
 



 



 



 



Abstrakt  

Bakalářská práce pojednává o hodnocení pracovního výkonu pracovníků ve výrobní 

společnosti. Cílem práce je analýza současného stavu systému hodnocení pracovníků ve 

vybrané společnosti, identifikace nedostatků v tomto systému a návrh změn a opatření 

k odstranění těchto nedostatků.  První část práce popisuje současné teoretické poznatky a 

základní pojmy vztahující se k hodnocení pracovního výkonu. Druhá část práce obsahuje 

analýzu současného stavu systému hodnocení pracovníků ve společnosti Wo & Wo stínící 

technika s.r.o. Informace o stavu hodnotícího systému získané z vnitropodnikových 

dokumentů a od vedoucích pracovníků jsou komparovány s teoretickými informacemi, 

doporučeními, zásadami a postupy. Výsledkem práce je návrh doporučení na zavedení změn 

ve stávajícím systému hodnocení tak, aby byly odstraněny nedostatky v systému a celý 

systém fungoval efektivněji. 
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Abstract 

  The bachelor thesis deals with a evaluation of the working performance of employees 

in the manufacturing company. The thesis aim is to analyse the current state of the evaluation 

system of employees in the chosen company, to identify the shortage of this system and also 

to propose amendments and measures to remove these shortcomings. The first part is devoted 

to the current theoretical knowledge and to the basic concepts related to the work 

performance. The second part contains the analyse of the current state of the evaluation 

system in the comany named Wo & Wo stínící technika s.r.o. Information regarding the 

evaluation system, which are obtaind from internal sources and the executives, are compared 

with theoretical information, recommendations, principles and processes. The result of the 

thesis is a draft recommendations to introduce changes in the current evaluation system such a 

way to remove the lacks in the system and the system could operate more effectively. 
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1 ÚVOD 

Hodnocení pracovního výkonu je v současné době velmi důležitá personální činnost. 

Je to důležitý manažerský nástroj pro efektivní řízení pracovního výkonu pracovníků a jejich 

motivace k pracovním činnostem. 

O úspěšnosti a konkurenceschopnosti organizace dnes rozhoduje řízení lidských 

zdrojů. O celkovém výsledku organizace rozhoduje výkonnost jejích pracovníků. Proto je pro 

organizaci důležité mít efektivní systém hodnocení pracovního výkonu. Efektivní systém 

hodnocení zvyšuje motivaci pracovníků. Tito lépe motivovaní pracovníci budou loajálnějšími, 

výkonnějšími a stálejšími zaměstnanci. A to je přesně to, co dnes organizace od svých 

pracovníků potřebuje. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral toto téma, protože má blízko k lidem a 

lidské psychice a to jsou témata, která mě vždy zajímala. Problematiku řízení lidských zdrojů 

považuji za jednu z nejdůležitějších oblastí současného managementu. Můj studijní obor je 

odlišného zaměření, ale rád jsem se během vypracovávání této práce mohl obohatit o 

vědomosti z této oblasti. 

Hlavním cílem práce je shrnout teoretické poznatky a přístupy v oblasti řízení lidských 

zdrojů a psychologie práce, identifikovat stav interních zásad a postupů v hodnocení 

pracovního výkonu ve výrobní společnosti a na základě zjištěných skutečností navrhnout 

opatření na změny a návrhy na zavedení těchto změn do praxe. 

Teoretickou část budu vypracovávat formou rešerše z odborné literatury. Při 

zpracovávání praktické části budu využívat informace získané v podniku při rozhovorech 

s vedoucími pracovníky a z dokumentů, které mi v podniku poskytly. Během vypracovávání 

návrhů na zavedení změn budu vycházet z obecných zásad a postupů pro hodnocení 

pracovního výkonu.  

Jako první bude v práci zpracována kapitola Představení podniku, kde bude stručně 

popsána historie podniku, organizační struktura atd. Následovat bude teoretická část, kde 

budou vymezeny základní pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů a zpracovány faktory 

ovlivňující pracovní výkon. Dále bude následovat praktická část začínající analýzou 

současného stavu tématu v podniku. Na analýzu naváže zhodnocení získaných údajů a 

doporučení na změny a návrhy na zavedení těchto změn. Praktická část bude zpracovávána 

v podmínkách společnosti Wo & Wo stínící technika s.r.o. 
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2 Představení podniku 

2.1 Historie podniku 

2.1.1 Založení a vývoj Wo&Wo Sonnelichtdesign 

V roce 1952, Walther Grün založil velkoobchodní podnik "Plastica" v Grazu a začal 

dodávat maloobchodním podnikům plastové výrobky. Walther Grün rozpoznal budoucnost 

tohoto nového materiálu. A v roce 1965 se mu podařilo nastavit kurz pro současné 

produktové řady sluneční ochrany tím, že získal švédské licence kvality na výrobu žaluzií v 

Rakousku. V roce 1975 jsou se stále rostoucím úspěchem vyráběny, žaluzie, rolety, markýzy 

a shrnovací dveře. V roce 1985 spatřila světlo světa značka WO & WO " Wohnen drinnen & 

Wohnen draußen" (Život pod střechou a život venku). 

Podnik, který před 50 lety začínal s PVC produkty, se po desetiletí rozvíjel až do 

dnešní podoby. Tak vznikla dnešní firma s moderní technologií. WO&WO, která je součástí 

Haas-Group, dnes patří k předním společnostem v oblasti stínící techniky nejen v Rakousku, 

ale také na mezinárodním trhu. 

Stínící technika je poměrně mladé hospodářské odvětví, které vzniklo na základě 

zvyšujících se nároků lidí a jejich požadavků na životní styl. To znamená, že WO&WO nabízí 

kompletní sortiment stínící techniky. Nabízí řešení pro každou stavbu, dům nebo byt, přičemž 

tvořivosti se meze nekladou. Toto platí jak pro soukromou oblast, tak pro rozsáhlá řešení 

objektů. 

Prodej produktů stínící techniky WO&WO se uskutečňuje výlučně prostřednictvím 

obchodních partnerů. Těžiště prodeje leží v Rakousku a v okolních sousedních zemích. 

WO&WO také prodává systémové stavební díly do mezinárodních společností, které 

jsou samy výrobci produktů stínící techniky. 

Výrobky firmy WO & WO, nabízí vedle špičkové kvality provedení, také 

nadstandardní záruční podmínky. Všechny markýzy WO & WO, jsou testované dle TÜV- a 

CE.  
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2.1.2 Historie břeclavské pobočky Wo & Wo stínící technika s.r.o. 

Pro praktickou část mé bakalářské práce jsem si vybral podnik Wo & Wo stínící 

technika s.r.o., což je česká pobočka mezinárodní firmy WO&WO Sonnelichtdesign.  Wo & 

Wo stínící technika s.r.o. je jediná pobočka v České republice. Byla zde vybudována ne kvůli 

expanzi na český trh, ale z důvodu úspory na výrobních a provozních nákladech. HaasGroup 

CO. mateřská vlastnická firma sem přesunula část své výroby, aby ušetřila na mzdách, 

legislativních poplatcích a na dalších nákladech.   

Původně břeclavská pobočka WO&WO vyráběla pouze komponenty, které se odesílaly 

do centrály v rakouském Grazu pro pozdější kompletaci hotových produktů. Jednalo se o 

malý podnik, skládající se z jedné haly a zaměstnávající 20 pracovníků.  

Postupem času vedení celé skupiny rozhodlo o přesunu výroby a montáže do Břeclavi. 

Toto rozhodnutí vedlo k expanzi místní pobočky, rozšíření jejího areálu o další dvě haly, 

pronájmu externí haly v obci Kostice, ztrojnásobení počtu pracovních míst a zavedení dalších 

výrobních technologií, k řezání a profilování přibylo navlékání, šití, vrtání a lisování. Začali 

se zde nejen vyrábět komponenty, ale i montovat a kompletovat finální produkty. Stále se 

však téměř veškerá produkce odesílá do centrálního skladu v Rakousku, odkud jsou produkty 

distribuovány do partnerských maloobchodních sítí. 

2.2 Současné organizační uspořádání a podnikatelské portfolio podniku 

Organizace Wo & Wo stínící technika s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 3. 

dubna 1997. Jedná o společnost s ručením omezeným. Vlastníkem společnosti je HaasGroup 

CO. Podnik je podřízený centrále v rakouském Grazu a jeho zákonnou jednatelkou je Dr. 

Tanja Haas Lensing. Sídlo společnosti se nachází na adrese Lidická 3502/125A,690 03 

Břeclav. Vedoucím závodu je pan Ing. Richard Rudyj. Předmětem podnikání tohoto závodu je 

především výroba a montáž protislunečních zařízení, ale od 3. dubna 1997 také koupě zboží 

za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. K tomuto přibylo 25. února 2014 obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

Výrobní program závodu se sestává z širokého sortimentu produktů protisluneční 

ochrany. Jedná se o profesionální stínící techniku, techniku pro regulaci tepla, světla a 

slunečního záření. Sortiment se neustále rozšiřuje a přizpůsobuje novým a vzrůstajícím 

požadavkům zákazníků. V současné době jsou v závodě vyráběny tyto produkty: venkovní 

žaluzie, řídící elektronika, okenní markýzy, terasové markýzy, hliníkové rolety, vnitřní 
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žaluzie, látkové inter. rolety, vertikální žaluzie, plisé, posuvné panelové stěny tzv. japonky, 

sítě proti hmyzu. 

Závod se skládá z 9 hospodářských středisek a celkem zaměstnává 52 pracovníků 

z toho 39 na pozici dělníka, 9 na pozicích administrativních nebo finančních a 4 na pozicích 

vedoucích pracovníků.  

Vzájemné uspořádání hospodářských středisek je zachyceno na Obr. 1 Organizační 

struktura podniku. 

 

Obr. 1 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura závodu je liniová. To znamená, že zde existuje pouze jeden 

řídící stupeň, a tím je hospodářské středisko Management. V tomto středisku jsou zaměstnáni 

4 pracovníci všichni na vedoucích pozicích. Nejvyšším představitelem managementu, a tím 

pádem i podniku je výrobní ředitel. Jeho přímými podřízenými jsou především vedoucí 

výroby a hlavní účetní. Tito dva pracovníci mají mezi sebou rozděleno řízení a zodpovědnost 

za všechny střediska závodu.  

MANAGEMENT 
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Vedoucí výroby má na starost střediska Výroba Břeclav, Výroba Kostice, Příprava 

výroby, Obecná výroba, Sklad a Úklid. Tato střediska jsou si rovna a všechna jsou přímo 

podřízena vedoucímu výroby. Tato hospodářská střediska jsou rozlišena především pro účetní 

účely, ale do jisté míry znázorňují i strukturu pracovišť. Pracovníci však nejsou při svém 

pracovním výkonu vázaní vždy jen na jedno středisko, ale mohou střídat stanoviště. Liniové 

řízení v produkčních úsecích mají na starosti mistři výroby. Dohromady je vedoucí výroby 

zodpovědný za 41 zaměstnanců z toho 39 na pozici dělníka.  

Hlavní účetní má na starosti Finanční oddělení a Obchodní oddělení. Tato střediska 

mají na starost veškerou činnost spojenou s hospodařením závodu. Jedná se celkem o 7 

zaměstnanců, kteří zajišťují všechny obchodní a finanční záležitosti závodu.  
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3 Teoretická východiska řešené problematiky a vymezení 

základních pojmů 

3.1 Charakteristika pracovního výkonu 

Termín pracovní výkon označuje stupeň naplnění úkolů, které tvoří náplň práce 

určitého pracovníka. Vyjadřuje nejen kvantitu a kvalitu odvedené práce, ale také ochotu, 

chování na pracovišti, přístup k práci, úrazovost pracovníka, fluktuaci, absenci, mezilidské 

vztahy na pracovišti a další charakteristiky pracovníka, jež jsou pro danou vykonávanou práci 

významné. Pracovní výkon lze chápat jako spojení a vzájemný poměr úsilí, schopností a 

vnímání úkolů.  

 Úsilí je odvozeno od motivace a je vyjádřeno množstvím energie (duševní i fyzické) 

vložené pracovníkem do naplnění pracovních úkolů. Jedná se o proměnlivou veličinu. Úsilí se 

mění v závislosti na momentálním stavu pracovník (např. nálada, zdravotní stav), ale také 

podle povahy úkolu. Ne vždy pracovní výkon odpovídá vynaloženému úsilí. K tomu dochází 

hlavně, když pracovník nemá potřebné schopnosti nebo pokud nechápe správně svou roli. 

Schopnosti jsou osobní rysy pracovníka, využívané při výkonu práce a nezbytné 

k jejímu úspěšnému vykonávání. V čase se mění velmi málo a jejich vývoj většinou nebývá 

dynamický. K úspěchu nebo alespoň přijatelnému výsledku při vykonávání konkrétní práce 

musí být dána určitá minimální úroveň schopností, znalostí a dovedností. Právě úroveň 

znalostí a dovedností konkrétního pracovníka tvoří horní hranici jeho výkonu. 

 Míra pochopení pracovní role či úkolu se vztahuje ke směrům, o nichž si pracovník 

myslí, že by na ně měl orientovat své pracovní úsilí.  

K tomu, aby byl pracovní výkon úspěšný, musí být přítomny všechny tři složky 

pracovního výkonu a musí být přítomny v optimálním vzájemném poměru. Pokud je 

pracovníkem vynakládáno nadměrné úsilí a má-li i vynikající schopnosti, ale nechápe správně 

svou roli, pak jeho výkon nejspíše nebude dobrý. Bude odvedeno mnoho práce, ale nebude 

dobře směřována. Obdobně tomu bude i u pracovníka, který vynakládá velké úsilí a rozumí 

své roli, ale nemá dostatečné schopnosti. I tento pracovník pravděpodobně nebude odvádět 

dobrý výkon. A stejně tak tomu bude i u pracovníka, který má vynikající schopnosti a chápe 

svou roli, avšak nevynakládá dostatečné úsilí. Pracovník může nedostatky v jedné oblasti 

vykompenzovat do určité míry přebytkem v jedné nebo obou zbývajících oblastech [12]. 
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3.2 Řízení pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu je definováno jako proces systematického zlepšování 

pracovního výkonu organizace za pomoci rozvoje výkonu jednotlivců a skupin. To znamená 

odvádění lepších výsledků pomocí znalostí a řízení pracovního výkonu ve stanoveném rámci 

naplánovaných standardů, cílů a požadavků na schopnosti. Jedná se o procesy k vytvoření 

společného sdíleného chápání cílů, jež má být dosaženo, a k řízení a rozvíjení pracovníků 

takovým způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že bude stanovených cílů dříve či 

později dosaženo. Směřuje lidi k tomu, aby dělali věci správně tak, že konkretizuje jejich cíle. 

Spadá to do činnosti liniových manažerů [11]. 

Provázanost pracovního výkonu s motivací, vzděláváním, hodnocením a 

odměňováním je zachycena na Obr. 2 Řízení pracovního výkonu. 

 

Obr. 2 Řízení pracovního výkonu (upraveno dle [12]) 

Účelem řízení pracovního výkonu je nastolení kultury vysokého výkonu. V této 

kultuře jsou jednotlivci a skupiny odpovědní za nepřetržité zlepšovaní podnikových procesů a 

svých vlastních dovedností, schopností a přínosu na základě poskytnutého efektivního vedení. 

Motivující vedení 
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Řízení pracovního výkonu se vztahuje k propojování individuálních a podnikových 

cílů. Zabezpečuje také to, aby lidé uznávali a dodržovali hlavní hodnoty podniku. To slouží 

k definování očekávání a dohodě o daných očekávání ve formě povinností a odpovědností 

role, dovedností a chování, které jsou očekávány. Cílem je vytváření a rozvíjení schopností 

lidí tak, aby plnili a překračovali očekávání a naplno využili svůj potenciál ve svůj prospěch i 

pro dobro organizace. Významná funkce řízení pracovního výkonu je zabezpečování, 

podporování a vedení potřeby lidí rozvíjet a zlepšovat sebe sama tak, aby byli schopni 

vykonávat náročnější a odpovědnější práci. 

 Moderní řízení pracovního výkonu v sobě obsahuje postupy a procesy, které byly 

vytvořeny již v minulosti např. řízení podle cílů, hodnocení pracovního výkonu. Celkový 

přístup však je v současné době velmi odlišný. Jak zdůrazňují Mohrman a Mohrman: „Řízení 

pracovního výkonu je řízením podnikání.“
1
 Je to nepřetržitá každodenní činnost liniových 

manažerů, nejedná se o jednorázovou formální proceduru prováděnou personálním 

oddělením. Je to běžný přirozený proces řízení [13].     

Řízení pracovního výkonu se netýká pouze hodnocení jedinců. Podílí se na přeměně 

podnikové kultury a je spojeno s dalšími důležitými oblastmi personalistiky, jako je řízení 

lidského kapitálu, řízení talentů, vzdělávání a rozvoj pracovníků a řízení odměňování. 

Současné pojetí řízení lidských zdrojů klade důraz na potřebu vytváření pracovních 

úkolů a pracovních pozic „na míru“ schopnostem a preferencím každého pracovníka. Musí 

také brát v potaz individualitu lidí a následky rozvoje vzdělanosti a osobnosti lidí i to, že 

pracovníci organizací jsou stále různorodější, že se z nich stávají partneři organizace a 

v jistém smyslu jsou z nich podnikatelé se svou vlastní pracovní silou a že je dnes řízení lidí 

stále více nahrazováno jejich vedením. Soudobé řízení lidských zdrojů začíná chápat, že 

pevně definované pracovní pozice jsou přítěží a brzdou žádané flexibility a že je zapotřebí 

nahrazovat je flexibilněji chápanými rolemi s volnějšími definicemi profilů, specifikované 

s přihlédnutím k situaci a profilu každého konkrétního pracovníka. Také je zřejmé, že do 

práce pracovníka je zapotřebí zapojit co největší množství prvků, které zvyšují jeho motivaci 

[11], [12]. 

 

                                                           
1
 Koubek, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky (2007), (48s) 



9 
 

3.3 Hodnocení pracovního výkonu 

Hodnocení pracovního výkonu pracovníku je důležitá personální činnost zabývající se 

[12]: 

 Získáváním informací o tom, jak pracovník vykonává svou práci, plní úkoly a 

požadavky jeho pracovní pozice či jeho role v organizaci. Dále také zjišťuje jaké je 

jeho pracovní chování a jeho mezilidské vztahy se spolupracovníky, zákazníky a 

dalšími osobami se kterými přichází v rámci práce do styku.  

 Oznamováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a prodiskutováváním 

těchto výsledků s nimi. 

 Nacházením způsobů ke zlepšení pracovního výkonu a zavedení opatření, která tomu 

napomohou. 

První systémy hodnocení pracovního výkonu vycházely z dohody o cílech a to tak, že 

srovnávaly dosažené výsledky se stanovenými cíli. Později začaly systémy hodnocení 

pracovního výkonu obsahovat ohodnocení faktorů výkonu, jako je kvalita práce, kvantita 

práce, znalost práce, spolehlivost, míra inovace, rozvoj podřízených pracovníků a komunikace 

s nimi, a nakonec i jistou celkovou klasifikaci.  

Levinson napsal: „Všeobecně panuje názor, že ve většině uplatňovaných systémů 

hodnocení pracovního výkonu existuje mnoho špatných věcí.“
2
  Za nejzávažnější nedostatky 

považoval [11]: 

 Posuzování pracovního výkonu je povětšinou subjektivní, vycházející spíše z dojmů 

než z faktů, je založeno na momentální náladě a dosti despotické. 

 Hodnocení od různých hodnotitelů nejsou srovnatelné. 

 Odkládání poskytování zpětné vazby, pokud není dobrý výkon rychle uznán a oceněn, 

vzniká frustrace, a naopak, když se posuzování zabývá chybami či nedostatky ze 

vzdáleného období v minulosti, tak vyvolává hněv. 

 Manažeři, kteří mají hodnotit své podřízené, mají obecně dojem nepřiměřenosti či 

nedostatečnosti a navíc pocit viny z toho, že si musí hrát na boha, je odrazuje a vede 

k odkladům. 

                                                           
2
 Armstrong, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi (2011), (69s) 
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 „Hodnocení pracovního výkonu vyžaduje, abychom je viděli nejen jako metodu, ale i 

jako proces, zahrnující jak lidi, tak údaje, a jako takový je celý proces nedostatečný.“
3
, napsal 

Levinson. 

Řízení pracovního výkonu je zaměřeno na plánování budoucnosti a nevěnuje tolik 

pozornosti minulosti. Když však vytváří tyto plány, bere v potaz to, čeho se dosáhlo, ale 

hlavně jak se toho dosáhlo. Proto tedy dříve než se začne plánovat, je potřeba pracovní výkon 

analyzovat.    

 Dnešní hodnocení pracovníků představuje souhrn zjišťování, posuzování, napravování 

a vytyčování cílů (úkolů) souvisejících s pracovním výkonem. Považuje se za velmi účinný 

nástroj pro kontrolu, usměrňování a motivování pracovníků [13]. 

Hodnocení pracovníků se v praxi vyskytuje ve dvou formách. 

Tou první je neformální hodnocení, tj. hodnocení pracovníka jeho přímým nadřízeným 

během vykonávání práce. Je příležitostné a odvíjí se spíše podle situace v daném okamžiku, 

pocitu hodnotícího, jeho dojmu i momentální nálady než podle faktické jistoty výsledku práce 

či chování pracovníka. V podstatě se jedná o součást každodenního vztahu mezi podřízeným a 

nadřízeným, součást kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. Neformální 

hodnocení se většinou nezaznamenává a jen ojediněle se z něj vyvozují závěry pro nějaké 

personální rozhodnutí. 

Druhá forma hodnocení tzv. formální hodnocení je racionálnější a standardizované. 

Toto hodnocení bývá periodické s pravidelným intervalem a jeho typické vlastnosti jsou 

plánovitost a systematičnost. Vše se zaznamenává do dokumentů, které jsou řazeny do 

osobních spisů pracovníků. Tato dokumentace se využívá jako podklady pro další personální 

činnost vztahující se k jednotlivcům i skupinám pracovníků. 

Hlavní roli ve všech formách hodnocení pracovníků zastává přímý nadřízený 

hodnoceného pracovníka a stále častěji i samotný hodnocený pracovník [11].  

 

 

 

                                                           
3
 Armstrong, M. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi (2011), (72s) 
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Hlavní úkoly a způsoby využití hodnocení pracovníka jsou [12]: 

1. Rozpoznání současné úrovně pracovního výkonu pracovníka. 

2. Rozpoznání silných a slabých stránek pracovníka. 

3. Umožnění pracovníkovi zlepšit svůj pracovní výkon. 

4. Vytvoření základny pro systém odměňování pracovníka podle jeho přispění 

k dosažení cílů organizace. 

5. Motivování pracovníků. 

6. Rozpoznání potřeb vzdělaní a rozvoje pracovníků. 

7. Rozpoznání potenciálu (rezervy, hranice) pracovního výkonu pracovníka.  

8. Vytvoření podkladů pro plánování následnictví a kariéry. 

9. Vytvoření podkladů pro rozmísťování pracovníků. 

10. Vytvoření podkladů pro posouzení efektivnosti výběru pracovníků a vhodnosti metod 

výběru. 

11. Vytvoření podkladů pro hodnocení efektivnosti vzdělávání pracovníků a účinnosti 

vzdělávacích programů. 

12. Vytvoření podkladů pro plánování pracovníků, plánování potřeby a plánování 

vnitřních zdrojů pracovních sil. 

13. Vytvoření podkladů pro stanovení budoucích pracovních úkolů a cílů organizace. 

Jsou i další možné úkoly a způsoby využití výsledků hodnocení pracovníků, ale 

výsledky nejsou vždy pro tyto účely použitelné a nejsou v praxi využívány. V praxi se 

výsledky hodnocení pracovníků užívají nejčastěji pro účely [12]: 

 Odměňování pracovníků. 

 Rozmísťování pracovníků na pracovní pozice (povýšení, převedení, přeřazení) a 

někdy také ukončení pracovního poměru.  

 Vzdělávání a rozvoje pracovníků.  

 Stimulování k lepšímu pracovnímu výkonu a motivace pracovníků ke zlepšení. 
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Z úkolů a způsobů využití hodnocení pracovníků vyplývá, že je jedním 

z nejdůležitějších předpokladů pro všechny základní úkoly řízení lidských zdrojů; umístění 

správného pracovníka na správnou pozici, vhodné spojování pracovníka s pracovními úkoly, 

efektivní využívaní jeho schopností, utváření týmů, efektivní vedení lidí a vytváření zdravých 

mezilidských vztahů a realizovaní personálního a sociálního rozvoje pracovníků.  

Někdy si lidé myslí, že hodnocení a řízení pracovního výkonu je totéž. Mezi nimi jsou 

však významné rozdíly. Hodnocení pracovního výkonu je definováno jako formální 

posuzování a hodnocení pracovníků jejich nadřízenými manažery, většinou při pravidelném 

každoročním hodnotícím rozhovoru, a které se zaměřuje na minulost. Naopak řízení 

pracovního výkonu je neustálý a mnohem komplexnější a přirozenější proces řízení při, 

kterém se vyjasňují vzájemná očekávání, zdůrazňuje se podpůrná a pomocná role manažerů, 

od kterých je očekáváné, že budou plnit spíše roli kouče nežli soudce, a který se zaměřuje na 

budoucnost. Armstrong a Baron rozdíly mezi hodnocením pracovního výkonu a řízením 

pracovního výkonu shrnuli. Tento souhrn je uveden v tabulce 1. [11].       

Tab. 1 Hodnocení pracovního výkonu v porovnání s řízením pracovního výkonu (upraveno 

dle [11])  

Hodnocení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu 

Posuzování a hodnocení shora dolů Společný proces založený na dialogu 

Hodnocení setkání (rozhovor) jednou za 

rok 

Soustavné zkoumání a posuzování 

pracovního výkonu s jedním nebo více 

formálními setkáními 

Používání klasifikace, bodování Klasifikace, bodování méně obvyklé 

Monolitický systém Flexibilní proces 

Zaměření na kvantitativní cíle 
Zaměření na hodnoty a chování ve stejné 

míře jako na cíle 

Často propojeno s odměňováním 
Přímá vazba na odměnu je méně 

pravděpodobná 

Byrokratický systém – složité papírování 
Dokumentace udržována na minimální 

úrovni 

Je to záležitost personálního útvaru Je to záležitost liniových manažerů 
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3.4 Faktory ovlivňující pracovní výkon 

3.4.1 Základní předpoklady výkonnosti a spolehlivosti pracovníka 

Pracovník podá dobrý a spolehlivý pracovní výkon jen tehdy když CHCE, když UMÍ a 

když MŮŽE. 

Tyto tři základní předpoklady CHTÍT, UMĚT a MOCI jsou vyjádřeny také jako 

POSTOJE, ZPŮSOBILOSTI a PODMÍNKY. Zajištění předpokladu „Moci – podmínky“ je 

především záležitostí podnikového managementu. Zatímco zbylé dva „Chtít – postoje“ a 

„Umět – způsobilosti“ se vztahují zejména k lidským zdrojům. Vše je závislé na komunikaci a 

okolním prostředí.  

Předpoklad „Chtít - postoje“ říká, že nejprve je potřeba, aby pracovníci chtěli 

naplňovat podnikové cíle a plnit své pracovní úkoly. Postoje pracovníka k pracovním 

činnostem jsou ovlivňovány jednak managementem za pomoci procesů řízení a motivace 

postojů, dále jsou pak tyto postoje ovlivněny osobností a zkušenostmi pracovníka, a navíc 

jsou tyto postoje ovlivňovány vnějším okolí. Více v kapitolách Stimulace jako nástroj 

ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků, Motivace lidské činnosti, Loajalita 

pracovníka a Význam pojmu oddanost organizaci 

Subjektivní odhodlání ke kvalitní práci by se dalo vyjádřit jako souhrn vlivu 

managementu (řízení, motivování atd.), vlivu postojů a vlivu komunikace s okolím 

Předpoklad „Umět - způsobilosti“ vychází z toho, že je nezbytné určit požadavky na 

obecné a odborné způsobilosti pracovníků pro výkon daných zaměstnání. Naplňování těchto 

požadavků je záležitostí managementu (nábor, rozmisťování zaměstnanců). Souhrn těchto 

požadavků se nazývá kompetence neboli způsobilost. Způsobilost je tvořena schopnostmi, 

znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, ale i osobnostními předpoklady. Více v kapitolách 

Osobnostní předpoklady jedince a Kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti. 

Způsobilosti zaměstnanců jsou ovlivňovány dalšími faktory, které management může 

měnit jen částečně. Tyto faktory jsou postoje zaměstnanců k rozvoji vlastních způsobilostí a 

schopnost učit se. 

Rozvoj způsobilostí se dá vyjádřit jako souhrn vlivu managementu (rozvoj lidských 

zdrojů), souboru kompetencí, vlivu postojů a vlivu komunikace s okolím. 
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Naplnění předpokladů „Chtít - postoje“ a „Umět - způsobilosti“ k úspěšnému a 

spolehlivému výkonu pracovních činností nestačí. K tomu musí být naplněn i třetí předpoklad 

„Moci – podmínky“. To znamená, že pracovníci musí k výkonu svých činností mít vytvořeny 

potřebné podmínky. Pracovní podmínky jsou výsledkem širokého spektra manažerských 

činností, které společně s vnějšími vlivy vytvářejí předpoklady pro kvalitní, spolehlivou, 

efektivní a bezpečnou práci všech zaměstnanců. Více v kapitole Vliv pracovního prostředí. 

Dá se říct, že pracovní podmínky jsou výsledkem souhrnu vlivu managementu 

(vytváření, optimalizace, identifikace rizik), vlivu komunikace (zpětná vazba) a vlivů 

externích. 

Výsledná povaha pracovního výkonu ať už z pohledu výkonnosti, spolehlivosti, 

bezpečnosti nebo kvality je vždy určena třemi výše uvedenými předpoklady. Jejich podíl na 

výsledném pracovním výkonu je vyjádřen smyšleným součinem CHTÍT x UMĚT x MOCI, 

tak jak je znázorněno formou kvádru na Obr. 3 Základní předpoklady výkonnosti a 

spolehlivosti lidského činitele. Čím větší jednotlivé složky jsou, tím větší (lepší) je i celkový 

výsledek. Špatný stav jednoho předpokladu znamená špatný celkový výsledek [3]. 

 Obr. 3 Základní předpoklady výkonnosti a spolehlivosti lidského činitele (upraveno dle [3]) 

VÝKONNOST při provádění 

dané činnosti bezpečnost, 

spolehlivost, rizikovost, kvalita, 

produktivita atd. 
CHTÍT - postoje 

 

 

 

MOCI - podmínky 

UMĚT - způsobilosti 
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3.4.2 Osobnostní předpoklady jedince 

Guilford definoval osobnost takto: „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých 

způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých.“
4
 Osobnost dělá člověka jedinečným. Osobnost je 

nedělitelný celek skládající se z řady psychologických prvků. Je relativně stabilní a umožňuje 

předvídat chování člověka v dané situaci. Zároveň osobnost však prochází neustálými 

změnami při vyrovnávání se s podmínkami v sobě i v okolním prostředí. Struktura osobnosti 

označuje vnitřní uspořádání psychologických prvků a naznačuje jistou stálost jejich 

uspořádání [8]. 

Jedním z psychologických prvků osobnosti je temperament.  Temperament je 

souborem obecných vlastností fungování lidské psychiky. Jedná se o vlastnosti, které se 

projevují při prožívání, v chování, a které vytváří formální způsob, styl veškeré lidské 

činnosti. 

Temperament ovlivňuje zejména formální stránky fungování osobnosti. Naopak 

charakter je chápán jako soubor obsahových charakteristik člověka. Lze jej označit jako 

soustavu poměrně stálých duševních vlastností člověka, které se vztahují k jeho vztahům 

k různým skutečnostem, lidem, společnosti, činnostem i k sobě samému. 

Charakterem rozumíme „individuální svéráz“ člověka. Soustavu osobnostních 

vlastností, které se projevují hlavně ve vztazích člověka k výše uvedeným skutečnostem. Tyto 

vlastnosti vtiskují určitý ráz všem činnostem jedince, jeho prožívání i chování. 

Schopnosti jsou širokým souborem nejrůznějších osobnostních předpokladů jedince 

nutných pro úspěšný výkon určitých činností.  

Schopnosti se dělí na obecné, které jsou uplatňovány ve velkém množství různých 

činností, a na schopnosti speciální, které jsou uplatňovány jen v konkrétních činnostech nebo 

také jen v jedné jediné činnosti. 

Další možnost rozdělení schopností je rozlišit je na: schopnosti pohybové (motorické), 

schopnosti smyslové (senzorické) a schopnosti rozumové (intelektové) [4], [6]. 

 

                                                           
4
 Bedrnová, E.; Nový, I. Psychologie a sociologie řízení (2002), (47s)   
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Při určování toho, co člověk umí, hrají roli vedle osobnostní substruktury schopností i 

další pojmy. Tyto pojmy nejsou jednotně vymezeny. Jedno z možných vymezení je 

následující [8]: 

 Vědomosti – soubor osvojených pojmů a představ, 

 Dovednosti – způsobilost aplikovat praktické vědomosti, speciální schopnosti, 

 Zručnost – předpoklady k manuálním činnostem, schopnost jemné motoriky, 

 Obratnost – předpoklady k činnostem z oblasti hrubé motoriky, 

 Vlohy – vrozené předpoklady ke konkrétní činnosti nebo k rozvoji konkrétních 

schopností, 

 Nadání – soubor vrozených velmi pozitivních předpokladů ke konkrétní činnosti nebo 

rozvoji konkrétních schopností, 

 Talent – skupina výrazných dovedností, 

 Způsobilost – soubor předpokladů (schopností, vědomostí, dovedností, zručnosti, 

obratnosti) potřebných pro výkon konkrétní většinou profesní činnosti. 

3.4.3 Kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti 

Ne vždy se v podnikové praxi lze dívat na člověka z hlediska všech jeho osobnostních 

předpokladů. Nejdůležitější je, aby byla nejkomplexněji hodnocena jeho pracovní způsobilost, 

kvalifikace neboli kompetence tam, kde je od pracovníka očekávána náročná práce. 

Pracovní způsobilost lze charakterizovat jako základní připravenost pracovníka pro 

výkon práce, a to z hlediska jak fyzických, psychických, odborných ale i morálních 

předpokladů. Všechny pracovní pozice kladou na člověka odlišné požadavky. Někdy stačí jen 

vyšší fyzická způsobilost člověka, jindy je potřeba, aby vedle základních fyzických a 

psychických předpokladů měl pracovník i množství charakteristik odborných a také 

rozvinutější morální vlastnosti. 

Kvalifikace práce vymezuje konkrétní činnosti, ale také povinnosti, práva a 

odpovědnosti, důležité pro výkon konkrétní funkce. Kvalifikace pracovníka zahrnuje 

odpovídající komplex pracovníkových předpokladů pro výkon pracovní činnosti [8].  
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Kompetence označuje stav vývoje pracovních předpokladů pracovníka v konkrétním 

pracovním zařazení a v konkrétních podnikových podmínkách. Tento stav je charakterizován 

úplným souladem mezi obecnými požadavky práce a předpoklady konkrétního pracovníka. 

Jedná se o křehkou rovnováhu snadno narušitelnou jakoukoliv změnou objektivních či 

subjektivních podmínek. 

Souhrn všech obecných intelektových schopností, vědomostí a znalostí nám však 

nedává záruku toho, že pracovník bude schopen tyto předpoklady náležitě uplatnit při výkonu 

konkrétní pracovní činnosti. K tomu, aby tyto schopnosti promítl do svého výkonu je 

zapotřebí kratší či delší odborná praxe v dané pracovní oblasti. Praxe vytváří předpoklad pro 

nabytí nezbytných zkušeností. Nadaný a zapálený jedinec tak může za relativně krátkou dobu 

získat mnoho zkušeností, a tak může brzy disponovat dovednostmi na požadované úrovni. 

Naopak jedinec s nevhodnými předpoklady může v krajním případě dokonce i zůstat bez 

požadovaných dovedností. 

Z toho vyplývá, že při výběru a přijímání pracovníků se nemůžeme spokojit pouze 

s identifikací jeho dosavadního vzdělání, ale je zapotřebí ověřit si i jeho zkušenosti a 

dovednosti. 

 V průběhu své kariéry si lidé vytvářejí jisté pracovní návyky, které jsou 

soborem rutiny a zvyků. Tyto návyky jim pomáhají překonávat každodenní překážky a 

vytvářejí strukturu, díky níž mají pocit zakotvenosti 

 Každý člověk je jedinečný a má i jedinečný postoj k práci a jedinečné pracovní 

návyky. Obecně se dá říct, že ženy bývají v práci pořádku milovnější, preciznější, důslednější 

a dochvilnější. Naopak muži jsou důraznější, praktičtější, racionálnější a odolnější vůči 

stresovým situacím. Mladí lidé jsou flexibilnější a schopní rychleji měnit své návyky než 

starší lidé. 

 Existují pracovní návyky, které nejsou u každého běžné, ale je dobré si je 

osvojit, protože mohou být velmi nápomocné. K těmto návykům patří například odstranění 

nadměrné byrokracie, okamžité řešení problémů, organizování, rozdělování a dohlížení na 

práci. Existují však i negativní pracovní návyky, které negativně ovlivňují jak jedince 

samotného, tak i celkovou atmosféru pracoviště. Řadí se k nim hlavně pomluvy, konzumace 

silně aromatických jídel, nedochvilnost, neplnění povinností nebo přesouvání svých 

povinností na druhé [4], [6]. 
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3.4.4 Stimulace jako nástroj ovlivňování pracovní motivace a výkonnosti pracovníků 

Stimulace je v podstatě záměrné ovlivňování chování lidí. Účinnost stimulace je 

odvozena od toho, zda je prováděna formou přiměřenou svému příjemci. Na základě naší 

znalosti motivační struktury člověka, kterého chceme ovlivňovat, můžeme snadněji vybrat ty 

stimulační podněty, které budou v dané situaci nejúčinnější. 

Prvky stimulace jsou stimuly a využívají se v těchto významech [8]: 

 vnější podnět, 

 pobídka, 

 popud, 

 iniciativa. 

Stimulace je charakterizována jako záměrné vnější působení na motivaci člověka. Ale 

ne všechny uplatňované podněty jsou schopné motivaci člověka reálně ovlivnit. Stimulace a 

motivace mají přímočarý vztah: stimulace motivace. 

Účinnost stimulace je závislá na vnitřním prostředí, na motivační struktuře a na určité 

relativně stálé připravenosti přijmout nebo nepřijmout podnět. 

Člověk vstupuje mezi stimulaci a motivaci svou motivační strukturou, v které se 

projevují jeho vrozené a získané potřeby, hodnoty, zájmy, zkušenosti, návyky způsobu 

jednání, vlastní sebepojetí, aspirační úroveň i jeho psychické situační naladění. 

Všechny vnější podněty procházejí výběrem, který vždy není vědomý. Málokdy 

vědomě rozhodujeme o tom, které podněty na nás necháme působit a které ne. Naše před 

připravenost reagovat určitým způsobem je dána našimi individuálními charakteristikami a 

specifickými zkušenostmi. Motivační profil je nástroj vybírající z motivační struktury prvky 

nejdůležitější pro pracovní chování. 

Základem pro účinné stimulování pracovníků je znalost jejich osobnosti a motivačního 

profilu. Jen tak se dá volit způsob stimulace pracovníkovi na míru. 

Za stimul se dá považovat vše, co je významné pro pracovníka, co podnik může 

nabídnout zaměstnanci [7]. 
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Stimuly jsou vyčteny a seřazeny na základě jejich závažnosti z hlediska podnikového a 

psychologického [7]: 

 hmotná odměna, 

 obsah práce, 

 povzbuzování – neformální hodnocení, 

 atmosféra pracovní skupiny, 

 pracovní podmínky a režim práce, 

 identifikace s prací, profesí a podnikem, 

 externí stimulační faktory. 

3.4.5 Motivace lidské činnosti 

Slovo motivace má latinský původ. Vzniklo ze slova motiv, které se vyvinulo 

z latinského slova movere, což znamená pohybovat. Zjednodušeně je motiv něco, co vás 

uvede do pohybu. 

Slova motiv a motivace naznačují, že něco uvnitř vás pracuje a pohání vás kupředu. 

Může se jednat o potřebu, touhu nebo emoci, ale vede vás to k jednání určitým způsobem.  

Tyto vnitřní impulzy mohou být jakkoliv silné, ale nebudou účinné, pokud nezapojíte 

svou vůli a nepřinutíte se k pohybu. Klíčovým faktorem je zde tedy vůle. Jedná se o akt 

rozhodování se něco udělat. Je to vědomý záměr iniciovat vybranou činnost. Je rozdíl mít 

motiv a být motivován. Člověk s motivem cítí vnitřní touhy nebo potřeby, které jej nabádají 

k určitým akcím. Zatímco motivovaný člověk je ten, který se na základě nějakých motivů 

vědomě rozhodl akci vykonat.   

Motivací se rozumí vše, co člověka přiměje k činu. Motivy bývají různé a pohybují se 

v rozmezí od vědomého souhlasu až k nevědomí. Pro realizování akce jsou motivy nezbytné, 

avšak samy o sobě nestačí. Aby byla akce uskutečněna, musí dojít k rozhodnutí, 

podmíněnému vůlí. 

Motivace je také označení pro schopnost přimět druhého člověka k činu. Do určité 

míry je možné ovládat druhé v dané situaci pomocí odměn a trestů. Avšak lidská povaha, 



20 
 

především pak schopnost komunikace, umožňuje i třetí způsob motivace. A to tím způsobem, 

že jim pomocí slov a příkladů vštípíme jejich vlastní vůli něco vykonat. 

Dva různí jedinci mohou za stejných podmínek vnímat dostupnost odměny či trestu 

zcela odlišným způsobem, a to v závislosti na jejich osobním žebříčku hodnot a odhadu 

pravděpodobností. Z toho vyplývá, že univerzální metoda pro motivování druhých neexistuje. 

S každým jednotlivcem je třeba zacházet jako s jedinečnou individualitou [1]. 

S vyostřováním souboje o vysoce kvalifikované zaměstnance přestávají samotné 

materiální stimuly stačit k přilákání těch správných lidí. Pro lidi bez vážných finančních 

starostí bývá důležitější dobrý pocit než peníze. K faktorům, které ovlivňují dobrý pocit, patří 

kontakt s lidmi, vzájemná důvěra a dojem, že je člověk oceňován a že je s ním zacházeno 

spravedlivě. K vytvoření pozitivního pocitu také přispívají příležitosti naučit se něčemu 

novému a realizovat vlastní potenciál. Pozitivní stimuly uspokojující intelektuální a 

emocionální potřeby zaměstnanců jsou efektivnější než negativní motivace ve formě hrozeb a 

trestů.  

Peníze nejsou natolik významným motivačním faktorem, za jaký jsou všeobecně 

považovány. Faktory povzbuzující lidi k většímu úsilí jsou mnohem více propojeny 

s osobním pocitem spokojenosti, atmosférou mezilidských vztahů a druhem práce. Vlídná 

atmosféra, zajímavá práce a dobré vyhlídky na osobní růst přitahují vysoce kvalifikované 

pracovníky. Pokud tyto faktory scházejí, pak je pravděpodobné, že zaměstnanci se začnou 

poohlížet po jiném pracovním místě. 

Motivace je zejména spojena s odlišnými faktory, než jsou peníze. Vysoký plat 

nezaručí, že lidé budou se svou prací spokojení. Pozitivní na této skutečnosti pro manažery je 

to, že mohou udělat mnohé pro zvýšení motivace podřízených a nebude je to stát ani korunu 

[2], [5]. 

3.4.6 Loajalita pracovníka 

Význam slova loajalita je v literatuře spojován s věrností, oddaností a určitou 

dobrovolnou podřízeností. V širším pojetí pod loajalitu spadá i dodržování slibů a dohod, 

spolehlivost ve vztazích se spolučleny či spolupracovníky. 

Největším a nejdůležitějším kapitálem každé organizace jsou zaměstnanci. Celková 

výkonnost organizace je ovlivňována spokojeností a loajalitou zaměstnanců. Spokojení a 
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loajální zaměstnanci organizaci přinášejí vyšší produktivitu práce, vyšší kvalitu produktů a 

služeb, nízkou fluktuaci a mnohé další výhody. 

  Loajalita pracovníků je stěžejním prvkem, který má vliv na kulturu 

v organizaci a na vnitřní stabilitu organizace. Loajální pracovník je poctivý, snášenlivý 

v jednání, respektující ostatní, cítí sounáležitost s organizací, vedením a spolupracovníky, 

nikdy se nesnaží poškodit zájmy firmy, přináší oběti a akceptuje i nepopulární opatření, avšak 

těžce nese a je citlivý na veškeré bezpráví a neloajálnost ze strany organizace. 

 Loajalita pracovníka je ovlivněna faktory, jako jsou smysluplnost, podpora ze 

strany nadřízeného, ztotožnění s organizací, možnost osobního i profesního rozvoje, možnost 

podílet se na rozvoji firmy a pocit hrdosti z toho, že je součástí organizace. 

Loajalita je významným prvkem pro motivaci pracovníka, když je pracovník 

s organizací ztotožněný, je i vnitřně motivovaný, jestliže se ale pracovník necítí s firmou 

ztotožněn nelze jej dlouhodobě motivovat. 

Utváření pevných vazeb pracovníků k organizaci je dlouhodobá, cílevědomá a 

systematický činnost. Tyto vazby jsou dány především informovaností všech pracovníků a 

pocitem, že mohou ovlivňovat chod celé organizace. Když zanalyzujeme mimořádně úspěšné 

firmy, dojdeme ke zjištění, že ve většině z nich lidé přilnuli k organizaci, a díky tomu 

podávali nadprůměrné výkony. Z toho vyplývá, že je velmi důležité objevit zákonitosti 

utvářející tyto vztahy a zavést je do praxe v organizaci a získat tak loajální pracovníky [5], 

[7]. 

3.4.7 Význam pojmu oddanost organizaci 

Porter a kol. uvedli, že: „oddanost se vztahuje k loajalitě a náklonnosti. Je to míra 

identifikace jednotlivce s danou organizací a jeho zapojení do ní.“
5
 

 Tři hlavní faktory jsou [11]: 

1. Silná touha zůstat členem organizace. 

2. Silná víra v hodnoty a cíle organizace a jejich přijmutí. 

3. Připravenost vynaložit značné úsilí ku prospěchu organizace.   

                                                           
5
 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů (2007), (101s) 
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Ve filozofii řízení lidských má pojem oddanost významnou roli. Cílem řízení lidských 

zdrojů je „maximalizování integrace organizace, oddanosti pracovníků, flexibility a kvality 

práce.“
6
  

Hlavní faktory, které souvisejí s politikou a postupy ovlivňujícími úroveň oddanosti jsou 

podle výzkumu provedeného Purcellem a kol. tyto [11]: 

 Absolvované vzdělávání za poslední rok, 

 Spokojenost s možnostmi kariérního růstu, 

 Spokojenost se systémem hodnocení pracovního výkonu, 

 Spokojenost se schopnostmi manažerů řídit lidi (leadership), 

 Považování práce za podnětnou, 

 Politika a praktické postupy, které napomáhají dosažení rovnováhy mezi a pracovním 

a osobním životem, 

 Uspokojení z komunikace s podnikem nebo s výkonem podniku. 

3.4.8 Vliv pracovního prostředí  

Pracovní prostředí je termín označující souhrn materiálních a společenských podmínek 

pracovního procesu. Stavební, prostorové a strojní vybavení pracovišť, technologický proces, 

hygiena i estetická úroveň organizace spolu s vhodnou tepelnou, ventilační, světelnou a 

zvukovou pohodou vytvářejí dohromady pracovní prostředí. 

Pracovní prostředí je svět, kde člověk žije, a který mění, tak aby ho dovedl pokud 

možno k maximální dokonalosti. Z hlediska psychologie jde hlavně o to, aby člověk 

vykonával práci s kladným vztahem, se zájmem a s radostí. Důležité je i to, aby člověk na 

práci stačil po tělesné i duševní stránce a aby svou osobnost v práci obohacoval. Potřebná je i 

jistota užitečnosti vykonávané práce pro společnost. Pro dodržování pracovní morálky a 

produktivity je mnohdy důležitější uznání a solidarita než fyzikální podmínky práce. 

Míra respektování etických hodnot pracoviště se projevuje v dodržování zákonů, 

v kvalitě výrobků, v serióznosti při uzavíraní a plnění pracovních smluv, v úrovní ochrany 

                                                           
6
 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů (2007), (104s) 
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zdraví a bezpečnosti na pracovišti, ve vztazích s dodavateli a zákazníky, v seriózním 

stanovování cen, v ochraně životního prostředí atd. 

Spokojenost a pohoda pracovníka ovlivňuje také hygienická úroveň, důstojnost, 

reprezentativnost a adekvátnost jeho pracovního prostředí a pracovní řád, pracovní kázeň a 

image pracoviště. Image pracoviště je psychologický a tržní „obraz“ – soubor představ, citů, 

myšlenek, přání, hodnot, asociací, které si v duchu člověk spojuje s institucí, věcí nebo 

osobou. 

Veškeré faktory pracovního prostředí ovlivňují zdraví a mají psychologický dopad na 

psychiku, pohodu a pracovní výkon osobnosti. Nejsou to pouze materiální podmínky, např. 

prostory, architektonické řešení pracovních prostor, urbanistické řešení komplexu provozních 

budov, estetická úroveň řešení pracovních interiérů a exteriérů, technický stav rozvoje, 

přístupové komunikace, čistota prostorů, osvětlení, barevná úprava, hluk, mikroklimatické 

podmínky, ale také sociální pracovní podmínky, jako jsou motivace, uspokojení z práce, typ 

pracovní skupiny a vztahy v ní, psychosociální atmosféra a typ řízení [9], [10]. 
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4 Analýza aktuálního stavu tématu závěrečné práce ve 

vybraném podniku 

4.1 Systém hodnocení pracovního výkonu z pohledu aktuálně nastavených 

parametrů 

Na základě šetření, které bylo provedeno v závodu prostřednictvím studia 

vnitropodnikových dokumentů a rozhovorů s výrobním ředitelem, hlavní účetní a především 

mistry výroby byl analyzován současný stav postupů a procesů v oblasti hodnocení 

pracovního výkonu pracovníků výroby. 

Vzhledem k zjištěným skutečnostem se v souvislosti s pojednávaným závodem 

prakticky nedá hovořit o systémovém formálním hodnocení. Formální hodnocení, tak jak je 

popsáno v teoretické části práce, v závodě neprobíhá vůbec. V závodu nejsou uplatňovány 

žádné metody systémového hodnocení. O výkonnosti, spolehlivosti a kvalitě práce 

pracovníků se nevedou písemné záznamy. 

Pohyblivá složka mzdy, která by měla vycházet z výstupů z hodnotícího systému, je 

v současnosti stanovována velmi neobratně a s pramalou návazností na pracovní výkon. 

Pohyblivá složka mzdy tzv. prémie jsou vypláceny půlročně a jejich výše je 50% ze 

základního platu. Výše těchto prémií je ovlivněna pouze mírou absence, chyb v produkci a 

špatnou morálkou, a to tak, že je na základě těchto nedostatků krácena. Rozdíly ve výkonnosti 

jednotlivých pracovníků nehrají při rozdělování prémií téměř žádnou roli. Výši pohyblivé 

složky mzdy určuje výrobní ředitel závodu. 

Vzdělávání a rozvoj dělníků probíhá v závodu v malé míře. Nový pracovník je 

příslušným mistrem výroby zaškolen v základních pracovních operacích a časem se může od 

mistra naučit ovládat i další pracovní operace. Školení o PO a BOZP je také prováděno 

mistrem při přijetí pracovníka. Jednou ročně probíhá školení všech zaměstnanců výroby, 

školitelem poslaným z centrály v Rakousku, ohledně nových postupů a zásad zavedených 

v celém koncernu. Nárazově je prováděno školení, týkající se zavedení nového produktu do 

výroby, rovněž školitelem z Rakouska. Závod neposkytuje dělníkům žádné možnosti dalšího 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 

Na práci dělníků dohlížejí mistři výroby a jako jejich přímí nadřízení mají také na 

starosti i jejich motivaci. Pracovníky výroby nelze motivovat kariérním růstem ani možnostmi 

vzdělávání a rozvoje. Jediným možným stimulem u dělníků tak zůstává výše finančního 
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ohodnocení a to má pouze krátkodobý charakter. Výše ohodnocení je krácena podle množství 

nekvalitně odvedené práce a míry absence.  

Kvalitu odváděné práce kontroluje průběžně mistr přímo na pracovišti, a to tak, že 

náhodně rozbaluje a kontroluje produkty zabalené a určené k expedici, ale i dohlížením na 

dodržování pracovních postupů a podnikových předpisů v průběhu práce. Navíc je v závodu 

stanoviště kontroly kvality, kde se pracovníci zabývají právě kvalitou vyráběných produktů. 

Tito pracovníci produkty kompletují, nanečisto montují a ověřují funkčnost a správné 

rozměry. Tím jsou zaměstnanci motivováni k co nejvyšší možné kvalitě výstupů, jejich 

pracovních činností a k svědomité docházce. Protože jsou si vědomi toho, že špatně odvedená 

práce je bude stát peníze.  

Při narušení kázně na pracovišti nebo zaviněné chybě ve výrobě je situace řešena 

s daným dělníkem ihned na místě, a to formou ústního napomenutí od mistra. Pokud se 

situace opakuje nebo se jedná o závažnou chybu v produkci, pak přistupuje mistr ke strhávání 

procent z odměny. 

Dalším způsobem motivace můžou být zaměstnanecké výhody. Dříve si mohli dělníci 

za zvýhodněnou cenu kupovat vyráběné produkty, ale tato možnost již v závodu není 

k dispozici.  

4.2 Cíle hodnocení 

Vedení závodu si stanovilo za cíl vytvořit a zavést do praxe efektivní systém hodnocení 

pracovního výkonu pracovníků na pozici dělník.  

Při současném stavu, kvůli absenci hodnotícího systému, nedochází k žádné platové 

diferenciaci mezi více či méně výkonnými dělníky. To má negativní dopad na motivaci 

dělníků. Vedení současně nemá pro personální rozhodnutí ohledně dělníků v rukou žádné 

relevantní podklady. 

 Do budoucna bude závod muset učinit nepříjemná personální rozhodnutí, protože 

z důvodu nižšího počtu zakázek nenachází dlouhodobě využití pro všechny pracovníky 

výroby, a tak bude nevyhnutelné snížení počtu dělníků.  Rozhodnutí o tom, kterého 

pracovníka si ponechat, a kterého propustit, je závažná věc a nesmí být založeno na 

subjektivních pocitech a názorech. Zde přichází ke slovu hodnotící systém, jehož výstupy 

umožní spravedlivě porovnat přínosy a způsobilosti jednotlivých pracovníků.  



26 
 

Vedle tvorby podkladů pro řízení lidských zdrojů vedení také očekává od hodnotícího 

systému, že touto cestou posílí motivaci a spokojenost pracovníků. Navíc by zavedení 

hodnocení mělo posílit kázeň a bezpečnost na pracovišti. 

Výstupy z  hodnocení mají sloužit k určování velikosti pohyblivé složky mzdy 

pracovníků. Na základě dosaženého ohodnocení se vypočítá hodnota pohyblivé složky mzdy, 

a tím se dosáhne toho, že budou pracovníci diferenciováni podle jejich výkonnosti a 

spolehlivosti. To je stav žádoucí pro zvýšení motivace a spokojenosti pracovníků zejména 

těch více výkonných, kterým se doposud za jejich nadstandartní pracovní výkony nedostávalo 

náležité odměny. Navíc výstupy z hodnocení odhalí, kteří pracovníci dlouhodobě podávají 

podprůměrné výkony, což má vést k tomu, že podnik s takovými pracovníky nebude 

prodlužovat spolupráci nebo je s neuspokojivými výsledky konfrontuje a navrhne oblasti pro 

zlepšení. 

 V neposlední řadě by mělo být hodnocení také provázáno s rozvojem a vzděláváním 

zaměstnanců. A to tak, že identifikuje silné a slabé stránky pracovníka a navede jej k tomu 

neuspokojivý stav daných kritérii zlepšovat. 

Konečným cílem implementace systému hodnocení pracovníků je dosáhnout toho, aby 

navržené hodnocení pomohlo k tomu, aby podnik měl kvalifikované, motivované, spokojené, 

loajální a aktivní zaměstnance. Důležité je, aby dělníci byli systémem hodnocení správně 

motivováni. Jedině tak budou spokojeni ve své práci a to zapříčiní pokles absencí a snížení 

fluktuace. Vše výše zmíněné povede k získání a udržení kvalitní lidské síly, což je v současné 

době základ pro konkurenceschopnost. 

4.3 Kritéria hodnocení 

Aktuálně nastavená kritéria hodnocení pracovního výkonu dělníků se zaměřují 

převážně na docházku a kvalitu práce. U pracovníka je hodnocena především míra absence a 

množství jím vyprodukovaných neshod. Je brán zřetel na nemocnost, pozdní příchody a 

čerpání zákonného volna. Co se týče kvality práce, je zohledňováno dodržování rozměrových 

tolerancí produktů a množství vyrobených kusů.  

Při přijímání nových pracovníků na pozici dělníka je posuzována jeho způsobilost pro 

výkon povolání především podle jeho motorických schopností, a to hlavně v oblasti jemné 

motoriky. Pracovní náplň dělníka je složena především z činností vyžadující jistou míru 

zručnosti, a proto je tato vlastnost brána jako stěžejní ukazatel způsobilosti pracovníka.  
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Zohledňovanou skutečností je také to, jestli pracovník ovládá jen jednu výrobní 

operaci nebo jestli umí ovládat i další výrobní operace. Tento fakt je pro podnik důležitý, 

protože mít pracovníka, který je schopen střídat stanoviště a zastoupit chybějícího 

zaměstnance je velmi výhodné. 

Samozřejmě se posuzují i obecné pracovní způsobilosti jako jsou spolehlivost, 

zodpovědnost, nasazení, morálka a schopnost vycházet s druhými. 

4.4 Standart pracovního výkonu pracovníka 

Pracovníci ve výrobě nemají stanovené výkonnostní minima a nemají určeny ani 

normy, které musí plnit. Tento stav vychází z toho, že v podniku nejsou vypracovány popisy 

pracovních činností pro jednotlivé pracovní pozice. Tím pádem neexistují ani cíle a úkoly 

pracovních pozic, a tak se těžko určuje, zdali dělník plní to, co se od něj očekává. Tato kritéria 

přesně nezná pracovník ani mistr výroby, který ho má na starost. Standart pracovního výkonu 

pracovníka není stanoven, a tak mistr může jen velmi těžko rozlišit, kdo pracuje poctivě a kdo 

ne. 

Pracovníci nemají jasně stanovenu náplň pracovních činností, což je vlastně v rozporu 

se Zákoníkem práce. V zaměstnanecké smlouvě mají pouze určený základní pevný plat, typ 

pracovního zařazení a pracovní dobu. Pracovní činnosti a požadované objemy výroby jsou 

proměnlivé a mění se ze dne na den. V praxi to funguje tak, že se pracovník na začátku 

každého dne dozví, co bude ten dělat a jaké množství práce se od něj očekává, že odvede.  

Podnik funguje v týdenním režimu. To znamená, že na každý týden je vypracován 

výrobní plán podle aktuálního množství zakázek. Tento plán je každý týden velmi odlišný a 

ne vždy je naplánována práce na celý týden. Produkty jsou expedovány v třídenních cyklech. 

Mistr tedy může výkonnost dělníků průběžně kontrolovat pouze na základě zkušeností 

s provozovanými technologiemi a vyráběnými produkty, a to tak, že empiricky posoudí, zda 

se týdenní plán stíhá nebo ne.  

4.5 Volby metod hodnocení 

Jak už bylo uvedeno, v podniku nejsou užívány žádné metody systémového hodnocení 

pracovníků. Nejsou prováděny měsíční, pololetní ani roční hodnocení pracovního výkonu. 

Odměna za práci je téměř neměnná a pohyblivá složka platu vyplácená pololetně není 

určována na základě formálního hodnocení. 
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V závodu probíhá hodnocení pracovníků pouze neformální cestou a to přímým 

nadřízeným na pracovišti během výkonu činnosti. Nejsou projednávána ani hodnocena 

pochybení v minulosti a ani se neřeší cíle a úkoly do budoucnosti. 

Vedení závodu by to rádo změnilo. Proto žádalo, aby v rámci této práce byly navrženy 

základní metody hodnocení pracovního výkonu, které by se v budoucnu snažilo aplikovat do 

praxe. Zároveň mají vybrané obecné metody být přizpůsobeny podmínkám v závodu. 

Pro hodnocení dělníků autor práce navrhuje čtvrtletní hodnocení pomocí bodového 

sazebníku, který bude vždy vyplňovat jejich přímý nadřízený. Tento sazebník bude mít 

podobu formuláře, který bude obsahovat zvolená hodnotící kritéria a k nim přiřazené bodové 

rozpětí. Hodnotitel oboduje hodnoceného v jednotlivých kategoriích na základě pozorování a 

záznamů z uplynulého čtvrtletí. Výsledný bodový zisk bude přímo převeditelný na 

pohyblivou složku platu. Tím se zajistí provázanost hodnotícího systému se systémem 

odměňování. Tato norma bude zveřejněna ve vnitřním předpise organizace. 

4.6 Hodnotící rozhovor 

Hodnotící rozhovor je další stěžejní prvek systému hodnocení pracovního výkonu, 

který v závodu není vůbec přítomen. Je to logické, protože tzv. motivačně-hodnoticí rozhovor 

by měl zpravidla jednou ročně shrnout výsledky průběžného hodnocení zaměstnance 

získaných pomocí jiných metod formálního hodnocení. Při hodnotícím rozhovoru by měly být 

předešlé výsledky sumarizovány, okomentovány a měly by být identifikovány oblasti 

možného zlepšení. To však bez svědomitě prováděného a zaznamenávaného periodického 

hodnocení není možné. Proto je v podniku nejprve zapotřebí zavést některou z forem 

pravidelného hodnocení.  

V předchozí podkapitole byla pojednávána možnost zavedení pravidelného hodnocení 

formou bodovacího formuláře. Výsledky tohoto způsobu hodnocení by poskytovaly nezbytné 

podklady pro motivačně-hodnotící rozhovory. Nadřízený v roli hodnotícího by tyto výsledky 

zanalyzoval a seznámil pracovníka s jeho závěry. Takovéto hodnocení by mělo klást stejný 

důraz jak na negativní, tak i pozitivní stránky pracovního výkonu hodnoceného. Tím se 

zachová jeho motivační charakter a zajistí se lepší akceptování výsledků hodnocení 

pracovníkem. 
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5 Zhodnocení získaných údajů, návrh závěrů a opatření na 

změnu 

5.1 Zhodnocení získaných údajů a identifikace nedostatků v současném 

systému hodnocení 

Během zpracovávání analýzy aktuálního stavu systému hodnocení pracovníků ve 

vybraném podniku byly zjištěny následující informace o postupech a zásadách v oblasti 

hodnocení pracovníků a o nedostatcích v této oblasti. Zjištěné informace se týkají pouze 

dělníků, protože právě na tuto kategorii zaměstnanců se práce zaměřuje. 

Zjištěno bylo, že dělníci jsou hodnoceni pouze neformálně a to každodenně přímo na 

pracovišti mistrem výroby, který je jejich přímý nadřízený. Pro hodnocení pracovního výkonu 

dělníků nejsou ustanoveny žádné závazné zásady nebo postupy, a tak z takového hodnocení 

nelze vyvádět závěry například pro výši odměn. Veškeré hodnocení probíhá ústně a není 

zaznamenáváno a tím pádem nejsou ani výsledky tohoto hodnocení ukládány do osobních 

spisů dělníků. Také bylo zjištěno, že mistr výroby chodí pouze na ranní směnu, takže 

odpolední směna není nijak řízena a není ani nijak hodnocen její výkon. Co a jak v této směně 

pracovníci dělali či nedělali, vedení pozná pouze podle množství a kvality vyrobených kusů. 

Toto je závažný nedostatek z hlediska snahy podniku o dodržování technologické kázně a 

dosažení stabilní vysoké kvality produkce. 

Provázanost systému hodnocení pracovního výkonu s odměňovacím systémem zde 

téměř neexistuje. Jediné faktory související s výsledkem pracovního výkonu, které ovlivňují 

výši individuálních odměn je docházka, morálka a kvalita práce. A to pouze v případě 

nepříznivého stavu těchto faktorů tím, že výši individuální odměny snižují. Zákonitosti pro 

určování finální výše individuální odměny ve formě pohyblivé složky mzdy nejsou jasně a 

srozumitelně stanoveny natož pak sepsány. Pracovníci tedy nevidí do toho, proč obdržená 

odměna měla takovou výši, jakou měla. Takto vyplácená nadzákladová složka platu ztrácí 

svůj motivační charakter. 

V současnosti je pohyblivá složka platu vyplácena půlročně všem dělníkům ve výši 

50% jejich základní mzdy. Nikdy vyšší. Tato částka může být pouze snížena a to vlivem 

neuspokojivého stavu výše uvedených faktorů. Tento způsob vyplácení odměn je autorem 

považován za velmi demotivující. A to proto, že všichni dělníci mají zafixovanou vidinu 
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maximální částky ve výši poloviny platu a degresivní charakter stanovování konečné výše 

odměny u nich vyvolává frustraci.    

Z výše uvedeného také vyplývá, že kritéria pro hodnocení a následné odměňování jsou 

značně nedostačující. Současně způsob určování výše pohyblivé složky mzdy nenaplňuje 

motivační roli, kterou by tato odměna měla plnit. Pracovníci jsou si vědomy toho, že výši 

odměny nemohou nijak vědomě navýšit a pouze usilují o to, aby jim nebyla strhnuta. To vede 

k tomu, že nikdo nemá potřebu podávat nadprůměrné výkony nebo se zlepšovat. Tyto postoje 

pracovníků jsou upevňovány i tím, že nejsou platově diferenciováni ti snaživí od těch méně 

zapálených.  

Dalším nedostatkem systému odměňování je i to, že není brán zřetel na flexibilitu 

pracovníků. Přestože je dělník, který ovládá více, než jednu výrobní operaci pro závod 

nesporným přínosem, není tato skutečnost nijak promítnuta do jeho odměny. Následkem toho 

nemají dělníci zájem rozšiřovat svou kvalifikaci v rámci pracoviště.  

Další významný nedostatek v systémech hodnocení a odměňování dělníků je malý vliv 

mistra na výši odměn. Přitom právě mistr je s dělníky v každodenním kontaktu, nejlépe je zná 

a má nejlepší přehled o situaci na pracovišti. V závodu však výši odměn určuje výrobní ředitel 

tzv. „od stolu“. A to bez hmatatelných spolehlivých podkladů. 

5.2 Návrh závěrů a opatření na změnu stávajících postupů 

Veškeré postupy, procesy a zásady spojené s hodnocením a odměňováním dělníků 

budou muset být upraveny a systematizovány. Současný špatný stav vede k tomu, že vše bude 

nutno stanovit a vytvořit nově. Vedle návrhů na změny současného stavu jsou níže popsány 

také návrhy na zavedení zcela nových postupů především nových systémových metod. 

Předtím než budou popsány zvolené a navrhované metody pro zaváděný systém 

formálního hodnocení pracovního výkonu dělníků, musí být nejprve uvedeny návrhy pro 

vytvoření základních prvků nezbytných pro uplatnění konkrétních metod. 

Základním kamenem pro systém hodnocení pracovního výkonu je vytvoření popisu 

pracovních činností a tím pádem i cílů a úkolů pro jednotlivé pracovní pozice. Hodnocení 

pracovního výkonu vychází z velké části z míry naplněním takto stanovených pracovních cílů 

a úkolů. Počátečním úkolem je tedy vypracování zmíněných popisů pracovních činností, od 

kterých se bude odvíjet standart pracovního výkonu. Vypracovávání popisů pracovních 
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činností již v podniku započalo, neboť je to součástí požadavků pro zavedení normy CSN EN 

ISO 9001, jejíž zavedení v podniku je požadováno vedením z Rakouska. 

Dále bude zapotřebí přepracovat postupy a zásady v oblasti odměňování. Současné 

kritéria hodnocení jsou značně neobjektivní a demotivující. Musí být zajištěna návaznost 

systému odměňování na systém hodnocení. Toho bude dosaženo tak, že vedení jasně 

formuluje a oficiálně sepíše kritéria odměňování, která budou zakotvena v kritériích 

hodnocených ve formálním hodnocení pracovníků. Je navrhována progresivní forma 

stanovování výše pohyblivé složky mzdy. Tato individuální odměna poroste v závislosti na 

dosaženém hodnocení, které musí mít jasný bodový výsledek snadno převeditelný na 

konkrétní částku. Všechny tyto zásady a postupy musí být dostatečně jednoduché a průhledné, 

aby byla dělníkům zřejmá souvislost odměňování s jejich pracovním výkonem. 

5.3 Návrh na zavedení metody hodnocení pomocí stupnice 

Poté co budou vypracovány popisy pracovních činností, tak může být vytvářen návrh 

hodnotícího formuláře. Tento formulář je nástrojem metody hodnocení pomocí stupnice, která 

je navrhována jako stěžejní část celého hodnotícího systému. Tato forma hodnocení je 

administrativně nenáročná, a proto je vhodná pro podmínky ve výrobě. Hodnotitel, v tomto 

případě mistr, má za úkol pouze vyplnit jednostránkový formulář pro každého pracovníka 

jednou za dané časové období. V tomto případě je navrhováno provádět toto hodnocení ve 

čtvrtletních intervalech. Tím bude dosaženo toho, že budou k dispozici vždy alespoň dva 

výsledky hodnocení jako podklady pro pravidelné pololetní motivačně-hodnotící rozhovory, 

které na tuto metodu navazují. 

Tato metoda zaručuje provázanost hodnotícího systému se systémem odměňování. Má 

totiž jasný bodový výsledek, který se převede na konkrétní částku a ta bude pracovníkům 

vyplacena jako pohyblivá složka platu. Tím se zprůhlední a zjednoduší způsob rozdělování 

odměn.  

 Tato metoda spočívá v tom, že nejprve si vedení podniku ve spolupráci s mistry 

navrhne hodnotící kritéria. Tedy oblasti, ve kterých budou pracovníci hodnoceni. Volba 

těchto kritérií je pro celou metodu zásadní. Protože do těchto kritérií se promítnou požadavky 

na pracovníky a stanoví se pro podnik nejdůležitější prvky pracovního výkonu. Tato kritéria 

se značně liší pro každou pracovní pozici. V této práci je řešeno hodnocení pracovního 
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výkonu dělníků, takže veškeré stanovené kritéria a navrhované postupy se vztahují k této 

kategorii zaměstnanců.   

Po prodiskutování této metody s mistry byly navrženy následující hodnotící kritéria: 

1. Technologická kázeň 

2. Pracovní kázeň 

3. Osobní přístup k práci 

Kritérium technologická kázeň reprezentuje složky pracovního výkonu dělníka, které 

se vztahují k míře dodržování pracovních postupů a zásad, plnění pracovních cílů a úkolů a 

kvalitě vykonávané práce.  

Kritérium pracovní kázeň zahrnuje ty složky pracovního výkonu dělníka, které se 

týkají dodržování pracovního řádu, dodržování vnitropodnikových předpisů, dodržování 

předpisů BOZP a PO, užívání OPP a využívání a dodržování pracovní doby.  

Třetí kritérium, označené jako osobní přístup k práci, zahrnuje následující oblasti 

pracovního výkonu a to jsou flexibilita, ochota, nasazení a schopnost vycházet se 

spolupracovníky. 

Tato tři kritéria byla shledána jako nejvýznamnější pro výsledný pracovní výkon 

dělníků. Poté co byla určena hodnotící kritéria, tak pro ně musí být stanoveny i bodové váhy. 

V tomto případě je logicky nejdůležitější první kritérium tedy technologická kázeň. V tomto 

kritériu je totiž hodnocena kvalita a množství odvedené práce, což jsou ve výrobě stěžejní 

ukazatelé. Nejvyšší podíl na celkovém počtu dosažených bodů tedy musí mít právě tato 

kategorie. Druhé kritérium je sice o něco méně závažné z hlediska výkonnosti, ale složky 

pracovního výkonu v něm obsažené jsou nedílnou součástí výsledného pracovního výkonu. 

Toto kritérium bude tedy mít bodovou váhu nižší než první, ale vyšší než kritérium poslední. 

Poslední hodnotící kritérium neboli osobní přístup k práci obsahuje takové charakteristiky 

pracovního výkonu pracovníka, které svědčí o jeho povaze, nasazení, ochotě a které ovlivňují 

atmosféru na pracovišti. Nesouvisí tedy přímo s kvalitou nebo množstvím odvedené práce, ale 

z hlediska celkového pracovního výkonu nemohou být opomenuty.  

Poté, co jsou stanovena hodnotící kritéria, tak se může přistoupit k samotnému návrhu 

podoby hodnotícího formuláře. Možná podoba tohoto formuláře je zobrazena níže v Tab. 2. 
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Tab. 2 Návrh hodnotícího formuláře 

Hodnotící kritérium Upřesnění Bodová váha 
Dosažené 

body Poznámka 
1. Technologická kázeň         

  
Plnění pracovních cílů 

a úkolů 

100% a více 25     

  85-99% 15     

  Méně než 85% 0     

  

Dodržování výrobních 
postupů a zásad 

Vždy bez 
problémů 

11 až 15 
    

  
Občasné 

výhrady mistra 
6 až 10 

    

  
Opakovaná 
napomenutí 

0 až 5 
    

  
Kvalita vykonávané 

práce 

Trvale na vysoké 
úrovni 

15 až 20 
    

  
Občasné 
neshody 

6 až 14 
    

  Časté neshody 0 až 5     

2. Pracovní kázeň         

  

Dodržování 
pracovního řádu 

Vždy bez 
problémů 

11 až 15 
    

  
Občasné 

výhrady mistra 
6 až 10 

    

  
Opakovaná 
napomenutí 

0 až 5 
    

  
Dodržování BOZP a 

PO 

Vždy bez 
problémů 

10 
    

  
Občasné 

přestupky 
5 

    

  Časté přestupky 0     

  
Využívání pracovní 

doby 

Efektivní 11 až 15     

  Dostačující 5 až 10     

  Neefektivní 0     

3. Osobní přístup k práci         

  

Flexibilita 

Vysoká 11 až 15     

  Průměrná 5 až 10     

  Žádná 0     

  

Ochota a nasazení 

Nadprůměr 10     

  Průměr 5     

  Podprůměr 0     

  
Mezilidské vztahy na 

pracovišti 

Pozitivní přistup 10     

  Nekonfliktní 5     

  Problémový 0     

  CELKEM BODŮ   
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Předešlá tabulka je pouhý pracovní návrh. Nepředpokládá se, že by tento formulář byl 

v podniku užíván beze změny. V praxi bude podoba formuláře neustále aktualizována. Tato 

konkrétní podoba formuláře bude využita při prvním hodnotícím období, které by mělo být 

zkušební. Zkušební znamená, že jeho výsledky ještě nebudou mít vliv na výši odměn. Bude 

nezbytné postupem času optimalizovat bodové rozpětí a váhy jednotlivých kritérií a jejich 

částí. Nastavení optimálního bodování je velmi citlivá záležitost a rozhoduje do značné míry o 

akceptovatelnosti hodnocení pro pracovníky i o relevantnosti výsledků. Je velmi 

pravděpodobné, že mistři v praxi shledají navržené bodování za nevyhovující a budou si jej 

časem přizpůsobovat podle svých zkušeností a podmínek v podniku. 

Práce s formulářem je velmi snadná a časově nenáročná. Celé hodnocení může 

provádět mistr sám bez přítomnosti hodnoceného. Ten bude pak s výsledky obeznámen při 

pravidelném hodnotícím rozhovoru. 

Celá metoda funguje tak, že mistr pracovníkovi udělí bodové hodnocení ve výši 

odpovídající tomu, jak si pracovník vedl v dané kategorii během hodnoceného období. 

Pracovník je obodován ve všech kategoriích. Body jsou následně sečteny. Konečný počet 

dosažených bodů je pak převeden na pohyblivou složku mzdy.  

Tento převod může být uskutečněn několika způsoby. Jedna možnost je procentuální 

převod vzhledem k základnímu platu, další možností je počet bodů vynásobit konkrétní 

sumou a výsledek tohoto součinu vyplatit nebo se dá využít způsobu kdy je stanovena 

hodnota odměny při dosažení maximálního hodnocení a z této hodnoty je pak ubíráno na 

základě skutečně dosaženého hodnocení.  

Poslední způsob není doporučován, protože působí podobně demotivačně stejně tak 

jako současný způsob vyplácení odměn v podniku. Ideálním řešením je násobení konkrétní 

sumou. Finální způsob výpočtu výše odměny a určení konstant pro tento výpočet je záležitostí 

vedení podniku.  

5.4 Návrh na zavedení hodnotících rozhovorů 

Poté co budou v podniku naplněny základní podmínky pro fungující hodnotící sytém, 

to znamená, že budou vypracovány popisy pracovních činností, stanoveny cíle hodnocení, 

zvolena hodnotící kritéria a že bude zavedena metoda hodnocení pomocí hodnotící stupnice, 

se může přistoupit k zavádění hodnocení pomocí hodnotícího rozhovoru.  
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Hodnotící rozhovor nebo také motivačně-hodnotící rozhovor je závěrečná část všech 

systémů hodnocení pracovního výkonu, která sumarizuje a vyhodnocuje výsledky ostatních 

periodických forem hodnocení, a která hodnotí míru plnění pracovních cílů a úkolů 

pracovníka. Z toho důvodu je navržení zásad a postupů pro aplikování této metody pro podnik 

žádoucí. 

Pro správný a efektivní průběh hodnotícího rozhovoru je nezbytné mít vyhovující 

místo konání, odborně vyškolené hodnotitele a definované požadované výstupy z rozhovoru. 

Aby hodnocení při rozhovoru bylo smysluplné a podložené, tak musí být provázáno 

s periodickým hodnocením prováděným v podniku pomocí jiných metod. 

Před uskutečněním hodnotícího rozhovoru musí proběhnout potřebná příprava. 

Připravit se musí hodnotitel i hodnocený. Příprava bude probíhat tak, že minimálně dva dny 

před uskutečněním rozhovoru účastníci rozhovoru obdrží dotazník s otázkami, nad kterými se 

musí zamyslet a zodpovědět si je. Tyto otázky pak budou předmětem diskuze při samotném 

rozhovoru.  

Otázky pro hodnotitele se budou týkat analýzy hodnocené pracovní pozice, 

dosažených cílů a splněných pracovních úkolů hodnoceného, silných a slabých stránek 

hodnoceného, požadavků na změny a zlepšení u hodnoceného a navrhovaných pracovních 

cílů a úkolů do budoucnosti. 

Otázky pro hodnoceného budou obdobné jako pro hodnotitele, ale budou směřovány 

k sebehodnocení. Hodnocený, před tím než se dostaví k rozhovoru, si musí promyslet 

případně vypracovat odpovědi na otázky, týkající se vlastních silných a slabých stránek, jím 

dosažených cílů a splněných úkolů, jeho spokojenosti v podniku, jeho představ o budoucnosti 

v podniku, jeho nápadů na zlepšení a návrhů na změny na pracovišti a také si musí stanovit 

pracovní cíle a úkoly do budoucnosti. 

Hodnotící rozhovor bude mít následující strukturu. Nejprve hodnotící vyzve 

pracovníka, aby sám zhodnotil své počínání a pracovní výkon za uplynulé období. V této části 

hodnocený prezentuje svoje připravené odpovědi na obdržené otázky. Tyto názory a postoje 

prodiskutuje s nadřízeným. Hodnotící pak sebehodnocení shrne a po domluvě s pracovníkem 

zapíše jeho výsledky. Následuje hodnocení hodnotitelem. To by mělo začít vyzdvižením 

pozitivních stránek a výčtem splněných cílů a úkolů za minulé období, aby byla navozena 

příjemná atmosféra a zajištěno snazší přijetí dalšího hodnocení. Dále hodnotící obeznámí 
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pracovníka se závěry, které vyplývají z předpřipravených otázek. Následně hodnotící navrhne 

pro pracovníka pracovní cíle a úkoly pro nastávající období. V závěru rozhovoru budou 

potvrzeny dohodnuté cíle a úkoly a shrnuty výsledky celého rozhovoru. Nakonec jsou 

všechny dohodnuté závěry zapsány do příslušného formuláře a ten je schválen a podepsán 

oběma zúčastněnými. 

Zavedení těchto rozhovorů bude pro podnik velmi prospěšné. Umožní vedoucím 

pracovníkům získat od podřízených zpětnou vazbu. Pracovníci zase budou mít možnost 

vyjádřit se k situaci na pracovišti a prezentovat své nápady a myšlenky. Stejně tak bude 

poskytována zpětná vazba i pracovníkům, a to hodnotitelem, který je seznámí s tím, co u nich 

považuje za slabiny a přednosti. Vzájemný dialog mistra s dělníkem umožní předcházet 

nežádoucím událostem a kritickým situacím na pracovišti, jejichž příčiny by jinak mohly 

zůstat bez povšimnutí, a které by tak nebyly včas řešeny.  

Archivování formulářů do osobních spisů pracovníků je důležité pro srovnávání 

výkonnosti pracovníka v současnosti a v minulosti. Tyto formuláře budou také moci být 

využívány ke srovnávání pracovníků mezi sebou. Především však budou výstupy z této formy 

hodnocení sloužit jako podklady pro personální rozhodnutí a jako základna pro vytvoření 

systému odměňování. Pro vytvoření efektivního a spravedlivého systému odměňování bude 

nezbytné zajistit návaznost odměn na výsledky hodnocení a tuto návaznost jednoznačně 

definovat a zanést do vnitropodnikových předpisů. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala problematikou hodnocení pracovního výkonu 

pracovníků výrobní společnosti. Bakalářská práce byla rozčleněna na dvě hlavní části. První 

byla část popisující teoretické poznatky a východiska, týkající se řešené problematiky. Druhá 

část byla praktická a zabývala se stavem tématu závěrečné práce ve vybraném podniku. 

V teoretické části byly popsány teoretické východiska a vymezeny základní pojmy 

z oblasti řízení lidských zdrojů, psychologie práce, pracovního výkonu a hodnocení 

pracovníků. V této části byly nejprve definovány pojmy pracovní výkon, řízení pracovního 

výkonu a hodnocení pracovního výkonu. Dále se tato část práce věnovala vymezení faktorů 

ovlivňujících pracovní výkon. Byly popisovány takové faktory, podílející se na výsledném 

pracovním výkonu, jako jsou osobností předpoklady, kvalifikační předpoklady, vliv 

pracovního prostředí a motivace. 

Praktická část bakalářské práce byla řešena v podmínkách výrobní společnosti Wo & 

Wo stínící technika s.r.o. V praktické části byla společnost nejprve představena. Součástí 

tohoto představení bylo stručné seznámení s historií a vývojem společnosti. Dále byly 

uvedeny základní informace o společnosti, současná organizační struktura a podnikatelské 

portfolio společnosti.  

Následovala analýza současného stavu řešené problematiky v podniku. V této analýze 

byl nejprve na základě šetření, provedeného v podniku formou diskuze s vedoucími 

pracovníky a studiem vnitropodnikových dokumentů, identifikován stav aktuálně 

stanovených interních zásad a postupů v oblasti hodnocení a odměňování pracovníků výroby. 

Touto analýzou byly objeveny nedostatky ve stávajících zásadách a postupech. Nejzávažnější 

zjištěné nedostatky byly absence formálního periodického hodnocení, nemotivující systém 

odměňování a nejasné stanovování pracovních cílů a úkolů. Na základě zjištěných skutečností 

byly vypracovány návrhy na zavedení opatření a změn do praxe, které tyto nedostatky napraví 

a navíc zefektivní celý systém hodnocení. Součástí návrhů byly také doporučení na zavedení 

dvou nových metod formálního hodnocení pracovníků. První doporučení se zabývalo 

návrhem na zavedení hodnocení pracovníků pomocí hodnotící stupnice. Druhé doporučení 

navrhovalo zavedení hodnotících rozhovorů, které budou navazovat na periodické hodnocení 

pomocí stupnice. Návrhy a závěry byly vypracovány na základě porovnání zjištěného 

skutečného stavu s obecně uznávanými a doporučovanými teoretickými radami, zásadami, 

postupy a poznatky z oblasti hodnocení pracovního výkonu. 
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