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Summary 

In this case study there is a staff  evaluation of the DHL Express (Czech Republic) 

s.r.o. company elaborated. A certain guidance is being suggested in what ways the staff 

evaluation might be improved and which arrangements need to be carried out. The past and 

the present time is being reflected in this study. The study also focuses on the HR matters 

of the company along with the HR divisions and their concrete departments. The crucial 

part  also adverts to  staff evaluation analysis which consists of a teoretical strategies which 

depict the best time for evaluation, certain duties, some problems and the evaluation 

methods. The goal concentrates on the analysis of the evaluation interview and the list of 

competences and requirements  involved in the evaluation form which is currently being 

used by the company. Following up the analysis there is a staff survey focused on the 

company evaluation inverviews. Based on the survey results the analysis leads us to the 

next step suggestions. 

Keywords: staff evaluation, HR, analysis of the evaluation, evaluation interview, 

evaluation form 

 

Anotace 

V předloţené práci je zpracováno hodnocení zaměstnanců ve společnosti DHL 

Express (Czech Republic) s.r.o. a jsou navrţena doporučení, jakým způsobem hodnocení 

zaměstnanců v dané společnosti vylepšit a jaká opatření pro to učinit. Je zde popsána 

historie a současnost společnosti. Diplomová práce se také zaměřuje na personální práci ve 

společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o., samotné rozdělení personálního útvaru a 

činnosti jednotlivých oddělení, součástí je rovněţ analýza hodnocení zaměstnanců, která 

zahrnuje teoretická východiska popisující, kdy by se mělo hodnotit, funkce, problémy a 

metody hodnocení. Cílem je analýza hodnotícího pohovoru ve společnosti DHL Express 

(Czech Republic) s.r.o. a přehled kompetencí a poţadavků obsaţených v hodnotícím 

formuláři, který je v této společnosti pouţíván. Po této analýze následuje průzkum 

zaměstnanců zaměřený na hodnotící pohovory v této společnosti. Průzkum vede k 

doporučení budoucích kroků, které jsou navrţeny na základě výsledků výzkumu. 

Klíčová slova: hodnocení zaměstnanců, personální útvar, analýza hodnocení zaměstnanců, 

hodnotící pohovor, hodnotící formulář.
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala „Hodnocení zaměstnanců ve společnosti 

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.“. Toto téma jsem si zvolila, protoţe si myslím, ţe 

hodnocení je velice důleţitou součástí personální práce a na základě hodnocení se následně 

odvíjí řada jiných činností personálního útvaru, jako například motivace, odměňování, 

vzdělávání a rozmisťování zaměstnanců.  

Ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. jsem pracovala tři roky na pozici 

Sales Support a hodnotících pohovorů jsem se pravidelně zúčastňovala. Na toto téma tedy 

mohu poskytnout i můj osobní pohled. 

Na začátku diplomové práce se nejprve budu věnovat charakteristice společnosti DHL 

Express (Czech Republic) s.r.o., její historii a současnosti. 

Dále se všeobecně zaměřím na úlohu personální práce ve společnosti. Poté se zaměřím 

na personální útvar ve společnosti DHL Express, který se skládá z tří oddělení. Nastíním 

hlavní úkoly jednotlivých oddělení a připojím téţ strukturu personálního útvaru společnosti 

DHL Express.  

V další části popíši teoretická východiska při hodnocení zaměstnanců, jeho úkoly, 

funkce, problémy a metody hodnocení. V této části se budu věnovat jiţ samotnému 

hodnotícímu pohovoru, jeho přípravě, dokumentaci a technice dotazování. 

V další kapitole provedu analýzu hodnocení zaměstnanců ve společnosti DHL Express. 

Popíši, jakou roli při hodnocení zaměstnanců hraje personální útvar, jaké metody 

hodnocení jsou ve společnosti pouţívány a průběh hodnotícího pohovoru. 

Součástí diplomové práce bude také průzkum týkající se hodnocení zaměstnanců. 

Zaměřím se především na to, zda ve společnosti DHL Express probíhají hodnotící 

pohovory pravidelně, zjistím jejich průběh a zda si jsou zaměstnanci vědomi zpětné vazby 

hodnotícího pohovoru. 
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1 Charakteristika společnosti DHL Express, s.r.o. 

 

1.1 Historie DHL 

 

Název DHL vznikl z iniciálů tří zakladatelů společnosti, Adriana Dalseyho, Larryho 

Hillbloma a Roberta Lynna. V roce1969 tito zakladatelé začali osobně přepravovat letecky 

dokumenty ze San Francisca do Honolulu, takţe clení lodního nákladu začalo dříve, neţ 

loď fyzicky dorazila ke břehům, čímţ se razantně zkrátila doba čekání v přístavu. Z tohoto 

konceptu se zrodilo nové odvětví: mezinárodní expresní přeprava, rychlé doručování 

dokumentů a zásilek letadlem. 

 

1.2 Současnost DHL 

Společnost DHL působí na českém trhu od roku 1986, kdy jako první v tehdejším 

Československu začala poskytovat své expresní kurýrní sluţby prostřednictvím místního 

přepravce. V současné době nabízí své sluţby díky husté síti poboček a kanceláří po celé 

České republice.  

V roce 2003 došlo ke sloučení společnosti DHL International se společností DANZAS. 

Jejím výsledkem byl vznik společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a DHL 

Logistics (Czech Republic) s.r.o. Obě společnosti dnes zaměstnávají více neţ 3 000 vysoce 

kvalifikovaných zaměstnanců a nabízejí nejširší portfolio expresních přepravních a 

logistických sluţeb v České republice. Za významnou událost začátku roku 2006 pro DHL 

v České republice povaţuji akvizici se společností PPL
1
, která je největší soukromou 

společností na českém trhu v oblasti vnitrostátní balíkové přepravy. Tímto krokem došlo k 

posílení nabídky společností DHL Express ČR a PPL na českém trhu. Společnost tak 

zákazníkům přináší ještě komplexnější sluţby. 

Společnost DHL zaujímá přední postavení na globálním trhu mezinárodní logistiky a 

pozemní i letecké dopravy. Je také největší společností na světě, která poskytuje sluţby 

v oblasti námořní přepravy a smluvní logistiky. Společnost DHL nabízí ucelené portfolio 

                                                 
1
 Professional Parcel Logistic 
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zákaznických řešení na míru – od expresní přepravy dokumentů, aţ k řešením 

dodavatelských řetězců. 

Pro představu o rozměrech největší sítě linek pro expresní a logistické sluţby na světě 

uvádím přehled globálních faktů a údajů. 

 

 Počet zaměstnanců: okolo 285 000 

 Počet poboček: okolo 6 500 

 Počet skladů, uzlů a terminálů: více neţ 450 

 Počet dopravních center: 240 

 Počet letadel: 420 

 Počet vozidel: 76 200 

 Počet obsluhovaných zemí: více neţ 220 

 Počet zákazníků: 4,2 miliónu 

 Počet zásilek za rok: více neţ 1,5 miliardy 

 Počet destinací: 120 000 
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1.3 Personální práce 

 

Personální práce v organizaci tvoří podstatnou část řízení organizace, která se zabývá 

člověkem v pracovním procesu. Je rozhodujícím nástrojem zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnosti a ekonomické úspěšnosti organizace, protoţe zabezpečuje její 

nejdůleţitější a nejdraţší zdroje, kterými jsou zdroje lidské. Úkolem personálního útvaru je 

zabezpečit pro měnící se podmínky firmy vhodné zaměstnance. Zaměstnanci by měli být 

vţdy k dispozici v dostatečném mnoţství a s potřebnou kvalifikací, znalostmi a 

schopnostmi. 

 Personální činnost lze rozdělit do následujících tří hlavních oblastí. 

● Strategická (např. tvorba personální strategie) – na základě strategií personálního 

oddělení a vedoucích pracovníků jsou vytvářeny koncepce řízení lidských zdrojů. 

● Poradní (např. rozmístění, vzdělávání, hodnocení) – personální útvar musí definovat 

problémy v personální oblasti a následně hledá cesty k nejlepšímu řešení. 

● Operativní (např. nábor, výběr, propouštění).  

O podobě personální práce si kaţdý podnik rozhoduje sám. V poslední době došlo 

k výraznému růstu významu personální práce, protoţe organizace si uvědomují důleţitost 

kvalitní pracovní síly a jsou si vědomy, ţe této oblasti je potřeba věnovat maximální 

pozornost a péči. Pokud má organizace k dispozici kvalitní a správně motivované 

pracovníky, zvýší to její prosperitu, úspěšnost a konkurenceschopnost. 

Aby organizace zjistila kvalitu, motivaci a další aspekty ovlivňující pracovní výkon, 

měla by provádět pravidelné hodnocení zaměstnanců. Na základě výsledků hodnocení 

můţe učinit další kroky a opatření ke zkvalitnění pracovních podmínek, vzdělávání, 

motivování a dalších faktorů ovlivňujících pracovní výkon. 
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1.3.1 Personální útvar ve společnosti DHL Express, s.r.o. 

 

Ve společnosti DHL Express hraje personální práce důleţitou roli. Základním mottem 

je mít správné lidi na správných místech. Personální útvar má ve společnosti strategickou 

pozici. Personální útvar se skládá z následujících oddělení – Training & Development
2
, 

Compensation & Benefits
3
 a HR Processes

4
. Všechna tyto oddělení spadají pod Head of 

HR
5
 Dagmar Vackovou. 

 

Oddělení Training & Development 

 

Hlavním cílem je ve spolupráci s jednotlivými manaţery společnosti nabídnout a 

zajistit zaměstnancům vzdělávání, které podpoří naplňování cílů společnosti i konkrétních 

zaměstnanců. Vedoucím tohoto oddělení je Jan Lazar. 

 

Oddělení Compensation & Benefits 

 

Hlavním cílem je vytvářet takový systém odměňování a zaměstnaneckých výhod, který 

motivuje stávající zaměstnance k dosahování cílů společnosti a který je současně atraktivní 

pro potenciální zaměstnance. Vedoucím tohoto oddělení je Dagmar Vacková. 

Toto oddělení má zodpovědnost za následující činnosti: 

● Mzdová a personální agenda. 

● Hodnocení pracovních pozic. 

● Zaměstnanecké výhody. 

● Účast v průzkumech mezd, vytváření mzdových struktur a bonusových systémů. 

● Optimalizace personálních nákladů. 

                                                 
2
 Trénink a rozvoj 

3
 Odměňování a benefity 

4
 Personální procesy 

5
 Vedoucí personálního oddělení 
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HR Processes 

 

Cílem je navrhovat, zpracovávat a implementovat HR procesy, které vyplývají z potřeb 

interních zákazníků. Vedoucím tohoto oddělení je Zuzana Wojewodová. 

Toto oddělení má zodpovědnost za následující činnosti: 

● Nábor, výběr, přijímání zaměstnanců. 

● Adaptační, výstupní pohovory. 

● Vytváření HR procesů, postupů a pravidel. 

● HR reporty. 

● Odborné analýzy (spokojenost zaměstnanců). 

● Assessment centrum
6
 / Development centrum

7
. 

● Trainee program
8
, odborné stáţe. 

● Vedení koncernových projektů v oblasti HR – HR Tools
9
, 360. 

 

                                                 
6
 Atestační oddělení podniku 

7
 Centrum vývoje, rozvoje 

8
 Tréninkový plán 

9
 Nástroje HR 
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Struktura HR
10

 útvaru 

 

 

 

                                                 
10

 Z anglického Human Resources 
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2 Analýza hodnocení zaměstnanců 

 

2.1 Teoretická východiska 

 

Jak uvádí Carlos Marques a František Jirásek (2004, s. 119) „hodnocení pracovníků je 

systematický, formální proces, který se v podniku vyuţívá ke zjištění toho, jak pracovník 

zvládá úkoly vyplývající z pracovního místa a jaké jsou moţnosti jeho dalšího rozvoje 

v podniku“. 

Zaměstnance je důleţité motivovat, avšak často je splnění tohoto úkolu obtíţné. 

Jestliţe organizace nebo manaţer pouţívají náročný proces hodnocení výkonu nevhodným 

způsobem, pak místo pocitu motivování mohou touto osobní zkušeností zaměstnance zcela 

nemotivovat.  

Do hodnocení pracovníků spadá mnoho dílčích úkonů, které jsou nezbytné pro to, aby 

bylo hodnocení a následně i odměňování spravedlivé. Mezi dobrým hodnocením a 

vysokým odměněním platí obecně přímá úměra a vzhledem k tomu, ţe odměna je hlavní 

motivací pracovníka, je jasné, ţe by mělo být ze strany managementu konkrétní 

společnosti svědomitě přistupováno k hodnocení. 

U hodnocení pracovníků lze rozlišit dvě podoby, kterými jsou formální a neformální 

hodnocení.  

Neformální hodnocení je průběţné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během 

vykonávání práce. Jedná se o součást kaţdodenního vztahu mezi nadřízeným a 

podřízeným, součást kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. Tento druh 

hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáván, ale můţe být příčinou určitého personálního 

rozhodnutí. 

Druhým typem hodnocení je hodnocení formální nebo také systematické. Tento typ 

hodnocení je na rozdíl od neformálního většinou racionálnější a standardizovaný. Jedná se 

o hodnocení pravidelné a periodické. Jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a 

systematičnost. Výstupem jsou zpravidla spisy, které se zařazují do osobních sloţek 

zaměstnanců. Tyto dokumenty poté slouţí jako podklady pro další personální činnosti. 
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Hodnocení pracovníků je velmi důleţitá personální činnost, která se zabývá 

následujícími činnostmi (Josef Koubek, 2004): 

● Zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jakým způsobem plní 

úkoly a poţadavky daného pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jeho 

vztahy k ostatním spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiţ 

v souvislosti s prací přichází do styku. 

● Zjišťováním pracovních výsledků, hodnocením pracovníků a poskytováním 

zpětné vazby a diskutováním tohoto hodnocení s danými pracovníky. 

● Hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu 

mají pomoci. 

 

Hodnocení pracovníků je propojeno s následujícími činnostmi (Carlos Marques, 

František Jirásek a kol. 2004): 

● Zlepšení pracovních výkonů – hodnocením můţeme porovnat úrovně pracovního 

výkonu (stávajícího i potenciálního), silných a slabých stránek zaměstnance; zpětná 

vazba můţe mít významný motivační efekt při plnění pracovních výkonů a přispívá 

k lepšímu vyuţití schopností a dovedností zaměstnanců.  

● Odměňování – hodnocení pracovních výkonů je nezbytné pro rozhodnutí o 

zvýšení mzdy, resp. udělení odměn. 

● Zjištění potřeby vzdělávání – při hodnocení pracovníků by měla být odhalena 

potřeba vzdělávání, nedostatky v kvalifikaci nebo nevyuţitý potenciál. 

● Plánování kariéry – proces hodnocení poskytuje důleţité informace pro plánování 

osobního rozvoje. 

● Spravedlivost – příleţitost rozvoje mají všichni zaměstnanci. 

● Podpora a stimulace – proces hodnocení by měl být povaţován za příleţitost ke 

komunikaci. Hodnocený by měl obdrţet zpětné informace o výsledcích jeho práce a 

o moţnostech dalšího rozvoje. 

● Určení cílů – hodnocením pracovníků je moţno stanovit nebo upřesnit cíle. 
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2.1.1 Kdy bychom měli hodnotit 

 

Důvodů pro hodnocení pracovníků je několik. Zde uvádím ty nejzásadnější důvody pro 

hodnocení: 

●  Po zapracování nového zaměstnance. 

● Pro zjištění výkonnosti zaměstnance. 

● Z důvodů organizačních změn. 

● Na vyţádání samotného zaměstnance.  

● Z důvodu motivace zaměstnanců. 

 

2.1.2 Funkce hodnocení 

 

Hodnocení má následující funkce: 

●  Poznávací funkce – hodnocení provádíme jednou aţ dvakrát ročně. 

● Srovnávací (komparativní) – srovnáváme mezi sebou oddělení apod. 

● Regulační – důleţité z hlediska pracovních změn. 

● Stimulační – mechanismus hodnocení vede k motivaci a k pracovnímu úsilí 

zaměstnanců. 

 

2.1.3 Problémy systému hodnocení 

 

Efektivitu systému hodnocení sniţuje několik problémů, mezi které patří např.: 

● Organizace nemá jasno o účelu systému hodnocení a následkem toho pouţívá 

systém hodnocení k příliš mnoha účelům. 

● Provázanost na mzdu zabraňuje otevřené diskuzi o problémech nebo oblastech, 

které by se daly zlepšit. 

● Zatajování informací zaměstnancům. 
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● Hodnotitel napadá povahu hodnoceného. 

● Subjektivita v hodnocení. 

● Pouţívání hodnocení jako součást disciplinárního procesu. 

 

2.1.4 Lidé účastnící se procesu hodnocení 

 

Teorie i praxe uvádí, ţe nejkompetentnější osobou pro hodnocení pracovníka je jeho 

bezprostřední nadřízený. Výhodou bezprostředních nadřízených je, ţe znají své podřízené, 

jejich práci a způsob, jakým své povinnosti vykonávají. Hodnotící rozhovor poskytuje 

jednotlivci a manaţerovi čas k tomu, aby si sedli a prodiskutovali rozvoj jedince. U 

manaţera se vytváří pocit, ţe pomáhá kariéře kaţdého zaměstnance. Zároveň je i 

motivující zkušeností pro zaměstnance, který vidí, ţe má plnou podporu manaţera, který 

mu naslouchá a zabývá se jeho rozvojem (Charles Coates, 1997). 

 

Proces hodnocení zaměstnance má však i své nevýhody, a to zejména, jde-li o 

konfliktního jedince, nebo kdyţ manaţer vnímá zaměstnance negativně. Pokud systém 

hodnocení poskytuje vysoký stupeň subjektivity v komentáři manaţera, hrozí nebezpečí, ţe 

se více dozvíme o manaţerových postojích k práci a řízení zaměstnanců neţ o výkonu 

zaměstnance. Z tohoto důvodu je velmi důleţité školení v technikách hodnocení. 

 

Na hodnocení se obvykle podílí bezprostřední nadřízený nebo manaţer hodnoceného. 

V některých organizacích se na hodnocení mohou podílet i jiní lidé. Níţe se pokusím 

nastínit výhody a nevýhody hodnocení za účasti jiných osob (Margaret Foot a Caroline 

Hook, 2002). 

 

Personální manažer 

Výhody - dohlíţí na spravedlivost manaţera a monitoruje důslednost přístupu v organizaci. 

Nevýhody - hodnoceného pravděpodobně nezná dobře a je proto moţné, ţe informace 

obdrţí od přímého manaţera hodnoceného. 
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Spolupracovníci 

Výhody – názory spolupracovníků jsou důleţité tam, kde se klade důraz na týmovou práci. 

Hlavní výhodou je, ţe spolupracovníci mají pravděpodobně jasnou představu o 

efektivnosti kaţdého jednotlivce při jejich spolupráci. 

Nevýhody - spolupracovníci nemusí být ochotni vyjádřit upřímný názor, mohou být také 

ovlivněni špatným vztahem či vzájemnou rivalitou. 

 

Podřízení 

Výhody - lidé pracující pro hodnoceného budou mít odlišný pohled na jeho schopnosti a 

výkon a tudíţ mohou poskytnout cenné informace. 

Nevýhody – podřízení se mohou obávat vyjádřit svůj názor na nadřízeného. 

 

Sebehodnocení 

Výhody – sebehodnocení je často pouţíváno jako součást hodnotícího procesu.  

Jednotlivec má o standardu své práce detailnější znalosti neţ jeho manaţer. 

Nevýhody - mohou hrozit nerealistické pohledy na to, jak dobře svou práci hodnocený 

vykonává. Hodnocený nemusí být ochoten připustit si nedostatky. 

 

360° (nejedná se o konkrétní osobu, ale o shromažďování informací od všech výše 

zmíněných osob) 

Výhody - shromaţďuje informace od všech výše uvedených zdrojů. Jedná se o velmi 

důkladné hodnocení a pomocí tohoto hodnocení je moţné sestavit obraz pracovního 

výkonu hodnoceného. 

Nevýhody - sesbírat informace od takového počtu osob můţe být časově velmi náročné. 
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540° (nejedná se o konkrétní osobu, ale o shromažďování informací od všech výše 

zmíněných osob, jako v 360° hodnocení, a také od lidí mimo organizaci, jako např. 

zákazníci, klienti) 

Výhody - opět se jedná o velice důkladný způsob shromaţďování informací, protoţe lidé 

mimo organizaci mohou poskytnout velmi cenné pohledy na vykonávání práce jedince. 

Nevýhody - klienti nemusí být ochotni strávit čas vyplňováním dotazníků a nemůţeme je 

k tomu nutit. 

 

Assessment centrum (nejedná se o konkrétní osobu) 

Výhody - jednotlivci podstupují řadu testů na zjištění aspektů osobnosti, verbální, 

numerické a rozvojové dovednosti a schopnosti vést tým či pracovat v týmu.  Výsledky 

poskytují celkový pohled na talent a schopnosti osoby. 

Nevýhody - drahé a časově náročné. 

 

2.1.5 Metody hodnocení pracovníků 

 

Metod hodnocení pracovníků je několik. V této kapitole se zaměřím na nejčastěji 

pouţívané typy hodnocení. 

 

2.1.5.1 Hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků) 

 

Tento typ hodnocení se nejčastěji pouţívá pro manaţery a specialisty. V prvé řadě 

musejí být stanoveny cíle práce, kterých má pracovník dosáhnout. Součástí by měl být i 

plán, který by měl popisovat, jakým způsobem by mělo být těchto cílů dosaţeno. Důleţité 

také je, aby byly vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro realizaci stanovených plánů. 

Poté jiţ přichází fáze měření a posuzování plnění cílů. Jakmile jsou původně stanovené cíle 

změřeny, je potřeba si stanovit, zda bude potřeba provést opatření ke zlepšení. A po této 

fázi nastává opět stanovení cílů nových. 
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U této metody je důleţité, aby cíle byly kvantifikovatelné a měřitelné. Cíle by také měly 

být dosaţitelné a jejich formulace by měla být stanovena písemně, jasně, stručně a 

jednoznačně. 

 

2.1.5.2 Hodnocení na základě plnění norem 

 

Tato metoda se nejčastěji pouţívá při hodnocení výrobních dělníků na základě 

stanovených norem nebo očekávané úrovně výkonu. Je důleţité, aby pracovníci byli 

s danými normami seznámeni. Výhodou této metody je, ţe výkon je posuzován pomocí 

objektivních měřítek. 

 

2.1.5.3 Volný popis 

 

Tato metoda je univerzální, bývá povaţována za nejvhodnější metodu hodnocení 

manaţerů a tvůrčích pracovníků. Vyţaduje, aby hodnotitel písemně popsal pracovní výkon 

hodnoceného, zpravidla podle předem daných kritérií.  

 

2.1.5.4 Hodnocení na základě kritických případů 

 

Při této metodě hodnotitel vede písemné záznamy o případech, které se udály při 

vykonávání práce určitého pracovníka. Hlavní nevýhodou této metody je, ţe hodnotitel 

musí pořizovat záznamy pravidelně, coţ můţe být nudné a časově náročné. 

 

2.1.5.5 Hodnocení pomocí stupnice 

 

Jednotlivé aspekty práce se v této metodě hodnotí zvlášť. Existují tři typy posuzovací 

stupnice a to číselná, grafická a slovní. Nejvhodnější je pouţít kombinaci těchto tří metod. 
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2.1.5.6 Hodnocení založené na vytváření pořadí pracovníků 

 

Jedná se o metody, které porovnávají výkon dvou nebo více jedinců. Tato metoda 

můţe vyuţívat střídavého porovnání, kdy hodnotitel vybere nejlepšího a nejhoršího 

pracovníka a tímto způsobem vytváří seznam podle pořadí výkonu od konců ke středu. 

Další metodou zaloţené na vytváření pořadí pracovníků je párové porovnání, kdy 

hodnotitel porovnává na základě určitého kritéria pracovníka na prvním a druhém místě a 

následně označí toho lepšího z nich. Poté porovnává pracovníka na prvním místě 

s pracovníkem na třetím místě a opět označí toho lepšího z nich.  Tento postup se opakuje 

do té doby, dokud není porovnán kaţdý s kaţdým. 

Jednou z dalších metod zaloţené na vytváření pořadí pracovníků je povinné rozdělení, 

kdy hodnotitel porovnává výkon pracovníků a kaţdému přiřazuje určité procento. 

 

2.1.5.7 Assessment centre 

 

Assessment centre lze kromě výběru a vzdělávání pracovníků pouţít i k hodnocení 

pracovního výkonu, pracovních schopností a rozvojového potenciálu. 

 

Ţádná z popsaných metod však nesplňuje plně všechny poţadavky dokonalého 

hodnocení.  Proto se v praxi nejčastěji setkáváme s kombinací dvou nebo více metod. 

Vhodná kombinace metod umoţňuje vytvořit ucelený systém pracovního hodnocení podle 

konkrétních podmínek a potřeb podniku. 
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2.2 Hodnotící pohovor 

 

V hodnotícím rozhovoru jsou důleţité příprava, respektování soukromí a 

důvěryhodnost, dobrá dotazovací technika, vyhnutí se zaujatosti, pečlivé záznamy a 

pozornost věnovaná stylu rozhovoru (Koubek Josef, 2004). 

 

2.2.1 Příprava 

 

Pečlivá příprava je základem kaţdého hodnotícího rozhovoru. Zaměstnanci by měli být 

v předstihu seznámeni s datem konání hodnotícího rozhovoru, aby měli dostatek času se na 

něj připravit. Důleţitá je i volba místa pro konání hodnotícího rozhovoru a průběh by 

neměly rušit ţádné zbytečné rušivé vlivy. 

Pokud jiţ byla osoba v minulosti hodnocena, pak je potřeba přečíst poslední hodnotící 

záznam a zkontrolovat dohodnuté cíle na současné hodnocené období. Je potřeba také 

zkontrolovat popis pracovního místa, školení a záznamy o rozvoji hodnoceného. 

Je vhodné, aby se na hodnotící rozhovor připravily obě dvě strany. V mnoha 

organizacích je pouţíván konstruktivní přístup, kdy hodnotitel i hodnocený dostanou 

hodnotící formulář. V některých organizacích si tento formulář předají před hodnotícím 

rozhovorem. Jinde mohou tyto formuláře slouţit jako pomocné záznamy hodnocených 

jednotlivců. 

 

2.2.2 Soukromí a důvěryhodnost 

 

Význam hodnocení je důleţitý v tom, ţe poskytuje zaměstnanci zpětnou vazbu o jeho 

pracovním výkonu. V minulosti některé organizace nedovolily hodnoceným nahlédnout do 

záznamů o jejich hodnocení. Tímto přístupem však organizace ztrácejí příleţitost 

poskytnout zpětnou vazbu, z níţ by se mohl zaměstnanec poučit. Na druhé straně musí být 

ovšem zachována diskrétnost před ostatními lidmi. 
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2.2.3 Dobrá technika dotazování 

 

Je velice důleţité, jaké typy otázek se při hodnotícím rozhovoru pouţívají. Na začátku 

rozhovoru by vzájemné představení mělo být neformální, aby se hodnocená osoba 

uvolnila. Je lepší na začátku diskutovat o silných stránkách zaměstnance a teprve pak přejít 

k slabým stránkám. Informace jsou zjišťovány pomocí otevřených otázek. Na slabé stránky 

musí být upozorněno a měly by být řádně prodiskutovány. 

Při hodnotícím rozhovoru bychom se také měli vyhnout sugestivním otázkám, kterými 

hodnotitel hodnocenému napovídá to, co chce slyšet. 

 

2.3 Hodnocení pracovníků ve společnosti DHL Express, s.r.o. 
 

Hodnocení zaměstnanců je významnou součástí personálního managementu i zdrojem 

informací o zaměstnancích. Zároveň poskytuje HR útvaru podněty k mnoha aktivitám 

(vytváření tréninkového plánu, kariérové dráhy atd.). Proto je kladen velký důraz na 

hodnocení, ke kterému by měli přistupovat zodpovědně i zaměstnanci. 

 

2.3.1 Hodnotící metody používané ve společnosti DHL Express, s.r.o. 

 

Firma  DHL pouţívá k hodnocení svých zaměstnanců následující metody: 

● Motiv8 – management 

● Motiv8 – ostatní 

● Hodnocení 360 
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2.3.1.1 Motiv8 

 

Jedná se o systém komplexní, který se nezaměřuje pouze na stanovování a 

vyhodnocování cílů na určité časové období (většinou fiskální rok), v jeho rámci se také 

shromaţďují údaje nutné pro efektivní řízení lidských zdrojů (například pro podporu 

profesního růstu či podporu ţádoucích projevů firemní kultury).  

Míra podrobnosti je stanovena různě pro lokální management a profesionály (ostatní 

zaměstnance).  

Základem Motiv8 je formalizovaný (nikoli formální, ale se záznamem do 

jednotného formuláře) pohovor o stanovení cílů, který většinou probíhá v rámci prvního 

kvartálu fiskálního roku.  

Smyslem tohoto pohovoru je vyjasnění očekávání od konkrétního zaměstnance, které 

je převedeno do 3-5 individuálních SMART cílů (Konkrétní, Měřitelné, Náročné, 

Realistické a Časově ohraničené).  

Takto nastavené cíle, respektive úroveň jejich naplňování, slouţí jako podklad pro 

průběţné či roční hodnocení (kaţdý vedoucí pracovník by měl provádět alespoň jedno 

průběţné hodnocení ročně). 

Po skončení kalendářního roku probíhá druhý formalizovaný pohovor, tentokráte 

hodnotící, v jehoţ rámci kaţdý vedoucí zaměstnanec hodnotí zaměstnance, kteří jsou mu 

přímo podřízeni. V jeho průběhu jsou analyzovány úspěchy a neúspěchy zaměstnance 

v daném časovém období za účelem zkvalitnění budoucích pracovních výsledků a dosaţení 

souladu mezi cíli celé společnosti, konkrétního pracoviště a konkrétního zaměstnance. 

V rámci pohovoru je hodnocena úroveň a způsob naplňování cílů.  

Způsob naplňování cílů hodnotíme prostřednictvím klíčových DHL kompetencí 

(orientace na zákazníka, znalost oboru, spolupráce ve firmě, orientace na výkon, týmová 

spolupráce, přijímání zodpovědnosti, proaktivní přístup a odborné kompetence).  

Součástí těchto rozhovorů je i tvorba individuálních vzdělávacích plánů, na jejichţ 

základě oddělení Vzdělávání a rozvoje připravuje nabídku interních vzdělávacích kurzů.  
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Tento pohovor zároveň slouţí pro sběr informací o profesních ambicích jednotlivých 

zaměstnanců. V případě, ţe jsou nadřízeným pracovníkem shledány jako realistické, jsou 

ihned stanoveny konkrétní kroky vedoucí k dosaţení těchto cílů (rozvojový plán). 

 

2.3.1.2 Motiv8 – management 

 

Motiv8 je proces řízení výkonu prováděný standardizovanými nástroji. Pouţívá se v 

rámci skupiny  DPWN
11

 po celém světě. Tento proces vytváří standard pro rozvoj řízení, 

který zajišťuje jednotné měření výkonu na základě uţívání stejných standardizovaných 

kritérií. 

V rámci tohoto formálního procesu: 

● se vyhodnocuje výkonnost zaměstnanců a dovednosti oproti poţadavkům na dané 

pozici, probírají se nedostatky v dovednostech a plánuje se školení či jiné aktivity 

nutné pro zlepšení těchto slabších oblastí  

● se diskutuje o aspiracích zaměstnance a krocích, které by musely být podniknuty 

s cílem dosáhnout těchto cílů, jsou-li realistické  

Proces Motiv8 se skládá ze čtyř klíčových prvků, které zajišťují sjednocení rozvoje 

řízení s potřebami podnikání na globální úrovni.  

● Kompetence (měření výkonu)  

● Dohoda o cílech a hodnocení výkonu 

● Panelová konference 

● Činnosti individuálního rozvoje 

Hodnocení manaţerů sestává z vyplnění formulářů, které jsou nezbytnou součástí 

celého procesu. Všechny formuláře Motiv8 pro Senior Management
12

 a Local 

Management 
13

jsou k dispozici pouze v anglické verzi z důvodu jejich vkládání do 

celosvětové databáze DHL. 

                                                 
11

 Deutsche Post World Net 
12

 Vyšší vedení 
13

 Obecný management 
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2.3.1.3 Motiv8 – ostatní 

 

Hodnocení nevedoucích je zpracováno novou metodikou, která vychází ze standardů 

Motiv8. Hodnocení se uskutečňuje formou individuálních hodnotících pohovorů a je 

prováděn záznam z hodnotícího pohovoru. 

 

Hodnocení zaměstnanců se zaznamená do formuláře, který obsahuje: 

● Celkové hodnocení 

● Kompetence 

● Plán rozvoje 

● Hodnocení potenciálu 

 

Tento formulář je součástí přílohy číslo 1. 

 

2.3.1.4 Hodnocení 360 - zpětná vazba 

 

Co je to 360 

 

Jedná se o moderní metodu získávání zpětné vazby pro vedoucí a manaţery. Nástroj, 

který podporuje individuální rozvoj a zlepšuje pracovní výkon. Nastavení u HR útvaru má 

širokou škálu vyuţití: součást interních výběrových řízení, kaţdoroční hodnotící pohovory, 

plán dalšího rozvoje a tréninků. 

Nástroj, včetně dotazníku, je v angličtině. 
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Co 360 získáme 

 

● Detailní přehled všech kompetencí.  

● Důleţitost kompetencí na jednotlivých pozicích. 

● Zpětná vazba o způsobilostech hodnocených. 

● Informace o úrovni způsobilostí. 

● Nejvýše a nejníţe hodnocené kompetence. 

● Oblasti rozvoje. 

● Přehled výsledků. 

● Srovnání sebehodnocení versus zpětná vazba od hodnotitelů. 

 

2.4 Hodnotící pohovor v DHL Express, s.r.o. 
 

Ve společnosti DHL Express jsem pracovala tři roky. Hodnotícího pohovoru jsem se 

zúčastnila třikrát. V této kapitole se pokusím popsat průběh hodnotícího pohovoru v DHL 

Express. 

První hodnotící pohovor se koná 6 měsíců po nástupu zaměstnance do společnosti. 

V tomto pohovoru se spíše zkoumá adaptace pracovníka ve společnosti. V tomto 

půlročním období jiţ zaměstnanec plní veškeré pracovní úkoly, zúčastňuje se školení a 

seminářů, ale za takto krátkou dobu se ještě nedá zcela hodnotit jeho pracovní výkon. 

U ostatních zaměstnanců se hodnotící pohovory provádějí jednou ročně a to vţdy 

v průběhu měsíce března. Důvodem tohoto striktně daného termínu hodnotících pohovorů 

je pravidelné roční přehodnocování mzdy, které se v DHL provádí vţdy k 1.dubnu. Při 

tomto přehodnocování mezd se zohledňuje schválený rozpočet nákladů a schválené 

procentuální rozpětí, celkové hodnocení zaměstnance, aktuální pozice základní mzdy 

zaměstnance v rámci příslušného mzdového pásma a poměr pevné a variabilní mzdy. 

Hodnotící pohovor se ve většině případů odehrává v kanceláři zaměstnance, popřípadě 

v kanceláři nadřízeného. Na základě mých zkušeností mohu říci, ţe atmosféra je 
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neoficiální a velice přátelská. Celý hodnotící pohovor se zapisuje do tzv. hodnotícího 

formuláře, který je součástí přílohy číslo 3. Po ukončení hodnotícího pohovoru je tento 

formulář třikrát vytisknut, předán hodnocenému k přečtení a podpisu. Jeden formulář je 

zaslán na personální oddělení, druhý si nechává nadřízený hodnoceného a jeden formulář 

zůstává hodnocenému. Celý hodnotící pohovor trvá jednu aţ dvě hodiny, coţ ovšem záleţí 

na pozici hodnoceného. 

 

2.4.1 Hodnotící formulář 

 

Hodnotící formulář je rozdělen do čtyř částí: 

● Celkové hodnocení 

● Kompetence 

● Plán rozvoje  

● Hodnocení potenciálu 

 

2.4.1.1 Celkové hodnocení 

 

V části celkové hodnocení se hodnotí celkový výkon hodnoceného za hodnocené 

období. Hodnotitel si můţe vybrat z pěti moţností hodnocení. 

● Překročená očekávání – vynikající výkon, hodnocený výrazně překračuje 

všechny nároky vyplývající ze současné pozice. 

● Naplněná očekávání – velmi dobrý výkon, překračuje všechny nároky 

vyplývající ze současné pozice. 

● Průměrně naplněná očekávání – dobrý výkon, dostatečně plní nároky vyplývající 

za současné pozice. 

● Částečně naplněná očekávání – menší nedostatky při plnění poţadavků 

vyplývajících ze současné pozice. 

●  Nesplněná očekávání – nesplňuje nároky současné pozice. 
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Část celkové hodnocení je dále rozdělena do tří oblastí: 

● Dosaţení stanovených cílů, hlavní úspěchy – v této části je hodnoceno dosaţení 

stanovených cílů z předchozího hodnotícího pohovoru. Dále se do této části po 

dohodě hodnotitele s hodnoceným zapisují hlavní úspěchy hodnoceného za 

předchozí období. 

● Cíle na další období – do této části hodnotitel zapíše cíle, které zaměstnanci 

udělil na další období. V této části se opět k navrhnutým cílům můţe vyjádřit i 

hodnocený. Sám hodnocený můţe navrhnout cíle, kterých by chtěl v dalším období 

dosáhnout.  

● Komentář zaměstnance – tato část je plně věnována hodnocenému, který zde má 

moţnost se vyjádřit. Zde můţe být obsaţen pozitivní i negativní komentář 

zaměstnance, ale také návrhy, které by usnadnily práci ve společnosti. 

 

2.4.1.2 Kompetence 

 

Tato část se skládá z osmi kompetencí. Kaţdá z těchto kompetencí je samostatně 

hodnocena následujícím způsobem: 

● Zcela překračuje – vynikající výkon, hodnocený výrazně překračuje všechny 

nároky vyplývající ze současné pozice. 

● Překračuje – velmi dobrý výkon, překračuje všechny nároky vyplývající ze 

současné pozice. 

● Dostatečně splněné – dobrý výkon, dostatečně plní nároky vyplývající za 

současné pozice. 

● Částečně splněné - menší nedostatky při plnění poţadavků vyplývajících ze 

současné pozice. 

● Nesplněné – nesplňuje nároky současné pozice. 

● Nerelevantní. 
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Kompetence hodnocené v této části jsou: 

 

● Orientace na zákazníka – v této části se hodnotí orientace hodnoceného na 

zákazníka (interního i externího) a jakým způsobem hodnocený naslouchá 

poţadavkům klienta a snaţí se poskytnout co nejrychlejší a nejvhodnější řešení. 

● Znalost oboru – zde je hodnocena zaměstnancova znalost v oboru a zda chápe 

především vztah mezi náklady a přínosy. Dále je hodnoceno, jakým způsobem je 

dotyčný schopen získávat informace a jak je dokáţe vyuţívat. 

● Spolupráce ve firmě – zde je hodnocena aktivní spolupráce s ostatními 

odděleními ve společnosti. 

● Orientace na výkon – zde se hodnotí schopnost zaměstnance, definovat cíle sobě 

sama. Dále je hodnocena motivace a práce pod tlakem. 

● Týmová spolupráce – zde je hodnoceno, jak hodnocený dokáţe komunikovat 

s ostatními členy týmu, jak dokáţe předávat a přijímat nové informace. 

● Přijímání zodpovědnosti – zde je hodnoceno, zda hodnocený jedná zodpovědně 

vůči klientům i společnosti, zda u klientů vzbuzuje důvěru a jedná profesionálně. 

● Proaktivní přístup – zda hodnocený přichází s novými nápady a usiluje o jejich 

realizaci. 

● Profesionalita – zde jsou hodnoceny především profesionální odborné, jazykové a 

ostatní znalosti. 

 

2.4.1.3 Plán rozvoje 

 

Plán rozvoje je stanoven na základě dohody hodnoceného a hodnotitele. V této části se 

hodnocený s hodnotitelem dohodnou na účasti na školeních, kurzech a seminářích. Na 

intranetových stránkách společnosti jsou neustále aktualizována školení pro zaměstnance. 

Z těchto školení si zaměstnance vybere to, kterého by se chtěl zúčastnit, popř. školení 

vybere nadřízený, podle jeho uváţení. 
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2.4.1.4 Hodnocení potenciálu 

 

V této části má hodnocený moţnost vyjádřit se ke stávajícímu pracovnímu zařazení. 

Má zde tři následující moţnosti: 

 

● Přehodnotit stávající pracovní zařazení. 

● Ponechat stávající pracovní zařazení. 

● Kariérový posun horizontální / vertikální. 

 

Hodnocený má moţnost volby časového horizontu a to buď do jednoho roku, nebo 

během 1-2 let. Pokud hodnocený projeví zájem o přehodnocení stávajícího pracovního 

zařazení, je tato skutečnost předána na personální oddělení, které mu následně formou e-

mailů zasílá veškeré informace o vhodných pracovních příleţitostech ve společnosti. 

Hodnotící formulář musí být podepsán jak hodnotitelem, tak hodnoceným. 

 

2.5 Průzkum 
 

2.5.1 Dotazník 

 

V předchozí kapitole popisuji hodnocení zaměstnanců ve společnosti DHL Express 

(Czech Republic) s.r.o., ve které jsem provedla také průzkum formou dotazníku. 

Tuto formu jsem zvolila z důvodu, ţe společnost DHL Express má síť poboček po celé 

republice a cílem bylo provést adekvátní průzkum celé společnosti, nejen určité části, resp. 

pobočky. Dotazníky jsem rozeslala třiceti muţům a třiceti ţenám prostřednictvím interní 

pošty v rámci celé České republiky. Jako jednu z výhod dotazníků shledávám, ţe jsou 

anonymní a dotazující má volný časový limit na jeho vyplnění. Jako nevýhodu vidím, ţe 

není moţnost, jak provést kontrolu, zda dotazovaný odpovídal na základě pravdivých 

informací. Z oslovených 60 respondentů mi vyplněný dotazník vrátilo 48 respondentů. 
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V průzkumu jsem se snaţila zjistit, zda ve společnosti DHL Express probíhají 

hodnotící pohovory pravidelně, jejich průběh a zda si jsou zaměstnanci vědomi zpětné 

vazby hodnotícího pohovoru. 

Dotazník (viz příloha číslo 1) obsahuje 15 otázek. První dvě otázky se týkají 

demografických údajů – pohlaví a věk. Zbylých 13 otázek se týká hodnotících pohovorů ve 

společnosti. 

Otázky v dotazníku týkající se hodnotícího pohovoru jsou následující: 

● Je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

● Jak často je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

● Hodnotícího pohovoru se kromě Vás účastní? 

● Je Vám předem oznámen termín konání hodnotícího pohovoru? 

● Kde hodnotící pohovor probíhá? 

● Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje hodnotitel? 

● Připravujete se na hodnotící pohovor? 

● Jak dlouho trvá hodnotící pohovor? 

● Je při hodnotícím pohovoru vyhodnoceno splnění úkolů a cílů z předchozího 

hodnotícího období? 

● Máte moţnost komentáře a návrhů při hodnotícím pohovoru? 

● Jsou Vám při hodnotícím pohovoru určena školení a cíle na další hodnotící období? 

● Máte zpětnou vazbu k hodnotícímu pohovoru? 

● Obdrţíte po skončení hodnotícího pohovoru jednu kopii vyplněného formuláře? 
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2.5.2 Úvaha o odpovědích 

 

Předpokládám, ţe zaměstnanci jsou ve firmě převáţně spokojeni. Vzhledem 

k podmínkám a situaci ve firmě jsou zaměstnanci pravidelně hodnoceni formou 

hodnotících pohovorů. Společnost DHL Express je mezinárodní společností v oblasti 

expresní přepravy kusových zásilek. Vzhledem k počtu zaměstnanců je potřeba provádět 

průběţné hodnocení zaměstnanců. 

U první otázky, která se týká pohlaví, předpokládám, ţe zaměstnanci budou přibliţně 

rovnoměrně rozloţeni. U druhé otázky, která se týká věku, předpokládám, ţe budou 

převaţovat zaměstnanci niţší věkové skupiny. Důvodem je fakt, ţe DHL preferuje mladé 

myšlení a nové nápady. 

U otázek číslo tři a čtyři „Je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor a 

jak často?“ předpokládám, ţe hodnotící pohovor je prováděn pravidelně, protoţe je 

součástí interních předpisů personálního útvaru. Vzhledem k tomu, ţe vţdy k 1.dubnu je 

prováděno pravidelné přehodnocování mezd, které vychází právě z celkového hodnocení 

zaměstnance, předpokládám, ţe hodnotící pohovor se koná u všech zaměstnanců 1x ročně. 

Myslím, ţe na některých pozicích, jako je například kurýr, muţe hodnocení probíhat méně 

často. 

U otázky číslo pět „Hodnotícího pohovoru se kromě Vás účastní?“ předpokládám, ţe 

většinou převládá hodnocení přímým nadřízeným. 

U otázky číslo šest „Je Vám předem oznámen termín konání hodnotícího pohovoru?“ si 

myslím, ţe v převáţné většině případů je termín hodnotícího pohovoru oznámen. Problém 

by mohl nastat u zaměstnanců, kteří nemají pravidelný přístup k e-mailu nebo nejsou 

dostupní na telefonu, myslím ovšem, ţe toto je minimum případů. 

U otázky číslo sedm „Kde hodnotící pohovor probíhá?“ předpokládám převahu místa 

konání v kanceláři hodnoceného. Hodnotící pohovor se můţe odehrávat i v kanceláři 

nadřízeného a to v případě, pokud hodnocený nemá vlastní kancelář. Nepředpokládám, ţe 

by se hodnotící pohovory konaly mimo firemní prostředí. 

U otázky číslo osm „Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje hodnotitel?“ 

předpokládám, ţe bude převaţovat odpověď přátelsky, jelikoţ jednou z priorit v této 
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společnosti jsou dobré mezilidské vztahy. Na druhou stranu myslím, ţe se několikrát 

objeví i odpověď formálně, jelikoţ hodnotící pohovor je formálním způsobem hodnocení 

zaměstnanců. Zde spíše záleţí na pohledu respondenta. 

U otázky číslo devět „Připravujete se na hodnotící pohovor?“ myslím, ţe bude hodně 

záleţet na povaze a cílevědomosti zaměstnance. Předpokládám, ţe většina odpovědí bude 

znít částečně. 

U otázky číslo deset „Jak dlouho trvá hodnotící pohovor?“ bude dle mého názoru 

záleţet na pracovní pozici a pracovní náplni hodnoceného. Hodnotící pohovor by ovšem 

neměl trvat méně neţ 30 minut. Myslím, ţe optimální doba je 60 – 120 minut. 

U otázky číslo jedenáct „Je při hodnotícím pohovoru vyhodnoceno splnění úkolů a cílů 

z předchozího hodnotícího období?“ bude dle mého názoru buď odpověď ano podrobně, 

nebo ano částečně. Odpověď ne, by se zde neměla objevit vůbec, jelikoţ vyhodnocení cílů 

a úkolů z předchozího období je jednou z priorit hodnotícího pohovoru. 

U otázky číslo dvanáct „Máte moţnost komentáře a návrhu při hodnotícím pohovoru?“ 

předpokládám převahu odpovědí ano, jelikoţ tato kolonka je přímo součástí hodnotícího 

formuláře. 

U otázky číslo třináct „Jsou Vám při hodnotícím pohovoru určena školení a cíle na 

další hodnotící období?“ předpokládám stejně jako u předchozí otázky odpověď ano, 

jelikoţ i tato kolonka je součástí hodnotícího formuláře. 

U otázky číslo čtrnáct „Máte zpětnou vazbu k hodnotícímu pohovoru?“ by měla 

převládat odpověď ano. Ale bohuţel si někteří zaměstnanci nejsou schopni uvědomovat 

zpětnou vazbu, proto se domnívám, ţe se zde objeví i odpověď nevím nebo dokonce ne. 

U poslední otázky číslo patnáct „Obdrţíte po skončení hodnotícího pohovoru jednu 

kopii vyplněného formuláře?“ předpokládám jasnou převahu odpovědi ano, jelikoţ 

v hodnotícím formuláři jsou zapsány úkoly a cíle na další období a kaţdý zaměstnanec by 

je měl mít k dispozici, aby mohl tyto cíle plnit. 
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3 Návrhy a doporučení  

 

3.1 Vyhodnocení průzkumu 

 

Mé předpoklady, jak budou zaměstnanci odpovídat na jednotlivé otázky v dotazníku, se 

mi potvrdily téměř ve všech bodech. Myslím, ţe zaměstnanci v DHL Express (Czech 

Republic) s.r.o. jsou ve společnosti spokojeni a pravidelně hodnoceni. 

Jak je z výsledků dotazníku zřejmé, hodnotící pohovory probíhají ve společnosti 

pravidelně a je na ně kladen velký důraz. 

 

3.2 Výsledky průzkumu 

 

Otázky týkající se hodnocení zaměstnanců ve společnosti DHL Express (Czech 

Republic) s.r.o. jsem rozeslala 30 ţenám a 30 muţům. Vyplněný dotazník mi vrátilo 21 ţen 

a 27 muţů. 

V dotazníku jsem zjišťovala věkovou strukturu zaměstnanců na pozicích středního 

managementu. Na základě mého dotazníku jsem zjistila, ţe ve společnosti je převáţná 

většina zaměstnanců ve věku do 30 let. Politika společnosti DHL preferuje zaměstnance 

mladších věkových skupin. 

Ve třetí otázce jsem zjišťovala, zda jsou hodnotící pohovory jednou z priorit 

společnosti. Na základě mého průzkumu jsem zjistila, ţe hodnotící pohovory jsou součástí 

kaţdého pracovního místa ve společnosti. Celých 100 % dotázaných odpovědělo, ţe ve 

společnosti je prováděn hodnotící pohovor, coţ potvrdilo můj předpoklad. 

 Ve čtvrté otázce jsem se zaměřila na četnost hodnotících pohovorů ve společnosti 

DHL. Jak jsem z výsledků dotazníku zjistila, ve společnosti převládá hodnocení 1x ročně. 

Společnost DHL provádí hodnotící pohovory více neţ 1x ročně ve zvláštních případech 

(např. adaptace nového pracovníka). 
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Cílem páté otázky bylo zjistit, jaké osoby se kromě hodnoceného zúčastňují 

hodnotícího pohovoru. Ve většině případů se pohovoru zúčastňuje hodnotitel, kterým je 

přímý nadřízený a hodnocený. 

Jak jsem z výsledků dotazníku zjistila, společnost DHL nepreferuje sebehodnocení, 

jehoţ hlavní nevýhodou je subjektivní zkreslení informací. 

V šesté otázce jsem chtěla zjistit, zda jsou pracovníci o hodnotícím pohovoru předem 

informováni, aby se na pohovor mohl připravit nejen hodnotitel, ale i hodnocený. Z 

výsledků výzkumu je zřejmé, ţe převáţná většina zaměstnanců je o hodnotícím pohovoru 

předem informována, tudíţ se na pohovor můţe připravit. 

V otázce číslo sedm jsem zjišťovala místo konání pohovoru. Předmětem zjištění bylo, 

zda pohovory probíhají v prostředí pro hodnoceného příjemném a známém nebo zda 

naopak probíhají v prostředí, které můţe být pro hodnoceného stresové nebo nepříjemné. 

Záměrem otázky číslo osm bylo zjistit, jak se k hodnotícím pohovorům staví nadřízený 

(hodnotitel). Myslím, ţe tato otázka je ukázkou proškolenosti a připravenosti nadřízených 

(hodnotitelů). 

Společnost by se trochu více měla zaměřit na proškolení vedoucích zaměstnanců. Podle 

19 dotázaných se hodnotitel chová při pohovoru formálně a 15 dotázaných uvádí, ţe se 

hodnotitel chová přátelsky. Myslím, ţe při hodnotícím pohovoru je důleţité, aby hodnotitel 

vystupoval přátelsky, čím uvolní napětí a nervozitu hodnoceného. 

Otázka číslo devět byla zaměřena na hodnocené pracovníky a jejich postoj 

k hodnotícím pohovorům. 25 dotázaných se na hodnotící pohovor připravuje alespoň 

částečně. 

Překvapivým zjištěním pro mě bylo, ţe 11 dotázaných se na hodnotící pohovor 

nepřipravuje vůbec. Dle mého názoru tato skutečnost svědčí o tom, ţe někteří zaměstnanci 

nechápou důleţitost hodnocení a jeho propojení s ostatními oblastmi v pracovním procesu. 

V  otázce číslo deset jsem se zaměřila na délku hodnotícího pohovoru. Převáţná část 

dotázaných odpověděla, ţe hodnotící pohovor trvá 60 aţ 120 min. Tato skutečnost je 

myslím pozitivní. Jsem toho názoru, ţe tato doba odpovídá době dobře provedeného 

hodnotícího pohovoru. 
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Velmi důleţitou shledávám otázku číslo jedenáct, jejímţ cílem bylo zjistit, zda jsou 

hodnotící pohovory uţívány správným způsobem. Při hodnotícím pohovoru by měly být 

stanoveny úkoly a cíle na další období, které by měly vést ke zkvalitnění pracovního 

výkonu hodnoceného. Je velice důleţité stanovit si tyto cíle a úkoly na určité období a po 

uplynutí tohoto období prověřit, zda toto bylo splněno. 

Ve společnosti DHL je splnění či nesplnění stanovených cílů a úkolů v převáţné 

většině kontrolováno.  

Výsledek otázky číslo 12 povaţuji za velice dobrý. 100% zaměstnanců má alespoň 

částečnou moţnost vyjádření se a komentářů. Zaměstnancům je poskytnut prostor pro 

jejich nápady a připomínky. 

Cílem otázky číslo třináct bylo zjištění, zda hodnotitelé správně vyuţívají existence 

hodnotících pohovorů. Nedílnou součástí kaţdého hodnocení je stanovení dalších kroků 

pro zvýšení kvalifikace a výkonnosti hodnoceného zaměstnance. Součástí by tedy mělo být 

konkrétní určení těchto kroků pro budoucí období. 

Velice důleţitá je zpětná vazba k hodnotícím pohovorům a to nejen pro hodnotitele, ale 

zejména pro hodnoceného. Je podstatné, aby si zaměstnanci uvědomovali význam tohoto 

pohovoru a tudíţ je nutné poskytnout jim zpětnou vazbu. 

Většina zaměstnanců ve společnosti DHL si tuto zpětnou vazbu uvědomuje. Na druhou 

stranu číslo 15, které vyjadřuje zaměstnance, kteří nevědí, zda dostávají zpětnou vazbu, je 

poněkud zaráţející. Myslím ale, ţe toto číslo je zapříčiněno lhostejností některých lidí při 

vyplňování tohoto dotazníku. 

V poslední otázce jsem chtěla zjistit, zda hodnocený obdrţí po hodnotícím pohovoru 

jednu kopii daného formuláře, popř. zápisu. Je důleţité, aby byl formulář hodnocenému 

předán, čímţ je zajištěno, ţe zaměstnanec přesně zná své stanovené cíle, úkoly, školení 

apod. na další hodnotící období. 

Jak je vidět, ve společnosti DHL toto funguje. Zaměstnanci mají k dispozici vyplněný 

formulář z hodnotícího pohovoru. 
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3.3 Návrhy a doporučení 

 

Hodnotící pohovory ve společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o. jsou 

prováděny na všech pozicích, coţ shledávám jako velice pozitivní. Z tohoto soudím, ţe pro 

společnost DHL Express je lidský faktor nejcennějším zdrojem a na personální útvar je 

kladen velký důraz. Společnost DHL Express je nadnárodní společnost, která zaměstnává 

okolo 285.000 zaměstnanců po celém světě. Pro takto velkou společnost je velice důleţité 

mít nastavena určitá pravidla a podmínky práce, mezi něţ patří právě i pravidelné 

hodnotící pohovory, které probíhají na všech pracovních pozicích. 

 

3.  Je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

 

 

Dalším pozitivem shledávám, ţe hodnotící pohovory probíhají pravidelně a to do konce 

ke konkrétnímu datu. Za povšimnutí určitě stojí i skutečnost, ţe společnost DHL Express 

provádí oficiální hodnotící pohovory i po adaptaci pracovníka. Tento krok nebývá 

samozřejmostí ve všech společnostech, coţ ovšem povaţuji za chybný krok, jelikoţ právě 

tyto pohovory nám ukazují, jak se zaměstnanec začlenil do společnosti a jakým způsobem 

zvládá svoji práci a svoji odpovědnost. 

4. Jak často je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 
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Co se týká účastníků hodnotících pohovorů, ve společnosti DHL Express se hodnocení 

ve většině případů zúčastňuje zaměstnanec jako hodnocený a nadřízený jako hodnotitel. 

Zde bych navrhovala i jiné formy hodnocení, jako např. hodnocení spolupracovníky nebo 

hodnocení klienty. Při dnešní přesycenosti trhu je určitě dobré mít i recenze právě od 

klientů, kteří jsou klíčovým zdrojem celého obchodu společnosti a právě oni nám mohou 

poskytnout poţadovaný názor na práci zaměstnanců. Tuto formu hodnocení bych 

navrhovala provádět přibliţně jednou za dva roky a to formou, která by klienty příliš 

nezatěţovala, ale naopak. Jednou z forem tohoto hodnocení by mohlo být vyplnění 

dotazníku, který by se týkal daného zaměstnance (např. obchodního zástupce, kurýra) a byl 

by součástí soutěţe, které tato společnost pro své klienty realizuje pravidelně. Společnost 

DHL Express nabízí svým klientům mnoho různých druhů soutěţí, kde například sbírají 

body za kaţdou odeslanou zásilku a při dosaţení určitého počtu bodů, si mohou objednat 

libovolný předmět z E-Shopu
14

, které společnost nabízí. Těchto soutěţí bych vyuţila právě 

i pro tuto formu hodnocení, kdy potřebujeme získat pohled klienta na zaměstnance 

společnosti. Navrhovala bych tedy, aby byl krátký dotazník součástí právě této soutěţe, 

kdy po jeho vyplnění by se klientovi na účet připsaly další body, stejně jako za odeslání 

zásilky. Tato forma nikoho neobtěţuje a klient můţe dotazník vyplnit ve chvíli, kdy on 

sám bude chtít a nebude časově omezen.  

 

5. Hodnotícího pohovoru se kromě Vás účastní 

 

 

Jako další výhodu shledávám skutečnost, ţe zaměstnanci jsou o termínu 

hodnotícího pohovoru informováni. Hodnotící pohovor by neměl být brán na lehkou váhu 

a jak hodnotitel, tak i hodnocený by se na něj měli adekvátně připravit. Jako formu sdělení 

                                                 
14

 Internetový obchod s dárkovými předměty 
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termínu hodnotícího pohovoru bych doporučila sdělení v elektronické podobě, jelikoţ 

právě tento způsob komunikace je v současnosti jedním z nejuţívanějších a nejrychlejších 

forem komunikace. Sdělení termínu hodnocení by mělo být zasláno v samostatném mailu, 

nemělo by se stát, ţe hodnotitel toto sdělení přidá k jinému sdělení, aby nedošlo 

k přehlédnutí termínu. Informace o termínu hodnotícího pohovoru by měla být stručná a 

zřetelná, měla by obsahovat termín, místo a čas konání. V příloze mailu by mohl být zaslán 

formulář z předchozího hodnocení, aby i zaměstnanec měl moţnost připravit si předem 

odpovědi na poţadavky z předchozího hodnocení. 

 

6. Je Vám předem oznámen termín konání hodnotícího pohovoru? 

 

 

Trochu mě zarazily výsledky otázky číslo osm „Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje 

hodnotitel?“, kdy 13 respondentů odpovědělo, ţe hodnotitel se chová dle jeho aktuální 

nálady. Myslím, ţe tomuto by se kaţdý hodnotící pohovor měl vyhnout. Hodnotitelé by 

měli být proškoleni a znát důvody hodnotících pohovorů. Při hodnocení by se měli 

vyhnout osobním názorům na hodnoceného. Měli by chápat, ţe hodnotí znalosti, 

dovednosti a výsledky práce svých podřízených. Hodnotící pohovory slouţí k dalšímu 

rozvoji jak pracovníka, tak i celé firmy a hodnotitelé by toto měli mít na mysli a měli by se 

vyvarovat osobním střetům. V tomto ohledu bych tedy doporučila proškolení hodnotitelů a 

kladla bych důraz na to, aby hodnotící pohovory nebyly brány na lehkou váhu. Jako 

opatření pro předcházení nevhodného chování hodnotitele bych doporučila kontrolu ze 

strany personálního útvaru. Kaţdý zaměstnanec by měl mít moţnost vyjádření své 

případné nespokojenosti s průběhem hodnotícího pohovoru či s nevhodným chováním 

hodnotitele. Hodnotitel by měl o této moţnosti vědět, čímţ by se zabránilo neţádoucímu 

průběhu. 
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8. Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje hodnotitel? 

 

 

Dále mě překvapili výsledky otázky číslo devět „Připravujete se na hodnotící 

pohovor?“. Nejen hodnotitel, ale i hodnocený by měl být seznámen s důvody, proč 

hodnocení probíhá. Obávám se, ţe velká část hodnocených chápe hodnocení jako nutnost a 

nechápou, ţe z hodnocení plynou výhody hlavně zaměstnancům. Hodnocení by měli mít 

k dispozici zápis z předešlého hodnocení, kde jsou navrţena opatření a doporučení. Právě 

tímto by se měl kaţdý hodnocený řídit a snaţit se splnit úkoly, které jim v předešlém 

hodnocení byly stanoveny. Doporučovala bych, aby personální útvar zaměstnance více 

informoval o zpětné vazbě a to například tím, ţe by k seznamu nabízených školení přidával 

doporučení, která školení danému zaměstnanci doporučují na základě výsledků 

z hodnotícího pohovoru. Toto sdělení by mělo být samozřejmě určeno jen konkrétnímu 

pracovníkovi, kterého se týká. 

 

9. Připravujete se na hodnotící pohovor? 

 

 

Dále bych doporučila více se zaměřit na kontrolu plnění stanovených úkolů 

z předchozího hodnocení. Z výzkumu vyplývá, ţe více neţ u poloviny respondentů dochází 
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k této kontrole jen velmi zběţně. Splnění cílů z předchozího období by mělo být probráno 

detailně. Na základě splnění či nesplnění úkolů z daného období, se odvíjí i další činnosti 

jako je například odměňování, povýšení a podobně. Z tohoto důvodu by měla být kontrola 

podrobná a měla by být úvodní částí kaţdého hodnotícího pohovoru. 

 

11. Je při hodnotícím pohovoru vyhodnoceno splnění úkolů a cílů z předchozího 

hodnotícího období? 

 

 

Osobně bych dále doporučovala zdůraznit zpětnou vazbu. Jak je zřejmé z výsledků 

dotazníku, ne všichni zaměstnanci jsou si vědomi zpětné vazby. Tato chyba je dle mého 

názoru jak na straně hodnotitele, tak na straně hodnoceného. Myslím si, ţe v některých 

případech je hodnotící pohovor vnímán jako povinnost a někteří lidé si neuvědomují, ţe na 

základě hodnotícího pohovoru je posuzována budoucí kariéra zaměstnanců a celkový 

rozvoj firmy. 

V oblasti hodnocení zaměstnanců jsou stále moţnosti zlepšování. Doporučuji zaměřit 

se především na proškolení hodnotitelů a informovanost zaměstnanců, kteří by měli znát 

důvody, proč k hodnocení dochází, a měli by se řídit stanovenými úkoly, které vyplynou 

z hodnotícího pohovoru. 
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4 Závěr 

 

Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, ţe zaměstnanci jsou nejcennějším zdrojem 

organizace. Firmy se nemohou spoléhat na to, ţe si své zaměstnance udrţí pouze 

dodrţováním povinností vyplývajících ze zákona. Do popředí řízení kaţdé organizace se 

dostává personální útvar, který se kromě jiného zabývá péčí o zaměstnance. Hodnocení 

zaměstnanců je základem pro motivaci, odměňování, přemisťování a vzdělávání 

zaměstnanců. Aby byli zaměstnanci spokojeni, je nutné provádět pravidelné a důkladné 

hodnocení a s dokumenty získanými tímto hodnocením by měl dále pracovat personální 

útvar. 

Hodnocení můţe probíhat různými hodnotícími metodami, ale většinou se pouţívá 

kombinace několika metod. Jakou metodu si daná organizace zvolí, je závislé na potřebách 

a podmínkách organizace. Hlavní úlohu při hodnocení hraje bezprostřední nadřízený, který 

provádí hodnotící pohovor, vyhodnocuje a hledá další opatření ke zlepšení pracovního 

výkonu. Hodnotit mohou samozřejmě i jiné osoby (externí specialista, personalista, 

spolupracovníci, podřízení apod.), ale ve většině firem převládá hodnocení nadřízeným 

hodnoceného.  

Je také velmi důleţité, aby byl hodnotící pohovor dostatečně připraven a naplánován. 

Samotné hodnocení lze rozdělit do tří období – přípravné období, období pro získávání 

podkladů a informací a vyhodnocující období. 

V úvodní části jsem popsala společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o., také 

jsem se zaměřila na personální útvar, jeho rozdělení a rozdělení kompetencí jednotlivých 

oddělení. Připojila jsem také strukturu personálního oddělení v DHL Express. 

Dále jsem se zaměřila na metody hodnocení pouţívané v DHL Express. V neposlední 

řadě jsem se soustředila na samotný hodnotící pohovor, který je jedním z nejdůleţitějších 

bodů hodnocení zaměstnanců. Do přílohy jsem přidala formulář pouţívaný v DHL 

k hodnocení zaměstnanců a snaţila jsem se popsat jednotlivé části tohoto formuláře. 

Součástí diplomové práce je dotazník, ve kterém jsem zkoumala, zda ve společnosti 

DHL Express probíhají hodnotící pohovory pravidelně, průběh pohovorů a zda jsou si 

zaměstnanci vědomi zpětné vazby hodnotícího pohovoru. 
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Dle vyhodnocení dotazníku jsem zjistila, ţe hodnocení probíhá periodicky, ve většině 

případů jsou zaměstnanci s průběhem hodnocení spokojeni, mají moţnost diskuze a 

částečně si uvědomují zpětnou vazbu. 
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Přílohová část 

Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK 

 

Hodnocení zaměstnanců ve společnosti DHL Express (Czech Republic), s.r.o. 

1. Pohlaví 

a) Muţ 

b) Ţena 

 

2. Věková skupina 

a) Do 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 51 – 50 let 

d) Nad 50 let 

 

3. Je v ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

a) Ano 

b) Ne 

 

4. Jak často je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

a) 1x ročně 

b) 2x ročně 

c) Jinak 
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5. Hodnotícího pohovoru se kromě Vás účastní 

a) Přímý nadřízený 

 b) Spolupracovníci 

c) Podřízení 

d) Je preferováno sebehodnocení 

 

6. Je Vám předem oznámen termín konání hodnotícího pohovoru? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy 

 

7. Kde hodnotící pohovor probíhá? 

a) V mé kanceláři 

b) V kanceláři nadřízeného 

c) Mimo firmu 

d) Jinde 

 

8. Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje hodnotitel? 

a) Formálně 

b) Přátelsky 

c) Podle nálady 

d) Jinak 
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9. Připravujete se na hodnotící pohovor? 

a) Ano 

b) Ne  

c) Částečně 

 

10. Jak dlouho trvá hodnotící pohovor? 

a) Do 30 min 

b) 30 aţ 60 min 

c) 60 aţ 120 min 

d) Nad 120 min 

 

11. Je při hodnotícím pohovoru vyhodnoceno splnění úkolů a cílů z předchozího 

hodnotícího období? 

a) Ano, podrobně 

b) Ano, velmi stručně 

c) Ne 

 

12. Máte možnost komentáře a návrhu při hodnotícím pohovoru? 

a) Ano 

b) Částečně 

c) Ne 
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13. Jsou Vám při hodnotícím pohovoru určena školení a cíle na další hodnotící 

období? 

a) Ano  

b) Ne 

c) Někdy 

 

14. Máte zpětnou vazbu k hodnotícímu pohovoru? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

15. Obdržíte po skončení hodnotícího pohovoru jednu kopii vyplněného 

formuláře? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ano, ale jen na vyţádání 
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Příloha č. 2 

Grafické vyhodnocení dotazníku 

1. Pohlaví 

Muţ 27 

Ţena 21 

 

 

 

2. Věková skupina 

Do 30 let 22 

31 – 40 let 18 

41 – 50 let 8 

Nad 50 let 0 
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3.  Je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

Ano 48 

Ne 0 

 

 

 

4. Jak často je ve společnosti DHL Express prováděn hodnotící pohovor? 

1x ročně 41 

2x ročně 7 

Jinak 0 
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5. Hodnotícího pohovoru se kromě Vás účastní 

Přímý nadřízený 39 

Spolupracovníci 5 

Podřízení 3 

Je preferováno sebehodnocení 1 

 

 

 

6. Je Vám předem oznámen termín konání hodnotícího pohovoru? 

Ano 44 

Ne 0 

Někdy 4 
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7. Kde hodnotící pohovor probíhá? 

V mé kanceláři 28 

V kanceláři nadřízeného 11 

Mimo firmu 7 

Jinde 2 

 

 

 

8. Jak při hodnotícím pohovoru vystupuje hodnotitel? 

Formálně 19 

Přátelsky 15 

Podle nálady 13 

Jinak 1 
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9. Připravujete se na hodnotící pohovor? 

Ano 12 

Ne  11 

Částečně 25 

 

 

 

10. Jak dlouho trvá hodnotící pohovor? 

Do 30 min 5 

30 aţ 60 min 14 

60 aţ 120 min 23 

Nad 120 min 6 
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11. Je při hodnotícím pohovoru vyhodnoceno splnění úkolů a cílů z předchozího 

hodnotícího období? 

Ano, podrobně 21 

Ano, velmi stručně 25 

Ne 2 

 

 

 

12. Máte možnost komentáře a návrhu při hodnotícím pohovoru? 

Ano 39 

Částečně 9 

Ne 0 
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13. Jsou Vám při hodnotícím pohovoru určena školení a cíle na další hodnotící 

období? 

Ano  35 

Ne 1 

Někdy 12 

 

 

 

14. Máte zpětnou vazbu k hodnotícímu pohovoru? 

Ano 24 

Ne 9 

Nevím 15 
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15. Obdržíte po skončení hodnotícího pohovoru jednu kopii vyplněného formuláře? 

Ano 43 

Ne 1 

Ano, ale jen na vyţádání 4 
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Příloha č. 3 

Jméno, příjmení hodnoceného:  Hodnocené období  

od - do: 

 

KID 

hodnoceného: 

   

1. Celkové hodnocení 

Výrazně překročená očekávání = vynikající výkon, výrazně překračuje všechny nároky vyplývající ze současné pozice. 

Překročená očekávání   = velmi dobrý výkon, překračuje všechny nároky vyplývající ze současné pozice. 

Naplněná očekávání  = dobrý výkon, dostatečně plní nároky vyplývající ze současné pozice. 

Částečně naplněná očekávání  = menší nedostatky při plnění požadavků vyplývajících ze současné pozice. 

Nesplněná očekávání   = nesplňuje nároky současné pozice. 

 

OČEKÁVÁNÍ:   Výrazně překročená   Překročená  Naplněná  Částečně naplněná   Nesplněná 

 

Dosaţení stanovených cílů, hlavní úspěchy 

 

 

 

 

 

 

Cíle na další období 

 

 

 

 

 

 

Komentář zaměstnance 
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2. Kompetence 

Zhodnoťte následující kompetence, u každé je popsáno odpovídající chování. 

Výrazně překročená očekávání = vynikající výkon, výrazně překračuje všechny nároky vyplývající ze současné pozice. 

Překročená očekávání   = velmi dobrý výkon, překračuje všechny nároky vyplývající ze současné pozice. 

Naplněná očekávání   = dobrý výkon, dostatečně plní nároky vyplývající ze současné pozice. 

Částečně naplněná očekávání  = menší nedostatky při plnění požadavků vyplývajících ze současné pozice. 

Nesplněná očekávání   = nesplňuje nároky současné pozice. 

 

 

 

Kompetence Komentář, popis konkrétního příkladu   

Orientace na zákazníka    

Aktivně rozvíjí vztahy se zákazníky (interními a 

externími) tím, ţe jim naslouchá a snaţí se porozumět. 

Předvídá potřeby zákazníka a nabízí mu vhodné řešení. 

Dodrţuje postupy, zajišťující kvalitu výkonu. 

   

Znalost oboru     

Zná a dodrţuje poţadavky a procedury související s 

výkonem pracovní pozice. Firemní zdroje vyuţívá 

přiměřeným způsobem, hledá řešení s ohledem na 

náklady. Dokáţe informace získávat, analyzovat, 

vyvozovat z nich logické závěry a učit se ze zkušeností.  

   

Spolupráce ve firmě    

Aktivně spolupracuje napříč firmou, se zaměstnanci 

jiných oddělení, divizí, příp. zemí. Proaktivně sdílí 

informace a napomáhá integraci uvnitř celé skupiny. 

   

Orientace na výkon    

Definuje cíle výkonu sobě sama, případně druhým. Je 

zaměřený na dosahování výsledků, je schopen podávat 

dobrý výkon i pod tlakem. 

   

Týmová spolupráce    

Aktivně komunikuje, předává a sdílí získané znalosti a 

informace. Je ochoten naslouchat a učit se od ostatních, 

vyhledává zpětnou vazbu. Efektivně pracuje ve své 

skupině, s kolegy, nadřízenými. Oceňuje přínos kaţdého 

člena týmu. Přijímá společnou dohodu. Případně vede 

tým. 
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Přijímání zodpovědnosti    

Jedná zodpovědně, plní závazky a dohody, postupuje v 

souladu s firemními procedurami. Vzbuzuje u jiných 

důvěru ve vlastní profesionalitu, čestnost, odbornost  

a schopnost dosahovat výsledky. Organizuje si práci a čas 

co nejefektivněji. 

   

Proaktivní přístup    

Usiluje o neustálé zlepšování, přináší vlastní nápady, 

hledá nové metody a způsoby, jak zlepšit současný stav. 

Snadno a rychle přijímá změny a nové úkoly. 

   

Odborné kompetence    

Má profesionální odborné, jazykové a ostatní znalosti a 

dovednosti, potřebné pro výkon práce, které si trvale 

aktivně prohlubuje. 
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33..  PPlláánn  rroozzvvoojjee  ((ssttaannoovveenn  nnaa  zzáákkllaadděě  ddoohhooddyy  hhooddnnoocceennééhhoo  aa  hhooddnnoottiitteellee))                                        

 

Oblasti rozvoje 

 

Kroky/ 

účast manažera 

Datum  

plnění 
Komentář k průběhu 

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

44..  HHooddnnoocceenníí  ppootteenncciiáálluu  

 přehodnotit stávající pracovní zařazení 

  ponechat stávající pracovní zařazení    

 kariérový posun horizontální/vertikální  

 do 1 roku 

 během 1-2 let 

 

Podpisy  

 

Jméno hodnoceného: 

 

 Datum, podpis:  

    

Jméno hodnotitele: 

 

 Datum, podpis:  

 

 


