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1 Úvod 
 

Lidské zdroje patří v současnosti bezpochyby k tomu nejdůležitějšímu, čím firma 

disponuje. Vždyť právě člověk, představující lidskou pracovní sílu, tvoří hlavní výrobní 

vstup a motor organizace. Pomáhá prostřednictvím svého výkonu k dosahování 

organizačních cílů. Aby však podával žádoucí výkon je nutné člověka dostatečně 

motivovat. Jedním z řady  stimulů je i spravedlivá odměna za vykonanou práci na základě 

objektivního a spravedlivého hodnocení. Je-li hodnocení prováděno systematicky správně, 

spravedlivě a také objektivně,  má pozitivní motivační účinek na výkon člověka. 

V opačném případě dochází k demotivaci pracovníků,  jejich nespokojenosti                        

a k celkovému poklesu výkonnosti organizace. 

 
Hodnocení se však nevztahuje jen na posouzení pracovního výkonu. Slouží rovněž ke 

zjištění potřeby rozvoje pracovníka a jeho výsledky jsou využity i v dalších personálních 

oblastech. Proto je důležité mít dobře nastaven systém hodnocení pracovního výkonu. 

 
Diplomová práce je zaměřena na popis a analýzu systému hodnocení pracovního 

výkonu, jeho objektivnost a provázanosti na systém odměňování firmy. Práce je 

rozčleněna do pěti částí, z nichž první část tvoří úvod a poslední  závěr. 

 
Aby byl systém hodnocení efektivní, je potřeba důsledné přípravy zahrnující stanovení 

kritérií hodnocení, výběr vhodných metod hodnocení, postupů hodnotitelů apod. Důležitou 

roli hraje rovněž znalost provázanosti hodnocení pracovního výkonu s dalšími 

personálními činnostmi včetně jeho vazeb na systém odměňování, jenž má důležitý 

motivační charakter. Druhá část je proto věnována teoretickým východiskům vztahující se 

k této přípravě. 

 
Třetí, analytická, část je zaměřena na analýzu současné situace ve vybrané společnosti. 

Dále je proveden dotazníkový průzkum a jeho vyhodnocení ke zjištění, jak jsou jednotlivé 

složky hodnotícího procesu vnímány zaměstnanci.  

 
Na základě dotazníkového průzkumu, jeho vyhodnocení a porovnání získaných údajů    

s teorií, jsou ve čtvrté části poskytnuty návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího 

systému hodnocení. 
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Cílem diplomové práce je provést analýzu současného systému hodnocení pracovního 

výkonu a s ním souvisejícím odměňování ve vybrané společnosti. Na základě zjištěných 

informací pak navrhnout opatření a doporučení vedoucí k zefektivnění systému hodnocení 

ve  společnosti.  
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2 Teoretická východiska 
 

2.1 Pojetí hodnocení zaměstnanců 
 

Hodnocení zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších činností řízení lidských zdrojů. 

Pomáhá vhodně spojovat pracovníka s pracovními úkoly (víme, že je zvládne bez větších 

problémů). Umožní nám optimálně využít schopnosti,  kterými disponuje, formovat 

pracovní týmy, efektivně vést lidi a vytvářet „zdravé“ mezilidské vztahy. Nezanedbatelný 

přínos je  i v realizaci personálního a sociálního rozvoje pracovníků.  

 
Pojem hodnocení zaměstnanců je rozebírán v mnoha publikacích. Proto existuje  celá 

řada jeho definic. Dle Koubka (2001, str. 194) „je hodnocení pracovníků velmi důležitá 

personální činnost zabývající se: 

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

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke 

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

přichází do styku, 

b) sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi, 

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

napomoci.“ 

 
V dnešní době je hodnocení považováno za velmi účinný nástroj, jak pracovníky 

kontrolovat, usměrňovat a především motivovat k pracovnímu výkonu. Protože je-li 

pracovník  spravedlivě ohodnocen, motivuje ho to k lepším pracovním výkonům a naopak. 

Jde o důležitou  personální činnost manažerů. Kromě motivace pracovníků k pracovním 

výkonům, získáváme hodnocením řadu informací využitelných v dalších personálních 

činnostech jako jsou: 

- kvalitní rozmísťování, 

- povyšování, 

- vzdělání a rozvoj, 

- odměňování apod. 
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Koubek (2001, str. 204) na Obr. 2. 1 zachycuje, jak motivující vedení (manažeři) 

působí na pracovní výkon zaměstnance v průběhu roku. Tento výkon je průběžně 

hodnocen a na základě něho je pak zaměstnanec odměňován. Dále je zjišťována potřeba 

vzdělání a rozvoje zaměstnance. Ta je poté realizována na základě dohody o pracovním 

výkonu, vzdělávání  a rozvoji. 

 
Hodnocením je také zjištěno, jaký lidský potenciál má firma k dispozici, což má 

velký význam při řízení pracovního výkonu. 

 
Obr. 2. 1  Řízení pracovního výkonu 

 

Zdroj: Koubek (2001, str. 204) 

 

2.2 Cíl hodnocení pracovníků 
 

Cílem hodnocení pracovníků  je objektivně zhodnotit pracovní výkon zaměstnance. 

Do jaké míry zvládá nároky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké 

Dohoda (smlouva)  o 
pracovním výkonu, 
vzdělávání a rozvoji 

Motivující vedení 

Pracovní výkon 
zaměstnance v průběhu 
roku a jeho sledování 

Hodnocení pracovního 
výkonu 

Odměňování 
zaměstnanců 

Vzdělání a rozvoj 
zaměstnanců 
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jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům na pracovišti, klientům a dalším osobám, s nimiž 

přichází zaměstnanec do styku. Hodnocení se tedy nezaměřuje pouze na pracovní výkon, 

nýbrž také na pracovní a sociální chování, jeho znalosti, dovednosti či charakteristiky 

zaměstnance (důležité pro zjištění zda jsou v souladu s budoucími cíli).  Zjišťuje potenciál 

a rezervy pracovníka (potřeby  vzdělávání) či jeho další možné uplatnění v organizaci. 

Vede k odhalení zájmů a potřeb zaměstnanců a jejich očekávání, což je významné pro 

motivační řízení. V současnosti se hodnocení stává stále více prostředkem dosažení 

loajality zaměstnanců k firmě a získání konkurenceschopnosti podniku.  

 
Pokud je hodnocení prováděno správně, přináší užitek jak zaměstnancům, jejich 

nadřízeným, tak i celé organizaci. Umožňuje zpětnou vazbu jak pro nadřízeného, který tím 

poznává své zaměstnance a v souladu s jejich zájmy podporuje jejich osobní rozvoj, tak 

pro podřízené, kteří mají prostor pro vyjádření svých názorů týkající se podpory ze strany 

vedoucího apod. Velký význam má rovněž pro organizaci, která zpětnou vazbou získává 

informace jestli efektivně funguje její systém řízení organizace, systém hodnocení, jak na 

něj reagují a vnímají ho její zaměstnanci. Názory zaměstnanců jsou velmi důležitým          

a cenným zdrojem informací, využívaných ke zlepšení systému řízení a zvýšení jeho 

efektivnosti.  

 
Shrneme-li následující poznatky, tak hodnocení pracovního výkonu slouží k: 

- dosažení vyššího pracovního výkonu zaměstnanců, 

- získání podkladů pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci, postihu za 

práci špatnou, případně hledání řešení nedostatků, 

- vytvoření motivačních nástrojů, 

- zlepšování podnikové kultury a komunikace. 

 

2.3 Funkce hodnocení 
 

Hodnocení zaměstnanců v sobě skrývá řadu funkcí, které umožňují sledování 

pracovního výkonu a jeho ovlivňování. Stýblo (1993) rozlišuje tyto funkce: 

a) Poznávací – tato funkce spočívá v průběžném sledování pracovního výkonu           

a jednání pracovníka dle stanovených kritérií. Identifikuje jeho přednosti,               

nedostatky a potřebu dalšího rozvoje. 

b) Srovnávací – umožňuje porovnání výkonu pracovníka s jinými srovnatelnými 
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výkony, s výkony z předchozích období apod. 

c) Regulační – na základě výsledků hodnocení je např. pracovník přemístěn na 

místo, které lépe odpovídá jeho schopnostem, dovednostem, 

d) Stimulační – hodnocení stimuluje pracovníka k požadovaným výkonům             

a chování.  

 

2.4 Druhy hodnocení 
 

Ačkoliv se neustále bavíme o hodnocení pracovního výkonu, nelze uvažovat jen                

o pracovním výkonu jako výsledku práce. Koubek (2001, str. 195) jej charakterizuje jako 

„výkon, který je pro účely hodnocení chápán v podstatně širším slova smyslu, tj. jako 

jednota výsledků práce, pracovního a sociálního chování i schopností a charakteristik 

osobnosti majících vztah k vykonávané práci a k podmínkám a prostředí, v nichž se práce 

vykonává.“ 

Dle Koubka (2001) rozlišujeme tyto druhy hodnocení – formální a neformální 

hodnocení pracovníků. 

 

Formální hodnocení pracovníků 

 
Formální hodnocení je přímo vázáno na pracovní výkon. Zaměřuje se buď na 

výsledky práce (množství, kvalita, aj.), které jsou měřitelné a objektivní nebo na chování 

pracovníka (jeho iniciativa, schopnost vést, rozhodovat, píle, ochota, postoje aj.), u kterého 

se uplatňuje i subjektivní přístup k hodnocení a které je problémovější z hlediska měření. 

Hodnotí se rovněž schopnosti či osobnost pracovníka, a to zda odpovídají formálním 

požadavkům specifikace pracovního místa a požadavkům týmu. Není ovlivňováno 

momentálními náladami hodnotícího, je racionální, objektivní. Je systematické, plánovité    

a většinou se uskutečňuje v pravidelných periodikách. Z každého formálního hodnocení 

bývá vyhotoven záznam, který je součástí osobní karty zaměstnance. Tyto záznamy pak 

mohou být využívány jako podklady pro další personální činnosti vztahující se 

k jednotlivci. V některých případech slouží jako příležitostné hodnocení. Jedná se např.      

o situace ukončování pracovního poměru zaměstnance nebo při zjištění velkých výkyvů 

v pracovním výkonu. 
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Neformální hodnocení pracovníků 
 

Neformální hodnocení představuje subjektivní hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným v průběhu vykonávání práce. Je součástí přirozené interakce mezi vedoucím    

a podřízeným. Má příležitostnou povahu a je ovlivňováno momentální situaci, pocity          

a náladami nadřízeného. Nezávisí tedy na konečném pracovním výkonu nebo na chování 

pracovníka. Neformální hodnocení se nezaznamenává a zpravidla není podkladem pro 

personální rozhodnutí. 

  

2.5 Možnosti využití informací získaných  hodnocením 
 

Jak již bylo zmiňováno, v úvodu teoretické části, je hodnocení pracovního výkonu 

jednou z řady činností systému řízení lidských zdrojů. Hodnocením získané informace jsou 

pak využívány při nejrůznějších činnostech  systému hodnocení pracovního výkonu. Obr. 

2.2 zachycuje činnosti od nejdůležitějších až po ty nejméně důležité. 

 

Obr. 2. 2 Možnosti využití informací hodnocení podle důležitosti  

 

Zdroj: Milkowich, Boudreau (1993, str. 148) 

 

2.6 Požadavky na systém hodnocení 
 

Aby byl systém hodnocení efektivní je potřeba dodržovat určité požadavky, které 

jsou na něj kladeny. 

Mezi nejvýznamnější Dvořáková (2007) řadí: 

Nejdůležitější 

Nejméně důležité 

Zvýšení pracovních výkonů 
Odměňování podle zásluh 
Rozhodování a povýšení pracovníků 
Poskytování rad zaměstnancům 
Motivace pracovníků 
Hodnocení schopností pracovníků 
Zjišťování, kdy je třeba poskytnout školení 
Zlepšování vztahů mezi zaměstnanci a vedoucími 
Spolupráce při stanovení cílů kariéry zaměstnance 
Zvýšení efektivnosti práce 
Rozhodování o přemisťování pracovníků 
Rozhodování o ukončení pracovního poměru 
Podpora dlouhodobého plánování 
Hodnocení procesu příjímání pracovníků 
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- určit úroveň pracovního výkonu a kvality práce, 

- zjistit silné a slabé stránky pracovníka (hodnotit jak pozitivní, tak i problémové  

oblasti výkonu a jednání zaměstnance, podat doporučení na odstranění zjištěných 

nedostatků a stanovení kroků vedoucí ke zlepšení pracovního výkonu – vzdělání, 

rekvalifikace apod.), 

- identifikovat výkonnostní potenciál pracovníka (zhodnotit, kde jsou jeho hranice, 

jaké má rezervy ve výkonu a na základě toho podat návrhy na setrvání, přeložení 

na náročnější či méně náročnou práci), 

- umožnit pracovníkovi zlepšení pracovního výkonu (v případě zjištěných rezerv), 

- získat informace pro odměňování dle individuálního pracovního výkonu, 

- identifikovat potřeby zvyšování kvalifikace a možnosti dalšího postupu, 

- zvýšit úroveň a účinnost motivace k výkonu, ke zvyšování kvalifikace a loajality 

k zaměstnavateli (pracovník musí vnímat, že je jeho výkon průběžně ohodnocen), 

- získat informace o názorech pracovníků, jejich spokojenosti a nespokojenosti 

(pracovníci musí vědět, že budou vyslyšeni a vedení se bude zaobírat jejich 

názory). 

 

2.7 Efektivní hodnocení výkonu  
  

Jestliže se chystáme provádět hodnocení výkonů zaměstnanců, je důležité, aby bylo 

provedeno správně a pečlivě.   

Návod, kde začít, poskytne následujících deset kroků vedoucích k efektivnímu 

hodnocení výkonnosti dle  internetového portálu Creative Financial Staffing (2007): 

 
1) Komunikovat očekávání – zaměstnanec by měl být (již od prvního dne 

v zaměstnání) informován o  tom, jaká výkonnost a co (vychází to z popisu 

práce) je od něho očekáváno. Pracovní povinnosti se můžou měnit, proto je 

potřeba čas od času tyto změny konzultovat, abychom se ujistili, že 

zaměstnanec ví, co se od něho očekává.   

2) Sledovat a dokumentovat výkon po celý rok – manažeři musí sledovat                    

a dokumentovat zaměstnancům pracovní výkon a jeho chování průběžně.                

I zdánlivě „nedůležité“ přestupky by měly být zdokumentovány tak, aby byly 

v budoucnu (v případě potřeby) k dispozici. Jelikož žádný z manažerů není 

schopen zapamatovat si všechny události, které nastaly u jednotlivých 
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zaměstnanců v průběhu roku. Kompletní dokumentace tedy pomáhá hodnotiteli 

připomenout události, které nastaly v průběhu celého roku tak, aby roční 

hodnocení  mohlo být založeno na listinných důkazech o výkonnosti.  

3) Upozorňovat a poskytovat poradenství v případě potřeby – neměli bychom 

čekat až na roční hodnocení výkonnosti zaměstnance pokud se vyskytují 

výkonnostní problémy, jelikož to už může být pozdě. Když dokumentace 

naznačuje problémy ve výkonu či chování, měl by manažer poradit a vysvětlit 

co je potřeba zlepšit. Ústní a písemné varování by mělo být používáno tak 

často, jak je potřeba k dosažení správného výkonu a musí být vždy 

dokumentováno v osobním spise zaměstnance. 

4) Přezkoumání všech dostupných dokumentů – před hodnocením výkonnosti, 

musí být přezkoumána veškerá dostupná dokumentace týkající se výkonu 

zaměstnance. Čím více je dokumentace kompletní, tím přesnější a objektivní 

hodnocení výkonnosti bude. 

5) Mít kompletní formuláře hodnocení výkonnosti – ty by měly být dokončeny 

přibližně jeden týden před plánovaným setkáním,  týkajícího se hodnocení 

výkonu, se zaměstnancem. To dává dostatek času k přezkoumání veškeré 

dokumentace. Narychlo dokončené formuláře hodnocení výkonnosti mohou být 

nepřesné nebo neúplné.  

6) Získat odborný posudek – po vyplnění formuláře hodnocení výkonnosti, 

diskutovat vaše hodnocení s jiným manažerem. Cílem tohoto kroku je snížení 

subjektivity posuzování výkonnosti a vyvarování se chyb hodnotitele v procesu 

hodnocení. 

7) Buďte konkrétní – v průběhu hodnocení, které řeší dané problémy výkonu, 

včetně dat, času a konkrétních příkladů týkajících se pracovních výsledků          

a chování. Zejména sdělit co zaměstnanec musí udělat pro zlepšení                     

a poskytnout mu návrhy k dosažení tohoto zlepšení. Stanovit časový rámec pro 

dosažení cílů a určení termínů následných setkání v případě potřeby, 

8) Zdůrazňovat potřebu zlepšení – oblasti pro zlepšení můžeme zařadit do jedné ze 

tří kategorií: 

a) nutnost okamžitého zlepšení k udržení si práce, 

b) potřeba zlepšení výkonu zaměstnance k dosažení „vyšší úrovně“ 

výkonnosti, 
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c) návrhy a pomoc zaměstnanci vykonávat práci ještě lépe tak, aby mohl 

postupovat na vyšší pozice a přebírat větší odpovědnost. 

9) Dát zaměstnanci možnost vysvětlení – umožnit zaměstnanci reagovat na 

hodnocení. Připomínky zaměstnanců zachytit v osobním spise. 

10) Shrnout hodnocení – ujistěte se, že zaměstnanec plně chápe, co bylo projednáno 

v hodnocení, co se očekává a následky při nedodržení cílů. Zaměstnanec by 

neměl nikdy opustit hodnocení s pocitem nejistoty. 

 

2.8 Sledované kritéria při hodnocení výkonu 
 

Nyní už víme, že hodnocení může být formální či neformální. Teď se podíváme jaká 

kritéria můžeme při hodnocení pracovního výkonu sledovat. Následující přehled, 

Milkowich, Boudreau (1993, str. 151), zachycuje příklady sledovaných kritérií při 

hodnocení výkonu pracovníka. 

Každá firma má svá specifika a jiné cíle, proto se budou  kritéria používaná při 

hodnocení pracovního výkonu lišit v závislosti na rozdílnostech firem. 

 

 

 
 

Znalosti, dovednosti, 
schopnosti, potřeby, 
vlastnosti 

 
Pracovní chování 

 
Výsledky 

Odborné znalosti 
Odolnost vůči zátěži 
Schopnost koordinace 
Podnikatelské schopnosti 
Ctižádost 
Sociální potřeby 
Spolehlivost 
Loajalita 
Poctivost 
Tvořivost 
Schopnost vést lidi 
Samostatnost 
Flexibilita 
apod. 

Plnění úkolů 
Dodržování nařízení 
Ohlašování problémů 
Pravidelná docházka 
Vztah ke 
spolupracovníkům 
Podávání zlepšovacích 
návrhů 
Dodržování pravidel 
Šetrné zacházení se 
zařízením 
 
 

Obchodní činnost 
Počet obsloužených 
zákazníků 
Spokojenost zákazníků 
Kvalita výrobků 
Objem výroby 
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2.9 Proces hodnocení 
 

Proces hodnocení představuje složitý postup, který se sestává z různých činností 

v průběhu tří časových období a dle Koubka (2001) se jedná o: 

 

a) Přípravné období  

- toto období zahrnuje činnosti rozpoznání a stanovení toho, co je předmětem 

hodnocení. Určují se pravidla, postupy hodnocení a vytváří se hodnotící formuláře, 

- analyzují se pracovní místa, formulují se kritéria výkonu a jeho hodnocení, jejich 

výběr, volba metod hodnocení a určení období pro zjišťování informací                   

o pracovním výkonu, 

- v neposlední řadě je pak potřeba informovat pracovníky o přípravném hodnocení         

a jeho účelu, především o kritériích hodnocení pracovního výkonu. Jaký výkon se 

od nich očekává. 

 
Toto období je velmi důležité a není vhodné jej podceňovat. Z popisu pracovních 

míst, výkonů a informování pracovníků totiž dostáváme určité podklady, které jsou 

nezbytné k získávání potřebných informací  (podkladů) o pracovníkovi a jeho hodnocení. 

 
b) Období získávání informací a podkladů 

- hlavní činnosti tohoto období je sběr informací o pracovníkovi např. sledováním, 

jak si pracovník při práci vede, jak řeší dané úkoly, cíle či zkoumání výsledků jeho 

práce,  

- dále je potřeba pořídit dokumentaci o pracovním výkonu nebo-li výkonnosti 

pracovníka. Získání těchto dokumentů je velmi důležité, jelikož je možné vrátit se 

kdykoliv k těmto záznamům a omezují tak případné budoucí spory a rozepře.  

 
Období získávání informací a podkladů je tedy důležité pro získání potřebných 

dokumentů, aby mohl být pracovník ohodnocen. Je potřeba však stanovit, kdo má 

odpovědnost a především způsobilost tyto informace získávat a vlastní hodnocení 

provádět. 

 
c) Období vyhodnocování informací o pracovním výkonů 

- na základě dokumentace jsou vyhodnoceny pracovní výkony, chování, schopnosti, 

dovednosti a další vlastnosti pracovníka, 
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- vyhodnocení probíhá především porovnáváním skutečných výkonů s očekávanými 

(normy výkonu, výsledky práce), chování s obecnými (standardními) požadavky na 

chování. Veškeré vyhodnocení je potřeba vést v písemné podobě, 

-  jsou-li informace vyhodnoceny, probíhá hodnotící rozhovor s pracovníkem                  

o zjištěných výsledcích, o tom co je potřeba udělat a o možnostech řešení problémů 

souvisejících s pracovním výkonem, 

- konečnou činností je pak sledování pracovníkova výkonu a poskytování mu pomoci 

při jeho zlepšování.  

 

2.10 Metody hodnocení pracovníků 
 

Po určení kritérií, které se budou při hodnocení pracovního výkonu sledovat, musí 

organizace zvolit vhodný způsob (metodu) k jejich sledování a zaznamenávání. Metody 

tedy plní při hodnocení určitou podpůrnou funkci.  Metod existuje celá řada a záleží jen na 

rozhodnutí organizace, kterou z metod použít. Při rozhodování se přitom musí ohlížet na 

to, zda chce hodnotit např. pouze výkon (výsledek práce) zaměstnance nebo i rozpoznat 

rozvojový potenciál pracovníka (orientace na budoucnost). Na základě toho můžeme 

rozlišit různé metody hodnocení, jenž zachycuje Tab. 2. 1. 

 
Tab. 2. 1 Metody hodnocení pracovníků 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Dvo řáková (2007, str. 236) 

Metody hodnocení pracovníků 
orientované                                     

na odvedený pracovní výkon orientované na budoucnost 

Řízení podle stanovených cílů Sebehodnocení 
Srovnání se standardním 
pracovním výkonem 

Assessment centrum/development 
centrum 

Testování a pozorování 
pracovního výkonu 

360o zpětná vazba 

Hodnotící dotazník 

Hodnotící stupnice 

Metoda BARS 

Metoda kritických případů 

Hodnotitelské zprávy 

Srovnání pracovníků   
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2.10.1 Metody hodnocení  pracovníků orientované na pracovní výkon 
 

Tyto metody jsou zaměřeny spíše na minulost, na to jaký pracovní výkon byl 

pracovníkem vykonán, jaké bylo jeho chování apod.  

V následujícím textu jsou vybrány a popsány metody hodnocení, které se v praxi 

podle Dvořákové (2007) používají nejčastěji.  

 
A)  Hodnocení podle stanovených cílů 

Hodnocení podle stanovených cílů představuje metodu, která se užívá především          

u řídících pracovníků (manažerů) a zaměstnanců - odborníků. Je založena na dohodě  

(mezi podřízeným a nadřízeným) o hlavních cílech, kterých má být za určité období 

dosaženo. K dosažení těchto cílů je zpracován plán postupu, jakým způsobem a kdy mají 

být cíle splněny. Jsou určeny konkrétní kritéria ohodnocení toho, zda byly cíle splněny. Je 

však důležité pracovníkovi vytvořit odpovídající podmínky, aby bylo možné daného plánu 

dosáhnout. Po měření a posouzení splnění cílů, jsou podnikány opatření ke zlepšení (jsou-li 

potřebná) a jsou stanoveny nové cíle. 

Pro úspěšnost metody je důležité dodržovat určité podmínky týkajících se cílů, které by 

měly být: 

- měřitelné, dosažitelné (cíle, jenž nelze měřit nebo ověřit, by měly být vynechány), 

- měly by v pracovníkovi podněcovat zájem, 

- stanoveny písemné podobě, stanoveny stručně a jednoznačně, 

- při jejich stanovování by se mělo postupovat v součinnosti s pracovníkem. 

 
B)  Srovnání se standardní výkonem 

Metoda spočívá v porovnání standardního výkonu pracovníka s výkonem očekávaným. 

Standardní pracovní výkon je možno přitom stanovit: 

- statisticky jako průměrný pracovní výkon dosažený u většího počtu pracovníků, 

- odhadem intenzity práce konkrétního pracovníka, 

- odvozením z normativů času, které udávají spotřebu času na pracovní činnost ve 

vymezených pracovních podmínkách. 

 
C)  Testování a pozorování pracovního výkonu 

Metoda testuje a pozoruje především specifické znalosti, týkající se např. jazykové 

vybavenosti, znalosti v oblasti IT/IS. Dále kontroluje dodržování pracovněprávních 

předpisů (dodržování bezpečnosti na pracovišti, kontrola zda pracovník není pod vlivem 
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návykových látek apod.). 

 
D)  Hodnocení pomocí stupnice 

Jedná se o nejčastěji používanou metodu, kdy hodnotitel hodnotí a oceňuje jednotlivé 

aspekty práce zaškrtnutím určitého stupně plnění daného kritéria. Tímto kritériem může 

být jak kvantita a kvalita práce, tak i spolupráce, loajalita, čestnost apod.  

Podle Koubka (2001) rozlišujeme 3 hodnotící stupnice: 

 
1) Číselná –  každé kritérium je odstupňováno pomocí číselných hodnot a každý 

stupeň je obodován. Suma bodů za všechna kritéria vytváří celkové 

hodnocení. 

 
2) Grafická – hodnocení kritéria je graficky vyznačeno na úsečce. Celkové 

hodnocení   výkonu pak zobrazuje křivka spojující body na jednotlivých 

úsečkách. Tento typ stupnice může přesně znázornit, jaké jsou silné a slabé 

stránky v pracovním výkonu pracovníka. 

 
3) Slovní – u každého kritéria je hodnocena úroveň výkonu vhodným slovním 

vyjádřením (např. vynikající, nadprůměrný, průměrný, podprůměrný, špatný).  

 
Výhodou této metody jsou nízké náklady na její vytvoření a administrativu, poskytuje 

kvantitativní údaje a je časově nenáročná. Nevýhoda může být v tom, že metoda nejde do 

hloubky v hodnocení chování pracovníků. 

 
E)  Metoda BARS 

Metoda BARS představuje klasifikační stupnici pro hodnocení pracovního výkonu a je 

založena na hodnocení požadovaného pracovního chování a jednání jako předpokladu 

úspěšného vykonávání práce. Podstata metody spočívá v zařazení pracovního jednání 

(chování) do  obodovaných stupňů hodnotících (např. 4 – vynikající, 3 – velmi dobrý, 2 – 

dobrý, 1 – nevyhovující).  „Každý stupeň je doplněn konkrétní vzorovou slovní 

charakteristikou chování sloužící jako vodítko pro hodnotitele.“ Koubek (2001, str. 209)  

Tvorba klasifikační stupnice se ve většině případů připravují pro jednotlivá pracovní 

místa v kooperaci s vedoucími zaměstnanci, specialisty a držiteli pracovních míst.  

Podle Robbinse a Coultera (2004) je výhodou metody  měření konkrétního chování při 

práci. Poskytuje zpětnou vazbu na výkon pracovníka, je srozumitelná a poměrně 
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jednoduchá na používání. Nevýhodou je náročnost na čas a na přípravu.  

 
F)  Metoda kritických případů 

K využití této metody je zapotřebí, aby hodnotitel zaznamenával v písemné podobě 

případy (kritické události), které se pracovníkovi přihodily při vykonávání práce. 

Pozornost je tedy zaměřena na klíčové, kritické chování, na jehož základě bylo dosaženo 

vysoce efektivního nebo neefektivního výkonu práce. Je popsáno, co zaměstnanec dělal       

a co bylo konkrétně efektivní a co nikoliv. Takto shromážděné případy, během určitého 

období, jsou podkladem k hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. 

Nevýhodou této metody je především časová náročnost, kdy metoda klade na 

hodnotitele požadavek pořizovat záznamy pravidelně. Otázkou také zůstává, co považovat 

za kritické případy a stanovení hodnot či norem správného jednání  podřízených, které si 

stanovují hodnotitelé sami. 

  
G) Hodnotitelské zprávy 

Jedná se o techniku hodnocení výkonu, kdy hodnotitel předkládá písemnou zprávu            

o silných a slabých stránkách zaměstnance, o pracovních přednostech, výkonu v minulosti      

a existujícím potenciálu. Hodnotitel může rovněž podat návrhy na zlepšení. 

Výhodou metody je její jednoduchost použití a poskytnutí detailní zpětné vazby. Na 

druhé straně měří spíše písemné dovednosti hodnotitele než výkon hodnoceného a nejsou 

podkladem pro personální rozhodnutí. 

 
H)  Srovnání pracovníků 

Tato metoda slouží k porovnání pracovních výkonů mezi dvěma nebe více jednotlivci. 

Srovnání může dle Dvořákové (2007) probíhat v třech formách:  

1) Prostého pořadí pracovníků – hodnotitel sestaví pořadí pracovníků na 

základě jejich pracovního výkonu a jednání. Z pracovníků vybírá toho 

nejlepšího a zapíše jej na první místo. Následuje výběr nejméně 

produktivního pracovníka, který je zapsán na místo poslední. Tento postup se 

opakuje až po zařazení všech zaměstnanců. 

2) Párového porovnání – metoda spočívá v porovnání každého s každým ve 

skupině na základě určitého kritéria (např. množství práce). Hodnotitel 

porovnává páry a vybírá lepšího z nich, kterého označí (např. znaménkem +). 

Lepšího z nich porovnává s dalším pracovníkem a zase označí lepšího. 
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Takhle se postupuje až do té doby dokud není porovnán každý s každým. 

Ten, kdo získá největší počet označení je nejlepší a naopak. 

3) Nucené distribuce (rozdělení) – pracovníci jsou hodnotitelem rozděleni do 

předem stanovených kategorií pracovního výkonu, které kopírují křivku 

normálního rozdělení. Těmto kategoriím je přiřazeno určité procento 

pracovníků na odpovídající úrovni výkonu.  

 

2.10.2 Metody hodnocení pracovníků orientované na budoucnost 
 

Tyto metody, rovněž dle Dvořákové (2007), slouží k ohodnocení a zjištění 

potenciálu pracovníka a ke stanovení  jeho možného rozvoje. 

 
A) Sebehodnocení 

Jde o metodu, ve které se zaměstnanec zapojuje do procesu hodnocení pracovního 

výkonu. Sám posuzuje, analyzuje a hodnotí svůj pracovní výkon.  Pracovník analyzuje 

možnosti svého osobního rozvoje.  

Sebehodnocení umožňuje zaměstnancům vytvářet vlastní cíle, které bývají náročnější, 

než cíle vytyčené přímým nadřízeným. Skrze sebehodnocení se předchází obranným 

reakcím pracovníka při hodnocení. Nejčastěji mívá podobu vyplněného hodnotícího 

formuláře nebo zprávy o výsledcích práce. 

 
B) Assessment centrum 

I když tato metoda je využívaná především při výběru pracovníků na manažerské, 

obchodní pozice, je vhodná i pro hodnocení rozvojového potenciálu pracovníka. 

Prostřednictvím této metody jsou zjišťovány sociální charakteristiky a vlastnosti 

pracovníka. 

Tato technika je obvykle založena na simulacích typických pracovních činností, při 

nichž jsou hodnoceni pozorování různými hodnotiteli. Výsledkem hodnocení získáváme 

písemnou zprávu o přednostech a nedostatcích pracovníka. 

Assessment centrum je metodou nákladově a časově náročnou, z toho důvodů je ve 

většině případů uplatňována u kandidátu na manažerské pozice. 

 
C) 360° zpětná vazba 

Metoda 360o zpětná vazba je dle internetového vyjádření Kubáčka (2005) „moderní      
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a   relativně   objektivní  nástroj,   který  umožňuje  zjistit  úroveň  jednotlivých  schopností  

a  kompetencí u měřené osoby“. 

Pomáhá identifikovat silné stránky pracovníka a oblasti pro další rozvoj. To    

umožňuje, cíleně a efektivně, vynakládat prostředky na tréninkové a vzdělávací aktivity.  

Každému zaměstnanci dává jedinečnou šanci získat zpětnou vazbu na výkon své práce 

nejen od svého nadřízeného, nýbrž také od kolegů, spolupracovníků, podřízených, 

popřípadě i zákazníků. Hodnotitelé pracovního výkonu metody 360° zpětná vazba 

zachycuje Obr. 2. 3. 

Výhoda této metody oproti hodnocení klasickými metodami je odstranění 

subjektivního hodnocení a zvýšení kvality podkladů pro hodnocení. Nevýhodu pak 

můžeme spatřovat především v administrativní náročnosti.  

 

Obr. 2. 3 Metoda 360° zpětná vazba 
 

 
 

Zdroj: Dvo řáková (2007, str. 277) 
 

2.11 Hodnotitelé pracovního výkonu 
 

Po stanovení hodnotících kritérií a výběru vhodné metody hodnocení, je velmi 

důležité vybrat správné osoby, které se budou podílet na hodnocení pracovního výkonu 

hodnoceného. Systémy hodnocení dle Koubka (2001) tedy počítají s využitím několika 

hodnotících pracovníků, přičemž za nejčastěji hodnotící osobu je považován  bezprostřední 

nadřízený.  

Hodnocený 
pracovník 

Zákazník Spolupracovníci 

Podřízený Podřízený 

Nadřízený 
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Bezprostřední nadřízený má informace „z první ruky“. Zná velmi dobře úkoly 

daného pracovního místa a práci svého podřízeného včetně podmínek, ve kterých pracuje. 

„Provádí závěrečné vyhodnocování všech podkladů hodnocení, ať už je pořizoval či 

předložil kdokoliv, dělá z nich závěry, vede hodnotící rozhovor a navrhuje opatření 

vyplývající z hodnocení.“ Koubek (2001, str. 203) 

 
Nadřízený bezprostředního nadřízeného jehož funkce spočívá především v ověřování        

a schvalování výsledků hodnocení provedeného bezprostředním nadřízeným. Dochází tak 

k ubezpečení, že hodnotící proces proběhl správně a spravedlivě. Tento způsob 

zabezpečuje jednotný způsob hodnocení ve větších skupinách pracovníků. 

 
Pracovník personálního útvaru je další z variant možných hodnotitelů, i když v praxi 

málo používaná. Tento typ hodnotitelů se užívá především v případech, kdy neexistuje 

bezprostřední nadřízený. V případech hodnocení, vedoucího ke vzdělání pracovníka či 

vyhledávání vhodného pracovníka na nové pozice v organizaci. 

 
Nezávislý externí hodnotitel je osoba hodnocení, která se využívá jen ve specifických 

případech hodnocení pracovního výkonu nebo ke zjištění potenciálu pracovníka. 

 
Zákazník je další osoba z možných hodnotitelů, ať už se jedná o zákazníka interního 

(z organizace) či externího. Hodnocení zákazníkem je použitelné zejména v případech,  

má-li zákazník přímý kontakt s pracovníkem a tam, kde je možné spojit určitý výrobek či 

službu s konkrétním pracovníkem.  

 
Spolupracovník (skupina spolupracovníků) je hodnotitel poměrně spolehlivý, jelikož 

sami dobře ví jaká je povaha práce a jaký výkon, chování podává pracovník na pracovišti. 

Problémem této formy hodnotitelů je, ve většině případů, neochota spolupracovníků 

podílet se na hodnocení. 

 

Podřízený je další varianta hodnotitele, i když v praxi málo používaná. Užívá se 

v případech, kdy podřízení znají velmi dobře povahu práce jejich nadřízených. Hodnocení 

se zaměřuje především na jednání a chování příslušného nadřízeného. Ten pak může 

výsledky hodnocení vzít v potaz a své chování, jednání zlepšit. 
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Samotný pracovník (sebehodnocení) může být rovněž hodnotitelem svého pracovního 

výkonu. Tuto variantu hodnotitele je vhodné použít zejména v případě zjištění zájmu jeho 

rozvoje, kariérních kotev, obohacování práce apod. Vede k odstranění subjektivity 

hodnocení ze strany jiných hodnotitelů. 

 

2.12 Hodnotící rozhovor 
 

Hodnotící rozhovor je velmi důležitou ne-li nejdůležitější části hodnotícího systému 

výkonnosti pracovníka a je mu věnována velká pozornost. Je klíčovým faktorem úspěšné 

motivace.  

Jedná se o rozhovor, ve které jsou pracovníkovi sdělovány výsledky hodnocení. 

Každému z pracovníku je potřeba tyto výsledky hodnocení sdělit a projednat je s ním. 

Sdělení výsledků by měly mít písemnou podobu a měly by být poskytnuty s určitým 

časovým předstihem před samotným rozhovorem. Hodnotící rozhovor prování zpravidla 

pracovník se svým bezprostředním nadřízeným. Kromě prezentace a hodnocení výsledků 

práce je jeho součástí také nalezení vhodných cest, způsobů vedoucích k odstranění 

zjištěného nedostatečného výkonu či problému, jenž byly hodnocením zjištěny. 

Aby byl hodnotící rozhovor úspěšný, je zapotřebí dodržovat určité zásady rozhovoru. 

Mezi tyto zásady dle Koubka (2001) a Dvořákové (2007)  patří: 

- mít připravený rozhovor dopředu (znát a mít po ruce podklady týkající se 

pracovníkova výkonu za celé hodnotící období; je potřeba mít nejen ty negativní 

informace, nýbrž i ty pozitivní), 

- při rozhovoru navodit přátelskou a příjemnou atmosféru, 

- nezačínat rozhovor kritikou (nejdříve vyzvednout pozitivní výsledky pracovního 

výkonu), 

- je vhodné, aby se pracovník podílel na procesu hodnocení a je potřeba povzbudit 

pracovníka k sebehodnocení, 

- hodnotitel by se měl zaměřit na hodnocení pracovního výkonu nikoliv na osobu 

hodnoceného, 

- dát pracovníkovi možnost vyjádřit se k závěrům hodnocení, 

- nemít před hodnoceným překvapení (hodnocený by měl znát všechny negativní 

informace a výtky týkající se pracovního výkonu již před hodnocením, aby na něj 

mohl reagovat a nebyl při rozhovoru zaskočen), 



20 

 

 
 
 

- je potřeba během rozhovoru sumarizovat, zopakovat jakých chyb se pracovník 

během hodnoceného období dopustil, 

- zakončit rozhovor povzbuzením. 

 
Než začne vlastní rozhovor je velmi důležité, aby se na něj jak hodnocený tak            

i hodnotitel důkladně připravili.  

 
Hodnotitel by měl: 

- mít veškeré podklady k hodnocení, 

- měl by zajistit místnost např. zasedací sál, kde bude hodnocení probíhat, aby 

nebyli při rozhovoru nikým rušeni (také není vhodné provádět rozhovor 

v kanceláři nadřízeného), 

- vyčlenit si potřebný čas na rozhovor (neuspěchat rozhovor, nevyřizovat telefonní 

hovory při rozhovoru apod.), 

- mít připravenou stručnou osnovu rozhovoru, to co chce prodiskutovat 

s pracovníkem, 

- průběžně zaznamenávat průběh rozhovoru, 

- nakonec shrnout výsledky hodnocení (co je potřeba zlepšit, kde je potřeba rozvoje, 

vliv na odměňování, očekávané výsledky apod.). 

 
Ze strany hodnoceného představuje příprava především vytvoření argumentace pro 

obhajobu svého výkonu, ujasnění si čeho chce v organizaci dosáhnout, co očekává od 

dalšího působení v organizaci, jaká je potřeba jeho rozvoje atd. 

 

2.13 Chyby při hodnocení pracovníka 
 

Při hodnocení pracovníků dochází k chybám, které ve větší či menší míře ovlivňují 

efektivnost a úspěšnost hodnocení. Tyto chyby podle Dvořákové (2007) vyplývají nejen ze 

strany hodnocených a hodnotitelů, nýbrž také ze strany samotného hodnotícího systému. 

 
Chyby v systému hodnocení 

V systému hodnocení můžeme nalézt řadu chyb vedoucí ke špatnému hodnocení 

pracovníků. Jedná se především o nevhodně zvolená kritéria hodnocení v závislosti na 

povaze práce, špatné načasování průběhu procesu hodnocení, subjektivita v hodnocení, 

chybný výběr metod hodnocení, malá účast pracovníků na procesu hodnocení. 
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Chyby na straně hodnocených 

Chyby ze strany hodnocených pramení zejména z „nedostatků v metodice a přípravě 

systému hodnocení, z nedostatečného zprostředkování smyslu a účelu hodnocení 

managementem organizace“ Dvořáková (2007, str. 275). 

 
Chyby na straně hodnotitelů 

V předcházejícím textu byly zachyceny příklady zásad vedoucích k úspěšnému 

hodnocení pracovníka a činností, jenž by měl hodnotitel dodržovat. K chybám na straně 

hodnotitelů dochází  tedy jejich nedodržováním a porušováním. 

Mezi tyto chybu Dvořáková (2007) a Koubek (2001)  řadí např.:  

- přílišná shovívavost či přílišná náročnost (má demotivující účinek na výkon 

pracovníka), 

- tendence užívat jen střední a průměrné stupně hodnocení (jsou vynechány stupně 

nadprůměrné, podprůměrné), 

- hodnocení na základě svých osobních sympatií, předsudků, 

- předpojatost nebo zaujatost hodnotitele, 

- tzv. „haló efekt“, když se hodnotitel nechá ovlivnit některým pozitivním nebo 

negativním znakem, rysem v jednání pracovníka a podle něj hodnotí i ostatní rysy 

či vlastnosti jeho celého pracovního jednání (výkonu), 

- arogantní postoj (hodnotitel dává najevo, že pouze on má pravdu), 

- přehnaná kritika, 

- zátěž minulosti (je spojována s chybou vzniklou v minulosti, která je přenášena  na 

hodnocení pracovního výkonu v současném hodnocení výkonu. 

 

2.14 Hodnocení a jeho provázanost s personálními činnostmi 

 
Hodnocení pracovníků je jednou z personálních činností, jenž může být provázaná 

s dalšími personální činnostmi. Hodnocení tak může být provázáno dle Koubek (2001) 

např. s/se: 

 
a) personálním plánováním – na základě výsledků hodnocení pracovníků je 

zjišťován jejich současný výkon, z kterého je možné odvodit zda jsou plněny 

dané cíle a zda bude tedy zapotřebí přijat nové pracovníky ke splnění 

plánovaných úkolů,  
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b) analýzou pracovních míst – kdy především popisy a specifika pracovních míst se 

stávají podkladem k určování hodnotících kritérií nebo výsledky hodnocení 

mohou vést např. ke zjištění nedostatků pracovních míst a přispět tak ke zlepšení 

pracovních podmínek, 

 
c) získáváním a výběrem pracovníků – prostřednictvím hodnocení pracovníků je 

zjišťována efektivnost této personální činnosti. Jelikož styl hodnocení, 

spravedlnost systémů hodnocení a další charakteristiky spoluvytvářejí určitou 

image firmy, ovlivňují její atraktivitu, fluktuaci ve firmě a schopnost získávat 

nové pracovníky, 

 
d) vzděláním a rozvojem – výsledky hodnocení vedou ke zjištění nedostatků 

pracovníků. Stanoví v jakém směru a hloubce je potřeba pracovníka vzdělávat      

a rozvíjet jej, aby efektivně a bez větších problémů zvládal vykonávat činnosti 

typické pro dané pracovní místo, 

 
e) odměňováním – hodnocení pracovního výkonů pracovníka ovlivňuje systém 

odměňování. Na jeho základě je stanoveno jaká bude výše mzdy/platu, výše 

odměny, jakou pracovník získá zaměstnaneckou výhodu apod.,  

 
f) rozmísťováním pracovníků – hodnocení hraje důležitou roli při přemísťování 

pracovníků na vyšší či nižší pracovní pozici, při povyšování nebo propouštění. 

 

2.15 Hodnocení a vazba na odměňování 

 

Aby bylo hodnocení účinné, je nezbytné jeho propojení na systém odměňování. 

Přitom záleží jen na dané firmě jakou z forem odměňování zvolí a zda ji vůbec propojí 

s hodnocením. Hodnocení práce tak tvoří základ systému odměňování v oblasti 

rozhodování o výši mezd a platů. 

Systém odměňování je tvořen jak peněžními odměnami (mající podobu pevné, 

pohyblivé mzdy nebo jejich kombinace), tak i odměnami nepeněžními (jako je úspěch, 

povýšení apod.). Na základě toho rozlišujeme motivační faktory dvojího charakteru, 

kterými společnost disponuje. Jedná se o finanční a nefinanční motivační faktory. 
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Peněžní systém odměňování 
 

Podle internetového zdroje Říhová (2009)  „je ve společnostech, které mají zaveden 

integrovaný systémem řízení výkonnosti, odměňování zaměstnanců provázáno na 

úspěšnost naplňování cílů společnosti, často  i týmu a konečně samotného jednotlivce.“  

 Způsobem jakým se však úspěšnost při naplňování cílů promítne do výše 

zaměstnancovy odměny včetně poměru jednotlivých složek zaměstnancova příjmu se liší. 

Záleží to především na odvětví, ve kterém firma působí  a na strategii společnosti.   

Do odměňování pracovníka se promítají jeho znalosti, schopnosti, dovednosti             

a v neposlední řadě také jeho výkon (ať už krátkodobý či dlouhodobý). Každá z těchto 

složek se pak odráží v pracovníkově odměně. 

Hodnocení výkonu můžeme spojovat, podle d´Ambrosové (2007), se změnou fixní 

složky mzdy nebo v současnosti častěji uplatňovanou změnou složky variabilní. Fixní 

složky mzdy měníme  procentně nebo o pevnou částku, jedenkrát ročně nebo vícekrát 

v průběhu roku. Častěji však dochází ke změně variabilní složky mzdy, jejíž výše se odvíjí 

od výkonů a především od úspěšnosti naplnění stanovených cílů. 

 

Nepeněžní systém odměňování 

 
U nefinančního odměňování je obtížnější rozpoznat, jaké nefinanční motivační 

faktory u zaměstnanců použít. Je to úkolem manažera (ve spolupráci s útvarem HR), jenž 

je v každodenním kontaktu se svými podřízenými. Nefinanční motivace je provázaná 

celým procesem vyhodnocování cílů a vychází především ze základních hodnot 

společnosti jako je loajalita, empatie, týmový duch apod.   

Mezi nefinanční motivátory, jenž může společnost využívat řadíme např. možnost 

realizace zaměstnance, jistota v zaměstnání, uznání – pochvala za odvedený výkon, 

možnost rozhodovat, mít větší zodpovědnost. Dále různorodost práce a podílení se na 

rozvoji společnosti, možnost rozvoje vlastní odbornosti a kariéry. 

 

2.16 Metodologický postup 
 

Při zjišťování určitého problému, k analyzovaní a vyhodnocování, je potřeba mít 

dostatečné množství podkladů a informací. Je potřeba zajistit jak sekundární údaje, tak        

i údaje primární. Zatímco sekundární údaje lze získat např. z výročních zpráv, interních 
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materiálů firmy, katalogů apod., u primárních dat je to složitější a k jejich získání lze 

využít řadu metod. Mezi nejpoužívanější metodu k získání primárních údajů  v současnosti 

patří bezpochyby dotazování. 

 
Dotazník 

 
V praktické části diplomové práci jsou zjišťovány postoje a názory vztahující se 

k systému hodnocení pracovního výkonu. K získání potřebných informací byl použit 

dotazník. Aby však byl dotazník správně sestaven a použit, je potřeba znát pár základních 

informací.  

„Dotazník je formulář, určený k pokud možno přesnému a úplném zaznamenání 

zjišťovaných informací“ Zbořil (1996, str. 29). Jedná se tedy o sběr dat od respondentů 

prostřednictvím formalizovaného uspořádaní otázek. Jeho funkcí je měření mínění, postojů 

a charakteristik. 

Před sestavením dotazníku si musí jeho tvůrce ujasnit za jakým účelem je 

sestavován, co je cílem průzkumu a mít přehled informací, které mají být zjištěny 

k dosažení stanovených cílů. Volí z různých technik dotazování, které kladou rozdílné 

požadavky jak na jeho sestavení, respondenta tak i na tazatele. Mezi tyto techniky řadíme 

dotazování písemné, osobní nebo telefonické. 

 
Formulace otázek 

Při sestavování otázek je potřeba dodržovat určitá pravidla. V opačném případě 

respondent nemusí otázkám porozumět a dochází k získávání nepřesných a chybných 

informací. Zbořil (1996) poukazuje na tyto pravidla:  

1) jazyková stránka otázek – otázky musí být pochopeny všemi respondenty, bez 

ohledu na vzdělání, socioekonomickou úroveň apod., 

2) vyloučit odborné termíny – jedná-li se o obecnou veřejnost, 

3) užívat krátké otázky, 

4) otázky musí být srozumitelné a jasné, 

5) vyloučit sugestivní a dvojité otázky – otázka se nesmí dotazovat na dvě či více 

věcí  současně a také nesmějí vyvolávat odpověď, 

6) vyloučit zavádějící a nepříjemné otázky – otázky upřednostňující určitou 

odpověď, otázky obsahující nevhodné narážky.  
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V dotazníku můžeme kombinovat různé typy otázek, jako jsou otázky otevřené, 

uzavřené, škálové, výčtové a výběrové. Nejčastěji je rozlišujeme na otázky otevřené, 

uzavřené a polozavřené. 

 
A) Otevřené – nemají předem stanovené odpovědi a respondent na ně odpovídá podle 

svého uvážení. Výhodou těchto otázek je získání nepředpokládaných odpovědí, věrný 

a originální pohled respondenta na předmět dotazu. Vylučují frustraci, která může 

plynout z nemožnosti vyjádření svého názoru. Nevýhoda pak spočívá v časové           

a finanční náročnosti, nevhodnost při písemném dotazování, problémy při interpretaci 

odpovědí respondenta. 

 
B) Uzavřené – mají předem stanovené odpovědí, na které respondent odpovídá 

zpravidla zatržením vyznačené odpovědi.  Často jsou užity i tzv. dichotomické 

otázky jako je např. ano – ne, souhlasím- nesouhlasím. U uzavřených otázek se může 

stát, že někdo nebude umět otázku z uvedených možností zodpovědět. Proto je 

vhodné u takových otázek přidávat tzv. únikové odpovědi např. „jiné“, „ani jedna 

z možností“ apod.  Výhodou je rychlé a poměrně snadné zpracování a analyzování 

odpovědí. Odpovědi jsou snadné pro respondenta. Nevýhodou je, že neposkytují 

podrobné informace a respondenta nutí volit odpověď. Hrozí, že respondent dotazník 

vyplní náhodně a bezmyšlenkovitě.  

 
C) Polozavřené – jedná se o otázky, které mají stanovené alternativy odpovědí plus 

obsahují ještě místo pro vysvětlení. 

 
Struktura a úprava dotazníku 
 

Zbořil (1996) poukazuje při tvorbě dotazníku na dodržování určité struktury             

a řazení otázek.  

  
1) Název a úvodní text – zvolit stručný a výstižný název dotazníku (cca 3 – 5 slov). 

Úvodní text psát tak, aby respondenta zaujal, přesvědčil o vyplnění.  Např. můžeme 

stručně v odstavci shrnout téma, kterého se dotazník týká; uvést k čemu budou 

výsledky využity.  
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2) Vhodné zvolení pořadí otázek  

- úvodní otázky, jenž jsou snadné a jejich účelem je probudit zájem, vzbudit 

spolupráci u respondentů, 

- filtrační otázky, umožňující zjistit, zda je respondent vhodný k poskytnutí 

informací, 

- specifické otázky zaměřené na informace týkající se zkoumaného problému, 

- identifikační otázky ke zjištění charakteristik respondenta. 

 
Důležitou roli hraje také úprava dotazníků. Dotazník by měl být vzhledově 

atraktivní, na kvalitním papíru. Otázky řazeny přehledně a logicky. U otevřených otázek 

poskytnout respondentovi dostatečný prostor pro odpověď. Neměl by vypadat tak, že je 

přeplněný, rozsáhlý. 

 Dříve než je dotazník distribuován mezi respondenty je potřeba provést tzv. pilotní 

průzkum. Jedná se o průzkum, kdy je několik dotazníků dáno mezi respondenty                

a zjišťováno, zda jsou otázky vhodně položené, srozumitelné a nedělají respondentům 

problémy na ně odpovědět. 
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3 Analýza současného stavu v organizaci 
 

V následujícím textu jsou zachyceny základní informace o firmě a fungování systému 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. Dále je zde provedeno vyhodnocení 

dotazníkového průzkumu. 

Na přání vedení společnosti nebude uváděn její skutečný název. Pro potřeby  

diplomové práce bude firma proto označována jako „společnost XY“. 

 

3.1 Charakteristika firmy 

Společnost XY řadíme z dlouhodobého hlediska mezi největší společnosti na 

tuzemském trhu v oblasti financování spotřebitelských nákupů.  Je součástí koncernu, 

jehož činnost sahá od výroby leteckých motorů, přes přepravu, telekomunikaci až po 

poskytování finančních služeb. 

Jedná se o centrum zákaznických služeb, které bylo slavnostně otevřeno 4. dubna 

2006 v Ostravě a jeho celkové investiční náklady dosahovaly více než 100 mil. korun. Tím 

je společnost XY považována za významného investora v Moravskoslezském kraji, jenž 

vytvořil nemalý počet pracovních míst v sektoru služeb. To, že se jedná o významného 

investora dokumentuje i účast tehdejšího hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena 

Tošenovského na slavnostním otevření.  

Hlavním úkolem centra zákaznických služeb je příjímání klientských dotazů, řešení   

a vyřízení jejich požadavků  ke spokojenosti zákazníků. Krom toho se zaměstnanci centra 

starají také o podpůrné procesy, trénink, správu pohledávek, ověřování údajů nebo 

Telesales. 

Call centrum společnosti XY se při vzniku zavázala do konce roku 2008 vytvořit 500 

pracovních míst. Tento závazek splnila o více než 30 % již v polovině roku 2008. Tehdy 

zaměstnávala 650 zaměstnanců a téměř polovina z nich pocházela přímo z Ostravy.  

Jelikož  počet klientů společnosti XY dynamicky  roste každým rokem, byla společnost 

nucena rozšířit kapacitu Centra zákaznických služeb v Ostravě o další budovu. Nyní 

centrum tvoří již dvě moderní stavby s kancelářskou plochou 12 tisíc čtverečních metrů.  

V současnosti společnost zaměstnává téměř 700 zaměstnanců a díky rozšíření je 

plánován nábor  dalších až 300 zaměstnanců.  Ze součastných pracovníků pochází až 45 % 

přímo z Ostravy a dalších 47 % ze Severní Moravy, zejména Frýdku-Místku (12 %), 
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Havířova (8 %), Karviné, Orlové (po 4 %) a dalších. 

Většinu zaměstnanců tvoří ženy (okolo 77 %) a průměrný věk pracovníků dosahuje 

26 let. Průměrný věk odpovídá především vysokému podílu zaměstnávaných studentů        

a absolventů škol. 

 

3.2 Strategie firmy 

Společnost XY jako součást koncernu sdružující skupinu firem, napomáhá k dosažení 

zvolené strategie a cílů stanovených na období 2009 - 2012. 

Strategie této skupiny firem je zaměřena na vybrané finanční potřeby jak jednotlivců, 

tak i firem. Firma těmto subjektům hodlá poskytovat výjimečně přímočaré a vysoce 

kvalitní produkty, které jim zpřístupní vždy tam, kde je potřebují, a to prostřednictvím 

jejich poboček, přímé distribuce i třetích stran. 

Aby tuto vizi společnost naplnila bude se snažit zajišťovat, aby jejich produkty           

a služby byly pro stávající i nové zákazníky snadno dostupné. Dbát na to, aby si zákazníci 

chtěli pořídit více z nabízených produktů a v neposlední řadě vytvořit ze společnosti XY 

místo, kde lidé pracují rádi. 

Cílem je být nejobdivovanější společností poskytující finanční služby v České 

republice v očích jejich zákazníků, kolegů i komunit, v nichž působí a do roku 2012 

zdvojnásobit hodnotu společnosti. 

 

3.3 Metody hodnocení ve společnosti 

Společnost XY využívá metody hodnocení pracovníků orientované na pracovní 

výkon. Jedná se konkrétně o metodu srovnávání pracovníků a její formu nucené distribuce 

či rozdělení. 

Asistenti jsou tak rozděleni hodnotitelem do předem stanovených kategorií 

pracovního výkonu. Těmto kategoriím je pak přiřazeno určité procento pracovníků na 

odpovídající úrovni výkonu. 

Krom této metody se využívá i sebehodnocení, což je metoda hodnocení pracovníků 

orientovaná na budoucnost. Tato metoda je užita především v souvislosti s ročním 

hodnocením pracovního výkonu. Asistent se tak zapojuje do procesu hodnocení vlastního 

výkonu. Mimo hodnocení vlastního výkonu, si asistent stanovuje cíle čeho chce dosáhnout   

a v čem se potřebuje zlepšit. 
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3.4 Hodnotitelé pracovního výkonu 

Pracovní výkon ve společnosti XY je hodnocen těmito osobami: 

 
a) přímým nadřízeným,  

b) samotným pracovníkem. 

 
Přímý nadřízený 

Přímým nadřízeným asistentů ve společnosti XY je jejich týmový vedoucí tzv. team 

leader. Ten provádí jak měsíční hodnocení asistentů, tak  i hodnocení roční. Jedná se          

o osobu, která je s asistenty v každodenním kontaktu, o osobu, na kterou se asistenti jako 

první obracejí v případě problémů či dotazů.  

 
Samotný pracovník 

Kromě přímého nadřízeného je ve společnosti XY využíváno sebehodnocení 

pracovního výkonu. Toto hodnocení se používá jen jedenkrát do roka a to u příležitosti 

zhodnocení ročního pracovního výkonu. 

Samotný pracovník pak ještě hodnotí svého přímého nadřízeného tedy team leadera. 

Toto hodnocení probíhá 1krát do roka. Má podobu hodnotící schůzky mezi asistentem        

a přímým nadřízeným team leadera. Během schůzky se pak asistent vyjadřuje k činnosti 

team leadera. Např. zda je ochotný, tolerantní, povzbuzuje k výsledkům, jeho zapojení do 

aktivit apod. 

 

3.5 Kritéria hodnocení výkonu 

Pracovní výkon asistentů je sledován řadou kritérií. Společnost XY využívá při 

hodnocení pracovního výkonu především kritéria zaměřená na výsledky. Mezi tyto kritéria 

řadíme požadavky, jenž jsou stanovovány v měsíčních plánech. Jedná se o tzv.: 

 
UNIT -  počet prodaných produktů, 

RACV – čistý příjem pro společnost z prodeje produktů, 

SCHŮZKY – počet sjednaných schůzek na pobočkách společnosti, 

SCORINGY – předběžné schválení a uzavření smlouvy přes telefon. 

 
 Kromě požadavků v měsíčních plánech, jsou užita kritéria vztahující se na kvalitu 

hovoru. Kritérií kvality hovoru je celá řada a jsou zachyceny v záznamovém archu 
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hodnocení hovorů (viz Příloha č. 1). Dalším kritériem jsou pak výsledky dosažené              

v  produktovém testu. Obě tato kritéria (kvality hovoru, splnění produktového testu) jsou 

procentuálně vyjádřeny. 

 

3.6 Současný systém hodnocení pracovního výkonu 

Ve společnosti XY je prováděno dvojí hodnocení pracovního výkonu. Jedná se          

o  měsíční a roční hodnocení pracovního výkonu.  

 

3.6.1 Měsíční hodnocení pracovního výkonu 

Měsíční hodnocení pracovního výkonu ve společnosti XY probíhá v několika 

krocích. Hodnotitelé hodnotí:  

- kvalitu hovorů, 

- produktový test, 

- splnění měsíčních plánů. 

 

Hodnocení kvality hovorů 

Hodnocení kvality hovorů tvoří stěžejní část měsíčního hodnocení a má přímou 

vazbu na odměňování. Průměrný asistent během měsíce vyřídí cca 1 200 telefonátů. Tento 

počet se však liší v závislosti na délce jednotlivých hovorů. Hodnotitel pak náhodně vybírá 

5 hovorů, které jsou následně předmětem hodnocení a které hodnotí. 

 
Těchto 5 hovorů tvoří:   

- hovor zaměřený na prodej pojištění, 

- hovor zaměřený na stížnosti klientů, 

- hovor zaměřený na edukci (nebo-li podporu užívání) internet banky, 

- zbývající 2 hovory jsou pak zaměřeny na prodej produktů. 

 
Asistenti každý hovor zapisují a vytvářejí tak reporty pro hodnotitelé. Tyto reporty 

pak umožní hodnotitelům zjistit  o jaký druh hovoru se jednalo a kdy proběhl. 

 
Kritéria hodnocení hovorů 

Při hodnocení hovorů je zkoumáno dodržování velkého množství kritérií. Tato 

kritéria jsou rozděleny do 5 oblastí: 



31 

 

 
 
 

- komunikace (představení, vstupní fráze, oslovení klienta, přístup ke klientovi, 

spisovná čeština a volba slov, tempo a srozumitelnost, pauzy, kontrolní závěrečná 

otázka, závěr hovoru), 

- struktura hovoru (vedení hovoru, průběžné ověřování porozumění, zodpovězení 

dotazu, shrnutí problematiky), 

- procesní a produktové znalosti (produktové znalosti, optimální řešení pro klienta), 

- prodej (zachycení nákupního signálu, zjištění potřeb zákazníka, překonávání 

námitek, prodej – nabídka – parametry, výhody a užitky, vzbuzení závazku), 

- souhlas (získání souhlasu před prescoringem). 

 
Jednotlivým kritériím je  přiřazena procentní váha, přičemž splnění všech kritérií 

znamená dosažení 100 %.  Asistent tak může získat celkově za oblast komunikace 15 %, 

strukturu hovoru 20 %, procesní a produktové znalosti 30 %, prodej 30 % a souhlas 5%. 

Hodnotitel do kolonky jednotlivých hovorů přiřazuje daným kritériím možné 

ohodnocení. Zapisuje tak: 

 
  0 – pokud dané kritérium nesplnil, 

  1 – splnil kritérium, 

        N/A – dané kritérium se v hovoru nevyskytuje (nedalo se hodnotit), toto    

                              kritérium má pak stejnou hodnotu, jako by ho splnil (tedy 1).  

 
Velmi důležité je  celkové procento dosažené z hodnocení hovorů,  které má  vliv na 

koeficienty používané v odměňování. Asistent z hodnocení kvality hovorů musí dosáhnout 

minimálně 80 %.  

Záznamový arch hodnocení hovorů, včetně hodnocených oblastí, kritérií a procentní 

váhy jednotlivých kritérii, je zachycen v Příloze č. 1. 

 
Produktový test 

Další části měsíčního hodnocení pracovního výkonu je hodnocení tzv. produktového 

testu. 

Asistent musí každý měsíc podstoupit produktový test o rozsahu 40-ti otázek. Na 

otázky mají čas 30 minut. Tyto testy jsou připravovány oddělením tréninku (existuje 

databáze cca 500 otázek, které se obměňují a každý měsíc je zaměstnancovi z této databáze 

vylosováno náhodně 40 otázek). 

Stejně jako u hodnocení kvality hovorů musí asistent daný test zvládnout minimálně 
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na  80 %. 

 
Splnění měsíčních plánů 

Team leader každý měsíc obdrží tzv. měsíční plán, který by měl daný tým dosáhnout. 

Tento celkový měsíční plán team leader rozdělí mezi jednotlivé asistenty v týmu. Při 

rozdělování se přihlíží především k délce pracovní době a k průměrnému dosahování 

stanovených požadavků v měsíčních plánech. 

Kromě jednotlivých požadavků obsahuje měsíční plán asistenta také maximální 

možnou výši incentivů, kterých může splněním těchto požadavků dosáhnout. Každý 

asistent tedy zná výši (počet) u jednotlivých požadavků a maximální odměnu, jenž obdrží 

při splnění těchto požadavků.  

Narozdíl od hodnocení kvality produktů a produktového testu, není u splnění 

měsíčního plánu stanovena určitá minimální výše. Pokud asistent nedosáhne požadavků 

v měsíčních plánech, nezíská tak maximální výši odměny. 

 

3.6.2 Roční hodnocení pracovního výkonu 

 Ve společnosti XY je prováděno také roční hodnocení pracovního výkonu, 

vztahující se k  výrazným úspěchům či neúspěchům asistenta během roku. Roční 

hodnocení má následující průběh: 

- písemné zhodnocení vlastního výkonu (sebehodnocení), 

- písemné zhodnocení výkonu asistenta team leaderem, 

- hodnotící rozhovor. 

 
Písemné zhodnocení vlastního výkonu (sebehodnocení) 

 Dříve než jsou zhodnoceny roční výsledky asistenta, jsou vyzvání k sepsání 

sebehodnocení podle předem vyhotoveného hodnotícího formuláře. Je jim také určeno 

datum, dokdy jej mají odevzdat. 

 Ve formuláři se asistenti vyjadřují ke svým silným stránkám, rozvojovým potřebám 

(co by chtěli sami na sobě zlepšit do budoucna), k profesním zájmům (jak krátkodobým, 

tak i dlouhodobým). Další část formuláře je zaměřena na zhodnocení svého výkonu 

z hlediska kvality hovorů, produktových testů, efektivity a na ohodnocení požadavků 

stanovovaných v měsíčních plánech.  
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Písemné zhodnocení výkonu team leaderem 

Jakmile asistent zhodnotí svůj vlastní výkon, provádí tuto činnost rovněž jeho team 

leader. Team leader se zaměřuje především na výsledky ročního výkonu asistenta. Čeho 

dosáhl a v čem měl asistent problémy. 

Na základě souhrnného hodnocení jsou všichni asistenti porovnávání s ostatními     

a jsou stanovená rozmezí, které říkají, zda daný asistent potřebuje zlepšení, splňuje 

očekávání nebo dané očekávání překonává. Tato rozmezí stanovují všichni team leadeři 

společně. Asistentům, kteří potřebují zlepšení, je následně sestaven tzv. akční plán. 

V plánu je zachyceno co, jak  a dokdy to je potřeba zlepšit. 

 
Hodnotící rozhovor 

 Po zhodnocení pracovního výkonu, asistentem i jeho team leaderem, je uskutečněn 

hodnotící rozhovor. Asistenti jsou informování o místě a čase jeho konání prostřednictvím 

elektronických pozvánek, jenž jim jsou poslány na jejich pracovní maily. Team leadeři tyto 

elektronické pozvánky rozesílají zpravidla 5 dní před hodnocením. 

 Hodnotící rozhovory probíhají v klidném prostředí, většinou v zasedacích 

místnostech a na rozhovor je vyhrazen čas v délce 1 hodiny. Během rozhovoru jsou 

probírány roční výsledky asistenta a oblasti, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. 

K výsledkům a k oblastem zlepšení se vyjadřuje jak asistent, tak i jeho team leader. 

 Každý team leader si během hodnotícího rozhovoru dělá poznámky a zaznamenává 

průběh rozhovoru včetně připomínek a názorů asistenta.  

 
Souhrnné hodnocení pracovního výkonu je pak vkládáno do počítačového programu, 

kde je uchováváno a archivováno. Každý asistent či team leader má tak možnost zpětně 

vyhledat své hodnocení za příslušné období. 

 

3.7 Provázanost hodnocení s ostatními personálními činnostmi 

Hodnocení pracovního výkonu mívá ve většině případu návaznost na další 

personální činnosti. Ve společnosti XY je hodnocení pracovního výkonu provázáno 

především s těmito personálními činnostmi: 

- odměňování, 

- vzdělání a rozvoj. 

 
Hodnocení ve společnosti XY je velmi silně provázáno na odměňování. Na jeho 
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základě je stanovována podstatná část asistentova příjmu. Hodnocení a jeho vazbě na 

odměňování je podrobně věnována pozornost v části 3.8 této diplomové práce. 

Ve společnosti je hodnocení pracovního výkonu rovněž provázáno se vzděláním        

a rozvojem asistenta. Asistentovi je přidělen, na základě souhrnného ročního hodnocení, 

tzv. akční plán. V akčním plánu jsou stanoveny oblasti a činnosti, ve kterých by se měl 

asistent zlepšit. Na základě sebehodnocení  jsou také s asistentem projednány oblasti, 

v nichž on sám považuje nutnost zlepšení.  

 

3.8 Hodnocení a jeho vazba na odměňování 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, záleží jen na firmě jakou z forem odměňování 

zvolí a zda ji vůbec propojí s hodnocením. 

 
Hodnocení pracovního výkonu v rámci společnosti XY je úzce propojeno                    

s odměňováním a ovlivňuje tak výši zaměstnancova příjmu. Na základě hodnocení dochází 

ke změně jak variabilní části mzdy, tak i části fixní.  

Fixní část mzdy je přehodnocována 1krát za rok, podle toho jak se jednotliví 

zaměstnanci umístili v  ročním hodnocení. Společnost XY má pevně stanovenou jejich 

výši, která  se odvíjí především z pozice, kterou zaměstnanec vykonává a již zmíněného 

ročního hodnocení pracovního výkonu. K přehodnocování fixní části mzdy dochází tedy 

1krát za rok, avšak dochází pouze k jeho navýšení, podle výkonů za předcházející rok         

a umístění v ročním hodnocením. Jestliže se zaměstnanec umístí mezi nejhoršími 

neznamená to, že by mu byla fixní část mzdy snížena. Tito zaměstnanci jednoduše 

nedostávají přidáno a tato část mzdy zůstává nezměněna. 

U variabilní části mzdy je to mnohem složitější a její výše se každý měsíc mění. Na 

její výši působí řada faktorů. Mezi tyto faktory řadíme množství prodaných produktů, 

výsledky testu, hodnocení hovorů, efektivita při prodeji hlavních (nosných) produktů. Dále 

může být navýšena o odměnu za přeplnění plánu. Variabilní část mzdy je tedy založena na 

následujícím prémiovém systému. 

 
Fungování prémiového systému 

Asistenti prodávají produkty a ty jsou rozděleny na produkty hlavní (půjčky, účty,…) 

a vedlejší (pojištění, navýšení,…). Každý z těchto produktů tvoří pro firmu určitý čistý 

přínos. Čím je produkt (hlavní) lepší, tím větší je pak přínos. Každému asistentovi se tak za 
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každý jakýkoliv prodaný produkt připisuje odměna a na základě toho, kolik produktů 

prodá, se jim následně odměny sčítají. Tyto odměny jsou dány fixně za jednotlivé 

produkty. Každý zaměstnanec (asistent) je obeznámen s výši odměny vztahující se              

k jednotlivým produktům, aby je to motivovalo k prodeji produktů přinášející větší čistý 

přínos. Prodejem těchto produktů tak asistent získává i vyšší odměnu. 

K poslednímu dni v měsíci pak jsou výsledky stopnuty a začnou se zpracovávat. 

Většinou se tomu tak děje první pracovní den v měsíci (např. 28. 02. 2010 jsou stopnuty 

výsledky a 01. 03. jsou počítány prémie za únor). 

Vezmou se všichni asistenti a jejich finální částky se rozdělí na nosné produkty a na 

služby. Jakmile jsou celkové prodeje rozděleny na hlavní produkty a služby, tak se už 

pracuje jen s těmi hlavními produkty. 

Částka u hlavních produktů se může navýšit nebo ponížit dvěma koeficienty. Jedná 

se o koeficient servisní (odpovídá kvalitě hovorů a výsledku produktového testu)                

a koeficient prodejní (odpovídá efektivitě prodeje). 

Servisní koeficient je stanoven podle toho jak daný asistent zvládl produktový test         

a jak měl dobré hodnocení hovorů. Jak již bylo zmíněno dříve, musí asistent každý měsíc 

podstoupit produktový test  o rozsahu 40-ti otázek. Zodpovězení těchto otázek musí 

zvládnout minimálně na 80 %.  Každému asistentovi je pak také hodnoceno 5 hovorů, 

které musí rovněž dosáhnout minimálně 80 %. Všichni asistenti jsou pak srovnávání, 

seřazeni do tabulky a zařazeni do skupiny, které je přiřazeno určité procento pracovníků  

na odpovídající úrovni výkonu. 

Prodejní koeficient je stanoven na základě efektivity při prodeji nosných produktů za 

hodinu, kdy každý z hlavních produktů má určitou výnosnost. Efektivnost se vypočte jako 

podíl výnosnosti hlavních produktů a počtu těchto produktů. Ten, kdo má největší výnos 

na produkt je nejlepší. Opět jsou všichni asistenti srovnávání a přiřazeni do určité skupiny. 

Procento pracovníků na odpovídající úrovni zůstává při stanovování koeficientů 

neměnné. Liší se pouze koeficienty na základě toho, zda se jedná o servisní či prodejní       

a podle toho, ke které skupině jsou přiřazeny. Tyto procenta a oba koeficienty zachycuje 

Tab. 3.1.  
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Tab. 3. 1  Servisní a prodejní koeficienty1 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Zdroj: interní materiál 
 
 V případech kdy asistent nesplní požadovaná kritéria (test, hodnocení hovorů na 

80%), jsou zařazeni do skupiny nejhorších a daná částka je ponížena servisním a prodejním 

koeficientem. Oba tyto koeficienty v těchto případech představují hodnotu 0,5.  

Např. když si asistent vydělá 8000 Kč a nesplní přitom požadovaná kritéria, je tato částka 

násobena koeficienty 0,5. Výsledná částka tak činí 8000*0,5*0,5 = 2000 Kč. 

Asistenti má ještě možnost k výsledné částce získat odměnu za přeplnění plánu. 

Jestliže ho za předcházející měsíc nesplnil, tak to pro něj končí v tomto okamžiku               

a odměna se dále nepočítá. Pokud jej splnil je počítáno dále. 

Odměna se odvíjí od výše čistého přínosu z prodeje produktů. Měl-li asistent za 

předcházející měsíc plán stanoven např. 600 tis. a daný plán splnil na 650 tis., znamená to, 

že plán splnil na 108 %. Toto procento je velmi důležité a určuje výši odměny.  Na základě 

procentního splnění plánu, asistent získá určité procento z prodeje produktů (hlavních          

i vedlejších). Jedná se o produkty prodané za předcházející měsíc, jenž vedly k přeplnění 

daného plánu. Úroveň procentního splnění plánu a odpovídající procentní odměnu 

zachycuje Tab. 3.2. 

 
Tab. 3. 2  Procentní odměny2 

 
Spln ění plánu  Odm ěna v % 
 98 % - 103 % 5 
104 % - 110 % 7 
111 % - 115 % 10 
116 % - 120 % 15 

nad 120 % 20 
 
Zdroj: interní materiál 
 

                                                 
1 Na přání vedení jsou údaje pozměněny a neodpovídají skutečnosti. 
2 Na přání vedení jsou procentní výše splnění plánu a odměny rovněž upraveny a neodpovídají skutečnosti. 

Koeficient Skupina  Procento 
pracovník ů servisní  prodejní  

I. 10 % nejlepších 1.2 1.3 
II.  40 % dobrých 1.0 1.2 
III.  30 % průměrných 0.9 1.1 
IV.  20 % slabších 0.8 1.0 
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3.9 Tvorba a realizace dotazníkového průzkumu 

3.9.1 Přípravná fáze dotazníkového průzkumu 

 
Ke zjištění spokojenosti zaměstnanců se systémem hodnocení pracovního výkonu 

ve společnosti XY byla využita technika dotazníku. 

Dotazník (viz. Příloha č. 2) je tvořen čtrnácti uzavřenými otázkami a jednou 

otázkou otevřenou. Některé z uzavřených otázek jsou tvořeny dalšími podotázkami. 

Celkově tak dotazník obsahuje 28 otázek. Respondenti své odpovědi zaznamenávali 

zakroužkováním čísla na uvedené škále: 

 
4 3 2 1 

Rozhodn ě ano Spíše ano Spíše ne Rozhodn ě ne 
 

 
První 2 otázky jsou obecného charakteru. Úvodní otázkou je zjišťováno, zda 

zaměstnanci přikládají hodnocení pracovního výkonu velký význam. Druhá se dotazuje na 

všeobecnou spokojenost se systémem hodnocení. 

Následuje sled otázek týkajících se ročního hodnocení pracovního výkonu. 

Konkrétně se jedná o podotázky vedoucí ke zjištění, zda před ročním hodnocením mají 

zaměstnanci potřebné podklady k hodnocení výkonu a informace k místě a času jeho 

konání v dostatečném předstihu. Dále pak jestli jsou zaměstnanci po absolvování ročního 

hodnocení seznámeni se souhrnnými výsledky, zda mají možnost vyjádřit se k výsledkům 

hodnocení a jsou seznámeni s tím, co je potřeba zlepšit. Následuje otázka, dotazující se na 

snížení ročního intervalu hodnocení výkonu. 

Další oblast otázek se zaměřuje na dosažitelnost incentivů, na dosahování 

požadavků stanovených v měsíčních plánech, problémovost plnění jednotlivých kritérií      

a na průběh hodnotícího rozhovoru. 

Čtvrtá oblast otázek zjišťuje, zda zaměstnanci vnímají hodnocení pracovního 

výkonu jako objektivní a spravedlivé. Jestli považují počet hodnocených hovorů za 

dostačující, hodnotitelé za kompetentní osoby a výsledky hodnocení za odpovídající jejich 

výkonům. Je také zjišťováno, zda má hodnocení výkonu pozitivní dopad na jejich 

výkonnost. 

Poslední, otevřená otázka, dává zaměstnancům možnost rozepsat se k dané 

problematice a vyjádřit tak vlastní postřehy, názory a připomínky k systému hodnocení. 
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3.9.2 Realizační část dotazníkového průzkumu 
 

Dotazníkový průzkum byl proveden v období od 22. 3. 2010 do 25. 3. 2010            

v  oddělení zákaznických služeb společnosti XY. Toto oddělení tvoří 8 pracovních týmů, 

ve kterých pracuje 74 zaměstnanců. 

Vytvořené dotazníky byly distribuovány mezi 4 pracovní týmy (tj. 36 zaměstnanců) 

pomocí team leadera jednoho z týmů. Po předání dotazníků měli zaměstnanci k dispozici 3 

pracovní dny pro jeho vyplnění a odevzdání.  Zaměstnanci vyplňovali dotazník anonymně 

bez přítomnosti tazatele či team leadera. O tomto způsobu distribuce a realizace průzkumu 

ve společnosti rozhodlo vedení společnosti. 

Z celkového počtu 36 rozdaných dotazníků, bylo odevzdáno 33 dotazníků, což 

představuje jejich návratnost okolo 92 %. Čtvrtý den po rozdání dotazníků, jsem byl 

informován o jejich odevzdání a dotazníky jsem následující den ve firmě osobně vyzvedl.  

Výsledky byly vyhodnoceny a zpracovány použitím váženého aritmetického 

průměru (dále jen VAP): 

 

Vážený aritmetický průměr – vzorec:  
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VAPx = - vážený aritmetický průměr 

ni – počet jednotek i-té třídy 

xi – hodnota i-té třídy 

 

3.9.3 Analýza výsledků dotazníkového průzkumu 
 

V následujícím textu jsou rozebrány a analyzovány odpovědi z dotazníkového 

průzkumu. Celkové výsledky jsou pak zachyceny v Příloze č. 3. 

Jednotlivé otázky jsou zobrazeny v tabulkách, které obsahují číslo otázky, znění 

otázky, odpovědi respondentů dle hodnotové stupnice a vážený aritmetický průměr. VAP 

byl vytvořen z četností odpovědí a škálové stupnice, kdy jednotlivým škálám 

bylo přiřazeno číslo. 
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Tab. 3. 3  Otázka č. 1 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

1. 
Přikládáte ročnímu hodnocení pracovního výkonu 
velký význam? 

2 17 14 0 2,64 

 

 Nadpoloviční většina respondentů přikládá ročnímu hodnocení pracovního výkonu 

spíše velký význam. Téměř polovina respondentů spíše nepřikládá hodnocení velký 

význam. Jediní dva respondenti pak ročnímu hodnocení rozhodně přikládají velký význam.  

Vzhledem k tomuto rozdělení, pak průměrná hodnota činí 2,64. 

 

Tab. 3. 4  Otázka č. 2 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

2. 
Jste všeobecně spokojen/a se systémem hodnocení 
pracovního výkonu ve Vaši firmě? 

1 14 16 2 2,42 

 

Z celkového počtu 33 dotazovaných, jich nadpoloviční většina není spokojena se 

systémem hodnocení pracovního výkonu. 14 respondentů s ním jsou spíše spokojeni, jeden 

respondent je rozhodně spokojen a dva jsou rozhodně nespokojeni. Průměrná hodnota 

spokojenosti se systémem hodnocení tak dosahuje 2,42. 

 

Tab. 3. 5  Otázka č. 3 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

3. Před ročním hodnocením pracovního výkonu: 
    

3.1     býváte včas informování o čase konání hodnocení? 18 15 0 0 3,55 

3.2     býváte včas informování o místě konání hodnocení? 20 13 0 0 3,61 

3.3 
    máte od vedení potřebné podklady týkající se Vašeho    
    hodnocení?  

10 21 2 0 3,24 

 

 O čase konání ročního hodnocení pracovního výkonu se převážná většina 
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respondentů dozvídá rozhodně včas. Téměř polovina dotazovaných pak částečně souhlasí 

s tím, že bývají včas informování o čase konání hodnocení. Průměrná hodnota tak činí 

3,55. 

 
 O místě konání hodnocení je také včas informovaná většina dotazovaných. 

Rozhodně spokojených s informováním o místě konání je oproti předcházející otázce,         

o dva více a naopak spíše spokojených je o 2 méně. Odpovědi respondentů tak vytváří 

průměrnou hodnotu 3,61. 

 
 Téměř třetina respondentů má rozhodně potřebné podklady k ročnímu hodnocení 

týkající se jejich výkonu. Dvě třetiny z dotazovaných s otázkou spíše souhlasí. Jen 2 

respondenti se přiklánějí spíše k tomu, že potřebné podklady k hodnocení nemají. 

Průměrná hodnota tedy činí 3,24. 

 

Tab. 3. 6  Otázka č. 4 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

4. Po ročním hodnocení pracovního výkonu: 
    

4.1 
    jsem seznámen/a se souhrnnými výsledky mého   
    hodnocení. 

14 19 0 0 3,42 

4.2 
    jsem obeznámen/a do jaké pracovní kategorie patřím   
   (zda  mezi průměrné, nadprůměrné či podprůměrné  
    zaměstnance. 

4 16 13 0 2,73 

4.3     mám možnost vyjádřit se k výsledkům hodnocení. 19 14 0 0 3,58 

4.4     jsem seznámen/a s tím co je potřeba zlepšit. 21 12 0 0 3,64 

 

 Téměř polovina respondentů je rozhodně seznámena se souhrnnými výsledky 

svého hodnocení po ročním hodnocení pracovního výkonu. Většina dotazovaných je se 

souhrnnými výsledky seznámena méně. Rozložení odpovědí tak vytváří průměrnou 

hodnotu 3,42. 

 
Polovina dotazovaných respondentů je spíše obeznámena s tím, do jaké pracovní 

kategorie patří. Menší polovina se pak spíše domnívá, že nejsou seznámení s touto 

skutečností. Jen malá část respondentů je s touto skutečností rozhodně obeznámena. 

Průměrná hodnota odpovědí tak dosahuje 2,73. 
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Nadpoloviční většina respondentů má rozhodně možnost vyjádřit se k výsledkům 

hodnocení. Necelá polovina dotazovaných s tímto tvrzením spíše souhlasí. Průměrná 

hodnota VAP tedy činí 3,58. 

 
Po ročním hodnocení pracovního výkonu je převážná část dotazovaných 

respondentů rozhodně seznámena s tím, co je potřeba zlepšit. Téměř třetina respondentů se 

spíše domnívá, že jsou seznámení s touto skutečností. Rozložení odpovědí se tak promítlo 

do průměrné hodnoty, která je 3,64. 

 

Tab. 3. 7  Otázka č. 5 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

5. 
Máte možnost vyjádřit se ke stanoveným úkolům pro 
Váš další rozvoj, které Vám byly uloženy v rámci 
hodnocení? 

7 26 0 0 3,21 

 

 Drtivá většina respondentů se spíše domnívá, že má možnost vyjádřit se ke 

stanoveným úkolům jejich dalšího rozvoje, jenž jim byly uloženy v rámci ročního 

hodnocení. K tomu, že mají možnost vyjádřit se ke stanoveným úkolům, se rozhodně 

přiklání malá menšina. VAP tak dosahuje hodnoty 3,21. 

 

Tab. 3. 8  Otázka č. 6 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

6. Jsou projednány Vaše připomínky a názory? 4 13 15 1 2,61 

 

U osminy dotazovaných jsou rozhodně projednávány jejich připomínky a názory. U 

více než třetina respondentů jsou částečně. O trochu více je pak respondentů, u kterých 

spíše nejsou projednány jejich připomínky a názory. S jedním z respondentů pak nejsou 

rozhodně připomínky projednány. Odpovědi respondentů tak vytváří průměrnou hodnotu 

2,61. 
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Tab. 3. 9  Otázka č. 7 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

7. 
Uvítal/a byste  zkrácení ročního intervalu hodnocení 
pracovního výkonu? 

12 14 3 4 3,03 

 

Větší třetina respondentů by rozhodně uvítala zkrácení ročního intervalu hodnocení 

pracovního výkonu. Menší polovina z dotazovaných by toto zkrácení uvítala částečně. 3 

respondenti se zkrácením ročního intervalu spíše nesouhlasí a 4 s ním nesouhlasí rozhodně. 

Průměrná hodnota odpovědí tedy dosahuje výše 3,03. 

 

Tab. 3. 10  Otázka č. 8 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

8. Považujete incentivy za dosažitelné? 2 23 8 0 2,82 

 

 Převážná většina respondentů považuje částečně incentivy za dosažitelné. Čtvrtina 

dotazovaných na otázku, zda považují incentivy za dosažitelné, spíše nesouhlasí. Jen 

nepatrná část respondentů pak incentivy považuje rozhodně za dosažitelné. Rozložení 

odpovědí tak vytváří průměrnou hodnotu 2,82. 

 

Tab. 3. 11  Otázka č. 9 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

9. 
Daří se Vám dosahovat požadavků stanovených v 
měsíčních plánech? 

0 20 13 0 2,61 

 

 U respondentů převažuje názor, že požadavky stanovené v měsíčních plánech jsou 

schopni dosáhnout. Větší třetina dotazovaných respondentů pak vnímá dosažení těchto 

požadavků spíše za problémové. Průměrná hodnota, vyplývající ze všech odpovědí, tak 

dosahuje hodnoty 2,61. 
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Tab. 3. 12  Otázka č. 10 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

10. Problémy v dosažení požadavků vnímám u těchto 
položek:     

10.1     UNIT 6 6 16 5 2,39 

10.2     RACV 1 11 14 7 2,18 

10.3     schůzky 4 8 13 8 2,24 

10.4     scoringy 3 7 13 10 2,09 

 

 Z dotazovaných respondentů jich má 6 rozhodně problémy s dosažením požadavku 

UNIT, stanoveným v měsíčním plánu. Stejný počet respondentů problém v dosažení 

vnímají částečně. Polovina z dotazovaných spíše nevnímá problémy v dosažení požadavku 

UNIT. Zbylá část respondentů pak rozhodně nemá problém s dosažení tohoto požadavku. 

Průměrná hodnota tedy činí 2,39. 

 
 Co se týče požadavku RACV, tak třetina respondentů považuje jeho dosažení za 

částečně problémové. Větší třetina v jeho dosažení problém spíše nemá, 7 respondentů 

tohoto požadavku dosahuje bez problémů a jeho dosažení rozhodně dělá problém jen 

jednomu. Průměrná hodnota tak dosahuje 2,18. 

 
 Větší třetině respondentů spíše nedělá problém dosažení požadavku schůzek, 8 

respondentů v jeho dosažení má částečné problémy a stejný počet v jeho dosažení problém 

nevidí. Pouze čtyřem dotazovaným dělá jeho dosažení zásadní problémy. VAP odpovědí 

odpovídá hodnotě 2,24. 

 
 V případě požadavku scoringů dělá jeho dosažení rozhodně problémy třem 

respondentům. Menší polovina v jeho dosažení problém spíše nemá a téměř třetina 

respondentů dosahuje tohoto požadavku rozhodně bez problémů. Zbývající část 

dotazovaných (tj. 7) vidí v jeho dosažení částečné problémy. Průměrná hodnota odpovědí 

tak činí 2,09. 
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Tab. 3.13  Otázka č. 11 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

11. Hodnotící rozhovor: 
    

11.1     probíhá v klidném prostředí. 26 7 0 0 3,79 

11.2     probíhá spíše formou kritiky než chvály. 0 5 12 16 1,67 

11.3     splňuje má očekávání. 6 19 7 1 2,91 

 

 Podle drtivé většiny respondentů probíhá hodnotící rozhovor v klidném prostředí. 

S tímto tvrzením pak spíše souhlasí menší čtvrtina dotazovaných respondentů. VAP tak 

dosahuje vysoké hodnoty 3,79. 

 
 Převážná většina respondentů se rozhodně nedomnívá, že by hodnotící rozhovor 

probíhal spíše formou kritiky než chvály a větší třetina se k tomuto názoru přiklání 

částečně. Pět z respondentů se pak částečně domnívá, že hodnotící rozhovor probíhá spíše 

formou kritiky než chvály. Průměrná hodnota tedy odpovídá velikosti 1,67. 

 
 U větší poloviny dotazovaných respondentů splňuje hodnotící rozhovor částečně 

jejich očekávání. Hodnotící rozhovor, u větší čtvrtiny respondentů, částečně nesplňuje 

jejich očekávání. Šesti dotazovaným hodnotící rozhovor rozhodně dává to, co očekávali      

a jednomu rozhodně ne. Výsledná průměrná hodnota tak činí 2,91. 

 

Tab. 3. 14  Otázka č. 12 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

12. Považujete hodnocení pracovního výkonu za: 
    

12.1     spravedlivé? 1 21 11 0 2,70 
12.2     objektivní? 1 20 12 0 2,67 

 

 Většina dotazovaných respondentů považuje hodnocení pracovního výkonu 

částečně za spravedlivé a jeden za rozhodně spravedlivé. Třetina respondentů pak vnímá 

hodnocení spíše jako nespravedlivé. Průměrná hodnota spravedlivosti hodnocení 
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pracovního výkonu je tedy 2,70. 

 
 Hodnocení pracovního výkonu vnímá za objektivní většina dotazovaných, podobně 

jako u otázky týkající se spravedlnosti hodnocení. Větší třetina  respondentů hodnocení 

pracovního výkonu částečně nepovažuje za objektivní a rovněž zde se vyskytuje názor 

jednoho respondenta, jenž považuje hodnocení za rozhodně objektivní. Průměrná hodnota 

tak činí 2,67. 

 

Tab. 3. 15  Otázka č. 13 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

 Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

13. Považujete: 
    

13.1     počet hodnocených hovorů za dostačující? 7 8 18 0 2,67 

13.2 
    svého nadřízeného za osobu kompetentní k provádění   
    hodnocení? 

10 18 5 0 3,15 

13.3     výsledky hodnocení za odpovídající Vašemu výkonu? 1 17 14 1 2,55 
 

Menší čtvrtina respondentů považuje počet hodnocených hovorů za rozhodně 

dostačující. Další čtvrtina tento počet považuje spíše za dostačující a převážná většina 

vnímá počet hodnocených hovorů spíše za nedostačující. Toto rozložení odpovědí tak 

vytváří průměrnou hodnotu 2,67.  

 
Téměř třetina dotazovaných respondentů rozhodně vnímá svého nadřízeného za 

osobu kompetentní k provádění hodnocení. Převážná většina jej považuje za spíše 

kompetentního a jen malý vzorek respondentů za osobu méně kompetentní. Průměrná 

hodnota kompetentnosti vedoucího tak činí přijatelných 3,15. 

 
Převážná většina respondentů považuje výsledky hodnocení spíše za odpovídající 

svému výkonu. Podle větší třetiny dotazovaných výsledky hodnocení převážně 

neodpovídají jejich výkonu. To, že by výsledky rozhodně odpovídaly či neodpovídaly 

jejich výkonu je zastoupeno vždy pouze po jednou hlasu. Průměrná hodnota pak odpovídá 

hodnotě 2,55. 
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Tab. 3. 16  Otázka č. 14 

Odpovědi 
(absolutní 
četnosti) 

Číslo 
otázky 

Znění otázky 

4 3 2 1 

VAP 

14. Má hodnocení výkonu pozitivní dopad na Vaší 
výkonnost? 

6 11 14 2 2,64 

 

Z celkového počtu dotazovaných respondentů má na třetinu z nich hodnocení 

pracovního výkonu částečně pozitivní dopad na jejich výkonnost. Na větší třetinu 

respondentů pak hodnocení pozitivní dopad spíše nemá. Rozhodně pozitivní dopad má 

hodnocení na 6 respondentů a jen dva se domnívají, že hodnocení výkonu rozhodně nemá 

pozitivní dopad na jejich výkonnost. Průměrná hodnota pozitivního dopadu hodnocení 

výkonu tak činí 2,64. 

 

15. Zde máte možnost vyjádřit Vaše postřehy, názory a připomínky k systému 
hodnocení  pracovního výkonu. 

 
Poslední otázka byla otázkou otevřenou a respondenti tak měli možnost vyjádřit se 

k systému hodnocení pracovního výkonu. Tuto možnost využila jen velmi malá část 

respondentů. K systému hodnocení pracovního výkonu se tak vyjádřili jen 3 respondenti. 

 Jeden z respondentů se vyjádřil, že je nespokojen s tím, jak mu jsou strhávány 

odměny na základě hodnocených hovorů. Poukazoval na to, že pokud výrazně přesáhne 

např. požadavek RACV (jenž je pro firmu nejdůležitější), je mu v případě špatného 

hodnocení kvality hovorů část odměny strhnuta.  

Druhý z respondentů by dokonce sankce za hodnocení kvality hovorů úplně zrušil. 

Poslední respondent byl pak nespokojen s téměř  každoměsíčním zvyšováním 

požadavků v měsíčních plánech. Tyto požadavky se pro něj stávají složité a nemá možnost 

tak dosáhnout na výši incentivů. 

 

3.9.4 Shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu 

Za pozitivní výsledek z dotazníkového průzkumu můžeme vnímat fakt, že většina 

respondentů přikládá ročnímu hodnocení pracovního výkonu velký význam (otázka č. 1)    

a tak jeho zařazení do systému hodnocení výkonu je opodstatněné. Na druhé straně pak 

většina respondentů není spokojena se stávajícím systémem hodnocení výkonu (otázka      

č. 2), což  můžeme vnímat jako problém. Nelze to proto brát na lehkou váhu a je potřeba 
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věnovat této skutečnosti větší pozornost. 

Co se týče ročního hodnocení (otázky č. 3, 4) je patrné, že společnost XY je 

obeznámena s jeho základními principy a roční hodnocení je prováděno bez větších 

problémů. Asistenti bývají před ročním hodnocením pracovního výkonu včas informovaní 

o čase i místě konání hodnocení a mají dostatek podkladů  týkajících se jejich výkonů. Po 

ročním hodnocení jsou asistenti seznámeni se souhrnnými výsledky svého hodnocení, mají 

možnost se k nim vyjádřit a vědí, co je potřeba do budoucna zlepšit. I když většina 

dotazovaných je obeznámena do jaké pracovní kategorie patří, nachází se zde i určitá 

skupina respondentů, která s tím obeznámena není. 

Naprostá většina respondentů se má možnost vyjádřit ke stanoveným úkolům pro 

jejich další rozvoj (otázka č. 5), které jim byly v rámci hodnocení uloženy. Avšak většina 

z dotazovaných se domnívá, že jejich připomínky a názory nejsou projednány (otázka č. 6). 

Tuto skutečnost můžeme považovat za problém, který se v systému hodnocení pracovního 

výkonu vyskytl. 

I když dříve respondenti uvedli, že přikládají ročnímu hodnocení výkonu velký 

význam, tak naprostá většina by ráda uvítala  změnu v podobě zkrácení jeho ročního 

intervalu (otázka č.7). 

Další okruh otázek směřoval na oblast dosažitelnosti incentivů (otázka č. 8)             

a požadavků v měsíčních plánech (otázka č. 9, 10). Z odpovědí je patrné, že většina 

dotazovaných považuje incentivy za dosažitelné. To poukazuje na to, že požadavky 

(vedoucí k získání incentivů) jsou stanovovány reálně a asistenti jich mohou dosáhnout.       

I přesto jejich dosažení dělá části asistentům problémy, zejména pak požadavek dosažení 

počtu prodaných produktů (UNIT). 

Součástí ročního hodnocení je i hodnotící rozhovor (otázka č. 11) mezi asistentem   

a team leaderem. Z dotazníkového průzkumu je patrné, že hodnotitelé hodnotící rozhovory 

zvládají bez problému. Podle názorů respondentů probíhají v klidném prostředí. Jsou 

vedeny spíše oceněním pracovních výkonů než-li kritikou a u většiny dotazovaných 

splňuje hodnotící rozhovor jejich očekávání. 

Je potěšující, že většina respondentů vnímá hodnocení pracovního výkonu za 

spravedlivé a objektivní (otázka č. 12). Problémem i přes tuto skutečnost však zůstává 

existence celé třetiny dotazovaných respondentů, kteří jej za spravedlivé a objektivní 

nepovažují. Větší polovina z respondentů vnímá také nedostatek v počtu hodnocených 

hovorů, jenž je podle nich nedostačující a téměř polovina dotazovaných pak považuje 
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výsledky hodnocení za neodpovídající jejich výkonu. Pozitivum můžeme najít v osobách 

hodnotitelů, jenž jsou v převážné většině vnímaní asistenty za osoby kompetentní 

k provádění hodnocení (otázka č. 13). 

V neposlední řadě nepatrně převládá mezi respondenty názor, že hodnocení výkonu 

má pozitivní dopad na jejich další výkonnost. Musíme však brát v potaz i téměř polovinu 

respondentů, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí (otázka č. 14). To můžeme vnímat jako další 

problém zjištěný průzkumem. 
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4 Návrhy a doporučení 
 

Z hlediska celého systému hodnocení pracovního výkonu lze říci, že společnost XY 

věnovala velkou  pozornost  jeho přípravě a systém hodnocení je poměrně dobře zpracován 

a bez zásadních problémů. 

Průzkumem bylo zjištěno, že zaměstnanci přikládají ročnímu hodnocení pracovního 

výkonu velký význam, avšak nejsou spokojeni se stávajícím systémem hodnocení. Proto je 

důležité odstranit některé nedostatky zjištěné průzkumem, jenž snižují efektivitu celého 

systému hodnocení. 

Asi největším nedostatkem se ukázala poměrně vysoká subjektivita v rámci měsíčního 

hodnocení kvality přijímaných hovorů, kterou taky v hodnocení celá třetina respondentů 

vnímá. V současnosti hodnotitel každý měsíc hodnotí 5 hovorů jednomu asistentovi. Jedná 

se o jeden hovor zaměřený na prodej pojištění, na stížnosti, na edukci internet banky a 2 

hovory zaměřené na prodej produktů. Těchto pět hovorů hodnotí vždy každému asistentovi 

jeho team leader. Dále pak většina respondentů pokládá počet hodnocených hovorů za 

nedostačující, a proto bych navrhoval následující řešení. 

Na oddělení zákaznických služeb působí 8 pracovních skupin, kdy každá má svého 

team leadera. Pro zajištění větší objektivity by bylo vhodné, aby se na hodnocení hovorů 

asistenta kromě team leadera daného týmů, podíleli alespoň další 2 team leadeři z ostatních 

pracovních týmů. Co se týče počtu kontrolovaných hovorů, zde bych doporučil jejich 

zvýšení. Je však otázkou, z hlediska času a kapacit, kolik by těchto hovorů mělo být.  

Zvýšení počtu kontrolovaných hovorů na 8 -10 by mohlo postačovat. Hodnocení kontroly 

kvality hovorů by pak mohlo probíhat následujícím způsobem. Team leader daného 

asistenta by kontroloval hovor zaměřený na prodej pojištění, na stížnosti, na edukci 

internet banky a 1 hovor zaměřený na prodej produktů. Zbývajících 4 – 6 hovorů by si 

rozdělili a kontrolovali další 2 team leadeři z ostatních pracovních týmů. 

Průměrný asistent vyřídí během měsíce cca 1200 hovorů, což činí přibližně 14400 

hovorů ročně. I když asistenti přikládají ročnímu hodnocení pracovního výkonu velký 

význam, tak naprostá většina by uvítala změnu v podobě zkrácení jeho ročního intervalu.  

Vzhledem k ročnímu množství vyřízených hovorů, je to pochopitelné.  

Doporučoval bych proto, tento roční interval snížit a provádět tak souhrnné hodnocení 

pracovního výkonu 2krát do roka. 

S ročním hodnocením je spjato i hodnocení team leadera asistentem. Toto hodnocení 
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probíhá formou hodnotící schůzky mezi asistentem a přímým nadřízeným team leadera, 

rovněž jednou ročně.  

V rámci snížení ročního intervalu bych tak doporučoval provádět tyto hodnotící 

schůzky mezi asistentem a přímým nadřízeným team leadera také  2krát do roka. 

Každý měsíc obdrží team leader měsíční plán, jenž by měl jeho tým dosáhnout. 

Požadavky a incentivy, uvedených v plánu, pak rozděluje team leader mezi asistenty na 

základě průměrné výkonnosti a délky pracovní doby. Většina asistentů vnímá tyto 

incentivy za dosažitelné, i přesto dělá části asistentům splnění požadavků vedoucí k jejich 

dosažení určité problémy.  

Doporučoval bych proto, aby v takovémto případě bylo postupováno individuálně. 

Team leadeři by měli pozorně sledovat, zda asistenti zvládají plnit stanovené požadavky     

a zda dosahují incentivů. V případě, že se to asistentovi pravidelně nedaří a nedosahuje tak 

průměrné výkonnosti, je potřeba nečekat na souhrnné hodnocení a s daným asistentem 

projednat co provádí špatně a co je potřeba zlepšit. 

Asistenti ve společnosti XY jsou za svůj pracovní výkon oceněni a v případě 

nedostatečného výkonu trestáni. Oceněním v tomto případě, kromě získaných odměn, tvoří 

např. prémie, stravenky apod. Trestem pak je strhávání určité procentní výše z odměny 

asistenta, na základě zjištěných nedostatků v každoměsíční kontrole kvality pěti hovorů. 

To tak vede ke zvýšené nespokojenosti asistentů, což prokazuje i provedený dotazníkový 

průzkum. V něm dotazovaní vyjádřili nespokojenost, s tím jak jim jsou strhávány odměny. 

Je zřejmé, že pokud asistenti nedělají svou práci dobře, musí očekávat určitá opatření 

v podobě snížení odměn. Navrhoval bych však v případech, kdy asistent výrazně přesáhne 

splnění požadavků v měsíčním plánu, aby mu nebyly strhávány odměny za špatnou kvalitu 

hovoru. Toto opatření bych aplikoval především u požadavku výše čistého příjmu pro 

společnost z prodeje produktů, jenž je pro společnost XY nejdůležitější. Za výrazné 

přesáhnutí plánu by se pak dalo považovat jeho splnění na 125 % a více.  

V současnosti mají asistenti možnost spočítat si, kolik získali prodejem produktů na 

odměnách. Ví, co do odměn vstupuje, kolik  a za co to získají. Mají tedy možnost zjistit jak 

si vedou, kolik činí výše dosažených incentivů, jejich výsledky testů i kvalitu hovorů. 

Nemají však možnost srovnání s tím, jak si stojí oproti ostatním asistentům. Je jim pouze 

měsíčně rozesílán seznam asistentů, kde mohou zjistit v jakém pořadí se v daném měsíci 

umístili z hlediska kvality hovorů a výsledků produktových testů. 

Další návrh by proto směřoval k umožnění většího  srovnání mezi asistenty v  rámci 
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zákaznického oddělení, jelikož je možno se opřít o objektivní kritéria výkonu (jako je 

dosažený čistý přínos pro společnost, počet sjednaných schůzek a další). Zveřejněny by 

tudíž mohly být také informace týkající se počtu prodaných produktů, výše čistého příjmu 

pro společnost z prodeje produktů a především výše dosažených hrubých incentivů. 

Stávající, rozesílané seznamy asistentů, bych tak rozšířil o informace počtu prodaných 

produktů, výši čistého příjmu pro společnost a dosažené incentivy. Na základě toho se 

domnívám, že větší srovnání mezi asistenty (především srovnání v oblasti výše dosažených 

incentivů) se stane silným motivačním činitelem. Asistenty větší srovnání ovlivní               

a povzbudí k tomu, aby dosahovali výsledků úspěšných kolegů. 
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5 Závěr 
 

Hodnocení pracovního výkonu je pro nadřízeného velmi důležitou činností.  

Hodnocením poskytuje pracovníkovi zpětnou vazbu, motivuje ho a usměrňuje jeho 

pracovní výkon. Slouží také  ke zjišťováni potřeby rozvoje pracovníka a jeho výsledky  

jsou využity  v dalších personálních oblastech. 

 
Má-li být systém hodnocení pracovního výkonu efektivní, je zapotřebí věnovat jeho 

zavedení a tvorbě velkou pozornost. Při jeho tvorbě je potřeba vhodně zvolit kritéria 

hodnocení, stanovit metody, postupy, určit hodnotitelé, jenž budou kompetentní 

k provádění hodnocení. Efektivní systém hodnocení pracovního výkonu by měl rovněž 

motivovat k lepším výkonům, je proto potřeba, aby byl systém hodnocení objektivní           

a spravedlivý. Jestliže je výkon pracovníka spravedlivě  a objektivně ohodnocen, vede to  

ke spokojenosti zaměstnance a k dosahování lepších výkonů.  

 
Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného systému hodnocení 

pracovního výkonu a s ním související odměňování ve vybrané společnosti. Na základě 

zjištěných informací, o systému hodnocení pracovního výkonu ve vybrané společnosti                        

a výsledků provedeného dotazníkového průzkumu, byly sepsány návrhy ke zlepšení 

stávajícího systému.   

 
Závěrem lze říci, že hodnocení pracovního výkonu můžeme považovat za jeden 

z nejsilnějších motivačních nástrojů, jenž mají manažeři k dispozici. Je-li systém 

hodnocení pracovního výkonu správně připraven a zaveden, může se stát efektivní 

metodou k řízení pracovního výkonu. Na druhé straně pokud není  přípravě systému 

hodnocení věnovaná velká pozornost, stává se hodnocení formalitou a postrádá tak veškerý 

smysl. 
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Seznam zkratek 
 
 
VAP – vážený aritmetický průměr 

UNIT -  počet prodaných produktů 

RACV – čistý příjem pro společnost z prodeje produktů 



 

 

 
 
 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou 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, diplomovou práci užít (§ 35 
odst. 3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude  uložen u vedoucího diplomové 
práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 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, diplomovou 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 ……………………….. 
 
 
 
 
                               ……………………………….. 
                        jméno a příjmení studenta 
 
 
 
 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
………………………………………………………… 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Seznam příloh 
 
 
 
Příloha č. 1   Záznamový arch hodnocení hovorů 

Příloha č. 2  Dotazník 

Příloha č. 3  Celkové výsledky dotazníkového průzkumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

leden 2010 Leden 
Novák Josef Váha 

Možné 
hodnocení 1. 

Hovor 
2. 

Hovor 
3. 

Hovor 
4. 

Hovor 
5. 

Hovor Průměr 
představení - pozdrav, jméno 1% 0,1             

vstupní fráze 1% 0,1             

oslovování klienta 1,50% 0,1             

přístup ke klientovi 3% 0,1             

spisovná čeština a volba slov 2% 0,1             

tempo a srozumitelnost  2,50% 0,1             

pauzy 2% 0,1,N/A             

kontrolní závěrečná otázka 1% 0,1             

závěr hovoru 1% 0,1             

Komunikace 

15%                 

vedení hovoru 5% 0,1             

průběžné ověřování porozumění 3% 0,1             

zodpovězení dotazu 8% 0,1             

shrnutí problematiky 4% 0,1,N/A             

Struktura hovoru 

20%                 

produktové znalosti 14% 0,1             

optimální řešení pro klienta 16% 0,1             
Procesní a 

produktové znalosti 
30%                 

zachycení nákupního signálu 7% 0,1             

zjištění potřeb zákazníka 8% 0,1             

překonávání námitek 5% 0,1,N/A             

prodej-nabídka-parametry, výhody  6% 0,1             

vzbuzení závazku 4% 0,1             

Prodej 

30%                 

získání souhlasu před prescoringem 5% 0,1,N/A             Souhlas 
5%                 

Celkové hodnocení  100%                 

P
ří

lo
ha
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Dotazník 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá 
hodnocením pracovního výkonu na Vašem pracovišti. Dotazník je zcela anonymní, a proto 
Vás žádám o co nejpravdivější odpovědi. 

 
Získané informace tohoto dotazníkového průzkumu přispějí ke zjištění případných 
problémů, které snižují efektivitu systému hodnocení pracovního výkonu na Vašem 
pracovišti. Na základě výsledků průzkumu  pak budou navrhnuty řešení k jejich odstranění. 
 
Prosím zakroužkujte jednu z odpovědí pomocí následující tabulky (zakroužkujte 
číslo hodnotícího výroku, který nejlépe vystihuje Vaší zkušenost a názor). 
 
 

4 3 2 1 
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

 
 
 

1. Přikládáte ročnímu hodnocení pracovního výkonu velký význam? 4 3 2 1 
2. Jste všeobecně spokojen/a se systémem hodnocení pracovního 

výkonu ve Vaši firmě? 
4 3 2 1 

3. Před ročním hodnocením pracovního výkonu:   

3.1     býváte včas informování o čase konání hodnocení? 4 3 2 1 

3.2     býváte včas informování o místě konání hodnocení? 4 3 2 1 

3.3     máte od vedení potřebné podklady týkající se Vašeho hodnocení?  4 3 2 1 

4. Po ročním hodnocení pracovního výkonu:   
4.1     jsem seznámen/a se souhrnnými výsledky mého hodnocení. 4 3 2 1 

4.2     jsem obeznámen/a do jaké pracovní kategorie patřím (zda mezi   

      průměrné, nadprůměrné či podprůměrné zaměstnance). 
4 3 2 1 

4.3     mám možnost vyjádřit se k výsledkům hodnocení. 4 3 2 1 

4.4     jsem seznámen/a s tím co je potřeba zlepšit. 4 3 2 1 

5. Máte možnost vyjádřit se ke stanoveným úkolům pro Váš další 
rozvoj, které Vám byly uloženy v rámci hodnocení? 

4 3 2 1 

6. Jsou projednány Vaše připomínky a názory? 4 3 2 1 

7. Uvítal/a byste zkrácení roční intervalu hodnocení pracovního 
výkonu? 4 3 2 1 

8. Považujete incentivy za dosažitelné? 4 3 2 1 

9. Daří se Vám dosahovat požadavků stanovených v měsíčních 
plánech? 4 3 2 1 

Příloha č. 2 



 

 

 
 
 

10. Problémy v dosažení požadavků vnímám u těchto položek:   

10.1     UNIT 4 3 2 1 

10.2     RACV 4 3 2 1 

10.3     schůzky 4 3 2 1 

10.4     scoringy 4 3 2 1 

11. Hodnotící rozhovor:   
11.1     probíhá v klidném prostředí. 4 3 2 1 

11.2     probíhá spíše formou kritiky než chvály. 4 3 2 1 

11.3     splňuje má očekávání. 4 3 2 1 

12. Považujete hodnocení pracovního výkonu za:   
12.1     spravedlivé? 4 3 2 1 

12.2     objektivní ? 4 3 2 1 

13. Považujete:    
13.1     počet hodnocených hovorů za dostačující? 4 3 2 1 

13.2     svého nadřízeného za osobu kompetentní k provádění hodnocení? 4 3 2 1 

13.3     výsledky hodnocení za odpovídající Vašemu výkonu? 4 3 2 1 

14. Má hodnocení výkonu pozitivní dopad na Vaší výkonnost? 4 3 2 1 

 
 
 

15.     Zde máte možnost vyjádřit Vaše postřehy, názory a připomínky k systému   
           hodnocení  pracovního výkonu. 

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

 
 
 
Děkuji za Váš čas a ochotu, kterou jste věnovali k vyplnění tohoto dotazníku. 
 
Jiří Biener 



 

 

 
 
 

 
 

Odpov ědi (absolutní četnosti) Otázka 
4 3 2 1 

VAP 

1. 2 17 14 0 2,64 
2. 1 14 16 2 2,42 

3.1 18 15 0 0 3,55 

3.2 20 13 0 0 3,61 

3.3 10 21 2 0 3,24 

4.1 14 19 0 0 3,42 

4.2 4 16 13 0 2,73 

4.3 19 14 0 0 3,58 

4.4 21 12 0 0 3,64 

5. 7 26 0 0 3,21 

6. 4 13 15 1 2,61 

7. 12 14 3 4 3,03 

8. 2 23 8 0 2,82 
9. 0 20 13 0 2,61 

10.1 6 6 16 5 2,39 
10.2 1 11 14 7 2,18 

10.3 4 8 13 8 2,24 

10.4 3 7 13 10 2,09 

11.1 26 7 0 0 3,79 

11.2 0 5 12 16 1,67 

11.3 6 19 7 1 2,91 

12.1 1 21 11 0 2,70 

12.2 1 20 12 0 2,67 

13.1 7 8 18 0 2,67 

13.2 10 18 5 0 3,15 

13.3 1 17 14 1 2,55 

14. 6 11 14 2 2,64 
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