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Abstrakt 

Předložená práce obsahuje přehled používaných metod hodnocení pracovního výkonu a 

produktivity zaměstnanců ve společnosti XYZ s.r.o. V teoretické části jsou objasněny 

konkrétní metody měření produktivity a úhly pohledu na jednotlivé metriky. Na základě 

výběru a aplikace metod měření, řízeného rozhovoru a dotazníkového šetření, provedených 

v praktické části, jsou vyhodnoceny výsledky. Zjištěná fakta a výsledky jsou východiskem 

pro doporučení návrhů a opatření na zkvalitnění objektivity měření produktivity práce a 

hodnocení zaměstnanců. 

 

Klíčová slova 

produktivita práce, pracovní výkon, hodnocení zaměstnanců, dotazníkové šetření 
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1 Úvod 

V období probíhajících strukturálních změn ekonomiky je kladen důraz na moderní 

podnikatelské trendy s využíváním špičkových technologií a systémů. To vyžaduje tvořivost, 

samostatnost, podnikavost a schopnost reagovat na neustále měnící se podmínky. V tom hraje 

rozhodující roli potenciál zaměstnanců každé firmy a jejich připravenost. Prosperita firmy je 

vedle technických a technologických parametrů odvislá od výkonnosti každého zaměstnance. 

Zadané téma bakalářské práce je tedy plně aktuální.  

Účelem této práce je posoudit pro vybraný podnik vhodné metody hodnocení výkonu a 

produktivity zaměstnanců, s cílem sledovat skutečnou hodnotu vykonané práce. Dosavadní 

používané metody a hodnocení produktivity práce nejsou úplně relevantní k parametrům 

poskytovaných služeb. Provedení příslušných analýz by mělo vyústit do závěrů a doporučení, 

ke zlepšení současného stavu. Cílem práce tedy bude nalezení a aplikace metod měření, díky 

kterým bude firma lépe schopna monitorovat míru zapojení a využití pracovníků ve vztahu 

k výsledkům jejich práce. Použité metody měření mají za účel nejen zjišťovat vytížení 

zaměstnanců, ale také sloužit jako podklad pro odhalení procesních mezer, které často bývají 

příčinou poklesu produktivity a vedou k nespokojenosti zákazníka. 

 Z tohoto pohledu je práce rozdělena do čtyř kapitol. V prvních dvou kapitolách jsou 

nejprve objasněny základní teoretické pojmy z oblasti měření a hodnocení produktivity práce 

zaměstnanců, jejich analýza a pohledy na metody z hlediska kvality, kvantity a přínosu pro 

firmu. Další kapitola obsahuje aplikaci vybraných metod měření v pracovním prostředí 

konkrétní firmy, na základě kterých jsou ve čtvrté kapitole navržena opatření a doporučení. 

Určitou komplikací při zpracování této práce bylo, že nebyl vysloven souhlas ke zveřejnění 

konkrétních dat o firmě a jejich zaměstnancích. Výraznou odlišností také je, že nejde o 

výrobní organizaci, kde lze produktivitu práce exaktně měřit objemovými ukazateli i 

v závislosti na čase. 

 Úvodem je nutné si nejprve představit společnost XYZ s.r.o. obecně jako celek, aby čtenář 

této práce porozumněl tomu, čím se firma zabývá, a mohl tak lépe pochopit danou 

problematiku. Společnost XYZ s.r.o., je českou odnoží zahraniční společnosti, působící na 

globalním trhu. Pro počet zaměstnanců, obrat a bilanční sumu roční rozvahy zahrnujeme 

společnost mezi velké podniky v rámci Evropské unie. Hlavním předmětem podnikání je 

vývoj informačních technologií, jejich tvorba a aplikace v oblasti služeb. 

 Z důvodu osobní participace na řešení, byl pro práci vyčleněn úsek bezpečnostního 

přístupu, zabývající se vytvářením síťové ochrany. V bakalářské práci nemohou být uváděna 
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data ve smyslu pravidel přijatých firmou. Pro tento účel byla uzavřena dohoda o mlčenlivosti 

před zahájením zpracování práce a přidělen konzultant, jehož znalosti a zkušenosti jsou 

přiměřené ke zpracovávanému tématu. 
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2 Teoretická východiska měření a hodnocení produktivity 

práce zaměstnanců 

2.1 Řízení lidských zdrojů 

 Řízení lidských zdrojů tvoří prioritní činnost každé organizace už od jejího vzniku a 

pracovní síla představuje základní pilíř společnosti. Pro podnik představují lidské zdroje 

klíčový faktor, neboť při jejich efektivním využití spolu s ostatními zdroji může společnost 

dosáhnout úspěchu. Zároveň mohou představovat i hrozbu v případě jejich špatného řízení. 

,,Získat spravné lidi na spravné místo je mnohem důležitější, než vypracování strategie.‘‘ (J. 

Welch, 2009) Teorie konceptu současného řízení lidských zdrojů se začaly formovat kolem 

50. a 60. let dvacátého století. Člověk je brán jako pružný a tvořivý jedinec, který 

v pracovním procesu projevuje svoje individuální potřeby a zájmy.  

 

Řízení lidských zdrojů tedy představuje kontinuální rozvíjení lidského potenciálu a 

maximalního využití dovedností a schopností jedinců k dosažení cíů organizace.  

,,Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategicky a logicky promyšlený přístup k řízení 

toho nejcennějšího, co organizace má – lidi, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i 

kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.‘‘ [3] 

2.1.1 Charakteristika 

 Mezi hlavní charakteristiky řízení lidských zdrojů patří: 

▪ Vedení lidí – aktivita prováděna manažery jako výkonná složka řízení. Je záležitostí 

liniových manažerů. 

▪ Uspokojení potřeb zaměstnanců pomocí propojení podnikové strategie a strategie řízení 

lidských zdrojů, zásadní je pak motivace. 

▪ Orientace na oddanost, angažovanost a firemní hodnoty. 

▪ Důvěra v to, že zaměstnanci mají stejné zájmy jako orgnizace. 

▪ Kvalitní výkon personálních čínností, jako výběr, výchova, rozmísťování pracovníků, 

odměňování. 

▪ Odpovídající sociální péče (stravování, bydlení, doprava atd.). 

2.1.2 Cíle a úkoly řízení lidských zdrojů 

 Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je, aby organizace byla schopna zajistit 

prostřednictvím lidí plnění svých cílů. Řízení lidských zdrojů, by mělo zabezpečit 
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kvantitativní stránky lidských zdrojů, do kterých se řadí kvalifikace a například věková a 

profesní struktura. Rovněž by mělo zabezpečit také kvalitativní stránky, které zahrnují 

tvořivost, identifikaci s cíli organizace, motivaci a především výkonnost organizace samotné. 

[5] 

 Existuje nepřeberné množství publikací o personalistice, které říkají, jaké jsou hlavní 

personalistické úkoly, nebo-li úkoly v řízení lidských zdrojů. Obecným úkolem personálního 

řízení je sloužit tomu, aby byla organizace výkonná. Z obrázku č. 2.1 je zřejmé, že především 

jde o zvyšování produktivity, zkvalitňování využití lidských zdrojů, informačních zdrojů, 

materiálních a finančních zdrojů. 
 

Obr. 2.1 – Obecný úkol řízení lidských zdrojů:        

 

Zdroj: upraveno podle [1] 

 Mezi hlavní úkoly řízení lidských zdrojů patří: 

1) Vytváření souladu mezi strukturou a počtem pracovních úkolů. S tím je spojeno i správné 

rozmístění pracovních sil, aby v každé chvíli bylo maximálně využito správných 

pracovních sil pro odpovídající úkoly a ke zvýšení efektivity práce. Je důležité, aby byl 

člověk plnící dané úkoly připraven přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Stručně to lze 

komentovat jako dosažení souladu kvalifikace práce s kvalifikací pracovníka. 

2) Racionální využití pracovních sil v organizaci, zejména schopnost optimálně využít 

schopnosti a dovednosti  zaměstnanců v rámci využitelného časového fondu. Jinými 

slovy jde také o řízení vertikální i horizontální mobility pracovníků. 

3) Formování týmů a s tím spojené formování mezilidských vztahů. 
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4) Personální a sociální rozvoj pracovníků, který je důležitý pro jejich zdravé sebevědomí a 

dobré odvedení práce. Zlepšování kvality života a spokojenosti v práci. 

5) Dodržování pravidel a zákonů v oblasti práce. 

 

První tři úkoly sledují zájmy organizace, čtvrtý úkol respektuje zájmy jedince a pátý úkol 

sleduje jak zájmy organizace, tak zájmy pracovníka. 

2.2 Informační technologie 

 Informační technologie představují budoucnost v řízení lidských zdrojů. Lze je chápat jako 

metody, postupy, způsoby sběru, ověřování, selekce, uchování, vyhodnocování a distribuce 

potřebných dat v požadované formě a kvalitě. Je vhodné zmínit jejich přítomnost, protože 

pracují s velkými objemy dat. Data vygenerovaná informačními technologiemi budou později 

v práci využita pro sledování produktivity zaměstnanců. 

 V rámci neustálého pokroku se dostávají informační technologie do popředí a jsou 

využívány stále větším počtem společností. Díky novým monitorovacím nástrojům se zvyšuje 

efektivnost práce personálních oddělení i vynakládaných prostředků. 

2.3 Produktivita 

Produktivita je v obecném smyslu výrobní nebo tvůrčí schopnost. Za produktivní 

považujeme to, co je výnosné, plodné, účinné nebo tvořivé. S terminologií, že je něco 

produktivní (nebo opačně neproduktivní) se setkáváme běžně: Například v tisku se dočteme, 

že ,,fotbalové družstvo bylo velmi produktivní.“ Jinými slovy je myšleno, že využilo většiny 

šancí ke vstřelení gólu. Nebo ,,debata zúčastněných byla neproduktivní.“ Jinak řečeno 

nedospěla k žádným výsledkům nebo závěrům. 

 Toto konstatování uvádím proto, že termín produktivita chápeme většinou jen 

v ekonomickém smyslu, jako produktivitu práce. Z hlediska řešeného tématu je ,,produktivita 

práce“ nejvýznamnější. Proto je zcela pochopitelné, že organizace hledají a přijímají právě 

takové zaměstnance, kteří budou odvádět požadovaný pracovní výkon, pro dosažení cílů 

organizace. Optimálního využití pracovních schopností a dovedností zaměstnance dochází při 

přidělení adekvátního pracovního místa i úkolu. Také je nutné odlišit pojmy ,,výkonnost 

pracovníků, pracovní výkon a produktivita práce‘‘, jelikož často dochází k jejich záměně. 

2.3.1 Výkonnost pracovníků 

 Výkonnost je schopnost jedince vykonávat určitou pohybovou, intelektuální či 

kombinovanou činnost, hodnocenou jejím množstvím (rychlost v čase), přesností (množství 



  11 
 

chyb) a mírou únavy. Jinými slovy výkonnost znamená připravenost pracovníků dosáhnout 

určitý výkon. Výkonnost uvlivňují jak podmínky vnitřního, tak i vnějšího charakteru např: 

ekonomické, organizační a technické podmínky, situační a společenské podmínky nebo 

determinanty pracovníka. 

2.3.2 Pracovní výkon 

Jeden z nejznámějších českých autorů, Josef Koubek, uvádí, že „pracovní výkon je za dané 

situace výsledkem spojení a vzájemného poměru úsilí, schopností a vnímání role (vnímání 

úkolů).“ (Koubek, 1995, s. 170). „Výkon znamená jak chování, tak výsledky. Chování 

vychází, vyzařuje z vykonavatele a transformuje výkon z abstrakce na akci. Chování není 

jenom nástrojem pro dosahování výsledků, ale je také samo o sobě výsledkem – je produktem 

duševního a tělesného úsilí použitého k plnění úkolů – a může být posuzováno odděleně od 

výsledků.“ (Armstrong, 2007, s. 415) 

 Pracovní výkon je tedy požadovaný výsledek pracovní činnosti vykonaný v určitém čase, 

za určitých podmínek. Je vyjádřen kvalitou práce, jejím množstvím a dalšími faktory. 

Pracovní výkon ovlivňují vnější i vnitřní stimuly, nejvíce však motivace, která vyjadřuje 

ochotu zaměstnanců vykonávat sjednanou práci. 

2.3.3 Produktivita práce 

 Produktivita je efektivnost (účinnost), s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrobě a 

to ve smyslu transformace vstupu na užitečné výstupy – výrobky či služby. Produktivita se 

týká všech podniků, výrobních i nevýrobních. V ekonomické praxi a teorii se lze setkat 

s následujícími hlavními typy produktivity: 

 

1) Podle toho, zda má, nebo nemá hodnotový rozměr, se rozlišuje: 

▪ Technická produktivita, která je relací výstupu a vstupu poměřovaných pouze 

v naturalních jednotkách. 

▪ Ekonomická produktivita, jako relace výstupu a vstupu poměřovaných naturálními 

jednotkami v hodnotovém (peněžním) ocenění. 

2) Podle stupně agregace se rozlišuje: 

▪ Produktivita mikroekonomická, vztahující se k určité konkrétní výrobě nebo podniku. 

▪ Produktivita makroekonomická, zjišťována (obvykle) za národní ekonomiku. 

3) Podle komplexnosti uvažovaného vstupu se rozlišuje: 

▪ Produktivita celková, kde jsou výstupem poměřovány všechny použité složky vstupu 

(všechny výrobní faktory). 
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▪ Produktivita parciální, která poměřuje relaci výstupu a určitého druhu užitého vstupu 

pro dílčí ukazatel, útvar apod. 

V konkrétním podniku, jde tedy o parciální technickou produktivitu v mikroekonomickém 

měřítku.  

2.4 Měření a vyjadřování produktivity práce 

Měření produktivity práce je zajišťováním vztahu vynaložené práce a k ní dosaženému 

výsledku.  

Produktivita práce je výraz pro poměr vytvořených výstupů vůči vynaloženým vstupům. Je 

to synonymum ke slovu efektivnost. Produktivita práce je v ekonomické teorii standardně 

definovaná podle vztahu : 

Vzorec  2.1 - Produktivita práce: 

 

kde  Y označuje produkt a L zaměstnanost. Produkt  P odpovídá hrubému domácímu 

produktu - HDP (nebo hrubé přidané hodnotě - HPH  v odvětví či firmě, přičemž HPH rovná 

se produkce  minus mezispotřeba). Zaměstnanost Z odpovídá počtu odpracovaných hodin, 

případně počtu pracovníků. [12] 

     Produktivitu práce lze hodnotit z mnoha hledisek, její vývoj lze sledovat v čase i v různých 

geografických celcích. Hodntí se také na různých úrovních: 

▪ obor, odvětví 

▪ firma, podnik 

▪ útvar, výrobní úsek 

▪ jednotlivec 

Nejjednodušší výpočet produktivity práce udává kolik hodnot ve finančním vyjádření 

(např. v Kč) vytvořil jeden zaměstnanec za směnu, měsíc či rok. V podnikové praxi  se pro 

měření produktivity práce  běžně používají tyto ukazatele: 

▪ Produktivita práce z tržeb - udává, jak vysoké byly tržby na zaměstnance za zvolený 

časový interval (většinou v tisících korun za 1 rok). 
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Vzorec  2.2 - Produktivita práce z tržeb: 

 

▪ Produktivita práce z přidané hodnoty - patří mezi novější ukazatel, zachycuje výkonnost 

společnosti ve vztahu k nákladům na mzdy zaměstnanců. 

Vzorec  2.3 - Produktivita práce z přidané hdnoty: 

 

▪ Mzdová produktivita - udává, jak vysoký podíl tržeb připadá na 1 Kč mzdových nákladů. 

Vzorec  2.4 - Mzdová produktita práce: 

 

Zdroj: upraveno podle[4] 

 

Za nejpřesnější lze považovat výpočet produktivity práce z přidané hodnoty, ale ten je 

dosud užíván velmi sporadicky.  

Často se setkáváme  i s nepřímým vyjadřováním  produktivity práce  -   pracností.  

Pracnost je vlastně opačným vztahem k produktivitě práce, protože znamená vyjádření 

potřeby práce  na vyprodukování jednotky konkrétní hodnoty. 

Ukazatele produktivity práce se používají při srovnání (v čase i prostoru) a jsou 

charakteristikou množství hodnot připadajících na jednotku vynaložené práce. Při vyjádření je 

tedy přiměřené pouze srovnání úrovní produktivity práce při stejné výrobě či činnosti. U 

objemových i peněžních ukazatelů produkce se musí používat srovnatelné souměřitele. 

U duševní práce jsme odkázáni při měření produktivity práce převážně na vyjadřování 

peněžní hodnoty “produkce“, tj. tržeb nebo na vzájemné srovnání jednotlivců podle pracnosti, 

nebo podílu na obratu. 

Produktivita práce není nic jiného než specifický ukazatel efektivnosti. Ekonomickou 

efektivnost formulujeme obecně jako vztah mezi náklady a výnosy. Firma uvažuje o 
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efektivnosti práce (produktivitě) nebo efektivnosti jednotlivých činností (oddělení, útvarů, 

úseků) podle vztahu (Kašík 1969, 63-65 str.): 

Vzorec  2.5 - Ukazatel efektivnosti práce: 

 

K1 - koeficient zjišťované efektivnosti 

Hp - hodnota vykonané práce 

Np - náklady na vykonanou práci 

 

Náklady na práci obsahují dvě základní složky a to: mzdové náklady a ostaní náklady 

(režijní). Co pro podnik představuje nákladovou stránku, je z velké části u zaměstnance 

stránka příjmová. Čím vyšší je hodnota koeficientu, tím vyšší je i produktivita. 
 

2.5 Hodnocení pracovního výkonu 

Hodnocení pracovního výkonu je činnost, jejíž podstatou je zjišťování toho, jak pracovník 

vykonává svou práci, jak plní zadané úkoly, jak se staví nejen k práci, ale i k osobám, kterými 

je v pracovním prostředí v kontaktu. Řada manažerů bere proces hodnocení jako jednorázový 

a převážně jako administrativní proces. Odrazem hodnocení bývá zpravidla stanovování výše 

odměn, respektive prémií za dané období. Zde se uplatňuje názor manažera na zvládání 

výkonu funkce. Při rozhovoru s vedoucími pracovníky bylo zjištěno, že jde do značné míry o 

setrvačnost v hodnocení, která se neopírá o skutečné výsledky v čase. To je chyba. Výsledky 

hodnocení musí být zaměstnanci pravidelně sdělovány a projednávány. Při takovýchto 

jednáních se vyhledávají možnosti řešení, které povedou ke zlepšení výkonu a po jejich 

uskutečnění bude spokojený jak zaměstnanec, tak organizace. Smyslem hodnocení je 

motivování, kontrolování a řízení způsobu práce a pracovního chování daného pracovníka. 

Informace, které zjistíme prostředníctvím evaluace pracovníka, slouží jako zpětná vazba jak 

pro pracovníka, tak pro organizaci. 

Pracovní hodnocení patří v některých firmách k méně vyhledávaným aktivitám, jak na 

straně podřízených, tak na straně nadřízených. Je však nutností kontrolovat výkonnost 

zaměstnanců a průběžně ji komunikovat ve stejných časových intervalech. Bez hodnocení 
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pracovníků nemůžeme ovlivňovat jejich výkon a tím i produktivitu práce. Aby se stal systém 

fungujícím a atraktivním pro hodnocené i hodnotitele, musíme vybrat ten optimální. Mezi 

nejsilnější důvody, proč by organizace měla provádět hodnocení pracovníků, je změna nebo 

posílení firemní kultury, zvyšování výkonnosti, sjednocování zájmů zaměstnanců a 

nadřízených. 

2.5.1 Kritéria hodnocení pracovního výkonu 

Než firma začne stanovovat kritéria, měla by si nejdříve uvědomit, co to vůbec kritérium 

je. ,,Kritérium je ukazatelem výkonu nebo výkonnosti, podle něhož hodnotíme úspěšnost 

zaměstnance.“ [9] 

Každý zaměstnanec, nebo kategorie zaměstnanců je jiná, má tedy odlišné požadavky, jiné 

cíle a různou pracovní specifikaci. Je proto nutné stanovovat vhodná kritéria. Pracovní výkon 

i pracovníky můžeme hodnotit podle řady kritérií. Jejich volba záleží na druhu práce, kterou 

pracovník vykonává. Při zaměření na evaluaci pracovního výkonu je nutné zvážit, která 

kritéria výkonu jsou přiměřená dané práci. Mezi univerzální a základní kritéria patří kvalita, 

kvantita a včasnost plnění.  Tato kritéria jsou však často nedostatečná a je nutné uplatnit i 

další, detailnější. 

Příklady kritérií posuzovaných při hodnocení pracovního výkonu zaměstnance: 

▪ Výsledky práce (množství vyrobených výrobků, spokojenost zákazníků, množství 

obsloužených zákazníků, kvalita výrobků, uplatnění zpracovaných projektů a 

navrhovaných řešeních apod. ). 

▪ Chování pracovníka (pracovní chování – ochota přijímat úkoly, dodržování pokynů, 

sociální chování – ochota spolupracovat, komunikace s lidmi apod. ). 

▪ Dovednosti a schopnosti pracovníka (znalost práce, samostatnost, spolehlivost, znalost 

jazyků a osvědčení). 

Tato kritéria práce umožňují hodnocení. Hodnotitel musí brát na vědomí také neměřitelná 

kritéria, která pracovník neovlivní. Příkladem je například nevhodné osvětlení, tempo výrobní 

linky, životní podmínky pracovníka, zastaralost softwaru, apod. Pokud tyto faktory hodnotitel 

nebere na vědomí, mohlo by dojít ke zkreslení výsledků. 

Při hodnocení pracovníků musí hodnotitel dodržovat určité zásady, mezi které patří: 

▪ Nedostat se do rozporu se zákony a lidskými právy.  

▪ Informovat hodnocené zaměstnance o účelu, kritériích a postupu hodnocení. 

▪ Nechat hodnocenému možnost se k hodnocení vyjádřit. 

▪ Hodnotit na základě relevantních a dostatečných informací. 
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▪ Nezveřejňovat výsledky hodnocení. 

▪ Nehodnotit moc přísně  ani shovívavě, apod. 

 

 

Stanovení cílů a jejich měřítek je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších 

součástí systému hodnocení. Obecně by hodnocení měly splňovat pět základních podmínek 

(SMART): 

Tab. 2.1 -  SMART: 

 

 

 

 

Zdroj: upraveno podle[4] 

S – Specifické, srozumitelné, konkrétní; důležité je aby jim zaměstnanec rozuměl, hodnotitel 

by se vždy měl ujistit, že zaměstnanec danému cíli rozumí a ví, co se od něj očekává. 

M – Měřitelné, tzv. musí mít přesně stanovená kritéria, podle kterých bude posuzován. 

A – Akceptovatelné; pro hodnoceného mají motivační charakter, protože má možnost se 

k danému cíli vyjádřit (své obavy, časově ho zhodnotit apod.). 

R – Realistické, tzv. reálně splnitelné, z hlediska finančních zdrojů i lidských zdrojů. 

T – Termínované, tzv. časově určený termín, do kterého musí být zadaný cíl splněn. [9] 

Časový rámec hodnocení je nastaven v každé společnosti individuálně. Interval hodnocení 

záleží na podobě hodnocení. U formální podoby se provádí zpravidla jednou až dvakrát za 

rok. U neformální to bývá dle potřeby. Nejčastěji k hodnocení dochází při stanovování prémií, 

odměn, respektive úpravě platů. 

2.5.2 Typy cílů 

▪ Výsledkové specifikace výsledků, kterých je potřeba dosáhnout. Jsou měřeny jako 

výstupy, výkony, příjmy či výnosy např. prodejů, úrovni poskytovaných služeb apod. 

▪ Průběžné, stabilní cíle, role nebo práce – všechny role mají nějaké trvalé nezbytné cíle, 

které můžeme vyjádřit jako hlavní oblasti výsledků. 

▪ Úkoly/projekty – cíle mohou představovat dokončení projektů nebo úkolů nebo dosažení 

jednotlivých výsledků k danému datu. 

S Specifičnost 

M Měřitelnost 

A Akceptovatelnost 

R Reálnost 

T Termínovanost 
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▪ Chování – očekávání, která se týkají předpokládaného chování, jsou velmi často 

stanovena obecně, ale můžeme je také definovat individuálně. Soustavy schopností se 

mohou týkat oblastí chování, které je spojeno se základními hodnotami (týmová práce). 

▪ Osobní – doplnění kvalifikace, rozvoj jazykových znalostí, vykonání specializované 

zkoušky atd. 

2.5.3 Fáze hodnocení 

Hodnocení pracovníků lze rozdělit do třech časových období: 

První fázi můžeme označit jako fázi přípravnou. Během tohoto období dochází ke 

stanovení předmětu hodnocení, stanovení zásad, pravidel a postupů. Dalším krokem je 

analýza pracovních míst a specifikace nároků na kvalifikaci. Dále si musíme ujasnit a stanovit 

kritéria výkonu a hodnocení, zvolit metody hodnocení a určit období, kdy budeme hodnocení 

provádět. Hodnocení je nutné formulovat, definovat a následně s celým systémem seznámit 

zaměstnance, aby věděli, co se od nich očekává. Správně by měl být každý zaměstnanec 

seznámen s kritérii hodnocení už na samém počátku při podepisování pracovní smlouvy, 

případně při změně pracovní pozice. 

V druhé fázi získáváme informace o pracovním výkonu zaměstnanců pozorováním a 

zkoumáním jejich práce. Tato fáze je velice důležitá, neboť sbíráme informace nejen od 

spolupracovníků, ale i od zákazníků, kteří nám sdělují svůj názor na pracovníky (na jejich 

ochotu poradit, vstřícnost). Veškerá data se musí dokumentovat, aby mohla kdykoli 

poskytnout retrospektivní údaj. 

Poslední fází je vyhodnocování získaných informací tj. pracovních výsledků, schopností, 

chování a dalších. Odvedený pracovní výkon se porovnává se stanovenými normami a 

očekávanými výsledky. Následuje hodnotící pohovor s daným pracovníkem, který by měl 

pracovníka motivovat a vést k lepším výsledkům. Monitorování pracovního výkonu, je 

kontinuální proces. Na jeho základě jsou přijímána opatření ke zlepšení výkonnosti 

pracovníků. 

2.5.4 Vztahy produktivity práce a hodnocení práce 

Tyto kategorie spolu úzce souvisí, v některých ohledech se vzájemně ovlivňují, ale přece 

jen se jedná o odlišné záležitosti. Hodnocení zaměstnance je převážně manažerská práce a má 

širší záběr než měření produktivity práce. Hodnocení je více méně průběžný proces, který je 

čas od času zastřešen závěry a rozhodnutími ve vztahu k zaměstnanci jako např.: povýšení, 

úprava platu, přeřazení na jinou funkci, požadavek na zvýšení kvalifikace apod. 
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Měření produktivity práce je pak založeno na analytické práci, tedy na hodnocení 

vybraných parametrů, které produktivitu práce vyjadřují. Produktivita práce však nezávisí 

pouze na výkonu zaměstnance. U duševně pracujících zaměstnanců ji lze zvýšit 

zdokonalováním organizace vykonávaných činností, zjednodušováním a racionalizací 

pracovních postupů, automatizací administrativních procesů, lepší týmovou spoluprací, 

aplikací výkonnější výpočetní a komunikační techniky apod. Nelze opomenout, že mezi 

základní atributy podporující pracovní výkon patří spokojenost zaměstnanců a jejich 

odpovídající motivace. 

Obecně lze konstatovat, že produktivita práce jednotlivců závisí zejména na kvalitě vstupu 

práce. Tato kvalita se odvíjí od vzdělání, odborné průpravy a dovedností. 

Shrneme-li problematiku vzájemného vztahu hodnocení a měření produktivity práce, tak 

kvalitní hodnocení přispívá ke zvýšení produktivity jednotlivce a měření produktivity práce 

zase tvoří jeden z podkladů hodnocení.  
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3 Přehled používaných metod měření produktivity práce ve 

vybrané firmě a jejich analýza 

3.1 Hodnotící nástroje 

Pracovníci a jejich produktivita je hodnocena pomocí širokého spektra metod. Některé 

metody k řešení reflektují specifika nedělnických profesí, aplikace jiných je vhodnější na 

dělnické pozice. Existují i universálnější. Zpravidla se zaměřují na hodnocení výsledků práce, 

ale jsou i metody, které se více zaměřují na pracovní chování nebo schopnosti a potenciál 

zaměstnanců. Kritéria, pomocí kterých jsou zaměstnanci hodnoceni, se s různými pozicemi 

tedy liší. Celkově se metody hodnocení produktivity dělí na: 

▪ Komparativní metody 

▪ Metody individuálního posuzování 

Je vhodné používat také metody, které umožňují účast dalších hodnotitelů. Příkladem 

může být sebehodnocení, hodnocení kolegou, týmové hodnocení, hodnocení profesionálním 

znalcem, řízení podle cílů (MBO viz dále).  

3.2 Komparativní metody hodnocení produktivity 

Komparativní metody jsou založeny na porovnávání předem daných kritérií mezi 

jednotlivými pracovníky. Mají uplatnění tam, kde lze stanovit jednoznačně měřitelná kritéria 

nebo je třeba různá dílčí hodnocení sloučit do celkového hodnocení. Tyto metody jsou vhodné 

do výrazně soutěživého a individualistického prostředí, zvláště když je toto hodnocení 

transparentní pro všechny zúčastněné pracovníky. Nejčastěji je tato praxe zavedena ve 

firmách, které průběžně hodnotí jednotlivé zaměstnance a snaží se o zdravé konkurenční 

prostředí (např. množství prodaných, či vyrobených kusů během půlročního cyklu). 

3.2.1 Metoda určení pořadí (jednokriteriální hodnocení) 
Patří k nejjednodušším metodám. Pro posuzování, je vybráno jedno kritérium, které se dále 

zkoumá (např. tržby) Jelikož by bylo prosté pořadí málo výmluvné, můžeme uvádět hodnoty, 

které sloužily jako kritérium pro určení pořadí. Tato metoda je vhodná pro tvorbu skupin 

podle výkonnosti. 

3.2.2 Metoda přidělení bodů (vícekriteriální hodnocení) 
Metoda se uplatňuje při posuzování podle více kritérií, kde nestačí pouze určit pořadí. 

Pomocí bodového hodnocení lze určit interval, rozestup, například mezi prvním a druhým 
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může být podstatně větší, než mezi druhým a třetím v pořadí. Na body lze převést výsledky 

v různých oblastech, které jsou vyjádřeny různými hodnotami (např. tržby, procento stálých 

zákazníků, znalosti produktů apod.) a vyjádřit tak profil kvalit u hodnoceného. 

3.2.3 Metoda párového srovnání 

V rámci metody párového srovnání je každý pracovník určité skupiny srovnáván 

s ostatními pracovníky téže skupiny. Při hodnocení můžeme vyhodnocovat jednotlivá kritéria 

a výsledky pak sdružit. 

Metoda je vhodná v případech, kdy není možné u daného kritéria dosáhnout 

jednoznačného měření nebo když hodnotíme celkový výsledek (výkon, pracovní chování, 

kompetence). Celkový orientační výsledek můžeme získat součtem pořadí a jejich 

zprůměrováním. Způsobů párového srovnání může být několik. Nejvíce se osvědčilo 

vzájemné poměřování (bodování) jako ve fotbale. Lépe hodnocený tým dostává 3 body, tým 

poražených 0 bodů. Je-li horší v dané kompetenci, pak dostává 0 bodů a druhý dostává  

3 body. Vychází-li nastejno, dostává každý 1 bod jako za remízu. Bodování se připisuje podle 

řádků. Příklad je uveden v tab. (3.1). 

 

Tab. 3.1 - Hodnocení metodou párového srovnání “ligová tabulka“: 

Týmová práce 

F
C

 O
d

ra
 

ŠS
K 

Bí
lo

ve
c 

T
J 

S
o

k
o

l 

Lí
sk

o
v

e
c 

FK
 D

ar
ko

vi
čk

y 

M
F

K
 F

rý
d

e
k

-

M
ís

te
k

 

F
K

 F
o

tb
a

l 

Tř
in

ec
 

  So
uč

et
 

Po
řa

dí
 

FC Odra   3 3 1 3 3 

  

  

  

  

  

13 1. 

ŠSK Bílovec 0   1 1 0 0 2 6. 

TJ Sokol Lískovec 0 1   0 3 1 5 4. 

FK Darkovičky 1 1 3   3 3 11 2. 

MFK Frýdek-Místek 0 3 0 0   3 6 3. 

FK Fotbal Třinec 0 3 1 0 0   4 5. 

 

3.2.4 Metoda nucené distribuce 

Tato metoda je specifická určitým počtem bodů, které hodnotitel produktivity alokuje pro 

každé kritérium a následně je rozděluje mezi definovanou skupinu hodnocených. Například 

při hodnocení kritéria zákaznické orientace hodnotitel rozděluje 100 bodů mezi 7 pracovníků. 

Podmínkou je, že žádnému z hodnocených nemůže přidělit stejný počet bodů. Pokud 60 bodů 
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rozdělí mezi dva pracovníky zbytek 40 bodů musí rozdělit mezi zbylých 5 pracovníků. Je tedy 

zřejmé, že v kritériu zákaznické orientace je velký rozdíl mezi prvníma dvěma a zbytkem 

skupiny. Bodová hodnocení jednotlivých zvolených kritérií mohou být různá. 

3.3 Metody individuálního posuzování pracovníků 

Je ideálem, když posuzování produktivity pracovníka pokrývá možné průniky oblastí 

hodnocení a časových horizontů. Tohoto ideálu však ztěží dosáhneme v rámci jednoho 

hodnotícího cyklu. Je potřeba, aby hodnocení pokrývalo přinejmenším výstup a bylo 

zaměřeno do minulosti i do budoucnosti. Jednotlivé hodnoty nemusí být každý hodnotící 

cyklus stejné. Některé mohou mít delší periodu opakování, jiné mohou být ojedinělé. Metody 

hodnocení lze roztřídit podle toho, jaké oblasti pokrývají a na jaký časový horizont se 

orientují. Podle časového horizontu můžeme rozlišit následující skupiny metod: 

▪ Metody zaměřené na minulost. 

▪ Metody zaměřené na přítomnost. 

▪ Metody zaměřené na budoucnost. 

 

Matici metod hodnocení představuje následující tabulka: 
Tab. 3.2 – Matice metod hodnocení:  

Zdroj: upraveno podle [6] 

3.3.1 Metoda plnění norem a standardů 

Metoda hodnocení produktivity na základě plnění norem a standardů je založena na 

porovnání závazných výkonových norem a standardů se skutečným výkonem pracovníka. 

Dříve se používala především pro hodnocení výrobních dělníků, kdy se normy stanovily 

nejčastěji pomocí časových studií, vzorku práce nebo výkonu vybraných pracovníků. V rámci 

procesu řízení výkonu lze tuto metodu uplatnit i pro některé skupiny technickohospodářských 

 Hodnocení vstupů Hodnocení procesu Hodnocení výstupů 

Metody zaměřené na 
minulost 

Zhodnocení praxe 

(certifikáty) 

Metoda klíčové 
události 

Záznam výsledků, 
Srovnání výsledků 

Metody zaměřené na 
přítomnost 

Manažerský audit, 
Zkouška 

Sociogram, 

360° zpětná vazba 
Pozorování na místě,  

Metody zaměřené na 
budoucnost 

Hodnocení 

potenciálu 

Supervize, 

Intervize 

Metoda řízení podle 
cílů, MBO, BSC 
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pracovníků. Normy lze chápat jako stálé cíle udávající požadovanou úroveň a kvalitu 

pracovních výsledků, sloužící k hodnocení výkonu pracovníků. V závislosti na používaných 

ukazatelích (kritériích) pracovního výkonu mohou charakterizovat spíše kvantitativní nebo 

naopak kvalitativní cíle a požadavky kladené na práci a její výsledky. Výhodou výkonových 

norem je, že tvoří objektivní měřítka pro posuzování výkonu na určitých pracovních místech. 

Nevýhodou, že neposkytují možnost srovnávání výkonu na různých typech pracovních pozic. 

Předpokladem použití výkonových norem je nejen jejich jasnost a srozumitelnost, ale i podíl 

pracovníků na jejich stanovení podporující přijetí norem jako spravedlivých a přiměřených.  

Z uvedeného lze i stanovit podmínky, které jsou nezbytné při hodnocení, které představují: 

▪ Definování úrovně výkonu nebo stanovení norem. 

▪ Obeznámení pracovníků s normami. 

▪ Posuzování plnění norem u každého pracovníka. 

▪ Průběžná aktualizace norem. 

3.3.2 Metoda posuzování stupnice a kontrolního seznamu 

Metoda hodnocení pomocí předem stanovených stupnic (číselných, grafických nebo 

slovních) slouží především k hodnocení pracovního a sociálního chování či úrovně schopností 

zaměstnanců, tj. k posouzení převážně kvalitativních charakteristik. Je náročnější na přípravu, 

umožňuje však značnou objektivní srovnatelnost kvalitativních projevů u různých pracovníků. 

Obtížné může být vybrat vhodné formy chování. Některé obecně definované lze použít na 

celopodnikové úrovni (např. kvalita práce, samostatnost, ochota spolupracovat), jiné je nutno 

stanovit útvarově, příp. týmově (např. specifická znalost práce, soutěživost apod.). 

Pro omezení subjektivity interpretace jednotlivých hodnotitelů je žádoucí připojit  

k jednotlivým úrovním klasifikační stupnice i slovní popis (metoda BARS). Vytvoření 

klasifikační stupnice vychází v tomto případě z identifikace jednotlivých úkolů pracovního 

místa a popisu žádoucího pracovního chování odpovídajícího jednotlivým úkolům.  

K subjektivní variantě hodnocení pomocí posuzovacích stupnic patří naopak zpravidla metoda 

hodnocení schopností zaměstnanců na základě modelů schopností (kompetencí) 

charakterizujících nároky jednotlivých pracovních míst. 

 

 

 



  23 
 

 Využívají se tři typy stupnice, a to:  

1. Číselná stupnice – každé kritérium práce je hodnoceno za pomoci odstupňovaných 

číselných hodnot. K celkovému hodnocení pracovního výkonu lze využít prostého nebo 

váženého aritmetického průměru, či jen součtu bodů za všechna kritéria. 

2. Slovní stupnice – k hodnocení kritérií se využívá slovní popis či charakteristika 

pracovního výkonu zaměstnance. 

3. Grafická stupnice – grafické hodnocení znamená vyznačení jednotlivých kritérií 

hodnocení na úsečku. Celkové hodnocení je poté vyjádřeno propojením jednotlivých 

bodů na úsečkách za pomocí křivky. Tímto způsobem se dokumentují silné a slabé 

stránky pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců. [1] 

 

Obr. 3.1 - Příklady hodnotící stupnice: 

 

Zdroj: upraveno podle [1] 

Kontrolní seznamy “check-lists“ jsou soupisy činností, které je třeba při řešení určitého 

pracovního úkolu nebo při výkonu určitého pracovního místa provádět; mohou obsahovat 

řádově desítky činností. Kontrolní seznam představuje jak návod ke správnému výkonu 

pracovních úkolů pro osoby, které je provádějí, tak nástroj kontroly pro ty, které výkon či 

provádění práce kontrolují. V rámci zapracování nových zaměstnanců mohou být kontrolní 

seznamy použity k ověření toho, zda nový zaměstnanec již plně zvládl úkoly pracovní pozice. 

3.3.3 Hodnocení pomocí stanovených cílů 

Hodnocení podle dohodnutých cílů je dnes zpravidla základní hodnotící metodou 

používanou především u vedoucích a specializovaných pracovních míst, míst v oblasti 

prodeje, nákupu, finančního i personálního řízení apod. Metoda vychází z koncepce řízení 

pracovního výkonu. Jejím základem je stanovení jasných, dosažitelných, termínovaných a 

pracovníkem akceptovaných osobních, případně skupinových výkonových cílů, přispívajících 
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k zabezpečení úkolů organizace nebo její části. Plnění je nutné průběžně sledovat a hodnotit a 

stanovované cíle objektivizovat, upravovat, případně stanovovat nové. 

Správně stanovené cíle zajišťují soulad mezi výkonem zaměstnanců, jejich skupin a 

potřebami podniku. Zvyšují motivaci, výkon zaměstnanců a jsou předpokladem (kritériem) 

pro spravedlivé hodnocení a odměňování výkonu. Mezi formy hodnocení podle dohodnutých 

cílů patří metoda MBO – Management by Objectives a BSC - Balanced Scorecard založená 

na vyváženém rozdělení cílů podle jejich hlavních směrů či kategorií. 

3.3.4 Řízení podle cílů (MBO – Management by Objectives) 

MBO bývá v dnešní době poměrně často skloňovaným manažerským pojmem. Jak už 

název napovídá, jedná se o metodu zaměřenou na budoucnost, konkrétně na hodnocení 

výstupů. Má řadu synonym. Někdy se nazývá řízení podle výsledků (Management by Results 

- MBR) nebo plánování a kontrola práce (Work planning and review - WPR). Všechny tyto a 

podobné přístupy obsahují stejné základní prvky. 

Stanovení cílů – 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 má být dosaženo, akce a úkoly specifikují, 

jak jich má být dosaženo. 

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

nenahraditelné pro samotné plnění úkolů. 

Průběžná pravidelná kontrola, respektive koučování – zabezpečuje sledování, zpětnou vazbu, 

povzbuzování a usměrňování. 

3.3.5 Vyvážená soustava ukazatelů (Balanced Scorecard) 
Balanced Scorecard (BSC) byl vyvinutý americkými konzultanty Robertem S. Kaplanem 

a Davidem P. Nortonem v 90. letech dvacátého století a je bezpochyby nejznámější  metodou 

v oblasti soustav ukazatelů. Doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka 

hybných sil budoucí výkonnosti. To je nezbytné pro podniky informačního věku, které musejí 

zvolit svou strategii tak, aby investicemi do zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, procesů, 

technologií a inovací vytvořily přidanou hodnotu. Základní myšlenkou této metodiky je, že 

sledujeme takové parametry výkonnosti podniku, které toho vypovídají o výsledné 

výkonnosti mnohem více, než nabízí souhrnná hodnota rentability. Cíle a měřítka BSC 
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vycházejí z vize a strategie podniku a sledují jeho výkonnost ze čtyř perspektiv. Tyto čtyři 

perspektivy pak tvoří rámec BSC: 

▪ Finanční hodnoty - zisk, ziskovost, cash flow, výnos kapitálu, návratnost kapitálu. 

▪ Perspektiva zákazníka - počet zákazníků, podíl na trhu, ziskovost zákazníků. 

▪ Podnikové procesy - náklady procesu, doba cyklu, počet neshod, obrátka zásob. 

▪ Inovace, účení se, flexibilita a růst - počet školení, počet nových znalostí, počet 

nových produktů. 

 

Obr. 3.2 – Model rámce BSC: 

 

Zdroj: upraveno podle [1] 

Ve schématu je vyjádřeno, že každý pracovník firmy se musí podílet na uplatnění zvolené 

strategie. Z tohoto hlediska musí přispívat k perspektivě firmy ve všech jejich komponentech. 

Výhodou metody hodnocení na základě dohodnutých cílů je, že do stanovování cílů, 

případně i způsobů, jak jich dosáhnout umožňuje zapojit pracovníky. Zvyšuje tak jejich 

motivaci. Problémem může být určení vhodných cílů či hodnotících kritérií a jejich sledování 

pro nekvantifikovatelné složky výkonu. 

Postup při hodnocení:  

1. Stanovení přesně definovaných cílů, kterých má pracovník dosáhnout. 

2. Zpracování plánu, udávajícího postup, jakým má být cílů dosaženo. 
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3. Vytváření vhodných podmínek pro realizaci plánu. 

4. Kontrola, měření a posuzování cílů. [1]  

Úspěšnost metody zajišťují určité podmínky. Mezi ty hlavní patří: 

▪ Cíle musí být jednoznačné, definované, měřitelné, akceptovatelné, reálné, termínované a 

kvantifikovatelné. 

▪ Stanovení hmotné zainteresovanosti na dosažení stanovených cílů. 

▪ Při stanovování cílů by měl být ponechaný prostor pro zapojení zamětnanců. 

▪ Pravidelná objektivizace cílů a kontrola jejich plnění. 

3.3.6 Hodnocení volným popisem 

Jedná se o univerzální metodu, u které popisuje hodnotitel pracovní výkon hodnoceného 

podle daných kritérií pracovního výkonu. Hodnotitel zpravidla popisuje výkon podle předem 

daného seznamu bodů k hodnocení. Problémem u této metody je subjektivita hodnotitelů. 

Nemají k tomu předem stanovený postup, kterého by se měli držet a díky tomu dochází 

k různým názorovým či vyjadřovacím odlišnostem. Mezi časté potíže také patří osobní vztah 

hodnotitele a hodnoceného, který může hodnocení velmi ovlivnit. Tato metoda je dále 

rozdělena do podkategorií na základě toho, kdo hodnocení provádí.  

K základním způsobům patří: 

▪ Hodnocení zaměstnanců jejich nadřízenými, probíhající jednak průběžně, jednak  

v podobě pravidelného hodnocení pracovního výkonu (hodnotícího rozhovoru). 

Hodnocení výkonu patří k základním a nedelegovatelným odpovědnostem přímého 

nadřízeného. Ten zpravidla nejen nejlépe zná náplň pracovní pozice, její výkonnostní 

kritéria a cíle i skutečnou výkonnost zaměstnanců. Současně je odpovědný i za 

odměňování a rozvoj zaměstnanců, které z provedeného hodnocení vycházejí. 

▪ Sebehodnocení zaměstnanců, opírající se z hlediska hodnotících kritérií o stejná nebo 

podobná kritéria jako manažerské hodnocení zaměstnanců. Jeho cílem je posílit sklon 

zaměstnanců zamýšlet se nad svou prací a jejími výsledky, uvažovat o možnostech jejího 

zlepšení a současně podpořit objektivitu hodnocení. Nadřízenému sebehodnocení 

zaměstnanců umožňuje získat důležitou zpětnou vazbu související s vlastním pohledem 

zaměstnanců na plnění jejich pracovních úkolů a zvýšit jejich zájem o své další 

výkonové, rozvojové, případně kariérové cíle. 
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▪ Hodnocení zaměstnanců navzájem, používané většinou u osob pracujících na 

společných úkolech nebo projektech. Cílem je poskytnout zaměstnancům možnost vidět, 

jak jejich práci vnímají jejich kolegové a spolupracovníci, a získat podněty k posílení 

spolupráce nebo zvýšení kvality své činnosti. 

▪ Hodnocení nadřízených zaměstnanci, sloužící k posouzení jejich řídicích předpokladů. 

Cílem je dát manažerům inspiraci co do možných směrů rozvoje svých řídicích a 

sociálních dovedností, upozornit je na případné chyby, kterých se dopouštějí, ale i 

vytipovat osoby s vůdcovskými předpoklady. 

 

▪ Hodnocení zaměstnanců jejich mentory, tj. osobami z řad zkušených zaměstnanců, 

nikoli však přímých nadřízených, majícími na starosti jejich dlouhodobější adaptaci  

v podniku. Slouží jako nástroj na podporu adaptace zaměstnanců. 

▪ Hodnocení zaměstnanců a manažerů ze strany jejich interních zákazníků, tj. osob 

nebo oddělení, která využívají výstupy jejich práce. Cílem je poskytnout zaměstnancům 

zpětnovazební pohled ze strany vnitřních zákazníků a lépe pochopit jejich potřeby a 

požadavky. 

▪ Hodnocení zaměstnanců externími zákazníky, prováděno nejčastěji písemně, a to 

formou standardních hodnotících formulářů. Smyslem je posílit spokojenost vnějších 

zákazníků podniku a podpořit zákaznickou orientaci zaměstnanců organizace, kteří jsou  

s nimi ve styku. [1] 

3.3.7 Motivačně hodnotící pohovor 

Motivačně-hodnotící pohovor se skládá ze dvou částí. Pracovník obdrží text otázek a bodů 

sebehodnocení předem, aby se mohl dobře připravit. V den pohovoru přichází někdo 

s přípravou na papíře, někdo jiný je připraven mluvit bez pomůcek. Některý pracovník je 

zaměřený na detail, jiný se snaží o obecný popis a podobně. Vše je do určité míry 

informativní a významné. 

Ve druhé části nadřízený navazuje na předem zadané úkoly a celkově hodnotí pracovníka 

včetně kontroly plnění pracovních úkolů a posouzení jeho pracovní výkonnosti.  

Motivačně-hodnotící pohovor je součástí naprosté většiny hodnotících systémů. Jeho 

struktura může být mírně odlišná, v zásadě je zde část sebehodnocení a část hodnocení 

propojena. Hlavní výhodou pohovoru je, že může pokrývat všechny oblasti a časové 

horizonty hodnocení. Navíc může integrovat řadu dílčích metod. Pro úplnost chci uvést, že 

motivačně hodnotící pohovor v podstatě bývá (nebo měl by být) součástí závěru každé 



  28 
 

metody měření výkonnosti pracovníka. Smyslem je optimalizace využití schopností a 

dovedností zaměstnanců ve prospěch zajištění cílů organizace. 

3.4 Volba parametrů výkonnosti 

Převážná většina metod se opírá o stanovení parametrů nebo měřítek výkonnosti, 

respektive ukazatelů, které výkonnost vyjadřují. Návod jak zvolit vhodné měřítko výkonnosti 

sestavil Wagner (2009). Jedná se o seznam jednoduchých otázek, na které si je třeba před 

výběrem zodpovědět. Slouží jako prevence proti zavádění nežádoucích měřítek, která nemají 

návaznost na cíle společnosti, postrádají relevantnost a stávají se pouhou administrativně 

náročnou činností. 

Název 

▪ Jak by se měřítko mělo nazývat? 

▪ Vysvětluje název, o čem měřítko je? 

▪ Vysvětluje název, proč je měřítko významné? 

▪ Je to takový název, kterému bude každý rozumět? 

Účel 

▪ Proč je měřítko zavedeno? 

▪ Jaký je úkol měřítka? 

▪ Jaká chování by mělo měřítko podporovat? 

Cíl 

▪ Jaká úroveň měřítka je žádoucí? 

▪ Jak dlouho by mělo trvat dosažení této úrovně výkonnosti? 

▪ Jak je tato úroveň výkonnosti srovnatelná s konkurencí? 

▪ Jak dobrá je konkurence v současnosti? 

▪ Jak rychle se konkurence zlepšuje? 

Vzorec 

▪ Jak může být tato dimenze výkonnosti měřena? 

▪ Může být vzorec definován v matematickém vyjádření? 

▪ Je vzorec jasný? 

▪ Vysvětluje vzorec přesně, jaká data jsou požadována? 

▪ Jaká chování bude tento vzorec způsobovat? 

▪ Existují nějaká další chování, která bude tento vzorec způsobovat? 
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▪ Byla použita vhodná stupnice? 

▪ Jak přesně budou data zjišťována? 

▪ Je přesnost dat dostatečná? 

▪ Jestliže je použit průměr, kolik dat bude ztraceno? 

▪ Je tato ztráta dat akceptovatelná? 

▪ Bylo by vhodnější měřit rozdíl (rozpětí) výkonnosti? 

 

Kdo měří 

▪ Kdo, jmenovitě, je aktuálně odpovědný za vytvoření tohoto měřítka? 

Zdroje dat 

▪ Odkud budou přicházet data pro vytvoření tohoto měřítka? 

Frekvence měření 

▪ Jak často by měřítka měla být zjišťována? 

▪ Jak často by měřítka měla být vykazována? 

Kdo “vlastní“ měřítka 

▪ Kdo by měl být odpovědný za výkonnost podle tohoto měřítka? 

▪ Kdo “přijde o krk“, pokud se výkonnost nezlepší? 

Kdo “pracuje na měřítku“ 

▪ Kdo, jmenovitě jedná tak, aby zlepšil výkonnost podle tohoto měřítka? 

Co budou dělat 

▪ Jaké činnosti budou provádět, aby zajistili, že výkonnost v této dimenzi se zlepší? [11] 

Závěrem k této kapitole chci uvést, že používané metody hodnocení se liší podle typu 

útvarů, či úrovně personálního řízení v nich. Universální metoda neexistuje. Uplatnění metod 

je závislé na řadě faktorů, které jsem uvedl. 

Bylo zjištěno, že převážná část metod hodnocení produktivity práce respektive výkonnosti 

zaměstnanců se užívá a to v různých modifikacích i kombinacích. Jejich uplatnění se odvíjí 

od specifického charakteru činnosti jednotlivých útvarů, nebo i dlouholetých zvyklostí, či 

regionálních aplikací. 
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4 Aplikace vybraných metod měření produktivity práce 

v konkrétní firmě 

4.1 Charakteristika firmy 

Zkoumaným subjektem je nadnárodní koncern zabývající se vývojem informačních 

technologií, jejich tvorbou a aplikací v oblasti služeb. 

Jak již jsem uvedl v úvodu nelze v této práci použít jméno společnosti a její bližší 

charakteristiku. Pro účely práce jsem firmu označil kódově jako společnost XYZ s.r.o. 

V rámci celé společnosti pracuje přes 3000 pracovníků z toho v české odnoži je jich převážná 

většina. Zaměstnanci spolupracují v rámci datacenter umístěných po celém světě. Tomuto 

modelu spolupráce se říká Follow the Sun (FTS). Jedná se o typ globálního pracovního 

postupu, kterým jsou pokryta všechna časová pásma, s cílem zkrátit čas uvedení informační 

služby na trh. Současně je nutné zajistit bezpečnost poskytnutí této služby. Společnost působí 

na globálním trhu od roku 2003 a její služby jsou velmi různorodé. Proto posuzování měření 

produktivity práce v celé firmě by výrazně překračovalo možnosti jednotlivce i předepsaného 

rozsahu bakalářské práce. 

Došlo tedy k zúžení aplikace metod měření produktivity práce na jedno z nejvýznamějších 

pracovišť, kterým je oddělení bezpečnostního přístupu.  

4.2 Oddělení bezpečnostního přístupu 

Oddělení bezpečnostního přístupu se zabývá implementací síťových prvků a vytvářením 

síťové ochrany. Zajišťuje také externí síťové připojení mezi datacentrem a třetími stranami. 

Usnadňuje odchozí a příchozí internetový provoz a optimalizuje požadavky síťových služeb 

v desítkách zemích světa, přičemž datacentra jsou v pěti zemích.  

Podle schváleného organizačního schématu má útvar 20 funkčních míst, která jsou plně 

obsazena. Struktura pracovních pozic je zřejmá z následujícího obrázku 4.1. 
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Obr. 4.1 – Procentuální zastoupení pozic v oddělení 

 

Pro hodnocení produktivity je potřeba znát obsah činnosti pracovní pozice a nároky, které 

jsou na funkci kladeny. Každá pracovní pozice je důležitá. Bez dostatečného počtu 

pracovníků, jejich vzájemné součinnosti a kvalifikovaného výkonu práce by systém 

bezpečnostního přístupu nemohl fungovat. Pro technickou náročnost, vysokou úroveň 

síťových a jazykových dovedností nelze uvažovat o výpomoci ve formě brigádníků.  

Jednotlivé pozice v oddělení lze charakterizovat následovně: 

▪ Manažer bezpečnostního přístupu – náplní práce je vedení zaměstnanců, organizování 

jejich práce a kontrola plnění úkolů. Stará se o zabezpečení plynulého chodu svěřeného 

úseku a nese odpovědnost za doručení požadovaných služeb “právě včas“ (JIT - Just in 

time). Tzn., že veškeré implementace musí být funkční v den uvedení do produkce. 

V rámci metody JIT je manažer odpovědný za vedení dokumentace a standardizaci 

jednotlivých procesů. Standardizace je nezbytná u implementací s dodací lhůtou, tj. u 

kterých byla sjednána smlouva mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem tzv. SLA 

(Service – level agreement). Součástí pracovní náplně manažera bezpečnostního přístupu 

je také evaluovat měsíční hlášení s pracovními výsledky jednotlivých pracovníků. Kromě 

pracovních schůzek a porad, plánuje manažer také rutinní jednání individuálně s každým 

zaměstnancem týmu v intervalu jednoho měsíce. Jednou ročně provádí motivačně 

hodnotící pohovor, jehož cílem je komplexní posouzení roční práce jednotlivých 

zaměstnanců. Důraz se klade na kontrolu práce, vedení a péče o podřízené. 

▪ Specialista technického úseku – v nepřítomnosti manažera přebírá dočasně 

odpovědnost za tým. Pracovní náplní specialisty technického úseku je pomáhat 

manažerovi i zaměstnancům s technickou stránkou projektových řešení, rozšiřovat 
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vědomosti týmu, starat se o dokumentaci. Společně s ostatními členy týmu se podílí na 

implementaci příchozích požadavků. 

▪ Síťový inženýr gold – pro zákazníky projektuje síťové řešení “na míru“. Stará se nejen 

o implementace v rámci infrastruktury datacentra, ale také konzultuje se zákazníkem, jak 

nastavit funkční připojení od začátku až do konce. Tato práce je časově náročná a 

vyžaduje vysokou úroveň odbornosti. Jelikož gold inženýr pracuje se síťovými prvky 

různých výrobců, jedná se o tzv. nestandartní implementace. 

▪ Síťový inženýr – zabývá se standartními implementacemi, mezi které patří příchozí 

žádost o aplikaci, otevření proxy spojení do internetu, otevření spojení na interním a 

externím firewallu, nastavení šifrování komunikace pro externí uživatele (angl. zkr. SSL), 

nastavení virtuální privátní sítě (angl. zkr. VPN) spojení mezi podniky i pro externí 

uživatele a nově také aktualizace infrastruktury. Hlavní pracovní činností je řešení a 

schvalování implementací z technického a bezpečnostního hlediska a jejich samotná 

konfigurace. V ojedinělých případech, kdy od počátku nebyla navázána síťová 

konektivita mezi zákazníkem a datacentrem, síťový inženýr pomáhá zákazníkovi 

s nastavením prostředníctvím konferenčního hovor. 

▪ Analytik – pomáhá zákazníkům analyzovat požadavky na softwarovou formu 

zakázky. Ta se poté předává síťovým inženýrům ke schválení a implementaci. Analytici 

také spolupracují se zákazníky na administrování řešených zakázek. Pokud mají splněnou 

analytickou práci, mohou v rámci vlastního rozvoje pomoci síťovým inženýrům 

s lehkými implementacemi, jako je otevření proxy spojení do internetu, či otevření 

spojení na interním firewallu. 

U všech pracovních pozic se předpokládá: vysoká odbornost v oblasti informačních 

technologií, špičková znalost angličtiny, samostatnost, kreativita a empatie. 

4.3 Systém hodnocení pracovního výkonu a produktivity zaměstnanců 

V oddělení bezpečnostního přístupu je momentálně převážně zavedena kombinace metod 

kvantitativního srovnání produktivity podle přiřazených bdových hodnot, hodnocení volným 

popisem a motivačně hodnotícího pohovoru. Jelikož je ve vybraném oddělení více pracovních 

pozic, nedají se hodnotit všechny stejným způsobem. Při hodnocení práce analytiků, se 

převážně využívá hodnocení volným popisem a motivačně hodnotícího pohovoru. Síťoví 

inženýři a síťový inženýři gold jsou hodnoceni i metodou kvantitativního srovnání 

produktivity. Protože se jednotliví gold inženýři věnují nestandardizovaným projektům, na 
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které se nevztahuje dohoda SLA, je jejich kvantitativní srovnání produktivity problematické a 

do značné míry zkreslující. 

4.3.1 Kvantitativní srovnání produktivity 

Proces kvantitativního srovnání produktivity probíhá opakovaně každý měsíc a to ve formě 

zpráv o výkonech zaměstnanců, které jsou generovány analytiky a následně distribuovány 

všem členům týmu bezpečnostního přístupu. U zaměstnanců se hodnotí počet nových a 

aktualizovaných technických schválení a implementací, které jsou pak převedeny do usilí 

v pracovních dnech. Nová a aktualizovaná technická schválení jsou ohodnocena 0,5 body, 

tuto hodnotu mají také revize po realizaci implementace. Implementace aktualizace je 

ohodnocena 1 bodem a nová implementace 2 body. Body jsou na konci měsíce sečteny a 

vyděleny 6-ti. Dělitel 6 charakterizuje usilí vynaložené na 1 pracovní den.  Tj. zaměstnanec 

by za jeden pracovní den měl udělat 12 technických schválení nebo 6 implementací 

aktualizací nebo 3 nové implementace, či kombinaci výše zmíněných. Jinými slovy 

přiměřeným úsilím je dosažení průměrné denní hodnoty 6 bodů.  

Propočet tohoto úsilí na dny se dá vyjádřit vzorcem: 

Vzorec  4.1 - Úsilí přepočtené na dny: 

 

Jednotlivé proměnné znamenají: 

Počet nových technických schválení - A 

Počet aktualizovaných technických zchválení - B 

Počet nových implementací - C 

Počet aktualizovaných implementací - D 

Počet revizí po realizaci implementace - E 

Provedené akce jednotlivých zaměstnanců jsou následně zapsány do vyhodnocující tabulky 

a ta je poté distribuována pomocí e-mailové pošty celému oddělení bezpečnostního přístupu. 

Pro příklad je uvedeno jedno takové měsíční vyhodnocení v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 – Kvantitativní srovnání efektivnosti zaměstnanců za měsíc prosinec: 

 

Z tab. 4.1 vyplývají, velké rozdíly mezi zaměstnanci. Nejvyšších hodnot dosahují inženýři, 

kteří dokáží vyhovět vysokému počtu požadavků zadaných zákazníkem. Daleko nižších 

hodnot dosahují analytici a inženýři gold. Jak už jsme dříve zmínili technické schválení a 

implementace nejsou hlavní pracovní náplní analytiků. Síťoví inženýři gold mají na rozdíl od 

inženýrů za úkol vymyslet síťové řešení “na míru“ a vyhovět požadavkům zákazníka od 

samého začátku až do koncového řešení. Práce síťových inženýrů gold je velice náročná, 

proto jsou pro zákazníka služby gold inženýrů 3 krát dražší, než služby inženýrů. Na služby 

gold inženýrů se nevztahuje SLA, protože se jedná o nestandardizované implementace. 

Při bližším zkoumání, můžeme vidět rozdíly mezi inženýry. Například u inženýrů B, I, R 

nepřesáhlo, přepočtené úsilí 10 pracovních dnů. Naproti tomu u inženýřů D, G, H, L dosáhlo 

přepočtené úsilí více jak 20 pracovních dnů. Důvodem je, že inženýři řeší různé druhy 

požadavků, které jsou jinak časově náročné, ale v konečném hodnocení jsou hodnoceny 

stejným počtem bodů. Dále mohou být rozdíly způsobeny odlišným počtem pracovních dnů 

(dovolená, nemoc apod.), které do hodnocení není zahrnuto. Hodnocení produktivity 

jednotlivých zaměstnanců je tedy velmi zkreslené. Poněkud lépe vypovídající vzorec by podle 

mého názoru byl ve tvaru vyjadřujícím průměrné denní úsilí za období a to: 

Vzorec  4.2 - Průměrné denní úsilí za období: 
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Takový výpočet by eliminoval alespoň rozdílný počet pracovních dnů. 

Součástí reportu, který je zaměstnancům zasílán, jsou i další tabulkové přehledy 

charakterizující pracovní výkonnost: 

▪ Celkový počet zpracovaných požadavků podle typu (Příloha č. 1) 

▪ Relativní vyjádření SLA podle akcí v jednotlivých měsících (Příloha č. 2) 

▪ Celkový počet zpracovaných požadavků zaměstnanci během jednoho roku (Příloha č. 3) 

Z přílohy č. 1, která uvádí celkový počet zpracovaných požadavků podle typu, lze odvodit 

kolik žádostí zákazníků zpracovali zaměstnanci během jednotlivých období. Také 

kvantifikuje požadavky podle typu (příchozí žádost o aplikaci, otevření proxy spojení do 

internetu, otevření spojení na interním a externím firewallu, nastavení SSL pro externí 

uživatele, nastavení VPN spojení mezi podniky i pro externí uživatele a nově také aktualizace 

infrastruktury). Toto hodnocení pomáhá manažerovi oddělení kontrolovat celkový nárust či 

pokles zpracovaných požadavků a pružně reagovat na změny pracovní zátěže. Na základě dat 

z přílohy č. 1 byl vytvořen graf 4.1, který zobrazuje časový průběh počtu požadavků 

zadaných zákazníkem v letech 2014 - 2018. Ten dokumentuje trvalý cca 20% nárust 

požadavků každý rok. Tato rostoucí tendence může mít za následek kapacitní problémy se 

zajištěním předmětných služeb. 

Graf 4.1 - Celkový počet zpracovaných požadavků 

 

Podle přílohy č. 2 se dá zjistit dodržování SLA (Service – level agreement) což je smlouva 

mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem. Na technické schválení standardizovaných 

požadavků je stanovena lhůta 2 dnů a 4 dny na jejich implementaci. Pokud termín není 

dodržen,  dochází k porušení SLA a společnost je sankcionována. Tato příloha ukazuje 
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procentní plnění SLA za léta 2014 - 2018. Na základě těchto dat získaných z přílohy č. 2 byl 

vygenerován graf 4.2, který zobrazuje plnění SLA za minulá období. 

Graf 4.2 - SLA podle akce v jednotlivých měsících 

 

Jak je z grafu zřejmé, k výraznému zlepšení došlo v průběhu roku 2014. Od roku 2015 má 

plnění SLA s menšími odchylkami konstantní průběh a pohybuje se na úrovni více jak 95%. 

Dá se tedy konstatovat, že dokumentace procesů standardizovaných implementací a 

technických atributů, které jsou potřeba k technickému schválení nevykazuje vážnější 

problémy. 

Do přílohy č. 3 je zařazen tabulkový přehled zobrazující celkový počet vyhotovených 

žádostí jednotlivými zaměstnanci podle měsíců za rok 2018. Podotýkám že, analytik Q,  

inženýři R a S byli přijati během roku 2018, z důvodu stále se zvyšujících se požadavků 

zákazníků a tím i rostoucí pracovní zátěže zaměstnanců. 

4.3.2 Motivačně hodnotící pohovor 

Motivačně hodnotící pohovor probíhá v roční periodicitě a je v gesci příslušného 

manažera. Podkladem je formulář, který obsahuje následující otevřené otázky: 

▪ Co děláte proto, aby byl zákazník více úspěšný? 

▪ Jak přispíváte k formování směru/strategie firmy? 

▪ Jaký je Váš příspěvek k vysokému výkonu? 

▪ Jak rozvíjíte lidi ve Vašem okolí? 

▪ Jak rozvíjíte sám sebe? 

Tento formulář se vyplňuje jednou ročně a zaměstnanec má za úkol sám sebe kriticky 

zhodnotit podle jednotlivých otázek a slovní hodnotící škály, která obsahuje pět stupňů: 
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1) Zaměstnanec daleko přesahuje očekávání. (Výkonnost výrazně překročila očekávání díky 

vyjímečně vysoké kvalitě práce vykonávané kontinuálně ve všech základních oblastech 

odpovědnosti, což vede k vyšší celkové kvalitě práce.) Toto hodnocení je možné 

dosáhnout jakýmkoli zaměstnancem, ačkoli se vyskytuje zřídka. 

2) Přesahuje očekávání. (Výkonnost důsledně překonala očekávání ve všech základních 

oblastech odpovědnosti a celková kvalita práce byla vynikající.) 

3) Zaměstnanec plně splňuje očekávání. (Výkonnost důsledně splnila očekávání ve všech 

základních oblastech odpovědnosti, občas překonala očekávání a celková kvalita práce 

byla velmi dobrá. Zaměstnanec plně naplnil svou pracovní roli.) 

4) Je potřebné zlepšení. (Výkonnost nesplnila očekávání v jedné nebo více základních 

oblastech odpovědnosti.) Musí být připojen plán profesního rozvoje za účelem zlepšení 

výkonu, včetně časových horizontů, a sledován, aby bylo možné měřit pokrok. 

5) Nedostačující. (Výkonnost byla trvale nižší než očekávání ve většině základních oblastí 

odpovědnosti a nebyl učiněn přiměřený pokrok. Významné zlepšení je zapotřebí v jedné 

nebo více důležitých oblastech.) Musí být načrtnut a sledován plán na nápravu 

výkonnosti, včetně časových horizontů, aby bylo možné měřit zlepšení. 

Zaměstnanec vedle dílčího zhodnocení jednotlivých otázek si přiřadí také jeden z pěti 

stupňů, aby se  zhodnotil celkově. Poté je formulář odeslán přímému nadřízenému. 

Přímý nadřízený zkontroluje komentáře a hodnocení zaměstnanců a s každým podřízeným 

absolvuje motivačně hodnotící pohovor, během kterého diskutují jednotlivé body. Manažer 

obdobně podle otázek formuláře přiděluje dílčí i celkové hodnocení zaměstnance a přikládá 

své hodnocení k sebehodnocení zaměstnance. Formulář záznamu o pohovoru se 

zaměstnancem je uveden v příloze č. 4.  

Celkové hodnocení je pak uloženo pro potřeby firmy v databázi a je k dispozici na 

personálním oddělení. Cílem motivačně hodnotícího pohovoru je posoudit individuální plnění 

pracovních úkolů, pracovní úsilí a výkonnost i přínos zaměstnance pro organizaci. 

Na základě celkového hodnocení zejména výkonnosti je zaměstnancům navržen bonus, 

zvýšení fixního platu, popřípadě povýšení nebo plán profesního rozvoje.  

4.4 Řízený rozhovor s manažerem oddělení bezpečnostního přístupu 

Ke splnění cílů této práce, bylo nezbytné získat informace o vybrané organizační složce.  

K tomuto účelu bylo využito možnosti vedení řízeného rozhovoru s manažerem oddělení 

bezpečnostního přístupu. Cílem samotného řízeného rozhovoru bylo získat informace o 
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systému hodnocení pracovního výkonu  a produktivity zaměstnanců. Rozhovor proběhl dne 

20. února 2019 podle předem připravených otázek. Jejich znění a odpovědi v řízeném 

rozhovoru jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Z tohoto rozhovoru s manažerem oddělení bezpečnostního přístupu vyplynulo, že systém 

kvantitativního srovnání produktivity zaměstnanců je zastaralý a data jím generovaná často 

neodrážejí realitu. Systém nevyhodnocuje jednotlivé implementace a technická schválení 

podle časové náročnosti, ale podle jejich počtu. Termín hodnocení je vždy na začátku měsíce. 

Produktivita zaměstnanců se dále zohledňuje jako jeden z faktorů celkového ročního 

hodnocení. Rámec celkového ročního hodnocení tvoří část sebehodnocení zaměstnance a část 

hodnocení zaměstnance nadřízeným. Obě části obsahují pět bodů, ke kterým se slovně i 

pomocí stupnice vyjádří hodnotitel i hodnocený. 

Zaměstnanci jsou motivováni mnoha benefity. Mezi benefity, které se přímo týkají 

produktivity zaměstnanců můžeme zařadit funkční postup, zvýšení fixního platu a celoroční 

bonus. Ty jsou podmíněny pracovními výkony jednotlivých zaměstnanců a motivují je tak 

k větší produktivitě. 

4.5 Dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců se systémem 
hodnocení produktivity 

Ke zjištění spokojenosti zaměstnanců s měřením produktivity v oddělení bezpečnostního 

přístupu bylo využito dotazníkového šetření. To probíhalo od 1. března 2019 do 15. března 

2019. Dotazník byl distribuván zaměstnancům v elektronické formě manažerem 

bezpečnostního úseku, z důvodu rozdílných časových pásem. Odevzdání dotazníku bylo 

dobrovolné. Zaměstnanci byli informováni, že vyplnění dotazníku je anonymní a zabere 

pouze několik minut. 

V dotazníku pro zaměstnance (viz. příloha 6) byly otázky formulovány tak, aby byly 

získány odpovědi týkající se spokojenosti se stávajícím systémem hodnocení pracovního 

výkonu a produktivity. První dvě otázky byly demografické. Většina otázek v dotazníku má 

formu uzavřených odpovědí, případně s možností slovního doplnění odpovědi. Dotazník dále 

obsahoval otázky s odpovědí ve formě bodové škály. Její rozmezí bylo od jedné do šesti, čímž 

byla vyloučena možnost střední volby, která bývá nejčastější. Hodnota jedna znamenala 

známku nejnižší spokojenosti a šest známku nejvyšší spokojenosti. Zaměstnanci také 

v dotazníku odpovídali na dvě otevřené otázky. První se týkala návrhu zlepšení dosavadního 
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systému hodnocení. Druhá pak byla orientována na zjištění možností motivace k vyššímu 

výkonu či produktivitě. 

Znění otázek dotazníku bylo konzultováno s manažerem bezpečnostního úseku. 

4.5.1 Výsledky dotazníkového šetření zaměstnanců oddělení bezpečnostního přístupu. 

Základním souborem v tomto šetření byli zaměstnanci provozu. Po předchozí dohodě 

s manažerem bezpečnostního úseku byl rozdán všem 19 zaměstnancům dotazník. Bylo 

vyplněno a vráceno 18 dotazníků. Návratnost byla tedy 94,74 %. Jelikož u otevřených otázek 

v závěru dotazníku někteří zaměstnanci neodpověděli, je u jejich vyhodnocení sloupec 

“Neodpověděl/a“. Výsledky byly zpracovány převážně graficky s uvedením absolutní a 

relativní četnosti. 

Otázky a odpovědi z dotazníků: 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Na obr. 4.2 je graficky znázorněné zastoupení respondentů podle pohlaví. Mezi 

respondenty převažuje skupina mužů se 78% nad skupinou žen se zbylými 22%. 

Obr. 4.2 - Pohlaví respondentů 

 

V jaké věkové kategorii se nacházíte? 

Z grafického znázornění na obrázku 4.3 je zřejmé, že pracovní tým tvoří mladý kolektiv 

v zastoupení 72% členů s věkem v rozmezí 30-39 let a 28% členů s věkem  do 29 let. 

Potvrzuje se, že informační technologie jsou zaměstnáním převážně mladších věkových 

skupin. 
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Obr. 4.3 - Věk respondentů 

 

Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

Na obr. 4.4 jsou zobrazeny odpovědi respondentů týkající se délky zaměstnání. 

Nejvýznamnější skupinou s 50% jsou zaměstnanci, kteří pracují ve společnosti více než  

3 roky. Další skupinou jsou zaměstnanci pracující 1-3 roky v zastoupení 33%. Nejmenší 

skupinu se 17% tvoří zaměstnanci pracující ve společnosti méně než jeden rok. Z procentního 

zastoupení můžeme vyčíst relativní stabilita zaměstnanců v dané společnosti. 
Obr. 4.4 - Délka zaměstnání respondentů 

 

 

Jaká je Vaše pracovní pozice? 

Na dotazník odpovídali zaměstnanci s pracovními pozicemi analytik, síťový inženýr a 

síťový inženýr gold. Jejich podílové zastoupení je na obrázku 4.5. 

  

5, 28%

13, 72%

0, 0% 0, 0%

Věk
do 29 let 30-39 let 40-49 let 50 a více let

3, 17%

6, 33%
9, 50%

Délka zaměstnání
Méně než 1 rok 1-3 roky Více než 3 roky



  41 
 

Obr. 4.5 - Pracovní pozice respondentů 

 

Jak jste spokojeni se systémem hodnocení Vaší produktivity? 

V tabulce 4.2 jsou zobrazeny odpovědi na otázku týkající se spokojenosti se systémem 

hodnocení produktivity. Odpovědi na tuto otázku jsou zadány formou bodové škály 1-6. 

Rospndenti vybírali z čísel od jendé do šesti, kde jedna znamená nejnižší spokojenost a šest 

nejvyšší spokojenost. Z tabulky je patrné, že většina respondentů je spíše nespokojena se 

systémem hodnocení jejich produktivity. 

Tab. 4.2 - Spokojenost zaměstnanců s hodnocením produktivity 

Zvolená odpověď Absolutní četnost Relativní četnost v % 

1 2 11,10 

2 3 16,67 

3 5 27,78 

4 5 27,78 

5 3 16,67 

6 0 0 

Průměrá známka spokojenosti:                       3,22  

 

Vyhovuje Vám četnost hodnocení produktivity? 

Na následujícím obrázku 4.6 jsou znázorněny odpovědi týkající frekvence hodnocení 

produktivity, která je zaměstnancům zasílána jednou měsíčně. Zaměstnanci, jsou plně 

spokojeni s měsíční aktualizací jejich výkonů, jak dokumentuje obrázek 4.6. 

 

  

6, 33%

8, 45%

4, 22%

Jaká je Vaše pracovní pozice?
Analytik Síťový inženýr Síťový inženýr gold



  42 
 

Obr. 4.6 - Spokojenost s frekvencí hodnocení produktivity 

 

Odpovídá podle Vás hodnocení vygenerované systémem reálné produktivitě 
zaměstnanců? 

Pro nízkou relevanci měsíčního hodnocení produktivity hlasovalo 55% respondentů. 

Neodpovědělo 11% a po 17% jsou zastoupeny skupina s vlastní odpovědí a skupina, která 

označila hodnocení produktivity zaměstnanců totožné se skutečným pracovním úsilím. Tři 

respondenti popsali systém hodnocení produktivity zaměstnanců vlastními slovy. U každého 

z nich byla nalezena hlavní myšlenka, že systém nerozlišuje jednotlivé typy implementací, 

technických schválení a  jejich náročnost. Za převažující lze tedy považovat neodpovídající 

hodnocení reálné produktivity zaměstnanců (viz. obr. 4.7). 

Obr. 4.7 - Relevance vygenerovaného hodnocení 

 

Navrhl/a byste v systému hodnocení produktivity nějaké změny? 

Respondenti měli možnost využít svoji nápaditost a navrhnout změny, které by přispěly ke 

zlepšení měsíčního hodnocení produktivity zaměstnanců. Z následujícího obrázku 4.8 lze 
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vyčíst, že více respondentů mělo stejnou odpověď jako jejich kolegové. Čtyři respondenti 

navrhli, aby se v měsíčním reportu zaměstnanců rozlišovali jednotlivé implementace tak, jak 

je tomu u reportu celkového počtu zpracovaných požadavků. Dalších pět respondentů 

navrhlo, aby report vygenerovaný systémem reflektoval nejen počet jednotlivých technických 

schválení a implementací, ale aby také reflektoval počet změn v požadavku a rozlišoval mezi 

požadavky časově méně a více náročnými. Dva respondenti by nic na hodnocení produktivity 

neměnili.  Zbytek respondentů na otázku neodpověděl. 

Souhrnně lze konstatovat, že většina zaměstnanců by uvítala určité změny v sytému 

hodnocení. 

Obr. 4.8 - Změny v systému hodncení 

 

Jste spokojen/a s formou celkového ročního hodnocení? 

Tato otázka byla zaměřena na spokojenost s celkovým hodnocením, které zaměstnanci 

absolvují jedenkrát ročně. Drtivá většina 94% respondentů je spokojena s celkovým ročním 

hdnocením ve formě dotazníku a motivačně hodnotícího pohovoru. Jednomu respondentovi 

se zdá proces celkového ročního hodnocení časově náročný a zdlouhavý (viz. následující  

obr. 4.9). 
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Obr. 4.9 - Spokojenost s celkovým hodnocením 

 

Jak vnímáte hodnocení Vašeho pracovního výkonu svým nadřízeným? 

Odpovědi jsou shrnuty do tabulky 4.3. Všichni respondenti jsou převážně více spokojeni 

s hodnocením, z toho 16,67% mírně 44,44% více a 38,89% by nic neměnil. 
Tab. 4.3 - Hodnocení pracovního výkonu nadřízeným z pohledu respondentů 

Zvolená odpověď Absolutní četnost Relativní četnost v % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 16,67 

5 8 44,44 

6 7 38,89 

 

Konzultuje s Vámi výsledky hodnocení Váš nadřízený? 

Na obrázku 4.10 jsou graficky znázorněny odpovědi týkající se sdělování výsledků 

hodnocení nadřízeným pracovníkem. Celkem 100% respondentů uvádí, že nadřízený 

pracovník s nimi výsledky hodnocení konzultuje. Z toho 17% přidává informaci o schůzkách 

s manažerem oddělení bezpečnostního úseku na měsíční bázi, které manažer absolvuje 

s každým zaměstnancem oddělení. Tyto schůzky prohlubují důvěru mezi zaměstnancem a 

nadřízeným, slouží nejen ke konzultaci výsledků, ale i ke debatě o procesních zlepšeních, 

plánech osobního rozvoje zaměstnanců  apod. 
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Obr. 4.10 - Možnost konzultace výsledků s nadřízeným 

 

 

Máte možnost se k výsledkům hodnocení vyjádřit? 

Na obrázku 4.11 jsou zobrazeny odpovědi týkající se otázky, zda mají zaměstnanci 

možnost se k výsledkům hodnocení vyjádřit. Všech 100% respondentů odpovědělo, že mají 

prostor se k výsledkům vyjádřit a jejich zpětné vazba bude projednána. 
Obr. 4.11 - Možnost zpětné vazby na hodnocení 

 

Co by Vás motivovalo k dosažení vyššího pracovního výkonu? 

Poslední otázka dotazníku byla otevřená a týkala se motivace k vyššímu pracovnímu 

výkonu. Respondenti měli možnost napsat, co by je motivovalo k vyššímu pracovnímu 

výkonu či vyšší produktivitě práce. Výsledky jsou shrnuty do obrázku 4.12. 

Z celkového počtu 18 respondentů, by deset uvítalo finanční odměny či prémie. Další čtyři 

uvádějí prerekvizitu vyššího pracovního výkonu lepší komunikaci mezi kolegy. Jeden 
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respondent by uvítal více pochval a zbytek na otázku neodpověděl. Hmotná stimulace je tedy 

převažující prioritou. 

 

Obr. 4.12 - Motivace k vyšším pracovním výkonům 

 

 

Shrneme-li nejdůležitější výsledky dotazníkového šetření týkajícího se hodnocení 

produktivity práce, lze konstatovat: 

▪ průměrnou spokojenost s uplatňovaným systémem 

▪ převažující spokojenost s četností hodnocení 

▪ převažující nespokojenost s vygenerovanými výsledky měsíčního hodnocení reálné 

produktivity 

▪ výraznou spokojenost s celkovým ročním hodnocením 

Rámcově jsem se zajímal také, jakým způsobem probíhá hodnocení a měření produktivity 

práce v jiných podnikových útvarech. Mohu konstatovat, že kvantitativní hodnocení 

dosahovaných parametrů je obdobné pouze u útvaru zabývajícího se projektováním. 

Zásadním nedostatkem uplatňovaného systému  hodnocení produktivity práce v oddělení 

bezpečnostního přístupu je, že nepoměřuje dosažené výstupy zaměstnance za časovou 

jednotku, se vstupy. 

Vykonaná práce (výstup) se dá vhodně změřit tržbami, které firma obdržela za provedenou 

práci. Čili výnosem je peněžní obnos, který  zákazník zaplatil za objednanou službu 

(implementaci) apod.  Sledování zakázek podle tržeb a jednotlivých zaměstnanců , kteří se na 

nich podíleli by umožnilo adresné  vyhodnocení individuální produktivity. 
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Určitou komplikací je vyjádření podílu jednotlivých zaměstnanců  při případné týmové 

součinnosti. To by se individuálně dalo vyjádřit koeficientem, kterým by se podíltržeb za 

poskytnutou službu rozdělil. (Např. pracovník č.1 - koeficient 0,8  , pracovník č. 2 - koef. 

0,2). Tímto způsobem by se lépe vyjádřil parametr individuální produktivity 

práce  jednotlivých zaměstnanců. 
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5 Návrhy a doporučení 
Z předchozích částí bakalářské práce vyplývá, že exaktní hodnocení produktivity není 

jednoduchý proces. Přitom je nesporné, že uplatňovaný systém, který dobře vystihuje realitu  

a vylučuje subjektivní vlivy, má dopad na adaptivně motivované chování zaměstnanců.  

To vyžaduje ucelený soubor hodnotících kritérií, který omezí náhodnost i posílí komplexnost 

a spravedlnost. 

V tomto smyslu „spravedlivé“ hodnocení má vliv na motivaci a chování zaměstnanců.  

Tím nejsou myšleny jen ekonomické podněty, protože i ty mají „strop“ své účinnosti. 

Po analýze zkoumaného procesu ve vybrané organizaci jsou zpracovány následující návrhy 

a doporučení: 

1) Zavést měsíčně hodnocení průměrného denního úsilí také podle vzorce uvedeného na 

straně 33, který lépe vyjadřuje porovnání průměrné výkonnosti. Toto opatření se dá 

realizovat prakticky ihned. 

2) Rozlišit váhu jednotlivých činností při měsíčním měření produktivity práce.  

Z vyhodnocení dotazníků i řízeného rozhovoru vyplynulo, že dosavadní měření 

produktivity nerozlišuje odpovídajícím způsobem rozdíly mezi druhy implementací. 

Bylo by vhodné, aby v měsíčním hodnocení produktivity byly proto obsaženy jednotlivé 

druhy činností vyplývající z požadavků a jejich počet. Za tím účelem je nutné  vyjádřit 

váhu jednotlivých výkonů v závislosti na průměrném čase. To by vyjádřily stupně 

obtížnosti, které by k nim byly přiřazeny. Např.: Jinak bude bodově hodnocena příchozí 

žádost o aplikaci  a jinak aktualizace celé infrastruktury. Obdobně nestandardizovaná 

řešení budou hodnocena více. K tomu budou vytvořeny stupně obtížnosti na jejichž 

základě se budou běžné bodové hodnoty přepočítávat. Tyto stupně obtížnosti bude nutné 

stanovit na základě měření jejich náročnosti a příslušných statistických dat. Výsledky, 

které budou zpracovány by mohly být zhrnuty v tabulce jejíž návrh je uveden v příloze  

číslo 7. Vypracování konkrétního návrhu stupňů obtížnosti jednotlivých činností 

přesahuje možnosti jednotlivce a musí být týmovou záležitostí. Časový horizont aplikace 

takové změny lze odhadnout na jeden až dva roky. 

3) Automatizovat nenáročné implementace. 

Každoročně se zvyšují počty požadavků zákazníků na rozšiřování síťových spojení a 

implementaci do jejich vnitřních systémů. O potřebě automatizace těchto procesů se 

zmínil v rozhovoru i manažer bezpečnostního přístupu. V této době se začíná 
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automatizovaný systém vyvíjet a to i za mé aktivní účasti. Postupné řešení bude trvat 

několik let. 

4) Doplnit obsah standardizovaného pohovoru se zaměstnancem o následující otázky: 

▪ Jaké vidíte bariéry ve zvyšování vlastní výkonnosti i výkonnosti celého kolektivu? 

▪ Jak hodnotíte interpersonální vztahy v rámci celého týmu? 

▪ Jak hodnotíte vytváření optimálních pracovních podmínek?  

Tyto otázky by neměly být součástí dotazů na formuláři zaměstnance a nebude se 

vyžadovat jejich hodnocení podle slovní stupnice. Získané informace při rozhovoru 

mohou být inspirací pro manažerem přijímané závěry. Také mohou ovlivnit směry 

rozvoje jeho řídících a sociálních dovedností. 

5) Zavést osobní list přínosů a prohřešků zaměstnance. 

Roční interval hodnocení zaměstnanců je poměrně dlouhý. Za toto časové období se 

může odehrát mnoho skutečností, které by mohly ovlivnit závěry prováděné manažerem. 

V pozitivním smyslu je třeba postihnout zejména nápady, které ovlivňují úsporu času či 

nákladů, realizaci náročných technických řešení apod. Na opačném pólu např.: špatnou 

reprezentací firmy, neplnění zásadních úkolů s dopadem na firemní ztráty apod. Průběžné 

zaznamenávání těchto skutečností by velmi přispělo k objektivizaci přijímaných závěrů 

motivačně hodnotícího pohovoru. 

6) Zvážit zavedení systému sledování produktivity práce formou adresného vyhodnocování 

individuálního podílu na tržbách ve smyslu návrhu ze stran 45 - 46. 

Z uvedeného vyplývá časová odlišnost možné realizace navržených opatření. Zatímco 

body jedna, čtyři a pět lze zavést do procesního fungování oddělení bezpečnostního přístupu 

okamžitě, tak realizace bodů dvě, tři a šest je do 3 let. Tato navrhovaná opatření jsou reálně 

proveditelná a jejich aplikace by mohla přispět ke zkvalitnění procesu hodnocení a měření 

produktivity práce zaměstnanců. 
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6 Závěr 

V bakalářská práci je řešena problematika měření produktivity práce ve vybrané firmě. 

Obtížnost tohoto úkolu spočívala v tom, že nešlo o výrobní organizaci, ale o firmu, která se 

zabývá vývojem informačních technologií, jejich tvorbou a aplikací v oblasti služeb. 

Měřitelnost výkonů, jejich srovnání, hodnocení v oblasti takové duševní práce má svá 

přirozená úskalí. Obecně lze konstatovat, že pracovníci mohou přispívat k dosažení cílů 

organizace v zásadě časem, úsilím či nápady. Hodnota vykonávaného času závisí na 

dovednostech, kvalifikaci pracovníků, jejich připravenosti i pracovních podmínkách. 

Úsilí člověka pak ovlivňuje jeho produktivitu, tj. rychlost s jakou vykonává svěřenou práci. 

Nápady jsou záležitostí invence každého jednotlivce. Toto všechno by mělo mít místo 

v uplatnění hodnotících kritérií. 

Při zpracování tohoto náročného tématu byla nejdříve uvedena teoretická východiska 

měření a hodnocení produktivity. Na to bylo navázáno přehledným zpracováním metod 

měření a jejich analýzou. 

Těžiště práce představuje čtvrtá kapitola,  ve které je řešen systémem hodnocení 

pracovního výkonu a produktivity práce ve vybrané firmě. K tomu byl využit, jak navržený 

dotazník, na který anonymně odpovídali zaměstnanci vybraného podnikového útvaru, tak 

řízený pohovor s jeho vedoucím. 

Na základě teoretických východisek a analýzy systému stávajícího hodnocení, byla 

navržena doporučení ke změnám, resp. rozšíření uplatňovaných opatření. Předložené návrhy 

jsou z hlediska firmy akceptovatelné i využitelné v praxi a mohou přispět ke zvýšení 

efektivnosti uplatňovaného systému. 

Předkládaná bakalářská práce si nečiní nárok na komplexnost řešení všech faktorů 

ovlivňujících produktivitu práce resp. hodnocení výkonu. V tomto směru dává orientaci, 

ukazuje složitost řešených problémů i jejich souvislosti. 
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Seznam zkratek 
BARS Behaviorally Anchored Rating Scale - Behaviorálně zakotvená hodnotící 

stupnice 

BSC    Balanced Scorecard - Vyvážená soustava ukazatelů 

FTS    Follow the sun - Globální pracovní postup v různých časových pásmech 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HPH  Hrubá přidaná hodnota 

JIT   Just in time - Metoda snížení nákladů a zvýšení efektivity 

MBO    Management by objectives - Řízení podle cílů 

MBR    Management by results - Řízení podle výsledků 

SLA   Service Level Agreement - Smlouva mezi poskytovatelem služby a jejím 

uživatelem 

SSL    Secure Socket Layer - Protokol pro bezpečnou síťovou komunikaci 

VPN   Virtual private network - Virtuální privátní síť 

WPR    Work planning and review - Plánování a kontrola práce 

  



  53 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35  – užití díla v rámci občanských           
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 
35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že  bakalářská práce bude  v elektronické podobě archivována  v 
Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo  sjednáno,  že  s VŠB-TUO,  v případě  zájmu  z její  strany,  uzavřu  licenční  
smlouvu   s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno,  že užít  své dílo,  bakalářskou práci,  nebo  poskytnout  licenci k 
jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-
TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
 
 

 
V Ostravě dne 1.5.2019 

 
 
 

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

    jméno a příjmení studenta 

 

  



  54 
 

Seznamy a přílohy 

Příloha č. 1 Celkový počet zpracovaných požadavkůpodle typu 

Příloha č. 2 Relativní vyjádření SLA podle akce v jednotlivých měsících 

Příloha č. 3 Celkový počet zpracovaných požadavků zaměstnanci během jednoho roku 

Příloha č. 4 Formulář záznamu o motivačně hodnotícím pohovoru 

Příloha č. 5 Otázky a odpovědi řízeného rozhovoru 

Příloha č. 6 Dotazník pro zaměstnance 

Příloha č. 7 Návrh nového měsíčního reportu 

 

 

 



1 
   

Příloha č. 1 Celkový počet zpracovaných požadavků podle typu 
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Příloha č. 2 Relativní vyjádření SLA podle akce v jednotlivých měsících  

  

    2018 

 prosinec 2018 listopad 2018 říjen 2018 září 2018 srpen 2018 červenec 2018 červen 2018 květen 2018 duben 2018 březen 2018 únor 2018 leden 2018 

Technické schválení 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99% 100% 100% 

Implementace 98% 100% 99% 100% 100% 99% 99% 95% 98% 99% 99% 99% 

 2017 

  prosinec 2017 listopad 2017 říjen 2017 září 2017 srpen 2017 červenec 2017 červen 2017 květen 2017 duben 2017 březen 2017 únor 2017 leden 2017 

Technické schválení 100% 100% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 99% 98% 97% 98% 

Implementace 99% 100% 100% 99% 98% 97% 97% 99% 98% 98% 97% 98% 

    2016 

  prosinec 2016 listopad 2016 říjen 2016 září 2016 srpen 2016 červenec 2016 červen 2016 květen 2016 duben 2016 březen 2016 únor 2016 leden 2016 

Technické schválení 96% 98% 96% 98% 97% 98% 95% 96% 98% 98% 98% 99% 

Implementace 96% 94% 97% 97% 98% 96% 93% 97% 97% 97% 98% 98% 

  2015 

  prosinec 2015 listopad 2015 říjen 2015 září 2015 srpen 2015 červenec 2015 červen 2015 květen 2015 duben 2015 březen 2015 únor 2015 leden 2015 

Technické schválení 96% 98% 97% 98% 98% 96% 96% 99% 97% 96% 99% 99% 

Implementace 96% 96% 96% 96% 98% 96% 96% 98% 98% 96% 98% 99% 

  2014 

  prosinec 2014 listopad 2014 říjen 2014 září 2014 srpen 2014 červenec 2014 červen 2014 květen 2014 duben 2014 březen 2014 únor 2014 leden 2014 

Technické schválení 98% 98% 97% 98% 85% 83% 66% 81% 87% 79% 59% 
n/a 

Implementace 96% 95% 93% 95% 80% 62% 40% 47% 66% 43% 40% 
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Příloha č. 3 Celkový počet zpracovaných požadavků zaměstnanci během jednoho roku 

Celkový počet zpracovaných požadavků zaměstnanci v jednotlivých měsících během roku 2018 

  prosinec 2018 listopad 2018 říjen 2018 září 2018 srpen 2018 červenec 2018 červen 2018 květen 2018 duben 2018 březen 2018 únor 2018 leden 2018 

A (inženýr gold) 39 126 192 118 115 88 152 95 147 133 125 120 

B (inženýr) 56 235 79 20 90 196 91 29 238 155 75 215 

C (inženýr gold) 13 89 241 166 143 144 94 96 0 0 0 132 

D (inženýr) 197 32 136 126 98 63 120 136 136 70 78 120 

E (inženýr gold) 13 12 16 15 19 28 9 35 24 27 27 8 

F (inženýr gold) 23 46 25 53 46 55 79 238 59 62 58 52 

G (inženýr) 346 492 112 170 382 166 281 242 301 143 189 177 

H (inženýr) 179 363 410 314 299 323 384 428 444 452 360 316 

I (inženýr) 40 30 33 42 82 55 11 42 46 63 40 10 

J (analytik) 59 128 185 116 144 128 95 110 104 170 70 22 

K (analytik) 0 11 15 11 12 29 8 7 16 7 6 8 

L (inženýr) 219 237 349 475 442 385 356 234 134 370 289 288 

M (analytik) 31 6 2 2 0 1 1 5 32 34 42 6 

N (analytik) 11 15 24 17 16 15 13 18 13 3 8 3 

O (inženýr) 68 120 31 85 117 83 98 217 64 111 31 40 

P (analytik) 124 166 170 121 86 83 53 55 25 46 14 33 

Q (analytik) 45 20 24 57 51 22 20 13 1 2 2   

R (inženýr) 45 44 60 66 30 77 36 13 0       

S (inženýr) 134 157 474 192 212 326 117           
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Příloha č. 4 Formulář záznamu o motivačně hodnotícím pohovoru 

Záznam o pohovoru se zaměstnancem 

Zaměstnanec   

Pracvní pozice   

Hodnocené období   

Datum pohovoru   

Pohovor provedl   

 

 Co děláte proto, aby byl zákazník více úspěšný? 

  

 

 Jak přispíváte k formování směru/strategie firmy? 

  

 

 Jaký je Váš příspěvek k vysokému výkonu? 

  

 

 Jak rozvíjíte lidi ve Vašem okolí? 
 

 

 Jak rozvíjíte sám sebe? 

  

 

Závěry hodnocení: 
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Příloha č. 5 Otázky a odpovědi řízeného rozhovoru 

1) Jak vnímáte pojmy “produktivita“ a “pracovní výkon“ zaměstnanců? 

Pod pojmem produktivita zaměstnanců vidím výsledky práce, které se dají změřit pomocí 

norem či ukazatelů. Oproti tomu pod pojmem pracovní výkon si představuji pracovní 

výsledky zaměstnance, které se dají hodnotit pouze subjektivně z pohledu nadřízeného 

pracovníka např.: připravenost zaměstnance na práci, jeho aktivita, ochota zaměstnanec ke 

zlepšení kvality práce své či druhých apod. 

2) Rozlišujete tyto pojmy při hodnocení zaměstnanců? 

Ano, určitě je rozlišujeme. U zaměstnanců hodnotíme hned několik rovin kvality, které 

jsou pak součastí celkového ročního hodnocení. 

3) Jak probíhá hodnocení produktivity zaměstnanců v oddělení bezpečnostního 
přístupu? 

Produktivitu měříme vždy jednou měsíčně kvantitativním srovnáním produktivity 

zaměstnanců. Produktivitu dále zohledňujeme v celkovém ročním hodnocení zaměstnance. 

4) Rozlišujete způsob hodnocení podle pracovních pozic? 

Ano, Ano, diferencujeme zaměsnance podle odlišné práce na tři hlavní skupiny analytiky, 

síťové inženýry a síťové inženýry gold. 

5) Jak probíhá metoda kvantitativního srovnání produktivity v oddělení 
bezpečnostního přístupu? 

Metoda kvantitativního srovnání produktivity byla zvolena na základě statistických dat 

z minulosti,. Hodnotíme v ní počty vykonaných úkolů, které zaměstnanci dokumentují 

v databázi našeho portálu. V zásadě se jedná o počet technických schválení implementací a 

počet implementací samotných. Každá akce je bodově ohodnocena. Technické schválení 

nových implementací a technické schválení aktualizací je ohodnoceno 0,5b. Implementace 

aktualizace je ohodnocena 1b a nová implementace 2b. Body jsou na konci měsíce sečteny a 

vyděleny 6-ti. Dělitel  

6 charakterizuje 1 pracovní den.  Tzn. zaměstnanec by za jeden pracovní den měl udělat  

12 technických schválení nebo 6 implementací aktualizací nebo 3 nové implementace,  

či kombinaci výše zmíněných, která by dala celkové číslo 6. 
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6) Přijde Vám metoda, kterou používáte správně sestavená? Provedl byste nějaké 

změny? 

Metodu používáme již několik let. Dokáže vyhodnotit kvantitativní parametry úkolů, které 

zaměstnanci udělali a převést je na pracovní dny. Toto je veliká výhoda, protože si člověk 

dokáže lépe představit produktivitu zaměstnance. Měření má však jednu nevýhodu, 

nerozlišuje náročnost implementace. Proto může být celkový dojem reportu zkreslený. Do 

budoucna plánujeme automatizovat lehké implementace, jako jsou například segmentace 

firewallu. Automatizace bude nezbytná díky rostoucímu počtu požadavků, které naši inženýři 

denně implementují. 

7) Využíváte nástroje, metriky či ukazatele při vyhodnocování celkového ročního 
hodnocení zaměstnanců? 

Využíváme slovní stupnici a slovní popis. Slovní stupnice obsahuje tyto stupně: 

zaměstnanec daleko přesahuje očekávání, přesahuje očekávání, zaměstnanec plně splňuje 

očekávání, je potřebné zlepšení a nedostačující.  

Hodnocení probíhá také formou mého subjektivního pohledu na práci a sebehodnocením 

samotného zaměstnance. 

8) Zajišťujete pro zaměstnance školení, či jiné benefity pro zvýšení pracovního výkonu 

a produktivity? Jak motivujete zaměstnance? 

Při podepisování pracovní smlouvy, jsou zaměstnanci seznámeni s mnoha benefity, které 

firma uplatňuje a nabízí. Na některé benefity mají nárok ihned, například na stravenky, ale na 

získání jiných výhod musí splňovat určité podmínky. Našim hlavním benefitem, který 

nabízíme je třináctý plat. A dále peněžní bonus a fixní zvýšení platu (minimum o inflaci) pro 

zaměstnance na základě celkového ročního hodnocení. Zaměstnanci pravidelně navštěvují 

školení, aby drželi krok s moderními technologiemi. V případě zájmu o námi využívanou 

technologii, jsou zaměstnancům proplaceny kurzy, či certifikace. 

9) Vidíte v současném systému hodnocení nějaký problém či nedostatek? Učinil byste 

nějaké změny? 

Jak jsem již řekl, metoda je zastaralá. Z mého pohledu má nedostatky, které bychom do 

budoucna rádi odstranili. Data vygenerovaná systémem totiž nejsou zcela odpovídající. 
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Příloha č. 6 Dotazník pro zaměstnance 

Průvodní dopis 

Vážení zaměstnanci, 

dovolte mi, abych se Vám představil, jmenuji se Adam Valčík a jsem studentem  

3. Ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU. V rámci mé bakalářské 
práce, bych Vás tímto chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který se týká spokojenosti se 
systémem hodnocení produktivity zaměstnanců. Údaje z dotazníku budou sloužit pouze pro 

účely mé bakalářské práce a zaručují jejich anonymitu. Vámi vybranou odpověď vždy prosím 
zakroužkujte. Prosím o doručení dotazníku do 15.3.2019. 
 

Seznam otázek 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 
▪ Muž 
▪ Žena 

 

2) V jaké věkové kategorii se nacházíte? 
▪ do 29 let 
▪ 30-39 let 
▪ 40-49 let 
▪ 50 let a více 

 

3) Jak dlouho pracujete ve společnosti? 
▪ Méně než 1 rok 
▪ 1-3 roky 
▪ Více než 3 roky 

 

4) Jaká je Vaše pracovní pozice? 
▪ Síťový inženýr gold 
▪ Síťový inženýr 
▪ Analytik 

 

5) Jak jste spokojeni se systémem hodnocení Vaší produktivity (produktivita = 
výsledky práce, které se dají měřit pomocí ukazatelů)? 

(Nejméně) 1 2 3 4 5 6 (Nejvíce) 
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6) Vyhovuje Vám četnost hodnocení produktivity? 
▪ Ano 
▪ Ne 
▪ Vlastní odpověď: 

 

7) Odpovídá podle Vás hodnocení vygenerované systémem reálné produktivitě 
zaměstnanců? 

▪ Ano 
▪ Ne 
▪ Vlastní odpověď: 

 

8) Jste spokojen/a s formou celkového ročního hodnocení? 
▪ Ano 
▪ Ne 
▪ Vlastní odpověď: 

 

9) Jak vnímáte hodnocení Vašeho pracovního výkonu svým nadřízeným? 
(Neobjektivní) 1 2 3 4 5 6 (Objektivní) 

 

10) Konzultuje s Vámi výsledky hodncení Váš nadřízený? 
▪ Ano 
▪ Ne 
▪ Vlastní odpověď: 

 

11)  Máte možnost se k výsledkům hodnocení vyjádřit? 
▪ Ano 
▪ Ne 
▪ Vlastní odpověď: 

 

12)  Navrhl/a byste v systému hodnocení nějaké změny? 

 

13) Co by Vás motivovalo k dosažení vyššího pracovního výkonu? 
 

Děkuji za Váš čas a přeji pěkný zbytek dne! 
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Příloha č. 7 Návrh nového měsíčního reportu 

 

 

  Zaměstnanci  

Typ požadavku Stupeň obtížnosti A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Celkem 

Příchozí žádost o aplikaci                                           

Otevření proxy spojení do internetu                                           

Otevření spojení na externím firewallu                                           

Otevření spojení na interním firewallu                                           

Nastavení SSL pro externí uživatele                                           

VPN spojení pro externí uživatele                                           

VPN spojení mezi podniky                                           

Aktualizace infrastruktury                                           

Technická schválení a revize                                           

Celkový počet zadaných požadavků                                          

Průměrné denní úsilí                                          
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