% 1,3388 5,1972

Orientace na zákazníka 2 4 2 2 1 2,0000 36,00% 1,9128 5,3129

5,5550 100,00% lmax= 5,3509

RI= 1,120 CI= 0,0877

N= 5 CR=CI/RI 0,0783

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 3 1/2 2 3 1,5518 25,22% 1,2699 5,0349

Kreativní myšlení 1/3 1 1/4 1/2 1 0,5296 8,61% 0,4335 5,0359

Řízení lidských zdrojů 2 4 1 4 4 2,6390 42,89% 2,2089 5,1500

Řízení výroby 1/2 2 1/4 1 3 0,9441 15,34% 0,7970 5,1945

Řízení financí 1/3 1 1/4 1/3 1 0,4884 7,94% 0,4079 5,1390

6,1529 100,00% lmax= 5,1109

RI= 1,120 CI= 0,0277

N= 5 CR=CI/RI 0,0247



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Výrobní ředitel

Kompetence Manažerské kompetence Interpersonální kompetence Technické kompetence geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Manažerské kompetence 1 1 1/2 0,7937 24,02% 0,7250 3,0183

Interpersonální kompetence 1 1 1/3 0,6934 20,98% 0,6334 3,0183

Technické kompetence 2 3 1 1,8171 54,99% 1,6599 3,0183

3,3042 100,00% lmax= 3,0183

RI= 0,580 CI= 0,0091

N= 3 CR=CI/RI 0,0158



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Manažerské kompetence Leadership Strategické myšlení Orientace na výsledek Time management geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Leadership 1 2 1/4 1 0,8409 17,77% 0,7253 4,0807

Strategické myšlení 1/2 1 1/3 1/2 0,5373 11,36% 0,4705 4,1431

Orientace na výsledek 4 3 1 3 2,4495 51,77% 2,1423 4,1379

Time management 1 2 1/3 1 0,9036 19,10% 0,7684 4,0234

4,7313 100,00% lmax= 4,0963

RI= 0,900 CI= 0,0321

N= 4 CR=CI/RI 0,0357



Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Interpersonální kompetence Sounáležitost Komunikace Týmová práce Samostatnost Orientace na zákazníka geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Sounáležitost 1 1/2 1/2 1/2 1/3 0,5296 9,70% 0,4860 5,0079

Komunikace 1 1 1/2 2 1/3 0,8027 14,71% 0,7678 5,2201

Týmová práce 2 2 1 2 1/2 1,3195 24,18% 1,1954 4,9441

Samostatnost 2 1/2 1/2 1 1/2 0,7579 13,89% 0,7150 5,1488

Orientace na zákazníka 3 3 2 2 1 2,0477 37,52% 1,8689 4,9810

5,4574 100,00% lmax= 5,0604

RI= 1,120 CI= 0,0151

N= 5 CR=CI/RI 0,0135

Saatyho metoda stanovení vah pro tvorbu kompetenčního modelu v rámci využití metody AHP

Technické kompetence Orientace na standardy a kvalitu Kreativní myšlení Řízení lidských zdrojů Řízení výroby Řízení financí geomean váhy w S x w (S x w)i/wi

Orientace na standardy a kvalitu 1 2 1/2 1 3 1,2457 22,71% 1,2778 5,6266

Kreativní myšlení 1/2 1 2 1/2 3 1,0845 19,77% 1,0563 5,3425

Řízení lidských zdrojů 2 1/2 1 1/3 2 0,9221 16,81% 0,9937 5,9111

Řízení výroby 1 2 3 1 3 1,7826 32,50% 1,6981 5,2253

Řízení financí 1/3 1/3 1/2 1/3 1 0,4503 8,21% 0,4161 5,0682

5,4852 100,00% lmax= 5,4347

RI= 1,120 CI= 0,1087

N= 5 CR=CI/RI 0,0970


	Dotazník pro 360
	Dotazník pro hodnocené
	Dotazník pro hodnotitele
	Ganttův diagram
	Hodnotící formuláře dělníci
	Korelace barevné
	Organizační struktury
	Otázky-hlavní mistr
	Otázky-specialisté na ŘLZ
	Popisy PM
	Kompetenční model finanční ředitel
	Kompetenční model hlavní účetní
	Kompetenční model obchodní manažer
	Kompetenční model personalista
	Kompetenční model výrobní ředitel
	Kompetence FŘ GŘ
	Kompetence Hl.účetní  GŘ
	Kompetence Obchodní manažer GŘ
	Kompetence personalista GŘ
	Kompetence Výrobní ředitel GŘ
	Kompetence FŘ FŘ
	Kompetence Hl.účetní HlÚ
	Kompetence Obchodní manažer OM
	Kompetence Personalista
	Kompetence Výrobní ředitel VŘ

