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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení zaměstnanců v podniku ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. vyrábějící díly pro automobilový průmysl. 

Práce je rozdělena na dvě části. První část této diplomové práce se zabývá teoretickým 

výkladem řešené problematiky. Je zde popsán význam hodnocení zaměstnanců, formy 

hodnocení zaměstnanců a vzdělávání v podmínkách podniku. Také je popsán význam 

hodnocení zaměstnanců metodou ILUO. 

V druhé části této diplomové práce se nachází základní charakteristika společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. včetně historie a organizační struktury 

společnosti. Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu a řešení dané 

problematiky a jeho vyhodnocení. Na základě analýzy byly stanoveny návrhy na zlepšení, 

které mohou vést ke zlepšení nebo k odstranění nedostatků v podniku. 

Klíčová slova: Hodnocení pracovníků, metody hodnocení pracovníků, metoda ILUO, 

znalosti, dovednosti. 

Abstract  

The thesis is focused on the evaluation of employees in the company ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. producing parts for the automotive industry.  

The work is divided into two parts. The first part of this thesis deals with the theoretical 

interpretation of tackle. Here is described the importance of employee evaluation, employee 

evaluation forms and training in the conditions of the company. It is also described the 

importance of employee evaluation method ILUO.  

In the second part of this thesis is the basic characteristic of ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s. including history and organizational structure of the company. This thesis is 

focused on the analysis of the current situation and the problem solution and its evaluation. 

Based Examining the proposals were determined to improve, which may lead to improvement 

or elimination of deficiencies in the company. 

Keywords: Ratings employees, methods of employee evaluation method ILUO, knowledge 

and skills. 
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Úvod 

Zatímco v samotných počátcích řízení výkonnosti podniků bylo obvyklé přehlížet význam 

hodnocení zaměstnanců, v současnosti je běžný názor, že efektivní řízení zaměstnanců je 

v dnešním vysoce konkurenčním tržním prostředí životně důležité.[1]  

Hodnocení je považováno za jednu z nejdůležitějších personálních činností, slouží  

k zjišťování potenciálu pracovníků, k monitorování výkonu a míry splnění cílů, k přidělování 

odměn a poskytuje pracovníkům zpětnou vazbu. Tento systém je důležitým nástrojem 

podniku, který, pokud je správně nastaven, může být právě tím důvodem, proč pracovníci  

v podniku zůstanou. A taktéž hodnocení posuzuje, do jaké míry pracovník zvládá nároky 

svého pracovního místa. Systém pravidelného hodnocení zaměstnanců je mimo jiné 

vyžadován i v rámci splnění náročných požadavků v souladu s normou ISO.  

Dnešní společnosti dobře vědí, že lidé hrají rozhodující roli pro výkonnost organizace, 

disponují organizovanými vědomostmi a jsou nositeli nových nápadů  

a inovací, které jsou pro společnost nepostradatelným předpokladem úspěšného  

a konkurenceschopného rozvoje. Organizace, které se zabývají vzděláváním svých 

pracovníků a zvyšováním jejich kvalifikace, mohou lépe reagovat na požadavky zákazníků  

na trhu. 

Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nové metody ILUO do podnikové praxe 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která slouží jako nástroj zlepšování 

kvality s cílem neustálého zvyšování dovednosti a zkušenosti zaměstnanců a následnou lepší 

orientaci pro vyhodnocení. Dílčím cílem této diplomové práce je dosáhnout implementace 

metody, aby se stal součástí firemní kultury a navržení případného doporučení. 

Diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí a to na teoretickou a praktickou část. 

První teoretická část je věnována popisu hodnocení zaměstnanců, základním metodám 

hodnocení a nové metodě pro automotive, která nese název „ metoda ILUO“. V praktické 

části je stručná charakteristika společnosti a současný stav řešené problematiky ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Její druhá část je věnovaná analýze a řešení dané 

problematiky. V závěru jsou navržena doporučení pro zlepšení situace ve společnosti. 
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1 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je jednou ze stěžejních personálních činností a patří mezi klíčové 

nástroje řízení lidských zdrojů v každé organizaci. Bez efektivního systému hodnocení se 

v dnešní době neobejde žádná společnost, která myslí na svou prosperitu s cílem plného 

využití potenciálu svých zaměstnanců jak ve prospěch jejich individuálního rozvoje, tak  

i rozvoje a zvyšování profesionality dané společnosti. Systém pravidelného hodnocení 

zaměstnanců je mimo jiné vyžadován i v rámci splnění náročných požadavků v souladu  

s normou ISO. V návaznosti na tento nikdy nekončící personální proces by pak měly vznikat 

návrhy na zlepšování, vzdělávání a zvyšování odbornosti lidských zdrojů ve firmě. Pravidelné 

hodnocení je tedy obvyklou součástí posuzování zaměstnanců. Jeho podstatou je zjištění, zda 

pracovní i osobní jednání hodnoceného je ve shodě s nároky a požadavky na vykonávanou 

pracovní činnost v rámci dané pozice. Klíčovou roli v procesu hodnocení hraje nadřízený 

pracovník, jenž bývá také nejčastějším hodnotitelem [1]. Hodnocení posuzuje, do jaké míry 

pracovník zvládá nároky svého pracovního místa. 

 

1.1 Úkoly hodnocení 

 získat informace o pracovním výkonu a chování potřebné pro vedení pracovníka, 

 rozhodovat o rozmístění pracovníků, 

 rozhodovat o přípravě a vzdělávání pracovníků, 

 plánovat osobní rozvoj pracovníka a nástupnictví na pracovní funkce, 

 poskytnout pracovníkovi informace nutné ke zlepšení jeho práce, 

 diferencovat odměňování, 

 zjistit účinnost personálního řízení (spokojenost pracovníka). 

 

V případě, že je hodnocení podkladem pro odměňování, je zaměřeno hlavně na pracovní 

výkon. Jestliže je jeho cílem rozvoj managementu a motivace pracovníků, je zaměřeno  

na osobnost pracovníka, jeho pracovní i sociální chování. 

Každý zaměstnavatel potřebuje vědět, jaké má zaměstnance, jak pracují a přispívají  

k hospodářským výsledkům celého podniku. Důležité také je, že pracovníci chtějí dostávat 

zpětnou vazbu od zaměstnavatele. 
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1.2 Vymezení pojmu hodnocení  

Hodnocení pracovníků sleduje tradičně více cílů, přitom se předpokládá, že nelze všechny 

tyto cíle sledovat najednou a stejnou měrou. Cíle se mohou lišit např. v závislosti  

na personální strategii nebo podle skupin pracovníků. Mezi nejdůležitější cíle hodnocení 

řadíme[3]:  

1. „Monitorovat výkon v minulosti vzhledem k dohodnutým normám a stanoveným 

cílům.  

2. Pomáhat činit rozhodnutí v oblasti odměňování.  

3. Identifikovat potenciál pracovníka a poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu o tom, 

jak si v práci počíná. Identifikovat potřeby v oblasti rozvoje.  

4. Poskytovat pracovníkovi příležitost projednat své ambice se svým nadřízeným.  

5. Zlepšovat výkon v budoucnosti (stanovování cílů a definování postupů a podmínek, 

jak jich dosáhnout).“  

 

1.3 Řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu je nástrojem dosahování lepších výsledků práce organizace, týmů  

a jednotlivců pochopením a řízením výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, norem  

a požadovaných kompetencí (schopností). 

Jde o proces uplatnění společného, sdíleného chápání toho, co má být dosaženo, a přístup  

k řízení a rozvoji lidí takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že toho bude 

dosaženo krátkodobě i dlouhodobě. 

Řízení pracovního výkonu se začalo formovat koncem 80. let na základě uvědomění si toho, 

že je třeba dosáhnout soustavnějšího a integrovanějšího přístupu k řízení a odměňování 

pracovního výkonu. Všechny často nahrubo vypracované a ukvapeně zaváděné systémy 

odměňování podle výkonu a systémy hodnocení pracovníků nepřinášely ty výsledky, které  

od nich lidé očekávali. Do pojetí řízení pracovního výkonu, jehož cílem je mnohem širší, 

komplexnější a přirozenější proces řízení, bylo absorbováno mnohé z toho, co bylo  

v posledních letech vytvořeno v oblasti hodnocení pracovníků. [4] 

Snaha o řízení výkonnosti zaměstnanců k co největší efektivitě je vlastně základem teorií 

řízení. V současnosti se nejvíce setkáváme s pojmem „systémy hodnocení zaměstnanců“. 

Protože cílem hodnocení zaměstnanců je zlepšení pracovního výkonu, pak širším pojmem, 
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zahrnujícím kromě hodnocení také podporu při dosahování stanovených cílů, rozvoj 

zaměstnance a další procesy, je řízení pracovní výkonnosti.[4] 

 

1.4 Podstata řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu je věcí liniových manažerů a je založeno na dohodě mezi 

manažerem a pracovníkem. Nejedná se již o úkoly stanovené nadřízeným, ale cíle, na kterých 

se pracovník se svým nadřízeným dohodl. Vztah manažer – pracovník se změní na vztah 

partnerský. Individuální přístup k pracovníkovi a jeho schopnostem znamená také 

individuální, vyvážené a průběžné sledování a posuzování jeho pracovního výkonu. Mezi 

manažerem a pracovníkem musí docházet k neustálé komunikaci a poskytování zpětné vazby. 

Nejedná se pouze o zpětnou vazbu, kterou dává manažer pracovníkovi, ale také naopak, 

pracovník poskytuje zpětnou vazbu manažerovi. Manažer tak může zhodnotit, zda jeho 

způsob vedení a koučování je správný a účinný, tzn. zda pracovníka umí motivovat  

a směrovat k stále lepšímu výkonu a jeho rozvoji. [5] 

„Řízení pracovního výkonu představuje strategický a integrovaný přístup založený  

na principu řízení lidí na základě ústní dohody nebo častěji písemné smlouvy mezi 

manažerem (bezprostředním nadřízeným) a pracovníkem o budoucím pracovním výkonu  

a osvojování si schopností potřebných k tomuto pracovnímu výkonu. Na základě zmíněné 

dohody či smlouvy tedy dochází k provázání vytváření pracovních úkolů, vzdělávání  

a rozvoje pracovníka, určité podoby hodnocení pracovníka (hodnocení pracovního výkonu 

pracovníka) mající spíše formu zkoumání faktorů pracovního výkonu a odměňování 

pracovníka. Zároveň dochází k provázání podnikových, týmových a individuálních cílů  

s klíčovými, základními schopnostmi lidí. Jde v podstatě o výraz zvyšující se participace 

každého pracovníka na řízení.“[6]. 
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Obrázek č. 1: Schéma Řízení pracovního výkonu [6] 

 

1.5 Pracovní hodnocení v řízení výkonnosti 

Na základě dohody mezi pracovníkem a jeho nadřízeným musí být stanoveny jasné normy 

výkonu. Každý pracovník by měl vědět, jaké pracovní výstupy se od něj očekávají a jakého 

osobního rozvoje by měl dosáhnout.  

„Jednou z bariér, které omezují výkonnost lidí, bývá v praxi často to, že lidé ani nevědí, co je 

od nich očekáváno. Jednají pak v souladu se svými motivy, schopnostmi a třeba i na základě 

dřívějších zkušeností a požadavků, které na ně byly kladeny. Jsou přesvědčeni, že jejich 

výkon bude oceněn. Pokud uznání nepřichází, klesá jejich motivace a výkon se dále zhoršuje. 

Důvodem jsou právě nevyjasněná vzájemná očekávání, týkající se jak přímo pracovního 

výkonu a postupů při dosahování cílů, tak také projevů chování a vztahů v organizaci.[7] 

Pracovní hodnocení je dílčí činností v řízení výkonnosti pracovníků. Základním cílem řízení 

výkonnosti je neustálý rozvoj pracovníků. Aby bylo možné identifikovat potřeby rozvoje, je 
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nutné analyzovat dosavadní výkon a navrhnout řešení případných nedostatků či mezer  

ve znalostech. Cílem hodnocení není tedy kritika dosavadního výkonu, ale snaha pomoci 

pracovníkovi v jeho zdokonalování. 

Hodnocení pracovního výkonu se přitom orientuje na minulost, tedy na určitou rekapitulaci  

a zhodnocení uplynulého období, které se provádí zpravidla jednou za rok při formálních 

setkáních manažera se svým podřízeným. 

Naproti tomu řízení výkonnosti se orientuje spíše na budoucnost a je mnohem širším, 

obsáhlejším, ucelenějším procesem řízení. Cílem řízení pracovního výkonu je neustálé 

zlepšování pracovního výkonu a rozvoje schopností, na kterém se manažer s pracovníkem 

dohodli.[6] 

 

1.6 Provázanost hodnocení s odměňováním, rozvojem a kariérním růstem 

Hodnocení pracovního výkonu je provázáno jak s odměňováním, tak se vzděláním a rozvojem 

pracovníků. Tato provázanost je logická. Pokud je po pracovníkovi požadován stále lepší 

výkon a splnění dohodnutých cílů, pak by se podaný výkon měl projevit i v odměně. 

Odměňování je jedním z důležitých motivačních prvků, a proto by jeho stanovování mělo být 

chápáno jako co nejvíce spravedlivé a s jasnými pravidly. Každý pracovník by měl mít pocit, 

že je hodnocení objektivní a spravedlivé, a že po dobře odvedené práci přijde adekvátní 

odměna, jedině tak pro něj může být motivační. 

Stejně tak je potřeba, aby bylo hodnocení pracovního výkonu propojeno se vzděláváním  

a rozvojem pracovníků. Také zde je provázanost logická. Pokud se má pracovník posouvat 

stále vpřed a má-li podávat kontinuálně lepší výkon, musí mu být poskytnuty i možnosti 

vzdělání a zvyšování kompetencí, tak, aby byl schopen daných cílů dosáhnout. Přičemž 

samotné vzdělávání může být, a pro řadu zaměstnanců také je, dalším motivačním prvkem, 

kterým se nejenže zvyšuje spokojenost pracovníků, ale i jejich konkurenceschopnost  

na vnitropodnikovém i vnějším trhu práce. [5]  

Neustálé vzdělávání a rozšiřování obzoru pracovníků je také dobrým základem pro pracovní 

kariéru v rámci dané firmy, přičemž hodnocení pracovníků může být využito personálním 

útvarem právě pro kariérní plány. Možnost kariérního postupu je pro řadu pracovníků tím 

rozhodujícím a motivačním prvkem, proč v dané firmě pracovat. 



18 

Řízení a plánování kariéry vytváří z osobních plánů rozvoje soustavu, které udává strukturu  

a řád. I když se plánování kariéry jednotlivých zaměstnanců orientuje na jejich osobní rozvoj 

a je hlavně výrazem péče o zaměstnance, jedná se o činnost, která je páteří systému rozvoje 

zaměstnanců. Pomocí tohoto nástroje může podnik pokrýt budoucí potřebu pracovních sil  

z řad vlastních zaměstnanců zejména prostřednictvím formování vazeb pracovníků  

na zaměstnavatele a zvyšováním jejich pracovní spokojenosti. [8] 

 

1.7  Systém hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se: 

a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly požadavky svého 

pracovního místa či své role, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy  

ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací 

přichází do styku, 

b)  sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi, 

c) hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají 

napomoci. [2] 

V poslední době se stále více hodnotí i to, jaké jsou schopnosti a rozvojový potenciál 

pracovníka. 

 

1.8 Proč organizace potřebuje hodnocení pracovníků 

Existují tři základní důvody, proč hodnocení v organizaci provádět:[3] 

1) Změna či posílení organizační kultury a komunikační strategie (kompetenční model  

a hodnocení pracovníků jsou vhodnými nástroji pro změnu firemní kultury a pro 

komunikaci toho, o co firmě především jde, co je pro ni prioritou). 

2) Slaďování zájmů všech zúčastněných (slaďování zájmů vlastníků, manažerů  

a podřízených; organizace potřebuje, aby její cíle a strategie vzali za své pracovníci, 

kteří ovšem mají též své zájmy). 

3) Zvýšení výkonnosti (hodnocení, které není zaměřeno na prokazatelné zvýšení 

výkonnosti, je zbytečnou administrativní zátěží). 
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Přínos hodnocení zaměstnanců pro organizaci:[9] 

 zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců, 

 využití a rozvoj potenciálu zaměstnanců, 

 navrhování a plánování personálních rezerv, 

 zlepšení komunikace mezi pracovníky, 

 stimulace a motivace zaměstnanců. 

 

Vedoucím zaměstnancům hodnocení umožňuje:[9] 

 vést podřízené k dosahování vyššího výkonu, 

 jasně vyjádřit názor na zaměstnance, 

 umožnit zaměstnancům zpětnou vazbu, 

 pochopit potřeby a zájmy podřízených, 

 rozvíjet přednosti a eliminovat slabé stránky zaměstnance, 

 plánovat vzdělávání a výcvik, 

 správně nastavit výši mzdy a regulaci pohyblivé složky mzdy, 

 možnost co nejlepšího využití schopností a potenciálu pracovníků. 

 

Zaměstnanec na základě hodnocení získává:[9] 

  ocenění své práce, 

  informace o možnostech zvýšení svého pracovního úsilí, 

  pohled a názor nadřízeného na svoji práci, 

  možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle, 

  příležitost k vyjádření svých požadavků, 

 ví, kam směřuje, nebo bude směřovat na základě plánů individuálního rozvoje, 

 získává podporu při zlepšování a rozvoji, 

 získává větší pocit identifikace uvědoměním si své hodnoty pro organizaci. 
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1.9 Formy hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení pracovníků má různé formy. Mezi nejčastější můžeme zařadit:  

1.9.1 Neformální hodnocení 

Neformální hodnocení je průběžné, neplánované, nestrukturované, spontánní a reaguje 

okamžitě na danou situaci. Jeho cílem je reagovat na potřebu aktuálního zhodnocení situace. 

Nemá žádné standardizované metody, jedná se o spontánní situační hodnocení. Neformálně 

bývá hodnocen každý pracovník svým nadřízeným, a to díky jejich vzájemné každodenní 

komunikaci a spolupráci jako součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů  

a pracovního chování.  Výsledky se při této metodě zpravidla nezaznamenávají a nebývá 

podkladem pro personální rozhodnutí. 

Neformální hodnocení pracovníků představuje běžné hodnocení pracovních úkolů, které 

poskytují okamžitou zpětnou vazbu. Neformální hodnocení zpravidla nezaručuje jednotný 

přístup k pracovníkům a využívání stejných hodnotících kritérií je více subjektivní  

a náhodné.[2] 

1.9.2 Příležitostné hodnocení  

Využívá se při určitých situacích, kdy je potřeba vypracovat zhodnocení pracovníka. Takovou 

situací může být například ukončení pracovního poměru. Často je důsledkem dvou stavů – 

buď v podniku neexistuje kontinuální systém hodnocení nebo se výkonnost či chování 

pracovníka prudce změnilo.[10] 

1.9.3 Formální hodnocení 

Formální hodnocení má odlišné charakteristiky bývá pravidelné, systematické, plánované  

a mělo by mít standardizovanou formu. Na rozdíl od neformálního hodnocení vyžaduje 

dlouhodobější přípravu, zaznamenává se do osobních karet a slouží jako podklad pro jiné 

personální činnosti. V průběhu formálního hodnocení by se vedoucí měl zaměřit  

na zhodnocení práce zaměstnance za uplynulé období, ale měl by brát v potaz i jeho 

budoucnost.[11] 
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Základní cíle formálního hodnocení jsou následující[12], [13]:  

 zvyšovat výkonnost zaměstnance, 

 poskytnout zpětnou vazbu pracovníci, 

 zvýšit motivaci zaměstnanců, 

 působit na osobní rozvoj zaměstnanců, 

 stanovit potřeby vzdělávání zaměstnanců, 

 řešit pracovní problémy zaměstnanců, 

 zjistit osobní představy a potřeby zaměstnanců, 

 zjistit předpoklady pro rozmístění zaměstnanců v organizaci, 

 zlepšit komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými. 

 

Vedlejší cíle hodnocení zaměstnanců jsou následující[14]:  

 slouží jako kritérium pro rozhodnutí o novém popisu pracovního místa, 

 umožňuje novému nástupci poznat své nové spolupracovníky, 

 umožňuje rychle identifikovat vztahy mezi jednotlivými členy řízení organizace, 

 poskytuje informace pro plánovité řízení lidských zdrojů, 

 pomáhá vedoucímu pracovníkovi lépe pochopit motivaci spolupracovníků, za které je 

zodpovědný, 

 poskytuje informace pro zahájení případného disciplinárního řízení. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že formální hodnocení má za úkol daleko více než jen poskytovat 

zpětnou vazbu.  

Stanovuje se také pořadí významnosti využití informací získaných hodnocením pracovního 

výkonu zaměstnance. Toto pořadí je uvedeno na obrázku č. 2. 
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Nejdůležitější 

Zvýšení pracovních výkonů. 

Odměňování podle zásluh. 

Rozhodování o povýšení zaměstnanců. 

Motivace zaměstnanců. 

Hodnocení schopností zaměstnanců. 

Zjišťování, kdy je nutno realizovat školení. 

Zlepšení vztahů mezi pracovníky a řídícími pracovníky. 

Spolupráce při stanovení cílů kariéry zaměstnance. 

Zvyšování efektivnosti práce. 

Rozhodování o přemisťování zaměstnanců. 

Rozhodování o ukončení pracovního poměru. 

Podpora dlouhodobého plánování. 

Hodnocení procesu přijímání zaměstnanců. 

Nejméně důležité 

 

 

Obrázek č. 2: Významnost informací získaných hodnocením pracovního výkonu zaměstnance 

[9] 

 

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

výsledků práce, jiné se zase více zaměřují na pracovní chování nebo schopnosti a potenciál 

pracovníků. 

Různá jsou i kritéria, jejichž pomocí lze hodnotící metody rozlišit. K těm hlavním patří 

rozlišení hodnotících metod podle jejich používaných nástrojů, podle toho, kdo hodnocení 

provádí a podle jejich časového průběhu. 
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1.10  Metody hodnocení zaměstnanců 

Metod hodnocení zaměstnanců je poměrně hodně a navíc mívají ještě řadu variant. Záleží  

na každé firmě, kterou metodu zvolí, podle jejích vlastních požadavků a možností. Uveďme 

stručně alespoň několik častěji používaných reprezentantů těchto metod. Pro lepší pochopení 

jsou některé metody shrnuty do tabulky č. 1. [3] 

 

Tabulka č. 1: Metody hodnocení zaměstnanců 

 

 

Tabulka č. 2: Matice metod hodnocení [3] 
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2 Základní metody hodnocení s obecným charakterem  

Jsou to metody, které se zaměřují na obecné informace. Do této kategorie se pro příklad 

zařazují následující metody [3]:  

2.1 Motivačně hodnotící rozhovor 

Tato metoda je obvyklou součástí každého hodnocení. Zpravidla má dvě části, kde v první 

části pracovník hodnotí sám sebe a ve druhé části hodnotí pracovníka jeho nadřízený. Má 

podobu standardizovaného nebo polostandardizovaného rozhovoru, tzn., že rozhovor probíhá 

podle předem stanoveného scénáře. Hodnotitelé i hodnocení se na základě znalosti tohoto 

scénáře na rozhovor předem připravují. V závislosti na systému hodnocení a použitých 

metodách může být podkladem pro hodnotící rozhovor předem vyplněný dotazník, s jehož 

obsahem se oba účastníci seznámí před konáním hodnotícího rozhovoru. Metodu lze opakovat 

1x ročně. 

Jak vést účinný hodnotící rozhovor?  

Především je třeba vést rozhovor v kolegiální, partnerské rovině, ve které se snadněji lze 

dohodnout na cílech. Více by měl mluvit hodnocený než hodnotitel. Je třeba dbát na vhodný 

výběr prostředí, kde se bude rozhovor konat a rozhovor rozfázovat.[3] 

Pokud má být hodnotící rozhovor motivační, pak by měl být především pozitivní, neboť  

v zásadě platí, že „pozitivním hodnocením, pozitivní zpětnou vazbou lze dosáhnout více než 

kritikou a neustálým vytýkáním nedostatků a chyb.“ [16] 

V průběhu hodnotícího rozhovoru není vhodné začínat jednání o odměnách. Jinak je hodnotící 

rozhovor redukován na vyjednávání o odměně a obtížně se do něj vpravují další cíle.  

Hodnocení pracovního výkonu a diskuse o odměňování by měli být odděleny. Doporučuje se 

zorganizovat zvláštní setkání, na nichž by se manažer a pracovník soustředili na tyto 

záležitosti odděleně. Setkání týkající se odměn by neměla časově příliš navazovat  

na závěrečná setkání, ale mělo by se brát v úvahu, že se bude pracovat s výsledky zkoumání 

pracovního výkonu pracovníka projednanými při závěrečném setkání a že je třeba zabezpečit, 

aby tyto výsledky byly pořád ještě aktuální. [6] 

Hodnocení pracovníka má být především příležitostí k pohlédnutí se dopředu a v žádném 

případě by se nemělo jednat o „odfajfkování čísel“. Z hlediska struktury motivačně-
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hodnoticího pohovoru poskytuje dostatečný prostor pro kvalitní záznam rozhovoru a jeho 

zhodnocení. 

 

Tabulka č. 3: Struktura motivačně-hodnotícího pohovoru – 1. Část [13] 
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Tabulka č. 4: Struktura motivačně-hodnotícího pohovoru – 2. Část[13] 

 

2.2 Metoda stanovení cílů – MBO 

Řízení podle cílů (MBO) je metodou zaměřenou na budoucnost a stala se východiskem pro 

řízení výkonnosti. MBO je založena na hodnocení plnění cílů. Jeho podstatou je 

„kaskádování“ cílů, tedy jakési jejich postupné „rozpadávání se“, nebo přesněji řečeno 

upřesňování a konkretizace pracovních cílů v organizační struktuře až na úroveň jednotlivých 

pozic. Cíle mají být pracovní a rozvojové. Obsahuje tyto prvky [3]:  

 Stanovení cílů – jádro procesu MBO. Tento proces začíná formulováním 

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

organizačních jednotek až k individuálním cílům. Důraz je kladen na měřitelnost. 

 Plánování akcí, úkolů – zatímco cíle specifikují, co nebo čeho má být dosaženo, 

akce a úkoly specifikují, jak toho má být dosaženo. 

 Sebeřízení – předpokladem úspěchu MBO je kvalitní motivace, znalost MBO a úsilí, 

které jsou nenahraditelné pro samostatné plnění úkolů. 

 Průběžná pravidelná kontrola, respektive koučování – zabezpečuje sledování, 

zpětnou vazbu k plnění dílčích cílů, úkolů. Nelze se spoléhat jen na kvalitní 

sebeřízení, je třeba průběh naplňování úkolů a cílů konzultovat, povzbuzovat  

a usměrňovat. 

MBO musí být součástí každodenního řízení, nikoliv pouze přívěškem v práci vedoucího. 

Jedině tak je totiž efektivní. Zaměstnanec si má sám stanovovat cíle, pochopitelně mají být 

řízeny a korigovány jeho nadřízeným. To samo o sobě zvyšuje výkonnost zaměstnance a tím 
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vede ke zvýšené produktivitě [11]. Objevují se zde také negativní stránky MBO. Z procesu 

hodnocení se stává administrativně náročná záležitost. 

 

 Obrázek č. 3: Model procesu MBO [3] 

 

2.2.1 Pravidla pro stanovování cílů 

Každý cíl je formulován ve smyslu čeho dosáhnu, nikoli co nechci, co neudělám, dokonce 

není vhodná formulace toho, co chci nebo co si přeji. U každého cíle je zřejmý přínos a každý 

cíl musí být rozpracovaný do dílčích cílů nebo úkolů. Každý cíl je SMART či KARAT. 

 

Tabulka č. 5:  Srovnání pojetí SMART a KARAT[3] 

 

 

Je zřejmé, že oba způsoby jsou si velmi blízké až zaměnitelné. U způsobu SMART je 

zdůrazněna měřitelnost a u KARAT je namísto toho ambicióznost, která je u SMART 

obsažena v akceptovatelnosti, která je věci oboustrannou. O cíli vyjednává manažer a jeho 

podřízený.[3] 
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Zkušenosti s metodou jsou takové, že je vhodné předem si rozlišit cíle na výkonové  

a rozvojové. Výkonové cíle se týkají samotného působení v dané pozici a úlohou rozvojových 

cílů je podpora efektivnějšího dosahování výkonových (pracovních) cílů. MBO je často 

integrovaná do motivačně – hodnotícího pohovoru.  

 

2.3 Doprovodné metody hodnocení 

Doprovodné metody hodnocení doprovází, doplňují základní metody. Nelze na nich postavit 

systém hodnocení, ale zároveň se bez některých z nich neobejdeme. Hodnocení by bylo bez 

nich nedostatečně vypovídající a chudé. Doprovodných metod může být celá řada a níže 

uvedeme ty nejfrekventovanější nebo nejvýznamnější [3]. 

2.3.1  Metoda klíčové události 

Metoda spočívá v pravidelném zaznamenávání pozitivních a negativních událostí v průběhu 

stanoveného intervalu. Obvykle bývá tento interval 14 dní až 1 měsíc. Každé události je  

v době zápisu přisuzována určitá váha [3]. 

Výhodou této metody je spojení formálního hodnocení s neformálním, neboť je orientována 

na konkrétní situaci a vede hodnotitele k tomu, aby v této situaci reagoval a poskytl 

hodnocenému zpětnou vazbu na místě [3]. 

2.3.2  Assessment Centre a Development Centre  

Assessment Centre (AC) je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů. 

Vhodná je především pro manažerské a obchodní pozice nebo pro volbu klíčového 

spolupracovníka. Prostřednictvím AC odhalíme reakce kandidáta na specifické pracovní 

podmínky, jeho schopnost práce v týmu, vůdčí potenciál, výkonovou orientaci, vyjednávací 

schopnosti, odolnost vůči stresu apod. 

Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici stanovíme klíčové kompetence, které 

musí uchazeč splňovat. V průběhu obvykle jednoho celého dne absolvují účastníci několik 

modelových situací ve skupině i individuálně, které prověří jeho schopnosti, styly jednání, 

vlastnosti atd. 
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Prostřednictvím odborného Assessment Centra externích či interních kandidátů si utvoříte 

plnohodnotnější základ pro naše rozhodnutí a vyhnutí se tak případným nákladům spojených  

s nevhodně obsazeným kandidátem. 

Výstupem z Assessment Centra jsou individuální závěrečné zprávy zachycující profil  

a potenciál účastníka a případně skupinová zpráva, srovnávající jednotlivé kandidáty mezi 

sebou. Zprávy jsou určené managementu či personalistům firmy a mohou sloužit jako podklad 

pro další rozvoj vybraných kandidátů. 

V Assessment Centru jsou účastníci vystaveni různým situacím blízkých budoucí praxi, a to 

jak ve skupině spolu s ostatními kandidáty, tak individuálně. [17] 

Development Centrum (DC) probíhá obdobně jako Assessment Centrum (AC) a využívá se  

i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců. 

Výstupem z Development Centra jsou jednak individuální zprávy a zprávy celkové, které 

popisující skupinu/tým jako celek. Rozdíl v individuální zprávě oproti výstupu z Assessment 

Centra je především v zaměření zprávy, která je zpracovávána pro každého účastníka a je zde 

akcentováno zejména posouzení silných a slabých stránek a návrh možných opatření pro 

jejich odstranění a to formou jak návrhu školení, tak rozvoje za chodu (just in time). 

Zpráva z Development Centra je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující 

rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu  

a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance. 

Celková závěrečná zpráva je určena personalistům, managementu a přímým nadřízeným  

a popisuje obecné trendy a tendence u hodnoceného pracovního týmu či skupiny.[17] 

V současnosti se jedná o jednu z nejrozšířenějších metod výběru a hodnocení. Stěží lze najít 

personálně poradenskou a vzdělávací firmu, která by ve své nabídce neměla AC či DC.  

A dokonce řada firem využívá tyto metody. 

2.3.3 Metoda 360° zpětná vazba 

Jedná se o metodu hodnocení, při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba 

větším počtem respondentů. Své místo si nachází jak v rozsáhlejších, tak i menších 

pracovních kolektivech. Její název se odvíjí od 360 stupňů tvořících pomyslný kruh, přičemž 

hodnocený jedinec stojí v jeho středu a odezvy se mu dostává od všech, kdo ho obklopují [18] 
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Metoda 360° zpětná vazba má mnoho výhod, ale samozřejmě má také některá úskalí. 

Základní výhodou 360°zpětné vazby je koncentrovanost informací a jejich setříděnost. 

Setříděné informace jsou velmi dobrým podkladem pro formulování velmi konkrétně 

zacíleného rozvojového plánu. Prostřednictvím 360° zpětné vazby získáme přehled  

o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců. Při 360° zpětné vazba se snižuje riziko 

diskriminace - pokud zpětnou vazbu poskytují různí pracovníci z různých pracovních míst  

a funkcí, dochází ke snížení rizika diskriminace podle rasy, věku, pohlaví apod. A dochází ke 

zlepšení péče o zákazníky - pohled ze strany zákazníků (jak externích, tak ale i interních) 

nabízí zaměstnancům možnost zlepšit kvalitu, spolehlivost, včasnost dodávek či komplexnost 

produktů a služeb.  

Za nevýhodu této metody označujeme časovou a administrativní náročnost. Zpětná vazba  

z více zdrojů vyžaduje mnohem větší časovou investici při vyplňování formulářů, ať už  

v papírové podobě nebo elektronicky. Metoda také zpravidla vyžaduje spolupráci HR 

oddělení, jejichž administrativní zátěž je také nemalá. Pokud se ve výsledcích procesu 

zaměříme pouze na slabé stránky, můžeme způsobit demotivaci zaměstnanců k rozvoji  

a zlepšování se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4:  360° zpětná vazba 
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Zpětnou vazbu poskytují pracovníkovi jen ti lidé, kteří s ním v zaměstnání často přicházejí  

do kontaktu. Mohou to být jeho podřízení, kolegové, nadřízení (tedy interní zdroje), ale také 

např. klienti (externí zdroje). Kromě toho však subjekt 360° zpětné vazby hodnotí i sám sebe. 

Určitě je třeba zdůraznit, že metoda výrazně kontrastuje se 180° zpětnou vazbou,  

v rámci které manažera hodnotí jeho podřízení, nebo s dobře známým výkonnostním 

hodnocením, při němž je zaměstnanec posuzován výhradně svým nadřízeným. Zajisté také 

nejde o pouhé prověření pracovních výsledků či evidenci toho, jaké úkoly zaměstnanec splnil. 

Ti, kteří jsou při použití jiných metod dobře posuzováni z hlediska výsledků své práce, mohou 

po realizaci 360° zpětné vazby od ostatních obdržet nízká hodnocení, a naopak. 360° zpětná 

vazba totiž nevypovídá o tom, co pracovník dělá, nýbrž o tom, jak to dělá. Jde o to definovat 

jako systematický sběr takových dat, která nějakým způsobem ovlivňují pracovní výkon 

zaměstnance. 

K hodnoceným oblastem náleží kupříkladu schopnost vést tým, jednat s lidmi a dovádět úkoly 

ke zdárnému konci. Zpětná vazba informuje o pracovníkově potenciálu k růstu  

i o překážkách, jež mu v něm brání. Lze říci, že metoda 360° zpětné vazby nabízí skutečně 

komplexní pohled na zaměstnance, jehož se jinak dociluje jen velmi obtížně. 

Je potřeba zdůraznit, že získaný výstup musí být vždy důvěrný. Nesmí jít poznat, kdo 

konkrétně daný dotazník vyplnil – výjimkou bývá pouze odlišení hodnocení nadřízeného  

od výstupu ostatních respondentů (děje se tak, aby byly zřejmé rozdíly mezi tím, jak 

zaměstnance vnímá nadřízený, a jak ostatní lidé, s nimiž přichází do styku). Hodnotitelé jsou 

rozvrženi do skupin podle toho, jakou formu pracovního kontaktu vůči subjektu zastupují. 

Obdržené výsledky pak může hodnocená osoba využít k plánování svého dalšího rozvoje, 

školení atd. Některým firmám může výstup sloužit rovněž jako předloha při rozhodování 

např. o zvýšení platu nebo povýšení pracovníka. V takovém případě se ale jedná spíše  

o posudek, k němuž se doporučuje přikročit, až když má organizace zkušenosti s prováděním 

klasické 360° zpětné vazby. V prvé řadě se jedná o nástroj, který má napomoci rozvoji 

zaměstnance a ukázání jeho skutečného potenciálu. Udává, kde se nacházejí pracovníkovy 

silné a slabé stránky, a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování 

prioritní. 

S rozvojem komunikačních technologií, které jsou podporované např. internetem nebo 

vnitropodnikovými sítěmi, které umožňují provádění online průzkumů, si metoda 360° zpětné 

vazby ihned našla velké množství příznivců. V posledních letech se hodnocení založené  
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na využití internetu stalo normou, neboť nabízí řadu užitečných možností (vícejazyčné 

dotazníky, automatická porovnávání, hromadná vyhodnocování atd.). Nějaký způsob 360° 

zpětné vazby v současné době využívá zhruba jedna třetina všech amerických firem [18]. 

2.3.4 Sociogram  

Jde o metodu, která se zaměřuje na aktuální stav a hodnocení procesu, stejně jako Metoda 

360° zpětná vazba. Jsou zde sledovány vzájemné vazby, každý účastník sociogramu vidí své 

postavení ve srovnání s druhými účastníky. Bývá zařazován do Development Centre  

a Assessment Centre. Máme dvě nejrozšířenější podoby sociogramu, tzv. klasický sociogram 

a sociogram postavený na bázi sémantického výběru. 

Klasický sociogram, zde se používají 3 – 4 otázky v kladné i záporné podobě, znění těchto 

otázek je přímé nebo projektivní.  

Sociogram založený na bázi sémantického výběru – hodnocení přidělují k jednotlivým 

pojmům symboly, které si mohou vybrat ze záznamu. Tento sociogram vyžaduje 

elektronickou podobu. Výhoda je velmi rychlé popsání a vyhodnocení vztahů na pracovišti. 

Pro hodnoceného představuje účinnou zpětnou vazbu a o postavení v kolektivu.  

Metoda je vhodná tam, kde potřebujeme velmi rychle popsat a vyhodnotit vzájemně vztahy  

na pracovišti a zjistit, kdo je neformální autoritou. Sociogram může představovat pro 

hodnoceného velmi účinnou zpětnou vazbu o postavení v daném týmu, kolektivu. Taktéž 

umožňuje zjistit vzájemné blízkosti, existenci podskupin vzájemné vyhraněnosti. [3] 

2.3.5 Manažerský audit 

Manažerský audit charakterizuje užití více individuálních metod. Je zaměřen na hodnocení 

vstupů [3]. Obvykle obsahuje hloubkové interview či kompetenční pohovor, business esej  

a psychologické zhodnocení. Je využíván zejména u vyšších manažerských pozic, kde může 

být problematické využití metod Development Center. Výsledky manažerského auditu jsou 

porovnávány s pracovními výsledky a na základě tohoto srovnání lze provádět personální 

rozhodnutí.  
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Tabulka č. 6:  Srovnání pracovních výsledků a výsledků manažerského auditu [3] 

 

 

2.3.6 Mystery shopping 

Jedná se o skryté, anonymní pozorování, kdy hodnotitel splyne s okolím (pacienty) a tajně 

hodnotí. Zpětná vazba se pracovníkovi dostává až po čase. Metoda se často používá tam, kde 

pracovník přichází do přímého kontaktu se zákazníkem. Výhodou je to, že získáváme chování 

pracovníka, se kterým se potkává zákazník. Mystery shopping má řadu podob, jako je 

například: mystery calling. Metoda je prováděna externími pracovníky, nejčastěji se používá 

tam, kde pracovník je v přímém kontaktu se zákazníkem. Nezbytnou součástí je pozorovací 

plán a je potřeba mít u sebe i záznamový arch. [3] 

2.3.7 Supervize a intervize 

Tato metoda se řadí mezi metody orientované na budoucnost. Lze ji počítat i mezi metody 

rozvoje. Podstatou je reflexe a zpětná vazba, kterou poskytují kolegové z jiných oborů  

s nadhledem a nezaujatostí. Zaměstnance nehodnotí nadřízení ani podřízení, ale kolegové  

ze stejné úrovně pracovní hierarchie. Hodnocený přednáší problém pomocí prezentace.  

Po jejím skončení ostatní kolegové pokládají otázky, čímž zároveň poskytují zpětnou vazbu  

a společně hledají vhodné a co nejefektivnější řešení. Tímto způsobem je možné interpretovat 

i různé zkušenosti, získané znalosti či dovednosti a uvést je z teorie do praxe.  

Doporučuje se ji opakovat 1x za měsíc (2měsíce).[3] 
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2.3.8 Behaviorálně observační škály (BOS)  

Metoda Behaviorálně observační škály vyžaduje, aby hodnotitel hodnotil výkon zaměstnance 

v každém pracovním chování na základě toho, zda zaměstnanec pracuje nebo nepracuje podle 

zadaných pravidel.[11] 
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3 Komparativní metody 

Jde o metody hodnocení zaměstnanců prostřednictvím jejich srovnávání. Při takovém postupu 

velmi záleží na tom, jakou konkrétní metodu zvolíme a zda bude odpovídat kultuře 

společnosti. Především, aby bylo možno vůbec použít komparativní metody hodnocení, musí 

být předmětem hodnocení měřitelná kritéria. Hroník uvádí příklad společnosti, kde dochází  

k permanentnímu hodnocení s výsledky zveřejňovanými jednou za půl roku, kde obchodníci, 

kteří se umístí, jako poslední dva v zaměstnání končí. Takové prostředí pochopitelně není 

možné uplatňovat tam, kde je nutným předpokladem výkonu spolupráce. Součástí většiny 

hodnocení je hodnotící rozhovor představující formální setkání nadřízeného a jeho pracovníků 

a velký důraz je kladen na zpětnou vazbu.[3] 

 Do této kategorie se pro příklad zařazují následující metody: 

 

3.1 Metoda určení pořadí s jedním kritériem 

Stanovíme jedno kritérium například objem prodeje, tržby a podobně a podle něj dojde 

k seřazení zaměstnanců. Jde o základní komparativní metodu, která je nejjednodušší. 

 

Tabulka č. 7: Příklad jednokriteriálního hodnocení [3] 

 

 

3.2 Metoda určení pořadí s více kritérii  

U této metody si stanovujeme více kritérií, a proto jsou jim přiděleny bodové hodnoty, potom 

je za naplnění jednotlivých kritérií zaměstnanec hodnocen a srovnáváme konečný součet 

bodů. Díky bodování je možné vyjádřit profil hodnoceného.  
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3.3 Párové srovnávání  

Při této metodě hodnocení je každý srovnáván s každým, takže taková metoda nenajde 

uplatnění ve společnostech, kde je potřeba hodnotit velké množství zaměstnanců. Výhodou 

ovšem je, že lze tuto metodu využít v situaci, kdy dané kritérium není možné měřit. Lze 

srovnávat zaměstnance obecně z hlediska jejich přínosu, nebo je možné srovnávat je  

z pohledu jasně daného kritéria.  

 

3.4 Nucená distribuce  

Každý hodnotitel má určitý počet bodů, který rozděluje mezi skupinu hodnocených. 

Podmínkou bývá, že nesmí přidělit stejný počet bodů. Často taková metoda představuje spíše 

složité počty než hodnocení. Proto jsou tyto metody méně využívané. 

 

3.5 Metoda 20-70-10  

Za autora této metody je považován Jack Welch, v podstatě jde o metodu nucené distribuce. 

Dojde k diferenciaci zaměstnanců na tři skupiny. S těmi potom pracujeme tak, abychom 

udrželi výkonnost nejlepších dvaceti procent, zlepšili vyhlídky průměrných na postup mezi 

horních dvacet procent a především, pokud zaměstnanec zjistí, že se ocitá ve spodních deseti 

procentech, začne sám dělat všechno pro to, aby se z těchto statistik dostal co nejdříve alespoň 

do průměrných sedmdesáti procent.  
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4 ILUO nová metoda pro automotive 

Metoda ILUO, která spadá do oblasti vizuálního managementu, slouží ke zjednodušení jak se 

učit, protože umí uspořádat, najít a používat informace tak, že se z nich ostatní pracovníci 

mohou učit efektivně. Díky tomu jsou lidé připraveni na celoživotní vzdělávání, protože vždy 

mohou najít informace potřebné pro jakoukoli činnost či rozhodnutí. 

Tato metoda zabezpečuje sledování, hodnocení a rozvoj schopností, dovedností a odbornosti 

zaměstnanců včetně externích agenturních a smluvních pracovníků na pracovištích, přičemž 

podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance, kteří se přímo fyzicky podílejí na výrobě nebo 

výrobcích tak, aby byly plněny nároky na jejich způsobilost, zejména s ohledem na plnění 

požadavků zákazníka. 

 

4.1 Vizuální management  

Vizuální management představuje způsoby zviditelnění žádoucích i nežádoucích stavů  

ve výrobním i nevýrobním procesu. Vizuální management je proces vytváření dobře 

organizovaného pracovního prostředí. [20] Poskytuje v reálném čase informace o stavu práce 

na základě jednoduchých vizuálních znaků a umožňuje pracovníkovi, aby lépe porozuměl 

jeho vlivu na celkových výsledcích organizace. 

Výkladový slovník průmyslového inženýrství chápe vizuální management následovně: 

„Metoda vycházející z faktu, že člověk vnímá nejvíce informací očima. Při vizuálním řízení 

se využívají různé vizuální prostředky, pomocí kterých může každý snadno rozpoznat stav 

procesu, standard i případnou odchylku od něho.“ [21] 

4.1.1 Cíle vizuálního managementu: 

 Předání a sdílení informací o stavu a procesu bez zbytečných zpoždění. 

 Nasměrování informací o aktuálních problémech na každého pracovníka. 

 Využití schopností každého pracovníka pro zlepšení stavu. 

 Orientace na týmovou práci a její výsledky. 

 Zjištění stavu řešených projektů. 

 Předávání informací o dosaženém zlepšování. 

 Rozvoj pocitu hrdosti a úspěchu v lidech. [22] 
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Tabulka č. 8: Porovnání tradičního a vizuálního pracoviště [24] 

 

 

Z tabulky je patrné, že je mnoho rozdílů mezi tradičním a vizuálním uspořádáním pracoviště. 

Na tradičním pracovišti dochází k neznalosti až utajování informací, informace jsou 

předávány shora. Na vizuálním pracovišti jsou informování všichni pracovníci, informace 

jsou dodávány systematicky a přehledně daným informačním zdrojem a ten je přístupný všem 

zaměstnancům. [24] 

 

4.2  Informace 

Informace je symbolický popis akce. Informace přestavují vstup do znalostního procesu 

koordinace činností. Management má zacházet s údaji jako se základním zdrojem přeměny  

na informace a pro neustálý pro neustálý rozvoj znalostí organizace. Účinné využití všech 

dostupných informací, komunikace ve všech jejich variantách a úzce související týmová práce 

jsou zakotveny v těch nejaktuálnějších standardech a dokumentech EU. [23], [25] 

 

4.3  Znalosti 

Znalost je v dnešní době jediným jistým zdrojem konkurenceschopnosti. Znalosti představují 

informace zpracované tak, aby se v nich bylo možno orientovat, zaujímat k nim stanoviska, 
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analyzovat a především účelně a inteligentně je využívat ke zlepšení a inovaci. Znalost 

(schopnost a um) představuje nejdůležitější formu kapitálu podniku. [23],[25] 

První podmínkou znalostního managementu je existence podnikové kultury, která podporuje 

získávání a využívání znalostí a druhou podmínkou je kontinuální vzdělávání všech 

zaměstnanců. S aplikací znalostního managementu jednoznačně spojujeme úsporu nákladů, 

efektivnější realizaci procesů, větší flexibilitu a rychlejší a úspěšnější inovace.[23] Nejbohatší 

jsou ty podniky, které spoléhají především na znalosti a dovednosti v podnikání, ne pouze  

na zařízení, práci, apod. [26]  

4.3.1 Typy a specifické vlastnosti znalostí  

Znalostí existuje celá řada typů a jejich rozlišení je nutné. Základní typy znalostí jsou 

dovednost (um, zručnost), znalost (schopnost) a odbornost (expertíza). 

Dovednost 

Dovednost, jako každá znalost, je účelová koordinace akce. Pravidla této koordinace jsou 

však vnitřní, sebedeklarovaná a sebehodnotící. Např. umím psát, číst, řídit podnik, protože má 

koordinace vyhovuje mým vlastním pravidlům hodnocení kvality.[25] 

Co se týká schopnosti zaměstnance, odborné literatury rozlišuji měkké a tvrdé dovednosti. 

Tvrdé dovednosti jsou vnímány jako ty, které se vztahují k technické oblasti a mají vždy 

konkrétní předmět. Mezi tvrdé dovednosti řadíme vysoce specifické dovednosti, které se 

týkají konkrétních úkolů, protože se jedná o relativně dobře definované a dostupné měření  

za kontrolovaných podmínek. Měkké dovednosti jsou vnímány jako interpersonální 

dovednosti a obtížně měřitelné. Mezi měkké dovednosti můžeme zařadit např. komunikační 

dovednosti, tvůrčí a kreativní myšlení, obchodní dovednosti apod. Nicméně bylo zjištěno,  

že většina lidí touží mít tvrdé i měkké dovednosti. 

Znalost 

Znalost je založena na vnějším vyhovění koordinace akce a výsledků. Např. společnost, 

instituce, řemeslo a profesionalita potvrzují a osvědčují skutečnou znalost, ne pouhou 

dovednost. Jen profesionál se umí podřídit pravidlům a kritériím své profese. Laik nebo 

samouk ne. [25] 
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Expertiza 

Odbornost a expertiza představují nejvyšší formu znalostí. Profesionál, který zvládne pravidla 

koordinace akce tak, že získá schopnost a oprávnění tato pravidla ovlivňovat a měnit, dosáhl 

odborné znalosti. A pokud jsou znalosti na této úrovni, jsou schopné „učit“. Expert poté 

určuje, mění a vymezuje pravidla své odbornosti.[25] 

Znalosti mohou být dále ve formě explicitní nebo tacitní, které předurčují způsob jejich 

získávání, uchování, zpracování a sdílení. Z hlediska obsahu znalosti dělíme procedurální  

a deklarativní znalosti. 

 Explicitní znalosti – jsou spíše objektivní, racionálního a technického charakteru, např. 

plány, procedury, software, dokumenty apod. Snadno se předávají ostatním, jejich 

forma umožňuje distribuci bez osobního kontaktu. 

 Tacitní znalosti – představují skryté znalosti jednotlivce, které vznikají při učení. Jsou 

rozptýlené, nestrukturované a obtížně se vyjadřují slovy. Bývají vysoce osobní a často 

představují rezervoár zkušeností, expertíz, know how a netradičních dovedností. 

 Procedurální znalosti – jsou to znalosti určitých pracovních postupů, ze kterých se 

odvíjí modelování lidské intelektuální činnosti. 

 Deklarativní znalosti – spočívají v konstatování stavů, vlastností nebo vzájemných 

vztahů o objektech. Jejich prostřednictvím se dají odvozovat další znalosti a provádět  

i operace, související se znalostmi procedurálními. 

 

Výše uvedené rozdělení (tacitní – explicitní znalosti) nelze uplatnit na všechny znalosti, 

protože mnoho z nich má vlastnosti obou. V rámci svého životního cyklu se znalosti postupně 

rozvíjejí a mění z tacitních na explicitní a naopak. Tato přeměna se nazývá konverzí a nejlépe 

je zachycen na tzv. modelu SEKI. Jednotlivé přeměny se nazývají: socializace, externalizace, 

kombinace a internalizace. Transformace znalostí je cyklickým procesem, který obsahuje  

v různých fázích individuální a skupinovou činnost a součinnost lidí. [27] 
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Obrázek č. 5:  Model SEKI [27] 

 

4.3.2  Model SEKI 

Socializace 

Ve fázi socializace jsou tacitní znalosti předávány v rámci společenských znalostí  

a praktického učení. Socializace je tvorbou tacitních znalostí na základě jiných tacitních 

znalostí. Jedná se tedy především o proces sdílení (vytváření tacitních znalostí pomocí sdílené 

zkušenosti). Vlastní řízení socializace je velmi složité. Předpokladem správné socializace je 

důvěra, náklonnost a přátelství mezi pracovníky organizace či členy komunity. Během 

socializace nedochází ke ztrátě velké části znalosti. [26], [27] 

Externalizace 

Během externalizace dochází v rámci skupiny jednotlivců k takové úrovni poznání či 

pochopení, že znalost původně tacitního charakteru se mění ve znalost explicitní. V této fázi 

konverze znalostí se snažíme tacitní znalost formalizovat a tím jí změnit ve znalost explicitní. 

Pro tuto formalizaci se používají nejčastěji metafory, analogie a modely. Při externalizaci 

tacitní znalosti na explicitní ovšem mohou nastat značné problémy. Tacitní znalost bývá totiž 
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natolik svázána se svým nositelem a je specifická, že při jejím převodu vždy ztratíme určitou 

její část, či můžeme ztratit tuto znalost celou. [26] 

Kombinace 

Kombinace spočívá ve spojování jednotlivých oddělených explicitních znalostí v novou 

explicitní znalost, která je poté širší, systematičtější a komplexnější než znalosti původní. 

Kombinace probíhá pomocí dokumentů, schůzek, telefonických rozhovorů atd. Samotný 

proces kombinace lze rozdělit do tří procesů:  

 sběr a kombinace explicitních znalostí (jak z vnitřku organizace, tak z jejího vnějšku), 

 vytváření nové explicitní znalosti, 

 rozšíření a editace nové explicitní znalosti. 

Internalizace 

Proces internalizace spočívá v převodu explicitní znalosti na znalost tacitní. Internalizace je 

založena především na učení se při činnosti. Takto přeměněná znalost se potom integruje  

s tacitními znalostmi, které člověk vlastní. Tyto vlastnosti jsou poté rozšiřovány a měněny. 

Tímto způsobem mohou vznikat mentální modely, či různé typy know-how. Internalizace je 

prováděna především pomocí různých praktických činností. [27] 

 

4.4 Metoda ILUO 

Počátek 21. století je z důvodu exploze v produkci informací a zdrojů nazýván informačním 

věkem. Doby, kdy bylo možné dívat se na všechny zaměstnance stejným pohledem, aniž by to 

mělo vážné důsledky na výkonnost organizace, jsou nenávratně pryč. [23] Zaměstnavatelé  

od zaměstnanců samozřejmě očekávají, že jsou schopni se v tomto prostředí orientovat,  

a proto se jeví jako velmi vhodné hodnotit jejich dovednosti, aby tyto jejich schopnosti 

ověřili. Dalším souvisejícím předpokladem je vytvoření systému znalostí, který umožní, aby 

znalosti existující na jednom místě v podniku mohly být využívány všemi v rámci celého 

podniku – tzn. aby se co nejrychleji přemisťovaly z člověka na člověka a trvale se také 

zkvalitňovaly. Díky tomu jsou lidé připraveni na celoživotní vzdělávání, protože vždy mohou 

najít informace potřebné pro jakoukoli činnost či rozhodnutí.  

Metoda ILUO, která spadá do oblasti vizuálního managementu, slouží ke zjednodušení jak se 

učit, protože umí uspořádat, najít a používat informace tak, že se z nich ostatní pracovníci 
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mohou učit efektivně. Díky tomu jsou lidé připraveni na celoživotní vzdělávání, protože vždy 

mohou najít informace potřebné pro jakoukoli činnost či rozhodnutí. V metodě ILUO jsou 

zaznamenány schopnosti pracovníků, avšak potřebujeme plán, který nám stanoví potřebné 

schopnosti, kdy a kde je lze účinně a efektivně nalézt a potřebné informace o nich. [19] [23] 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kde se potřeba kontinuálního učení se projevuje, jsou 

pracoviště zajišťující výrobu a dodávání produktů do automobilového průmyslu (pracovníci 

Automotive), a je tedy žádoucí, aby právě zde byl zaveden systém hodnocení zaměstnanců 

ILUO. Tento systém zabezpečuje sledování, hodnocení a rozvoj schopností, dovedností  

a odbornosti zaměstnanců včetně externích agenturních a smluvních pracovníků  

na pracovištích, přičemž podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance, kteří se přímo fyzicky 

podílejí na výrobě nebo výrobcích tak, aby byly plněny nároky na jejich způsobilost, zejména 

s ohledem na plnění požadavků zákazníka. 

Na pracovištích v oblasti automobilového průmyslu jsou pro zaměstnance a ostatní 

pracovníky zpracovávány dodatečné školící manuály, prezentace a instrukce, zejména  

v následujících případech: 

 pro nové zaměstnance a pracovníky, 

 pro nové projekty a produkty, 

 pro zacházení s neshodnými díly, 

 pro mimořádné situace na pracovištích. 

 

Přeškolení a seznámení s těmito manuály, prezentacemi a instrukcemi se provádí také  

po dlouhodobé absenci zaměstnance (více než 1 měsíc) a také po reklamacích, případně při 

závažných interních problémech s jakostí výroby, nebo při nadměrném množství neshodné 

výroby. 

 

4.4.1 Definice metody ILUO 

Metoda ILUO umožňuje shrnout soubor dovedností nezbytných k tomu, aby pracovník mohl 

pracovat sebejistě na svém pracovišti. Obecně je definovaná jako schopnost rozpoznat, kdy je 

potřeba informaci najít, umožňuje informace vhodně a efektivně využít při tvorbě týmů, které 

jsou založené na znalostech, a proto je nutné mít jasné zaměření na vzdělávání a rozvíjení 
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dovednosti jednotlivců v týmu.[19] Je nutné poznamenat, že neexistuje žádný univerzální 

vzorec pro měření schopností a dovedností zaměstnance. 

Další definice metody ILUO: 

 Schopnost lokalizovat, hodnotit a používat informace pro získání celoživotního 

vzdělávání. 

 Schopnost rozpoznat, kdy je třeba informaci najít, vyhodnotit a efektivně využít. 

 Schopnost identifikovat, vyhledat, efektivně vyhodnotit a využít etických informací. 

 Soubor dovedností, které musí přijímat, analyzovat a využívat informace. 

 

Základem je rozvoj klíčových dovedností zaměstnanců. Podporuje se pokrok jedinců, kteří 

tvoří tým, prostřednictvím různých úrovní zvládnutých dovedností, které zajišťují soulad 

s požadavky na dovednosti, které musí splňovat podmínky jednotlivce jako nejvhodnější 

přímo na pracovišti. 

Metoda ILUO se řadí mezi metody doprovodné a slouží ke snadnému vizuálnímu rozpoznání 

různých úrovní schopností zaměstnanců, a to strukturovaným způsobem. Je zaměřena  

na tréninkové plány a snaží se o rozvoj každého zaměstnance. 

Metoda je nedílnou součástí Vizuálního Mananagementu Systemu (VMS). Je založena  

na matici dovedností. Základem systému je pravidelné sledování a hodnocení zaměstnanců 

pomocí objektivních kritérií (sady otázek) a jejich zařazení do čtyř úrovní: 

 

I -  Základní úroveň, pouze zaškolení pro dané pracovní místo. 

L -  Střední úroveň, zaměstnanec je schopen pracovat samostatně, kontrola je nutná a 

zaměstnanec stále potřebuje praktické poradenství. 

U - Vyšší úroveň, zaměstnanec je schopen pracovat zcela samostatně. 

O - Nejvyšší úroveň, odborník na daném místě a může učit ostatní. 

Pro názornost se tyto úrovně znázorňují graficky, viz obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6: Grafické znázornění úrovní metody ILUO [19] 

4.4.2  Hodnocení týmu 

Cílem je, aby se členové týmu naučili hodnotit sebe jako tým a neustále zlepšovali svou 

týmovou práci. V dnešní době je na trhu velký počet obdobných nástrojů, ale mnohé z nich 

potřebují speciální postupy při školení a hromadění dat. Tato metoda si vyžaduje naučení 

hodnotit sám sebe a převzetí iniciativy, aby došlo k požadovanému zlepšení.[19] 

Organizace většinou nechtějí používat číselnou stupnici, např. v rozmezí od 1 do 6, protože to 

není vhodné pro zaměstnance a jejich vnímání vlastního hodnocení. Proto je hodnocení 

založené na slovním hodnocení, kde je použito slovní stupnice, např. od zlepšení přes 

uspokojivé až do vynikající. Co je skutečně důležité udělat během hodnotícího procesu je 

provedení analýzy a rozhodnutí o dosažených výsledcích. Účelem vedení týmu je určit oblast, 

kde se můžeme zlepšit jako tým a rozhodnout o tom, jak to udělat, aby bylo dosaženo 

zlepšení. 

 

4.5 Pravidla pro hodnocení a zařazení v systému ILUO 

Při použití metody ILUO: 

1. hodnocení se provádí pro každou pracovní pozici, kterou v rámci své profese může 

na pracovišti zaměstnanec vykonávat, včetně nových, přemístěných i externích 

agenturních a smluvních pracovníků, 

2. hodnocení provádí vedoucí příslušného střediska na formuláři, 

3. hodnotí se každé 3 měsíce, 

4. průběžně se provádí operační pozorování zaměstnance, které je základem pro 

periodické hodnocení, 

5. pracovník se musí s hodnocením prokazatelně seznamovat. 
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Obrázek č. 7:  Matice dovedností [28] 

 

Pracovník začíná s prázdnou maticí, která obsahuje 4 pole. Každé pole značí odlišnou úroveň 

dovedností a zkušeností daného pracovníka v různých oblastech pracovní náplně. A postupně 

se zdokonaluje přes 4 modré úrovně. Bílá matice (prázdná), znamená, že zaměstnanec čeká  

na školení, jedno vybarvené políčko v matici znamená, že je pracovník proškolen, ale není mu 

zcela objasněn požadavek na kvalitu. Dvě plná polička v matici označují pracovníka, který je 

schopen pracovat na některých úkolech sám, ale vyžaduje to velmi přísné sledování. Tři 

čtvrtiny plné matice, představují pracovníka, který vyžaduje nízký dohled nad některými 

aspekty práce. Plně vybarvená matice představuje plně kvalifikovaného pracovníka, který 

nevyžaduje dohled a má kompletní znalosti o kvalitě a bezpečnosti a může školit ostatní.  

Matici je možno kdykoli upravit. 

Matice dovedností jednoduše ukazuje, kdo z pracovníků má vzdělání a zkušenosti a v jaké 

dovednosti. V praxi se často ukázalo, že pracovníci mají dovednosti mechanické a dokonce  

i v údržbě strojů. Matice dovedností je velmi užitečný nástroj pro řízení rozvoje pracovníků. 

Umožňuje prezentovat dovednosti všech členů týmu do jednoho grafu. [28] 
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Mezi výhody matice dovednosti můžeme zařadit: 

 Odhalení potřebných dovedností a schopností potřebných pro role v rámci týmu. 

 Posouzení potřeb školení. 

 Identifikování mezer v dovednostech v rámci týmu. 

 Vytváření zázemí k rozvoji nových dovedností ve firmě. 

 

4.6  Práce s maticí dovednosti ( Skills Matrix) 

Co je to matice dovedností a kdy se používá? 

Matice dovedností zdůrazňuje vzdělávací potřeby pracovníků pro nejdůležitější cíle 

organizace. Používá se pokud: 

 Chceme sledovat a kontrolovat efektivitu školení a tréninku. 

 Chceme zvýšit efektivitu tím, že umožníme pracovníkům zvládat širokou škálu 

dovedností. 

 Chceme zvýšit efektivitu prostoru v celém podniku. 

 Chceme odpovídat na požadavky zainteresovaných stran v podnikání. 

 Chceme vylepšit řízení jako součást Vizuálního Managementu Systému (VMS). 

 

Matice dovedností 

Matici jednoduše vypracujeme na základě Demingova cyklu zlepšování kvality, který vidíme 

na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 8:  Matice dovedností v návaznosti na Demingův cyklus 

                                                             

Příprava sestavení matice dovedností 

Příprava na sestavení matice dovedností spočívá v tom, že musíme nejdříve identifikovat 

pracovní role v týmu, stanovit a aktualizovat normy výkonnosti a v poslední řadě také 

posoudit požadavky na výcvik zaměstnanců. 
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Obrázek č. 9:  Příprava Matice dovednosti [28] 

 

Identifikace pracovních rolí v týmu 

Vytvoříme seznam všech členů týmu, který bude obsažen v levém sloupci prázdné tabulky. 

Dále do záhlaví tabulky vybereme až 8 klíčových úkolů nebo rolí, které tým musí splňovat, 

aby způsob dosahování jeho cílů byl efektivní.  

K dosažení správné identifikace mohou posloužit otázky, které pokládáme sami sobě i týmu, 

například: 

 Jaké hlavní úkoly musí být jednotlivci v týmu schopni vykonat. 

 Označovat popisy práce pro tým. 

 Zvážit nové úkoly a dovednosti, které mohou být vyžadovány od týmu v blízké 

budoucnosti. 

Pokud se úkoly stanou příliš komplikované je nutné současné role přerušit a vytvořit matice 

dovednosti, které se budou blíže zabývat danými rolemi těchto klíčových událostí. 

Značení a standardy výkonu 

Použijeme systém značení, který okamžitě ukáže, kdo má potřebné dovednosti k vykonání 

úkolů, a kdo naopak vyžaduje trénink. Existuje celá řada způsobů, jak prezentovat výsledky 

v matici. Nejjednodušší značení je umístit křížek v příslušném políčku pro ty zaměstnance, 

kteří mohou dokončit úkol, a prázdné políčko zůstane u zaměstnanců, kteří se na úkolu 

nemohou podílet nebo ho nemohou dokončit. Ještě jeden systém značení se označuje  

za jednoduchý, a to je značení barevné: 

 Červená – zaměstnanec nemá žádné dovednosti v této oblasti. 

 Jantarová – zaměstnanec je částečně proškolen v této oblasti. 

 Zelená – zaměstnanec je plně vyškolen v této oblasti. 
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Další možností jak hodnotit úroveň dovedností jednotlivců: 

 

Zaměstnanec může dokončit úkol. 

Zaměstnanec může dokončit úkol na požadované úrovni. 

Zaměstnanec může dokončit úkol na požadované úrovni v požadovaném čase. 

Zaměstnanec může dělat vše výše uvedené a ještě být vůdcem týmu. 

 

 

 

Obrázek č. 10: Systém značení školení v administrativním týmu [28] 

 

Aby se zabránilo zbytečnému zdvojování schopností a dovedností v týmu, které potřebují 

školení, je použito políčko v posledním řádku. Ve spodní části každého sloupce se zobrazí 

maximální počet osob, které potřebují danou dovednost. Toto hodnocení se má dělat 

pravidelně s celým týmem a v závislosti na měnících se okolnostech. Je to dynamický (živý) 

dokument, který se mění v důsledku změn priorit, personálu a také času v roce. Tým získává 

závazek ke vzdělávání a rozvoji tím, že se podílí na aktualizaci matice a posuzování potřeb. 
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Posouzení požadavků na školení 

Nyní můžeme vidět, jaké máme požadavky na nové dovednosti k dosažení cílů týmu. Školení 

je navrženo tak, aby se po dobu 3 měsíců předalo dostatek teoretických znalostí,  

a do 6 měsíců praktických znalostí. [19] U každého pracovníka můžeme aktualizovat školení, 

doplňovat a následně sledovat pokrok každého pracovníka. Počet potřebných pracovníků, 

kteří budou moci dokončit určitou dovednost, se bude lišit a samozřejmě to bude mít vliv  

na naše požadavky školení. [28] 

 

4.7 Matice dovedností a Investors in People 

Matice dovednosti poskytuje jasný rámec pro posouzení vzdělávacích potřeb i v případě 

ukazatelů mezinárodního standardu Investors in People, kdy se ověřuje účinnost současných 

opatření proti těmto ukazatelům. Jedná se o indikátor 8 – Lidé se učí a efektivně rozvíjejí, 

přičemž důkazy jsou následující: 

 Manažeři mohou popsat, jak se ujistili, že jsou splněny vzdělávací a rozvojové potřeby 

zaměstnanců. 

 Pracovníci mohou popsat, jak byly splněny jejich vzdělávací a rozvojové potřeby, co 

se naučili a jak to uplatňují při své roli. 

 Pracovníci, kteří jsou pro organizaci noví a pro ty, kteří jsou v nových rolích, mohou 

popsat, jak jim pomohly instrukce k efektivnímu vykonání úkolů. 
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4.8 Zlepšování procesu pomocí matice dovedností 

Znázornění na obrázku č. 11, který znázorňuje zlepšení opět pomocí Demingova cyklu. 

 

 

 

Obrázek č. 11: Proces zlepšování pomocí Demingova cyklu 
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4.9  Monitorování a kontrola 

Znázornění na obrázku č. 12, který znázorňuje monitorování a kontrolu pomocí Demingova 

cyklu. 

 

 

 

Obrázek č. 12: Monitoring a kontrola pomocí Demingova cyklu 
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5 Charakteristika firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

5.1 Historie 

Základ ke vzniku závodu Jäkls Hufeisenfabrik, G.M.B.H. Freistadt položil už v roce 1905 

František Pospíšil z Těšína, který postavil válcovny na výrobu drátu a jiných železářských 

válcovaných výrobků. V roce 1910 zde začala výroba kombinovaných náprav a podkov, které 

nesly značku JÄKL, a to na počest kováře Jäkla z Rýmařova, od kterého byl koupen patent. 

Patent se sice neosvědčil, ale název zůstal. Celá hutní výroba se pak rozdělila právně na dva 

závody: Fryštátské železárny vyrábějící ocel a Jäklův železářský průmysl, vyrábějící nápravy, 

podkovy a později šrouby. 

V roce 1918 – 1920 se na nynějším území JÄKL Karviná, a. s. začaly stavět tovární objekty 

pro výrobu vagonů a rok 1918 je označován jako rok vzniku samostatné společnosti JÄKL 

Karviná, a. s. V roce 1928 ke stávajícím objektům přibyla válcovna na tupo svařované trubky 

a později válcovna profilů za studena.  

V době velké stagnace průmyslu v letech 1928 – 1935 továrna pracovala s určitým omezením, 

ale doba předmnichovského zbrojení se stala ekonomicky významným obdobím.  

V roce 1923 majitel Robert Pollak prodal Fryštátské železárny koncernu MANNESMAN, ten 

ale po velkých finančních ztrátách prodal továrnu Vítkovickým železárnám, které výrobu  

v roce 1929 zastavily a přemístily do Vítkovic. 

Ve dvacátých letech 20. století byla kromě dřívější výroby vozových náprav a podkov  

v objektech vagónky nově zařízena válcovna na výrobu svařovaných trubek a válcovna 

profilů (Jäklových) za studena tvářených.  

Za německé okupace byl podnik začleněn do válečného průmyslu. V průběhu války sloužily 

výrobní prostředky také k výrobě části kanónů a byly zde v přísně střeženém provozu 

vyráběny i součástky raketové střely V2.  

Krátce před osvobozením byla provedena evakuace veškerých surovin, materiálu, hotových 

výrobků a strojního zařízení, aby se nemohlo začít s výrobou.  

K 1. 1. 1946 byl vyhláškou ministerstva průmyslu podnik začleněn do národního podniku 

Vítkovické železárny Klementa Gottwalda, Ostrava a v roce 1949 byl převeden do n. p. 

Drátovny a železárny se sídlem v Praze.   
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Drátovny a šroubárny, závod Karviná, měly dva provozy, a sice provoz I (dříve Jäkl) a závod 

II (dříve Blumenthal). Vyráběly se zde stále ocelové trubky svařované, závitové, obyčejné  

a přesné. S ohledem na export se tyto trubky vyráběly nejen podle ČSN, ale také podle 

německých norem DIN, anglických BS, amerických ASTM a sovětských GOST.  

Během roku 1949 byla postavena další linka, aby byly pokryty poptávky jak v zahraničí, tak  

v tuzemsku. Dále se v roce 1950 začala stavět tzv. „brusková hala“ jako sklad základního 

materiálu, byla považována za největší investiční akci od roku 1945. V roce 1949 měl provoz 

I. již 599 pracovníků a provoz II. 310 pracovníků, což znamenalo také podstatné zvýšení 

produktivity práce a výroby.  

Podle výměru ministerstva průmyslu byl k 1. 1. 1951 zřízen z majetku n. p. Drátovny  

a šroubárny, závod Karviná, nový národní podnik s názvem Železárny Karviná, které 

vyráběly svařované trubky závitové, obyčejné a přesné, profily uzavřené i otevřené, podkovy 

a hřeby na upevňování důlních kolejnic. V červnu 1952 začala rozsáhlá výstavba nové 

výrobní linky pro svařování trub, která trvala do roku 1955.  

Při reorganizaci průmyslu v roce 1958 byl n. p. Železárny Karviná připojen k NHKG, n. p., 

Ostrava-Kunčice. Nová huť Klementa Gottwalda, n. p., byla v období 1958 až 1993 objemem 

výroby zboží jedním z největších průmyslových podniků Československé socialistické 

republiky. Hlavní význam karvinského závodu v rámci NHKG spočíval v tom, že zpracovával 

přes čtvrt miliónu tun oceli vyrobené v NHKG do vysoce efektivních, na tuzemském  

i zahraničním trhu velmi žádaných hutních výrobků. 

Posledním významným datem pro společnost je datum 1. 4. 1993, kdy po dohodě s Novou 

Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl Karviná, 

a.s. Poslední významné období v historii firmy byl datum 23. 9. 2006, kdy se stala největší 

tuzemská ocelářská firma Mittal Steel Ostrava a.s. 100% vlastníkem největšího výrobce 

svařovaných trubek a profilů v České republice. [30], [31], [32] 
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5.2 Organizační schéma společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná 

a.s. 

 

Obrázek č. 13: Organizační schéma společnosti 

 

Z obrázku č. 13 je patrné rozdělení struktury na dvě SBU jednotky, kde každou jednotku řídí 

vlastní obchodní ředitel. 
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6 ILUO - možnost využití v konkrétní praxi  

6.1 Současný stav hodnocení zaměstnanců v podniku 

Periodické hodnocení manuálních zaměstnanců probíhá 1x ročně, hodnotícím obdobím je 

daný kalendářní rok a hodnocení probíhá pomocí pohovorů a s podporou programu GEDP 

(Globální rozvoj pracovníků). Výsledky hodnocení ovlivní výši prémií vyplácených  

v následujícím roce. 

Hodnocení pracovníků je jedním z důležitých motivačních nástrojů v rukou vedoucích 

pracovníků, jehož cíle a hlavní možnosti využití jsou: 

 Posoudit současnou úroveň pracovního výkonu zaměstnance. 

 Rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnance. 

 Rozpoznat potenciál (rezervy a hranice) pracovního výkonu zaměstnanců. 

 Vyjasnit pracovní cíle a očekávání. 

 Předat zpětnou vazbu zaměstnancům. 

 Motivovat zaměstnance. 

 Stanovit požadavky na vzdělávání zaměstnanců. 

 Vytvořit podklady pro hodnocení efektivnosti vzdělávání zaměstnanců a účinnosti 

vzdělávacích programů. 

 Získat podklady pro výši čtvrtletních prémií. [34] 

 

6.2 Struktura hodnotícího rozhovoru 

Úvodní fáze 

Cílem této fáze je vytvoření pozitivní atmosféry pro samotné hodnocení, opětovné vysvětlení 

účelu setkání. Hodnotitel by měl sdělit, jaký bude průběh setkání a délka trvání rozhovoru. 

Sebehodnocení 

Nejprve hodnotitel dá prostor hodnocenému, aby sám zhodnotil uplynulé období, čímž získá 

názor zaměstnance. Poté přejde do další fáze „hodnocení nadřízeného“. 
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Hodnocení nadřízeného 

V této fázi hodnotitel navazuje na sebehodnocení zaměstnance a seznamuje hodnoceného se 

svým názorem a pohledem na věc, hodnotí konkrétní fakta. 

Závěr 

V této fázi hodnotitel shrne vše, co bylo řečeno a snaží se rozhovor ukončit pozitivně.  

6.2.1 Obsah hodnotícího rozhovoru 

Hodnotitel zhodnotí plnění jednotlivých kompetencí, přičemž se zaměřuje na pracovní 

výsledky a pracovní chování, ne na osobnost podřízeného. 

1. Hodnotí se celkový pracovní výkon za uplynulý rok. 

2. Hodnotí se výsledky práce hodnoceného (z pozice hodnotitele i hodnoceného). 

3. Proberou se náměty na zlepšení vlastní práce a pracovního výkonu hodnoceného, 

problémy hodnoceného při plnění pracovních úkolů. 

4. Identifikují se případné problémy hodnoceného při plnění pracovních úkolů. 

5. Posoudí se efektivnost kurzů, které zaměstnanec od posledního periodického 

hodnocení absolvoval, a jejich vliv na pracovní výkon, získané znalosti a dovednosti 

hodnoceného. 

6. Stanoví se požadavky na získání nebo prohloubení kvalifikace (podle požadavků 

pracovního místa). 

7. Zváží se možnosti dalšího rozvoje hodnoceného.[35] 

6.2.2 Škála otázek pro použití při rozhovoru 

 Jak vy sám hodnotíte váš pracovní výkon za letošní rok? 

 Jak vy sám hodnotíte své pracovní výsledky? 

 Jak se hodnotíte v dodržování bezpečnostních předpisů? 

 Jaký máte názor na kvalitu vaší práce? 

 Myslíte si, že jste všechny úkoly splnil dobře? Které jste zvládl splnit výrazně dobře? 

 Jestliže jste nesplnil všechny úkoly dobře, kde vidíte rezervy? 

 Co způsobilo, že jste je nesplnil? 

 Zvládáte plnit pracovní úkoly včas? 

 Co vás na vaší práci zajímá nejvíce? 
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 Co vás na vaší práci motivuje? 

 Co se vám líbí nejméně? 

 Máte náměty pro zlepšení své práce? 

 Co ještě považujete za důležité, abychom společně projednali? 

6.2.3 Hodnocení pracovního výkonu 

Pracovní výkon hodnotí celkový přínos zaměstnance pro pracoviště i pro celý závod za daný 

rok. Výkon zahrnuje kvalitu i kvantitu výsledků práce a úroveň plnění konkrétních pracovních 

úkolů hodnoceného. Hodnocení musí korespondovat s kompetencemi (viz příloha 1), ale není 

aritmetickým průměrem bodů za kompetence. 

Hlavním cílem hodnocení výkonu je zajistit maximální využití schopností a znalostí 

zaměstnance.  

 

Tabulka č. 7: Škála hodnocení pracovního výkonu [34] 

  

 

6.2.4 Neuspokojivý výkon 

Neuspokojivý pracovní výkon znamená, že zaměstnanec neplní pracovní úkoly nebo nezvládá 

současné pracovní zařazení. Pracovníci s hodnocením pracovního výkonu v úrovni 1 obdrží 

výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků formou dopisu, ve kterém je 

stanovena lhůta na odstranění nedostatků (max. 6 měsíců). Pokud nedojde u zaměstnance 

s výkonem v úrovni 1 ke zlepšení výsledků, je možné ho přeřadit na méně kvalifikovanou 
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pozici nebo s ním rozvázat pracovní poměr. Jako neuspokojivé pracovní výsledky nelze 

kvalifikovat absenci. 

6.2.5 Hodnocení potenciálu 

V rámci potenciálu se hodnotí schopnosti, praktické zkušenosti, využívání znalostí, 

připravenost přijímat náročnější úkoly a možnost připravovat se na další pozice v rámci firmy. 

 

Tabulka č. 8: Škála hodnocení potenciálu [34] 

 

 

6.2.6 Sdělování a moderace výsledků 

Celkové výsledky hodnocení pracovního výkonu a potenciálu zaměstnanců za celý závod 

podléhají schválení v kariérní komisi, proto se při hodnotícím rozhovoru zaměstnancům 

nesdělují, hodnotitel může hodnocenému sdělit pouze výsledky hodnocení dílčích 

kompetencí. Po projednání na kariérových komisích může dojít k úpravám výsledků. Konečné 

výsledky hodnocení výkonu a potenciálu budou hodnotitelům k dispozici ve formátech v IBM 

na konci ledna a až poté hodnotitelé sdělují výsledky hodnocení pracovního výkonu  

a potenciálu podřízeným.  
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6.2.7 Závěr 

Závěry hodnocení zaměstnanců jsou důvěrné. Po rozhovoru zajistí hodnotitel podpis 

hodnoceného zaměstnance do „Záznamu o provedeném hodnocení zaměstnance“.  

Po ukončení hodnocení tento záznam hodnotitel archivuje 2 roky jako doklad o provedení 

rozhovoru. 

 

6.3  Hodnotící systém GEDP 

GEDP je program, který umožňuje sledovat pracovní výkonnost zaměstnanců, identifikovat 

talentované zaměstnance, stanovit rozvojové aktivity a získat výstupy pro odměňování 

zaměstnanců. [35] 

 

6.3.1 Termíny hodnocení 

Závěrečné hodnocení TH zaměstnanců, kteří jsou zařazeni do programu GEDP, každoročně 

probíhá v období listopad a prosinec, hodnotícím období je daný kalendářní rok. Výsledky 

hodnocení ovlivní výši prémií vyplácených v následujícím roce. Pro snadnější představu 

obrázek níže. 

 

 

Obrázek č. 14: Termíny hodnocení systému GEDP [34] 
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6.3.2  E-formulář GEDP 

Hodnotitelé i hodnocení pracovníci mají přístup na e-formulář GEDP prostřednictvím odkazu 

na intranetu v hlavním menu v sekci vzděláván. Hodnotitel má přístup na všechny své 

podřízené. K dispozici jsou tyto záložky: 

 Plánování cílů a jejich hodnocení - přehled osobních cílů pracovníka za daný rok, 

celkový pracovní výkon. 

 Hodnocení schopností a rozvoj pracovníka – hodnocení kompetencí pracovníka. 

 Individuální rozvoj pracovníka – přehled absolvovaných kurzů za daný rok, návrh 

vzdělávacích aktivit na další období. 

 Plán nástupnictví – k vyplnění pouze pro vedoucí pracovníky (kromě mistrů), 

stanovení nástupců na klíčové pozice. 

 

Další možnosti, které e-formulář nabízí, jsou: 

 Zobrazení minulého hodnocení. 

 Přehled všech podřízených s výsledky hodnocení. 

 

Všichni TH pracovníci dostanou před zahájením hodnocení instrukce, aby se na hodnotící 

pohovory připravili a vyplnili v e-formuláři GEDP stav plnění svých cílů (včetně výhledu  

do konce roku) a návrh sebehodnocení kompetencí. 

Nastavení cílů si stanovuje zaměstnanec sám společně se svým nadřízeným. Cíle musí být 

S.M.A.R.T., což představuje: 

 Specifické (konkrétní) 

 Měřitelné 

 Akceptovatelné (vzájemně odsouhlasené) 

 Realistické 

 Terminované 
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Obrázek č. 15: Formulář GEDP [34]  
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Obrázek č. 16: Popis cíle [34] 

Kvantitativní vyjádření – ukazatel vyjadřující, ve kterých jednotkách se bude cíl plnit (osoby, 

počet auditů, apod.) 

 

                                   

Obrázek č. 17: Cíl[34] 

Cíl (počet, počet osob) a minimální očekávaná úroveň (minimální akceptovatelný výkon). 

Interval mezi položkou „cíl“ a „minimální úroveň“ je považován za splnění cíle. Položkou 

„váha“ vyjádříme, jak je cíl důležitý. 

 

6.4 Přínos metody ILUO 

Metoda ILUO má vliv na kvalitu předávání znalostí do oblasti zajišťování kvality. Možnosti 

využití: 

 Měření řízení znalostí v oblasti zajišťování kvality. 

 Používá se v návrhu strategie pomocí znalostí. 
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 Chceme-li ověřit teorii v praxi. 

 Řízení znalostí na základě dovedností nebo schopností nám umožňuje získat 

zaměstnance, kteří nám umožní vybudovat vyrovnaný tým, který dosahuje potenciálu 

obou součástí. 

 

Metoda může být aplikovaná na jakoukoli provozní oblast. Propojuje kvalitu s modelem 

řízení znalostí. Umožňuje řídit zaměstnance pomocí zobrazení jeho schopností a dovedností 

pro výrobní proces, včetně omezení na výrobní části. Může být rozšířená i na ostatní oblasti 

služeb, které se nacházejí kolem výrobní plochy.[19]  

Přínosy metody ILUO ve srovnání se stávajícím způsobem hodnocení[33]: 

 Pravidelné měření dovedností se stane samozřejmostí a vede k zlepšení výkonnosti 

organizace. 

 V procesu rozhodování napomáhá rozhodnout o tom, kteří pracovníci by se měli  

na daném úkolu podílet. 

 Usnadňuje účinné přidělování a využívání pracovníků na specifické úkoly, které 

vyžadují zvláštní dovednosti a úroveň kompetence v těchto dovednostech. 

 Pokud není dodrženo správné přiřazení zaměstnanců s odpovídajícími dovednostmi  

na dané úkoly, může to vést ke snížené produktivitě a kvalitě práce. 

 Umožňuje přesněji definovat slabé a silné stránky podniku, protože zná své dovednosti 

a snadněji eliminuje slabé stránky podniku s ohledem na budoucí obchodní potřeby. 

 Nedochází k zbytečnému plýtvání peněz na odborné školení, vzdělávací programy, 

protože víme, jaké nové dovednosti a kvalifikace jsou pro organizaci v blízké 

budoucnosti nezbytné. 
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7 Návrh a doporučení na implementaci 

Předmětem praktické části je návrhová implementace vycházející z cíle diplomové práce, 

kterým je vytvoření návrhu implementace metody ILUO do systému řízení firmy 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., a to za účelem zvýšení kvality výrobků pro 

zákazníky.  

 

7.1  Příprava implementace metody ILUO do organizace 

Přípravná fáze je velice důležitá protože rozhoduje o smysluplnosti a efektivnosti 

implementace. Do této fáze spadá ustanovení a příprava týmů (vysvětlení účelu a postupu, 

tréninku používaných technik a nástrojů). Nezbytné je také zahájení trvalého informování 

zaměstnanců společnosti o tom, co, proč a jak je prováděno. 

 

7.2 Proces hodnocení metodou ILUO 

Proces hodnocení je zaměřen na zjištění znalostí jednotlivých zaměstnanců v pracovním 

procesu ve vztahu k hlavním výrobním dovednostem. Tento proces zahrnuje školení, 

hodnocení a sebehodnocení za účelem stanovení úrovně odborné způsobilosti v různých 

dovednostech. Proces podrobněji popisuje vývojový diagram na obrázku č. 18. 
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Obrázek č. 18: Vývojový diagram procesu hodnocení metodou ILUO [33] 

 

Proces posuzování dovedností kompetencí z důvodu zachování stručnosti popisuje pouze 

hlavní fáze procesu. Ve vývojovém diagramu začíná proces hodnocení seznamem hlavních 

výrobních dovedností, potřebných ve vztahu ke stávajícím úkolům prováděných pracovníky 

společnosti. Tento seznam je kontrolován průběžně a může být kdykoliv rozířen v závislosti 

na identifikaci nových hlavních dovedností potřebných v případě nových výrobků společnosti. 

Charakter a četnost výskytů těchto událostí jsou přímo závislé na potřebách a požadavcích 

zákazníků společnosti, kteří hrají významnou roli v určování dovednostních požadavků 

společnosti.  

Na počátku je každý výrobní pracovník podroben hodnocení úrovně kompetencí, které 

provádí školitel ve vztahu ke každé hlavní výrobní dovednosti společnosti. Mezi hlavní 

základní dovednosti patří pozice přední valcíř, valcíř I., valcíř I. – pila, valcíř II., přípravář 
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válců. Každá hlavní základní dovednost je reprezentována v rozmezí čtyř úrovní, z nichž 

každá definuje jedinečný stupeň schopnosti. Zastoupení kompetence v každé hlavní 

dovednosti je založeno na vizuální metodě ILUO, která vznikla v japonském průmyslu a je 

určena k veřejnému zobrazení stávající úrovně dovednosti kompetence každého pracovníka. 

Tyto mohou být dále použity k identifikaci specifických, vzdělávacích a rozvojových potřeb, 

které umožní pracovníkovi efektivněji pracovat, čímž se zlepší výkon organizace [33].  

  



70 

Úroveň 1 „I“ by měla obsahovat:  

 základní školení BOZP 

 seznámení s manuálem linky 

 znalost všech hlavních zdrojů a přívodů energií linky 

 znalost všech zakázaných manipulací na lince 

 havarijní stop-start tlačítka 

 detekce základních vad výrobků     

Úroveň 2 „L“ by měla obsahovat: 

 výměna pil 

 výměna nářadí 

 detekce základních poruch linky 

 znalost dokumentace (VP, výkres, Balící list) 

 uložení materiálu v hale 

 uložení materiálu ve skladu 

 školení vazač 

Úroveň 3 „U“ by měla obsahovat: 

 programování a seřízení linky po přestavbě 

 odstranění běžných poruch 

 školení ISO 16 949 

 školení jeřábník, VZV 

 uvolnění prvního kusu 

 rozhodnutí o neshodném výrobku 

 zastavení výroby z důvodu kvality 

 obsluha PC – vytváření průvodních štítků 

Úroveň 4 „O“ by měla obsahovat: 

 návrhy na zlepšení provozu linky (úpravy nářadí, programu, atd.) 

 popis závažnější poruchy – komunikace s externím servisem 

 

Obrázek č. 19: Definice úrovní dovednosti kompetencí [33] 
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Na obrázku č. 19 je možno vidět, že na nejhorší úrovni způsobilosti se nachází úroveň 1 a je 

zastoupena písmenem I a vztahuje se k pracovníkovi, který vyžaduje nepřetržitou kontrolu při 

vykonávání práce na stroji nebo operace spojené s hlavní výrobní dovedností. Naopak největší 

úroveň způsobilosti je úroveň 4 a je zastoupena písmenem O. Tato úroveň odpovídá 

výrobnímu technikovi, který je schopen vykonávat zvláštní operace sám a rovněž je schopen 

diagnostikovat problémy a přijmout nápravná opatření.  

Je zřejmé, že hodnocení prováděné vedoucím je nejen subjektivní, ale také závislé  

na podílejících se školitelích. Ideální by bylo, kdyby hodnocení prováděl stejný školitel, který 

vyhodnocuje kvalifikační kompetence všech výrobních techniků, a tím by se odstranil 

potenciální nesoulad. Ve větším podniku jako je ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

je to však nepraktické a nerealizovatelné, proto je vhodné se držet následujícího vývojového 

diagramu, který je zobrazen na obrázku č. 20. 

 

 

Obrázek č. 20: Vývojový diagram rozhodování hodnocení dovednostní způsobilosti [33] 

 

Rozhodování prováděné na základě vývojového diagramu na obrázku č. 20 zaručuje jednotný 

způsob posuzování úrovně způsobilosti v každé základní dovednosti pro každého výrobního 

technika. Vždy s ohledem na pracovníka a základní výrobní dovednosti, školitel začíná tím, 

že posuzuje vymezení způsobilosti na úrovni 1 „I“ společně na příkladech výrobních činností 

prováděných výrobním pracovníkem prokazujícím potřebnou míru schopnosti. Pokud školitel 
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rozhodne, že výrobní technik tuto úroveň dovedností kompetencí neprokázal, pak se to 

zaznamená jako úroveň, pro kterou je pro daného pracovníka požadované výcvikové školení. 

Pokud však pracovník tuto úroveň způsobilosti v dovednosti prokáže, pak se školitel posune 

k další úrovni. Tento proces se neustále opakuje, dokud není dosaženo nejvyšší úrovně 

dosažení způsobilosti dané schopnosti. Proces je používán pro každého výrobního pracovníka 

a pro každou výrobní činnost. 

Poté školitel dokončí hodnocení úrovně způsobilosti všech výrobních pracovníků. Každý 

pracovník má svůj hodnotící formulář s vlastním hodnocením výkonnosti pro ukázku  

na obrázku č. 21 a v příloze č. 2 je možno vidět hodnotící formulář, který jsem vytvořila 

pomocí tabulkového procesu Microsoft Excel. 

 

 

Obrázek č. 21: Hodnotící formulář [34] 

 

Tento formulář umožňuje hodnotit pracovníka jako sám sebe a jeho dovedností. Jeden z cílů 

je spojit nadřízeného pracovníka s výrobním pracovníkem, aby prodiskutovali dané hodnocení 

a případné ocenění. Po vzájemné dohodě je stanovena úroveň způsobilosti v dovednostech 
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výrobního pracovníka a tudíž jsou identifikovány schopnosti, které je nutné rozvíjet a potřeby 

odborného vzdělávání. Charakter těchto potřeb umožňuje individuální zlepšení na další 

způsobilostní úroveň dovedností. 

Avšak ještě před samotným schválením rozvoje potřeb odborného vzdělávání a schopností, se 

musí uspořádat meeting mezi vedoucími pracovníky a vedením organizace, ve které jsou 

potřeby rozvoje organizace ztotožněny s individuálními potřebami rozvoje výrobního 

pracovníka.  

Poté, co je plán vzdělávání a rozvoje schválen, může se začít uskutečňovat. Po dokončení 

plánů vzdělávání a rozvoje pracovníka, což může být v různém časovém úseku, je možné 

zvážit jeho příslušnou dovednostní způsobilost. Plán musí obsahovat aktuální úroveň 

dovedností pracovníka a prostředky, kterými bude jejich cílů dosaženo. 

 

7.3 ILUO v konkrétní praxi 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je firma zabývající se výrobou a prodejem 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných otevřených 

profilů. 

V průběhu třech týdnů bylo provedeno hodnocení způsobilosti výrobních pracovníků. Toto 

hodnocení bylo provedeno za dodržení všech výše zmíněných postupů popsaných na obrázku 

č. 18, 20.  Při určování úrovně způsobilosti pracovníků v každé hlavní dovednosti byly 

použity definice obrázku č. 19. Jako výsledek posouzení školitelem (nadřízeným)  

a sebehodnocení byly odhadnuty úrovně způsobilosti pro každého výrobního pracovníka  

ve vztahu k hlavním výrobním dovednostem společnosti, které zahrnují detekce základních 

vad výrobků, výměnu nářadí a pil, znalost dokumentace, seřízení linky, ukládání materiálu, 

atd. Dohromady tyto výrobní dovednosti jsou zapotřebí pro výrobu široké a komplexní 

nabídky dílů a komponent, které firma vyrábí. Výsledek posouzení a hodnocení schopnosti 

způsobilosti prováděných společností je uvedena na obrázku č. 22. 
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Obrázek č. 22: Matice dovednosti výrobních pracovníku 

Tým/Oblast: Týmový/Vedoucí oblasti: Datum:

Jméno/os. číslo: dosažené maximální

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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7.3.1 Vyhodnocení matice a doporučení 

Na obrázku č. 22 je způsobilost v každé výrobní dovednosti zastoupena čtyřmi úrovněmi  

od „I“ po „O“ v souladu s obrázkem č. 19. Matice dovedností na obrázku výše představuje 

výsledky hodnocení zaměstnanců a umožňuje okamžitě identifikovat zaměstnance, kteří 

vyžadují potřebné školení, trénink nebo vzdělání v dané dovednosti. Z matice je možné 

konstatovat, že 12 pracovníků z 18 potřebuje v určité úrovni zaškolit, vzdělat, vytrénovat, atd. 

Zbývajících 6 pracovníků má dosaženou nejvyšší možnou úroveň v matici a můžeme je 

považovat za experty pro danou dovednost. Tito pracovníci jsou schopni nastavovat  

a obsluhovat stroje. Dále můžeme konstatovat, že 7 pracovníků má nízkou úroveň 

způsobilosti v základní dovednosti. Zbývajících 11 pracovníků, kteří jsou zastoupeni v matici 

na obrázku č. 22, má úroveň způsobilosti 4 ve vztahu k alespoň jedné základní dovednosti. 

Důvodem proč mají výrobní pracovníci s osobními čísly (1374, 3825, 3748, 2369, 2329, 

2235, 1175) relativně nízkou dovednost v některé základní činnosti je způsobeno především 

tím, že tito pracovníci jsou nedávno přijatí na nové stroje nebo nejsou dostatečně proškolení 

k dané dovednosti. Je možné také, že tito pracovníci nemají dostatek tacitních znalostí 

v dovednostech a proto je vhodné kombinovat týmy tak, aby byl průřez znalostí a dovedností 

v souladu s výsledky matice dovedností. Díky tomu je možné zlepšit přenos tacitních znalostí 

v týmu. Také je možné z obrázku rozpoznat ty základní dovednosti, ve kterých musí 

pracovníci získávat vyšší úroveň způsobilosti, a to můžeme vidět u 12 pracovníků. Faktorem, 

který vede k nižší úrovni způsobilosti v těchto základních dovednostech lze připsat nové 

technologii, strojům nebo pracovník doposud nepracoval a nepotřeboval pracovat s touto 

základní dovedností. Na obrázku č. 23 je vysvětlena vizuální podoba dovednostní matice pro 

výrobní pracovníky.  
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Netrénovaný (nezaškolený pracovník). 

 

Pracovník splňuje základní školení BOZP, seznámení s manuálem linky, 

znalost všech hlavních zdrojů a přívodů energií linky, znalost všech 

zakázaných manipulací na lince, havarijní stop-start tlačítka, detekce 

základních vad výrobků. 

Pracovník splňuje následující dovednosti: výměna pil, výměna nářadí, znalost 

dokumentace (výkres, balící list), uložení materiálu v hale, uložení materiálu  

ve skladu, školení vazač. 

 

Pracovník splňuje následující dovednosti: programování a seřízení linky  

po přestavbě, odstranění běžných poruch, školení ISO 16 949, školení jeřábník, 

uvolnění prvního kusu, rozhodnutí o neshodném výrobku, zastavení výroby 

z důvodu kvality, obsluha PC – vytváření průvodních štítků. 

Pracovník splňuje následující dovednosti: návrhy na zlepšení provozu linky 

(úpravy nářadí, programu, atd.), popis závažnější poruchy – komunikace 

s externím servisem. 

 

Obrázek č. 23: Legenda k matici dovednosti pro výrobní pracovníky 

 

7.3.2  Jak zaznamenávat dovednostní matici 

Matice dovednosti může být zaznamenána buď ručně na papír, nebo v počítači formou 

formuláře. V mém případě jsem volila elektronickou formu a formulář jsem vytvořila pomocí 

tabulkového softwaru Ms Excel, (viz obrázek výše).  
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Co když někdo z pracovníků, není dlouhodobě na pracovišti? 

Pokud není pracovník po nějaký čas na pracovišti a nevykonává danou dovednost, měla by 

být jeho matice prozkoušena od začátku, ale mnohem rychleji než poprvé. V matici by měl 

být zaznamenán otazník. Po posouzení dovedností pracovníka je matice dovednosti opět 

aktualizovaná. 

Smysl metody 

Metoda je vhodná pro organizace, kde mají zájem rychle, jednoduše a vizuálně rozpoznat 

rozdílné úrovně dovedností pracovníků ve strukturované podobě. Umožňuje plánovat cílené 

školení zaměstnanců, maximalizovat flexibilitu a samozřejmě posiluje rozvoj každého 

zaměstnance. 

7.3.3 Výsledek metody 

Klíčovým výsledkem posouzení je, že společnost je nyní držitelem opatření způsobilosti 

svých výrobních pracovníků ve vztahu k jejich základním dovednostem. Důsledkem toho, je 

společnost schopna zjistit, kteří výrobní pracovníci nejvíce potřebují konkrétní vzdělávání  

a rozvoj v  základních dovednostech a jaká úroveň způsobilosti je nutná v těchto 

dovednostech. Termín „přesnost“ je používán na zdůraznění toho, že vzdělávání a rozvoj je 

zcela přizpůsoben každému pracovníkovi se zájmem o zlepšení jejich dovedností a tím 

samozřejmě zlepšit výkon společnosti, co se týká produktivity a schopnosti reagovat. Pro 

společnost jako je ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. představuje výroba, 

produktivita a schopnost reagovat klíčový význam pro její „přežití“ v dnešním konkurenčním 

prostředí. 

Důležité je konstatovat, že hodnotící matice dovedností umožňuje společnosti naplnit své 

potřeby v oblasti náboru výrobních pracovníků s žádoucí úrovní způsobilosti v základních 

nebo specifických dovednostech. To znamená, že společnost je nyní v pozici, že si může 

vypracovat seznam požadavků vzhledem k potřebným dovednostem pro veškeré budoucí 

pracovníky, kteří vstoupí do výroby. 

Metoda ILUO neslouží jen k zjištění, kde se vyžaduje vývoj dovedností pro stávající 

pracovníky, ale také informuje o budoucí potřebě náboru nových pracovníků 
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Závěr 

V dnešní době společnosti čelí tvrdé konkurenci, a jsou ve snaze udržet si 

konkurenceschopnost díky trvalému uspokojování svých zákazníků. Proto společnosti 

neustále hledají nové přístupy, jak zlepšovat svůj výkon. Jako jedna z možností zlepšování je 

posuzování způsobilosti dovedností pracovního výkonu, kterou lze použít jako konkurenční 

výhodu společnosti. Současná ekonomika je opravdu založená na znalostech, dovednostech  

a způsobilosti zaměstnanců, které se považuji za nejcennější aktivum organizace, jsou hlavní 

silou ekonomického rozvoje a zároveň zásadním faktorem pro zlepšování výkonnosti 

společnosti. Jako takové, musí společnosti stanovit vhodné metody hodnocení způsobilosti 

dovedností pro jejich konkrétní účel a prostředí. Tato diplomová práce předkládá přehled  

o formalizovaném procesu hodnocení rozvoje způsobilosti dovedností, jež bude 

implementován ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Tato společnost se 

snaží rozvíjet své stávající postupy s cílem zlepšit výkon v oblasti produktivity a schopnosti 

reagovat. Formalizace procesu posuzování způsobilosti dovedností má za cíl přinést určitou 

požadovanou úroveň konzistence v takovém podniku. Formalizace procesu posuzování 

způsobilosti dovedností má za cíl zvýšit úroveň konzistence v podnikání. Kromě toho, 

praktická část diplomové práce byla provedena ve formě uplatnění posuzování způsobilosti 

dovedností zahrnující výrobní pracovníky společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s. na úseku SBU Automotive. V současné době, z pohledu společnosti, proces 

hodnocení poskytuje mechanismus pro určení mezery nebo nedostatku ve způsobilosti 

dovedností svých výrobních pracovníků, čili informuje o potřebách na vzdělávání, rozvoj 

dovedností popřípadě na nábor. Navíc, díky procesu hodnocení společnost získá prostředek 

identifikace jeho klíčových potřeb, pokud jde o způsobilosti dovedností budoucích pracovníků 

vstupujících do pracovního procesu ve výrobě. 

Z hlediska možného budoucího vývoje činností společnosti, by bylo vhodné, aby byla 

zajištěna integrace procesu hodnocení způsobilosti dovedností v rámci analytického přístupu 

k plánování. To by umožnilo dosahovat vynikajících výsledků, které budou přiřazeny  

k výrobním pracovníkům, přičemž lidé mají svou vlastní úroveň způsobilosti v základních 

identifikovaných dovednostech.  

V rámci procesu posuzování způsobilosti dovedností je možné obohatit fungování tohoto 

systému a zaměřit se na zavedení mechanismů pro usnadnění sebehodnocení pomocí 
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výrobních pracovníků a včasné komunikaci s nadřízeným. Potenciálně by posuzování 

způsobilosti dovedností pomocí sebehodnocení mělo sloužit k udržení, aktuálních informací  

o úrovni způsobilostí a dovedností svých jednotlivých pracovníků společnosti spíše, než když 

je proces hodnocení prováděn v pravidelných intervalech i když častých. 

V neposlední době metoda ILUO přispívá k zachycení a rozvoji odborné způsobilosti 

zaměstnanců a poskytuje společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. vidět své 

organizační schopnosti v kontextu případného dalšího zlepšování svých souvisejících procesů.  
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Příloha č. 2-a: Hodnotící formulář dovednost: Přední valcíř

 

1. Je zaměstnanec proškolen z BZP daného pracoviště? ANO

2. Je zaměstnance proškolen z předepsaných DTP daného pracoviště? ANO

3. Absolvoval zaměstnanec týdenní zácvik instruktorem na daném pracovišti? ANO

4. Zná zaměstnanec umístění bezpečnostních prvků na pracovišti? ANO

5. Je zaměstnanec schopen detekovat základní vady výrobků a rozměrové odchylky? ANO

6. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

7. Absolvoval zaměstnanec předepsané školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

8. Rozumí zaměstnanec bez obtíží požadované dokumentaci - výrobní příkaz, kontrolní plán, výkres, pokyn technologa, balící list ? ANO

9. Je zaměstnanec schopen samostatně nastavit parametry linky na svém pracovišti ? ANO

10. Umí zaměstnanec měřit předepsanými měřidly včetně zapsání hodnot do formuláře měření ? ANO

11. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

12. Je schopen zaměstnanec diagnostikovat poruchy na svém pracovišti? ANO

13. Účastní se zaměstnanec aktivně při odstraňování poruch profesionální údržbou ? ANO

14. Je zaměstnanec schopen spolupracovat s ostatními členy osádky, navazujícími útvary ? ANO

15. Je zaměstnanec schopen vzít na sebe odpovědnost za jakost, je schopen řešit neshodu samostatně, včetně splnění postupů pro řešení neshody ? ANO

16. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

17. Je zaměstnanec schopen samostatně odstranit poruchy, které jsou součástí autonomní údržby ? ANO

18. Převyšuje zaměstnanec požadavky na školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

19. Je zaměstnanec schopen zcela samostatně pracovat bez následné kontroly? ANO

20. Je zaměstnanec schopen navrhovat zlepšení procesu samostaně? ANO

6.12.1990

Profese

val.I svař.str.NDT op.stř

Strojní zařízení

Stroj č. 6

Jméno

Zbigniew

Příjmení

Stuchlík

Osobní číslo

1374

Datum nástupu
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íř
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27.9.2013
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Příloha č. 2-b: Hodnotící formulář dovednost: Valcíř I

 

 

1. Je zaměstnanec proškolen z BZP daného pracoviště? ANO

2. Je zaměstnance proškolen z předepsaných DTP daného pracoviště? ANO

3. Absolvoval zaměstnanec týdení zácvik instruktorem na daném pracovišti? ANO

4. Zná zaměstnanec umístění bezpečnostních prvků na pracovišti? ANO

5. Je zaměstnanec schopen detekovat základní vady výrobků a rozměrové odchylky? ANO

6. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

7. Splňuje zaměstnanec předepsané školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

8. Rozumí zaměstnanec bez obtíží požadované dokumentaci - výrobní příkaz, kontolní plán, výkres, pokyn technologa, balící list ? ANO

9. Je zaměstnanec schopen samostatně nastavit parametry linky na svém pracovišti ? ANO

10. Umí zaměstnanec měřit předepsanými měřidly včetně zapsání hodnot do formuláře měření ? ANO

11. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

12. Je schopen zaměstnanec diagnostikovat poruchy na svém pracovišti? ANO

13. Účastní se zaměstnanec aktivně při odstraňování poruch profesionální údržbou ? ANO

14. Je zaměstnanec schopen spolupracovat s ostatními členy osádky, navazujícími útvary ? ANO

15. Je zaměstnanec schopen vzít na sebe odpovědnost za jakost, je schopen řešit neshodu samostatně včetně splnění postupů pro řešení neshody ? ANO

16. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? NE

17. Je zaměstnanec schopen samostatně odstranit poruchy, které jsou součástí autonomní údržby ? NE

18. Převyšuje zaměstnanec požadavky na školení a kurzy na daném pracovišti? NE

19. Je zaměstnanec schopen zcela samostatně pracovat bez následné kontroly? NE

20. Je zaměstnanec schopen navrhovat zlepšení procesu samostaně? NE
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Datum
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Hodnotitel
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a
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 I
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Příloha č. 2-c: Hodnotící formulář dovednost: Valcíř I – Pila

 

 

1. Je zaměstnanec proškolen z BZP daného pracoviště? ANO

2. Je zaměstnanec proškolen z předepsaných DTP daného pracoviště? ANO

3. Absolvoval zaměstnanec týdenní zácvik instruktorem na daném pracovišti? ANO

4. Zná zaměstnanec umístění bezpečnostních prvků na pracovišti? ANO

5. Je zaměstnanec schopen detekovat základní vady výrobků a rozměrové odchylky? ANO

6. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

7. Absolvoval zaměstnanec předepsaná školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

8. Rozumí zaměstnanec bez obtíží požadované dokumentaci - výrobní příkaz, kontolní plán, výkres, pokyn technologa, balící list ? ANO

9. Je zaměstnanec schopen samostatně nastavit parametry linky na svém pracovišti ? ANO

10. Umí zaměstnanec měřit předepsanými měřidly včetně zapsání hodnot do formuláře měření ? ANO

11. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

12. Je schopen zaměstnanec diagnostikovat poruchy na svém pracovišti? ANO

13. Účastní se zaměstnanec aktivně odstraňování poruch profesionální údržbou ? ANO

14. Je zaměstnanec schopen spolupracovat s ostatními členy osádky, navazujícími útvary ? ANO

15. Je zaměstnanec schopen  vzít na sebe odpovědnost za jakost, je schopen řešit neshodu samostatně včetně splnění postupů pro řešení neshody ? ANO

16. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

17. Je zaměstnanec schopen samostatně odstranit poruchy, které jsou součástí autonomní údržby ? NE

18. Převyšuje zaměstnanec požadavky na školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

19. Je zaměstnanec schopen zcela samostatně pracovat bez následné kontroly? ANO

20. Je zaměstnanec schopen navrhovat zlepšení procesu samostaně? NE
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Příloha č. 2-d: Hodnotící formulář dovednost: Valcíř II

 

 

1. Je zaměstnanec proškolen z BZP daného pracoviště? ANO

2. Je zaměstnance proškolen z předepsaných DTP daného pracoviště? ANO

3. Absolvoval zaměstnanec týdenní zácvik instruktorem na daném pracovišti? NE

4. Zná zaměstnanec umístění bezpečnostních prvků na pracovišti? ANO

5. Je zaměstnanec schopen detekovat základní vady výrobků a rozměrové odchylky? NE

6. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? NE

7. Absolvoval zaměstnanec předepsaná školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

8. Rozumí zaměstnanec bez obtíží požadované dokumentaci - výrobní příkaz, kontolní plán, výkres, pokyn technologa, balící list ? ANO

9. Je zaměstnanec schopen samostatně nastavit parametry linky na svém pracovišti ? ANO

10. Umí zaměstnanec měřit předepsanými měřidly včetně zapsání hodnot do formuláře měření ? ANO

11. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

12. Je schopen zaměstnanec diagnostikovat poruchy na svém pracovišti? ANO

13. Účastní se zaměstnanec aktivně odstraňování poruch profesionální údržbou ? ANO

14. Je zaměstnanec schopen spolupracovat s ostatními členy osádky, navazujícími útvary ? ANO

15. Je zaměstnanec schopen vzít na sebe odpovědnost za jakost, je schopen řešit neshodu samostatně , včetně splnění postupů pro řešení neshody ? NE

16. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

17. Je zaměstnanec schopen samostatně odstranit poruchy, které jsou součástí autonomní údržby ? ANO

18. Převyšuje zaměstnanec požadavky na školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

19. Je zaměstnanec schopen zcela samostatně pracovat bez následné kontroly? NE

20. Je zaměstnanec schopen navrhovat zlepšení procesu samostaně? ANO
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Příloha č. 2-e: Hodnotící formulář dovednost: Přípravář válců

 

1. Je zaměstnanec proškolen z BZP daného pracoviště? ANO

2. Je zaměstnanec proškolen z předepsaných DTP daného pracoviště? ANO

3. Absolvoval zaměstnanec týdenní zácvik instruktorem na daném pracovišti? ANO

4. Zná zaměstnanec umístění bezpečnostních prvků na pracovišti? ANO

5. Je zaměstnanec schopen detekovat základní vady výrobků a rozměrové odchylky? ANO

6. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

7. Absolvoval zaměstnanec předepsaná školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

8. Rozumí zaměstnanec bez obtíží požadované dokumentaci - výrobní příkaz, kontrolní plán, výkres, pokyn technologa, balící list ? ANO

9. Je zaměstnanec schopen samostatně nastavit parametry linky na svém pracovišti ? ANO

10. Umí zaměstnanec měřit předepsanými měřidly včetně zapsání hodnot do formuláře měření ? ANO

11. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? ANO

12. Je schopen zaměstnanec diagnostikovat poruchy na svém pracovišti? ANO

13. Účastní se zaměstnanec aktivně odstraňování poruch profesionální údržbou ? ANO

14. Je zaměstnanec schopen spolupracovat s ostatními členy osádky, navazujícími útvary ? ANO

15. Je zaměstnanec schopen vzít na sebe odpovědnost za jakost, je schopen řešit neshodu samostatně včetně splnění postupů pro řešení neshody ? ANO

16. Byl zaměstnanec po absenci nad 1 měsíc opětovně proškolen ze všech nových a revidovaných dokumentů ? NE

17. Je zaměstnanec schopen samostatně odstranit poruchy, které jsou součástí autonomní údržby ? ANO

18. Převyšuje zaměstnanec požadavky na školení a kurzy na daném pracovišti? ANO

19. Je zaměstnanec schopen zcela samostatně pracovat bez následné kontroly? ANO

20. Je zaměstnanec schopen navrhovat zlepšení procesu samostaně? ANO

U

O

I

L

Datum

27.9.2013

27.9.2013

Hodnotitel

Galuszka

Datum

27.9.2013

Hodnotitel

Galuszka

Datum

Galuszka

Datum

27.9.2013

Hodnotitel

Galuszka

Hodnotitel

P
ř
íp

r
a

v
á

ř
 v

á
lc

ů


