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Úvod 

 Důvodem výběru tohoto tématu bylo mé domnění, že právě zpracování problematiky 

hodnocení a řízení pracovního výkonu pro mě do budoucna může být přínosem. Domnívám 

se, že hodnocení a řízení pracovního výkonu je jednou z nejdůležitějších oblastí samotné 

personalistiky. Hodnocení pracovního výkonu patří k nejlepším nástrojů motivace pro 

management. Při kvalitním propracování celého systému a kvalitním managementu se může 

samotné hodnocení stát efektivní metodou řízení pracovního výkonu. Ovšem celý systém 

hodnocení musí být kvalitně připraven a propagován, jinak se z něj stane pouze formální 

záležitost. Proto si myslím, že zpracování této práce mi tuto problematiku důkladněji přiblíží 

a umožní mi tak lepší orientaci v této oblasti. Přece jenom analyzování tohoto tématu 

v konkrétním podniku by mi v budoucí praxi mělo přinést pouze samá pozitiva. A také bych 

měl mít lepší představu o reálné situaci v praxi. 

 První část práce obsahuje teoretické vymezení hodnocení a řízení pracovního výkonu. 

V úvodu se nacházejí jednotlivé definice hodnocení a řízení. Poté je teorie rozdělena na dvě 

oblasti. V první se nachází hodnocení pracovního výkonu, v ní je rozebrána celá tato 

problematika počínaje historií, přes zavádění samotného systém do organizace až po 

jednotlivé používané metody hodnocení. V části věnované řízení pracovního výkonu se 

nacházejí teoretické poznatky, které začínají vymezením problematiky motivace. Následně se 

v tomto úseku dostáváme přes principy řízení pracovního výkonu, zavádění systému řízení až 

k dokumentaci celého procesu. Ke zpracování veškeré teorie jsem použil příslušné informace, 

jenž byly popsány v odborné literatuře. V druhé části se nachází charakteristika organizace, 

které se bude týkat následující analýza současného stavu. Pro tohle téma jsem si vybral 

společnost Bekaert, s. r. o. Ta má na území České republiky dva závody. Ten první se nachází 

v Bohumíně a druhý má sídlo v Petrovicích. Veškeré informace k charakteristice společnosti 

jsem čerpal z výroční zprávy a z informací mi poskytnutých přímo od pracovníků 

personálního oddělení. Část následující se týká již zmiňované analýzy současného stavu ve 

společnosti. Na základě domluvy se zaměstnancem personálního oddělení jsme se shodli na 

tom, že ideální metodou pro získávání informací o dané problematice bude strukturovaný 

rozhovor. Dohodli jsme se také na tom, že práce bude zaměřena ve větším rozsahu na 

dělnické pozice. Na základě několika strukturovaných rozhovorů, mi bylo poskytnuto velké 

množství informací a materiálů. Po důsledném nastudování materiálů a komplexním 

zpracování informací jsem zpracoval analýzu současného stavu hodnocení a řízení pracovního 

výkonu. V jednotlivých částech této analýzy je zpracována současná situace, která je opět 
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rozdělena na dvě totožné dílčí části jako u teorie. Nicméně jednotlivé oddíly jsou navzájem 

provázané. 

Cílem diplomové práce je tedy teoretické objasnění problematiky hodnocení a řízení 

pracovního výkonu zaměstnanců, její následná aplikace na konkrétní společnost a nalezení 

konkrétního zlepšení dané situace ve společnosti. Může to být zavedení nové metody 

hodnocení nebo změny dosud používané metody, kombinace některých metod. Zlepšení lze 

samozřejmě nalézt i v oblasti řízení pracovního výkonu. Může to být třeba změna v motivaci 

zaměstnanců nebo změna v provázanosti hodnocení a řízení. Celkově bych chtěl ve 

společnosti Bekaert, s. r. o. dosáhnout zlepšení pracovního výkonu v co možná největším 

rozsahu. Mým cílem je tedy dosažení lepší situace, než tomu tak je ve firmě doposud.  
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2 Teoretická východiska 

 Pojem řízení lidských zdrojů se používá od 80. let, v letech 90. jeho používání dále 

rostlo. O této problematice psalo již mnoho autorů, ale ve většině jejich titulů nelze nalézt 

žádný definitivní popis. Samotné vytvoření definice je velmi složité. Vymezení podstaty 

řízení lidských zdrojů je tedy poměrně obtížné.  

 Mezi hlavní charakteristiky řízení lidských zdrojů patří: 

• zdůrazňování důležitosti přijetí strategického přístupu, 

• převládající role liniových manažerů, 

• integrace a soudržnost organizační politiky, důležitá role komunikace, 

• základní filozofie, která zdůrazňuje dosažení konkurenční výhody prostřednictvím 

lidského úsilí, 

• unitaristický přístup ve vztazích mezi zaměstnanci a manažery. 

 

2.1 Definice hodnocení pracovního výkonu 

 Hodnocení výkonu je jedním ze způsobů, jak poskytnout zaměstnanci zpětnou vazbu o 

jeho výkonu práce. 

„Hodnocení pravidelně poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho 

potenciálu a budoucích potřebách. Hodnocení dává možnost se celkově podívat na náplň, 

zatíženost a množství práce. Dále umožňuje zpětný pohled na to, čeho bylo v průběhu 

hodnoceného období dosaženo a možnost dohodnout se na příštích cílech“ (Foot, Hook, 

2002, s. 232). 

Uvedená definice nám dává najevo, že za hodnocené období obdrží zaměstnanec zpětnou 

vazbu o svém výkonu. Pokud dojde ke zhodnocení minulého výkonu, posouzení budoucího 

očekávání a nastane shoda týkající se budoucích úkolů nebo pracovního zatížení, existuje 

v procesu hodnocení výkonu možnost definování nebo posouzení různých aspektů pracovního 

výkonu zaměstnance.  

  Na hodnocení lidí nelze nahlížet jen jako na věcný problém objevující se při 

posuzování pracovního výkonu jedince. V hodnocení jsou v podstatě obsaženy dvě konfliktní 

role – soudce a rádce.  

 Soudcovská role spočívá ve vynášení neformálních soudů o způsobu vyjadřování lidí, 

chování a také oblékání. Tyto neformální soudy jsou buď subjektivní či objektivní. Že tak 

soudce činí si nemusí vůbec uvědomit. Soudce nedisponuje právem měnit tyto věci na jiných 
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lidech, proto nemá většinou na lidi nijak podstatný vliv. Většinou nemá žádnou moc, která by 

sloužila k ovlivnění jejich způsobu chování. Kdyby došlo k situaci, že posuzuje zaměstnance 

v pracovní situaci například podle způsobu oblékání, byl by pravděpodobně obviněn z přílišné 

subjektivity a předsudků, na jejichž základě nespravedlivě jedná s lidmi. Pro motivování 

zaměstnanců k práci není tento přístup příliš vhodný. Pod pojmem hodnocení je zde myšleno 

posouzení užitečnosti, důležitých hodnot pracovního jednání včetně spravedlivých úsudků, 

které vycházejí z objektivních kritérií pracovního jednání nebo kvalit.  

 V hodnocení je velmi důležitá také role rádce. Pokud se rádce dostane k hodnocení lidí 

při pracovním jednání, tak je pouze neposuzuje, ale také jim pomáhá se zlepšením jejich 

pracovního výkonu. K tomu, aby zlepšil pracovní výkon zaměstnanců a vyhodnotil potřeby 

jejich vlastního rozvoje, má možnost navrhnout jiný způsob pracovního jednání. Může také 

navrhnout školící, vzdělávací, tréninkové kurzy nebo jiné rozvojové možnosti. 

 Hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců tedy poskytuje také zpětnou 

vazbu zaměstnancům. Mimo to staví hodnotitele do role soudce a rádce. V průběhu 

hodnotícího rozhovoru se z tohoto důvodu projevuje formální, organizační zabezpečení pro 

tuto zpětnou vazbu u obou rolí. To znamená fungovat jako soudce, ale také jako rádce 

zaměstnance.  

   

2.2 Definice řízení pracovního výkonu 

 Armstrong (1999) definuje řízení výkonu jako proces, kterým zlepšujeme výkon 

organizace, týmu a jednotlivce, jenž je současně využíván liniovými vedoucími k řízení. 

 Řízení pracovního výkonu je mnohem obsáhlejší problematika, než hodnocení 

pracovního výkonu. Jak je uvedeno výše, hodnocení pracovního výkonu spočívá 

v posuzování výkonu jedince, dále mu poskytuje zpětnou vazbu o jeho výkonu a tím ho také 

motivuje k lepší a efektivnější práci. Řízení pracovního výkonu se ovšem nezabývá pouze 

zlepšováním pracovního výkonu, ale také zvyšováním výkonu celé organizace nebo týmu. 

V tradičním pojetí hodnocení pracovního výkonu obviňovali mnozí lidé organizaci, že systém 

je přínosný pouze pro personální oddělení nebo pro management firmy. Tito lidé ovšem 

neocenili a nepochopili to, čeho se celý hodnotící systém snaží dosáhnout. Za předpokladu, že 

je ve společnosti málo propracovaný systém hodnocení personálních manažerů a jejich 

přínosů k efektivnosti organizace, to může platit. Zvýšená pozornost na roli liniového 

manažera a na účasti týmů a jednotlivců je věnována proto, aby nedošlo k totožné kritice 

řízení výkonu. Řízení výkonu je součástí přístupu řízení lidských zdrojů. Výkon by se dal 
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charakterizovat jako konečný proces manažerů, jednotlivců a týmů. V tomto procesu musí být 

stanoveny a posouzeny cíle společně. Soulad individuálních a týmových cílů s cíly firmy je 

zde velmi důležitý. 

 

2.3 Hodnocení pracovního výkonu 

 „ Historie pracovního hodnocení je poměrně nedávná. Počátky lze nalézt ve výzkumné 

práci Taylora ze začátku 20. století. Ale tam byl i původ prakticky celé moderní psychologie 

práce a řízení lidských zdrojů jako takového“ (Wagnerová, 2008, s. 9). 

 Formální a oddělené pracovní hodnocení se začalo používat na konci druhé světové 

války. Ovšem lze tvrdit, že praktická stránka pracovního hodnocení má dlouhou historii a 

neoddělitelně patří k samotné práci. 

 Základní lidská tendence spočívá v hodnocení svého okolí a sám sebe. Z tohoto 

hlediska je pracovní hodnocení nevyhnutelné a přirozené. Pokud neexistuje pečlivě 

strukturovaný plán hodnocení, mají lidé tendenci posuzovat pracovní výkonnost jiných, 

včetně podřízených, schematicky, náhodně a neformálně. Tento přirozený lidský sklon 

k posuzování může vést k vážným motivačním, etickým a právním problémům na pracovišti. 

Bez strukturovaného systému hodnocení výkonnosti je jen malá naděje na zajištění toho, že 

hodnocení bude spravedlivé, v souladu se zákonem, přesné a přínosné. 

 Systémy pracovního hodnocení se začaly používat z důvodu opodstatnění výše 

odměny. Hodnocení bylo tedy používáno k rozhodování o výši peněžního příjmu. Celý tento 

proces byl propojen s materiálními výsledky. Plat pracovníka byl snížen za předpokladu, že 

jeho výkonnost byla nižší, než ideální. V opačném případě, pokud výkonnost předčila 

očekávání, byl plat zvýšen. Ovšem možnosti rozvoje zaměstnanců nebyly brány v úvahu. 

Jediná věc, která ovlivňovala pracovní výkonnost byla tedy plat.  

 Tento systém někdy vedl k výsledkům, ale většinou spíše selhal. Například na počátku 

výzkumu motivace se došlo ke zjištění, že zaměstnanci se zhruba totožnými pracovními 

schopnostmi mohou mít podobné příjmy, a přesto mohou mít poměrně jinou motivaci i 

výkonnost. 

 Samotné empirické studie to potvrdily. Plat nebyl jediným faktorem, který ovlivňoval 

pracovní výkonnost, ale byl velmi důležitý. Mezi další faktory, jenž mohou mít na výkonnost 

vliv, patřila morálka a sebevědomí. To má za následek postupné odmítnutí důrazu kladeného 

na mzdu. V USA se v 50. letech postupně začala rozpoznávat úloha pracovního hodnocení 
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jako nástroje motivace a rozvoje. V té době se začal utvářet dnešní model pracovního 

hodnocení.  

 Úspěšnost organizace jako celku je v současnosti v centru zájmu. Podnik je 

organizace, která přidává hodnotu a vytváří bohatství. Úspěšná organizace je ta, která 

dosahuje těchto cílů, přičemž plní odpovědně své povinnosti vůči všem svým partnerům. 

Jednou ze základních podmínek rozvoje výkonnosti je konkurenční schopnost a prosperita 

podniku. Ke zvýšení životní úrovně na úroveň vyspělých zemí je nezbytný posun k 

srovnatelné míře jejich ekonomické produktivity. Ten je poté doprovázen vytouženou 

spokojeností. Ovšem jak z globální, tak i z lokální perspektivy je důležité směřovat od 

paradigmatu výkonnosti a neustálého růstu k myšlence trvalé udržitelnosti (Straka, 2000).  

2.3.1 Cíle pracovního hodnocení 

 Obecný význam pracovního hodnocení je: 

• poznávací funkce – umožňuje vedoucímu analyzovat činnosti podřízených pracovníků a 

ověřovat si vhodnost zvolených postupů a učiněných rozhodnutí, 

• motivační funkce – umožňuje podřízeným konfrontovat vlastní pracovní aktivitu a 

pracovní  postoje s hodnocením vedoucího, 

• personální funkce – umožňuje posoudit, jak příslušný vedoucí přistupuje k práci s lidmi a 

jak je schopen využít hodnotících poznatků pro řízení, 

• zlepšení výkonu – zpětná vazba umožňuje hodnocenému zaměstnanci, hodnotiteli, 

dalšímu nadřízenému a personálnímu úseku zasahovat do výkonu a zlepšovat ho, 

• stanovení odměny – v mnoha organizacích jsou výsledky pracovního hodnocení 

podkladem k následným platovým změnám nebo ke stanovení možnosti přidělení prémie 

a její výše, 

• rozhodování o pracovním zařazení – na základě pracovního hodnocení se rozhoduje, zdali 

pracovník nadále setrvá na stejné pozici nebo ne. Zjištěný potenciál může být podkladem 

k povýšení nebo přeřazení na jinou práci, 

• potřeby odborného školení a přípravy – z hodnocení může vyplynout nedostatek v určité 

oblasti znalostí, dovedností a zkušeností. To je podkladem při sestavování plánu 

odborných školení, 

• mentální hygiena – správně provedené hodnocení vede zpravidla k určité katarzi, 

k vyříkání si situace mezi hodnoceným a hodnotitelem. 
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Obrázek 1.1 Přínosy hodnocení výkonu pracovníka 

 

Zdroj: VEBER, J. a kol. Management, Management Press 

 

2.3.2 Podoby hodnocení 

 V podstatě existují dvě základní podoby hodnocení výkonností zaměstnanců. 

Neformální hodnocení 

 Význam neformálního hodnocení je v hodnocení pracovníka jeho nadřízeným během 

vykonávání práce. Je vymezeno spíše situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho 

dojmem i momentální náladou, nežli nějakou faktickou jistotou výsledku práce či chování 

pracovníka. Má příležitostnou povahu. V podstatě jde o součást každodenního vztahu mezi 

podřízeným a nadřízeným. Je také součástí průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a 

pracovního chování. Tento typ hodnocení nebývá většinou nijak zaznamenáván. Příčinou 

konkrétního personálního rozhodnutí bývá pouze velmi zřídka (Koubek, 2007). 

Formální hodnocení 

 Můžeme se také setkat s názvem systematické hodnocení. Tento typ hodnocení bývá 

standardizovaný, v mnoha případech racionálnější, periodický. Má také pravidelný interval a 

jeho charakteristickými znaky jsou plánovitost a systematičnost. Jedním z jeho hlavních 

znaků je to, že se z něj pořizují dokumenty, jenž jsou poté zařazeny do osobních spisů 

pracovníků. Tzv. příležitostné hodnocení je jakýmsi neobvyklým případem formálního 

hodnocení. Toto hodnocení je vyvolané okamžitou potřebou zpracování pracovního posudku 

Hodnocení 
výkonu 

Řízení 
odměňování 

Zlepšení 
individuálního 
výkonu 

Rozvoj 
efektivnosti 

Rozvoj 
dovedností a 
kompetencí 



 

 15 

při ukončování pracovního poměru nebo v určitých okamžicích pracovní kariéry pracovníka. 

Většinou se k němu přistupuje pouze tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně aktuální výsledky 

běžného periodického hodnocení. Nebo také, pokud došlo od posledního hodnocení u 

konkrétního pracovníka k podstatným změnám v pracovním výkonu (Koubek 2007). 

  

2.3.3 Kdy hodnotíme 

 Ve většině společností probíhá formální hodnocení pracovního výkonu jednou za rok. 

Ovšem vede to k tomu, že někteří zaměstnanci a nadřízení se soustředí na hodnocení jenom 

jednou za rok. Zvýšení efektivity hodnocení pracovního výkonu lze zvýšit neformálními 

malými hodnoceními průběhu roku. Tím je podporována komunikace mezi zaměstnancem a 

nadřízeným. Manažer tak má možnost monitorovat pokrok zaměstnance průběžnou zpětnou 

vazbou. To mu pomáhá řešit drobné problémy dříve, než z nich budou velké problémy. Mimo 

to jsou průběžná hodnocení pro nadřízeného vhodná kvůli shromažďování informací o 

výkonnosti podřízeného. Tyto informace poté použije v rámci ročního hodnocení. Firmy se 

také rozhodují, jestli bude hodnocení probíhat ve stejném období každý rok pro všechny 

zaměstnance nebo bude probíhat při výročí nástupu do zaměstnání. To většinou záleží na 

počtu zaměstnanců společnosti. Obtížné je to pro velké společnosti v případě, že má být 

hodnoceno pro všechny zaměstnance ve stejnou dobu. To je administrativně velmi náročné 

pro všechny zúčastněné strany.  

 

2.3.4 Vazba hodnocení na odměňování 

 Je obtížné si představit, že hodnocená osoba pravděpodobně připustí jakoukoli potřebu 

rozvoje, nebo že bude chtít přijmout jakoukoli pomoc pro svůj výkon, v případě závislosti 

nárůstu její mzdy na dobrém hodnocení. Z toho důvodu se obecně zaměstnavatelům 

doporučuje oddělení odměny od jiných oblastí hodnocení. I přes to se uvádí, že mzda 

odvíjející se od výkonu ne vždy motivuje všechny zaměstnance. Pořád je hodně 

zaměstnavatelů, jenž se domnívají, že stimul a odměna jsou jediným způsobem motivace 

pracovníka ke kvalitnějšímu výkonu. To bývá hlavním důvodem zavedení hodnocení 

pracovního výkonu. Pro management firmy je velmi důležitá opatrnost při propojení 

hodnocení se mzdou. Je nezbytné, aby byly kritéria pro hodnocení objektivní, nezaujatá a bez 

předsudků.  
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2.3.5 Zavádění systému hodnocení 

 Aktivity spojené s hodnocením pracovníků lze rozdělit do několika následujících etap. 

Příprava hodnocení 

 Velmi důležité pro přípravu průběhu hodnocení pracovníků ve společnosti je 

informování všech pracovníků o zavedeném systému hodnocení zaměstnanců i o jejich cílech. 

Velký důraz by měl být kladen na přípravu hodnotitelů, jejich seznámení s metodou 

hodnocení, seznámení s obsahem hodnotitelských dokumentů, objasnění kritérií hodnocení 

atd. Je žádoucí, aby před samotným hodnocením měl hodnotící k dispozici informace o 

hodnoceném pracovníkovi, měl připravenou osnovu hodnocení a měl také vyhrazené 

nerušené prostředí a nezbytný čas. 

 

Vlastní hodnocení 

 Vlastní hodnocení je realizováno formou hodnotícího pohovoru. Je to v podstatě 

nejdůležitější fáze celého systému hodnocení. V rámci tohoto pohovoru je nutné ohodnotit 

jednotlivá kritéria výkonu a pracovního jednání zaměstnance. Je také důležité formulovat 

nejen skutečnosti pozitivní, ale také případné výhrady. Dále se vyžaduje získání vyjádření 

hodnoceného jak k hodnocení, tak i k pracovním podmínkám, systému řízení a organizaci 

práce. Tato fáze musí vést k formulování jednotlivých závěrů vůči zaměstnanci, k úrovni a 

kvalitě jeho pracovního výkonu v konkrétním pracovním postavení a k další perspektivě jeho 

činnosti ve společnosti. Závěry pohovoru se týkají zaměstnance, to může být například 

odstranění a zlepšení výkonu, zvýšení kvalifikace. Mohou se ovšem také týkat i firmy, 

konkrétně zabezpečení kvalifikační přípravy, opatření v organizaci práce, pracovních 

podmínkách a v systému odměňování.  

 Aby byl hodnotící pohovor úspěšný, je vyžadováno průběžné hodnocení pracovního 

výkonu. Dále je důležité mít k dispozici informace a fakta o pracovníkově výkonu a chování v 

průběhu hodnoceného období. Nebývá doporučováno spoléhat se na paměť, někteří 

pracovníci mohou odmítnout akceptaci nekonkrétních výhrad ke svému pracovnímu chování. 

Pro předejití těchto skutečností je požadováno vedení nepopulární evidence skutečností 

souvisejících s pracovníkovým výkonem a jeho chováním. Negativní obraz tzv. černého 

sešitu je možno zmírnit především tím, že se je zavedena i registrace pozitivních skutečností, 

které přispívají k prospěchu zaměstnance.  
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Vyhodnocení a využití výsledků 

 Do této části spadá také odvolání hodnoceného. Hlavním předpokladem kvalitního 

hodnocení a využití výsledků hodnocení je správná volba hodnotících kritérií ve vztahu 

k charakteru činnosti. Existuje celá řada metod hodnocení, které jsou rozvedeny v odborné 

literatuře a aplikovány v praxi personálního managementu. V praxi se nejčastěji používají 

metody, které jsou pro hodnotitele i hodnoceného nejsnáze pochopitelné a zvládnutelné 

(Veber, 2002). 

 Výsledky vyhodnocují nadřízení samotných hodnotitelů spolu s hodnotiteli. Poté 

přijmou konkrétní opatření, které umožňuje realizaci závěrů hodnocení jednotlivých 

zaměstnanců v rámci řídící kompetence. Současně také musí vyhodnotit celkové výsledky 

hodnocení, způsob formulování závěrů a objektivitu použitého přístupu. Je zde také i 

možnost navržení změny použité metodiky nebo změny v jednotlivých kritériích pro další 

hodnotící období tak, aby byla zvyšována účinnost a efektivnost systému hodnocení. 

Současně musí být zajištěno jeho zvládnutí na žádoucí úrovni všemi stupni hodnocení.  

 Pokud si hodnocený myslí, že hodnocení není objektivní a má k tomu také věcné 

argumenty, má možnost odvolání se proti tomuto výsledku hodnocení k nadřízenému 

pracovníkovi svého hodnotitele. Ten by poté měl odůvodnění jeho nesouhlasu posoudit a 

výsledek projednat s hodnoceným i hodnotitelem.  

 

2.3.6 Metody hodnocení   

 Nyní přistoupíme k charakteristice některých vybraných metod hodnocení pracovního 

výkonu. Každý typ hodnocení výkonnosti má své výhody a nevýhody, které musí 

zaměstnavatel co nejpečlivěji zvážit předtím, než si vybere příslušný plán. V mnoha 

případech mohou být nevýhody jednoho systému minimalizovány jeho zkombinováním 

s dalším systémem 

 

Typy hodnocení dle kritéria    

 Do této kategorie patří systémy založené na měření vlastností a také systémy založené 

na porovnávání. V rámci těchto jednotlivých systémů existují ještě další dílčí metody, o 

kterých bude řeč v následujícím textu.  
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Systémy založené na měření vlastností  

 Jedná se o nejčastěji používaný typ hodnocení výkonnosti. Takové systémy poskytují 

seznam vlastností nebo rysů jako je například kvalita práce, kvantita, spolehlivost, spolupráce, 

iniciativa, odpovědnost, rozhodování, kreativita. Od hodnotitele se vyžaduje hodnocení 

zaměstnance v každém z těchto rysů.  

 „ Skórovací systém je obvykle hodnotící škála, která má 3-5 stupňů s popisy od 

neuspokojivého k vynikajícímu. Některé společnosti používají pouze dvě úrovně – uspokojivý 

a neuspokojivý. Nicméně pro účely platových změn podle zásluh není možno toto 

dvoustupňové hodnocení spolehlivě používat, protože v nich není možno odlišit průměrnou 

výkonnost od vynikající a zasluhující odměny“ (Wágnerova, 2008, s. 67). 

 Systémy založené na měření vlastností mají výhodu v tom, že jejich vývoj ve 

společnosti není složitý a mohou být používány pro různé pracovní pozice. Také pro účely 

pracovních mezd je jejich kvantifikace poměrně snadná. Samozřejmě mají tyto systémy i své 

nevýhody. Hlavní nevýhodou je jejich subjektivnost. Celý tento systém je založen na 

předpokladu, že každý hodnotitel vnímá určitou vlastnost stejně. Za předpokladu přesného 

definování vlastností lze ovšem tento vliv částečně omezit.  

 „ Posudek je dalším systémem založeným na hodnocení vlastností. Jedná se o psanou 

subjektivní zprávu hodnotitele o výkonnosti zaměstnance v průběhu hodnoceného období. 

Často jsou hodnotitelé požádáni o zhodnocení specifických oblastí, například kvality práce a 

schopnosti vedení lidí. Posudky mají určité výhody před hodnotícími škálami. Například je 

možno flexibilně pokrýt i oblasti, které nejsou ve škálách zahrnuty. Z tohoto důvodu zahrnují 

hodnotící škály často dodatek i posudek, který má obhájit výsledky hodnocení“ (Wagnerová, 

2008, s. 68). 

 Tento systém je také velmi subjektivní. Hodnocení pracovního výkonu zaměstnance 

může být ovlivněno směrem k lepšímu, ale také k horšímu výsledku. Vliv na to má způsob 

přístupu nadřízeného k hodnocení a také jeho schopnost psát. Z časového hlediska je samotná 

příprava poměrně obtížná a v praxi není možnost kvantifikace pro potřeby platových změn. 

 

Systémy založené na porovnávání  

 V těchto systémech je srovnávání výkonnosti zaměstnance porovnáváno s výkonností 

ostatních zaměstnanců. Poté je zhotoven žebříček dle jejich výkonnosti. 

 „ Podle výkonnosti je každý zaměstnanec ohodnocen v té nejjednodušší verzi a 

následně je vytvořena výkonnostní hierarchie s tím, že nejlépe hodnocený zaměstnanec má 
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nejvyšší hodnocení. Zaměstnanci mohou být hodnoceni podle celkové výkonnosti nebo podle 

dalších rozličných kritérií“ (Wagnerová, 2008, s. 68). 

 Metoda nucené volby (povinného rozložení) je založena na rozčlenění zaměstnanců 

podle výkonnosti do skupin. Většinou jsou rozděleni do skupin nejlepší, průměrní a nejhorší. 

Do každé výkonnostní skupiny bývá zařazen určitý počet zaměstnanců. Hodnotitel má za úkol 

přidělit určité procento zaměstnanců do té které kategorie hodnocení v souladu s normálním 

rozdělením. Jde tedy o kombinaci stupnice posuzovací a metody pořadového seřazení. 

Jednotliví členové posuzovaného kolektivu jsou zařazeni hodnotitelem do dílčích tříd, ve 

kterých jsou seřazeni od nejlepších po nejhorší. Po hodnotiteli se vyžaduje, aby neklasifikoval 

příliš přísně nebo shovívavě. To může částečně hodnotitelské chyby omezit, ale současně to 

může vést k dalším chybám. Například v případě, že většina hodnocených má nadprůměrnou 

výkonnost. Zaměstnanci mohou být poškozeni, jelikož mohou pociťovat skutečnost, že 

hodnocení jsou diktována spíše idealizovaným modelem, než jejich skutečnou výkonností. 

Z hlediska právního je tento přístup také sporný. A to z toho důvodu, že by zaměstnanci měli 

být hodnoceni jen podle kritérií spojených s očekávanou a obvyklou pracovní výkonností. 

Díky tomu zakázaly některé společnosti tento systém používat.  

 Párové srovnávání je založeno na srovnávání každého zaměstnance s každým. Tomu, 

kdo je lepší, je připsán bod. Po sečtení všech bodů je vytvořen žebříček. Párové srovnávání je 

pro hodnotitele časově velmi náročné. Existuje ovšem možnost zjednodušení. Ta spočívá 

v tom, že se celá porovnávaná skupina pracovníků rozdělí na podskupiny podle stanovených 

zásad.  

 

Behaviorální systémy  

 Tyto systémy jsou založeny na hodnocení zaměstnanců dle rozsahu, ve kterém se 

projevuje jejich úspěšné pracovní chování. Mají své výhody oproti systémům založených na 

hodnocení vlastností a systémům založených na porovnávání, jelikož jsou založeny na 

objektivním, pozorovaném pracovním chování. Jsou-li behaviorální systémy dobře vyvinuty, 

jsou poté validní, reliabilní a relativně bez hodnotitelských chyb a zaujatosti.  

 

 Technika kritického incidentu je někdy také nazývána metodou kritických nebo 

klíčových událostí. Vyžaduje, aby zaměstnanec a jeho nadřízený stanovili výkonnostní 

incidenty, které odlišují úspěšný a neúspěšný výkon v dané práci. Nadřízený pak sleduje 

výkony zaměstnance a zaznamenává jejich výkonnost v kritických aspektech pracovní 

výkonnosti. Zaměstnanci jsou hodnoceni podle toho, jak často demonstrují úspěšné pracovní 
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chování. Protože tato technika vyžaduje náročnou dokumentaci, identifikaci úspěšného a 

neúspěšného pracovního chování zaměstnancem i jeho nadřízeným, bývá zpravidla validní a 

reliabilní. Nicméně neeliminuje všechny hodnotitelské chyby. Bývá však přesnější než jiné 

typy hodnocení. Největší nevýhodou této techniky je to, že vyžaduje dlouhodobé a pečlivé 

pozorování zaměstnanců. Navíc je možné, že pro nadřízeného bude dokumentace příliš 

náročnou.  

 „Stupnice požadavků na schopnosti („Ability Requirements Scale“) poskytuje 

strukturovanější přístup k požadavkům determinujících schopnosti než metoda kritických 

událostí. Jde o soubor stupnic vytvořených Fleischmanem a jeho spolupracovníky“ 

(Wagnerová, 2008, s. 71). 

 Důležité rysy, které se kvantifikují na stupnici požadavků na schopnosti jsou 

následující: porozumění řeči, porozumění psanému, ústní vyjadřování, písemné vyjadřování, 

plynulost myšlenek, originalita memorování, uvědomění si problému, matematické 

porozumění, výpočty, deduktivní usuzování, induktivní usuzování, uspořádání informací, 

kategorizační flexibilita, rychlost tvorby, flexibilita tvorby závěrů, prostorová orientace a 

mnoho dalších. 

 „Behaviorálně zakotvené hodnotící škály (BARS), někdy také nazývané behaviorálně 

expertační škály (BES) jsou vyvinuty na základě techniky kritického incidentu. V podstatě jde 

o hodnotící škály s příklady, které se používají k definici bodů na škále. Konkrétní chování 

poskytuje referenční bod, oproti kterému se srovnává výkonnost zaměstnance“ (Wagnerová, 

2008, s. 72) 

 BAR a BES spočívají ve skutečném pozorovatelném chování. Z tohoto důvodu jsou 

velmi objektivně přijímány jak zaměstnanci, tak i při případném soudním sporu. Vedou také 

ke zvýšení reliability. To hlavně díky tomu, že dva pozorovatelé mají možnost sledovat stejné 

chování. Nevýhodou těchto škál je jejich složitá konstrukce a také fakt, že musí být zvláště 

vyvinuty pro jednotlivou práci. Musí být i revidovány při každé změně pracovní náplně.  

 Behaviorálně observační škály (BOS) představují jiný typ behaviorálního systému. 

Jsou založeny na vyjmenování příkladů chování s dobrou pracovní výkonností pro odlišné 

pracovní dimenze. Hodnotitel bodově zhodnotí výkon zaměstnance v každém pracovním 

chování podle toho, jestli zaměstnanec pracuje způsobem jak má vždy, někdy nebo nikdy. 

Body z každé pracovní dimenze jsou zprůměrňovány tak, aby bylo umožněno celkové 

hodnocení výkonnosti. Výhodou této metody je, že hodnotitel je spíše v roli pozorovatele než 

soudce.  Na základě toho může poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.  
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 Momentálně se můžeme setkat s použití této metody i pro hodnocení manažerské 

práce. Například v Akademické nemocnici v Leidenu bylo 13 pracovních expertů požádáno o 

uvedení těch příkladů chování, jenž odlišují úspěšné výkony od neúspěšných. Byly to tedy 

příklady kritických událostí v 18 dimenzích výkonnosti. Vývoj těchto škál probíhal na 

skupinových workshopech nebo formou individuálních rozhovorů. Výsledkem byla 

behaviorálně observační škála, která maří frekvenci výskytu 81 druhů rozličného chování ve 

14 dimenzích.  

 

Řízení podle cílů (MBO) 

 Původně bylo řízení podle cílů formou hodnocení výkonnosti založenou na cílech ve 

vztahu k peněžním ukazatelům. Mezi tyto ukazatele patří zisk, čisté tržby, obrat, objem 

podaných výrobků apod. Cíle, které mají zaměstnanci v průběhu hodnotícího období splnit 

stanovují nadřízení a podřízení. Zaměstnanci jsou pak hodnoceni podle toho, jak dobře pro 

sebe splnili stanovené cíle.  

 Momentálně je tato metoda používána většinou pro zaměstnance v řídících a 

odborných funkcích. Vývoj je hodnocen spíše z hlediska strategických plánovaných cílu, než 

z hlediska poměřování zaměstnancova výkonu oproti peněžním ukazatelům. 

 Na počátku hodnoceného období stanoví zaměstnanec a nadřízený určité cíle, které 

nejsou napojeny na strategický plán, který musí zaměstnanec splnit během hodnoceného 

období. Navíc jsou stanoveny akční plány. To jsou specifické kroky pro dosahování cílů a 

časový rozvrh pro jejich plnění. Na konci období vypracuje zaměstnanec zprávu o plnění cílů 

a nadřízený hodnotí zaměstnancovu úspěšnost v plnění cílů.  

 „Úspěch MBO je ve značné míře závislý na změně chování jak ze strany podřízeného, 

tak i nadřízeného. Na obou stranách musí být ochota stanovit cíle a měřitelná kritéria 

úspěšnosti“ (Wagnerová, 2008, s. 73). 

 Nevýhodou této metody je časová náročnost, která vyžaduje neustálý tok informací 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Veškerá pozornost je koncentrována na dosažení 

cílů. MBO také často nebere v úvahu to, jakým způsobem bylo cíle dosaženo. Například 

pozitivní pracovní chování, kterým může být týmová práce, spolupráce, interpersonální 

dovednosti, není podle této metody hodnoceno. Ovšem kombinací s dalšími složkami 

hodnocení pracovního výkonu lze nevýhody sytému omezit. 
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Typy hodnocení dle zdroje 
 
 Většina společností hodnotí pracovní výkony zaměstnanců prostřednictvím přímého 

nadřízeného. Ovšem i tento přístup má své nevýhody. Pro nadřízeného může být složité 

pozorovat chování zaměstnance dostatečně často na to, aby byl schopen učinit informované 

hodnocení o jeho pracovní výkonnosti. Nadřízení mohou být ovlivněni zaujatostí nebo 

předsudky týkajících se hodnoceného nebo práce samotné. Proto mají společnosti zájem o to, 

aby bylo hodnocení nadřízeným kombinováno s dalšími typy hodnocení, jako jsou třeba: 

• hodnocení spolupracovníků, 

• sebehodnocení, 

• hodnocení podřízenými, 

• týmové hodnocení, 

• třistašedesátistupňová zpětná vazba, 

• pětsetčtyřicetistupňová zpětná vazba, 

• assessment centra. 

 

 Zdrojem hodnocení bývají zaměstnanci mající nejlepší přehled o faktorech, které 

ovlivňují výkon hodnoceného. Například jedinci, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky, 

mají být hodnoceni zákazníky. Tak je tomu například ve společnostech Ford nebo Honda. 

Zdrojem velmi prospěšné vnitřní zpětné vazby o přínosu jednice nebo týmu mohou být i 

vnitřní zákazníci. Zpětná vazba z více zdrojů je používána spíše pro vývojové, než pro 

administrativní a platové účely. Nejčastějším systémem je hodnocení přímým nadřízeným, 

které je kombinováno se sebehodnocením zaměstnance. Většinou hodnotí pracovníky jejich 

přímý nadřízený. Dalším velmi častým způsobem ve vyspělých zemích je sebehodnocení, 

zatímco v postkomunistických zemích – a také v Německu a Španělsku – je to hodnocení o 

stupeň vyšším nadřízeným, který je jinak v průměru až na třetím místě. V České republice 

používá hodnocení o stupeň vyšším nadřízeným 38 % organizací provádějících systematické 

hodnocení pracovníků a sebehodnocení 27 % těchto organizací. Zřídka se používá hodnocení 

spolupracovníky, zákazníky a zejména podřízenými. V České republice přispívají 

k hodnocení pracovníků zákazníci v 11 % organizací provádějících systematické hodnocení, 

spolupracovníci v 5 % nejméně často podřízení v 1 % organizací. Velmi často se kombinují 

jednotlivé metody hodnocení s rozhodujícím slovem bezprostředního nadřízeného. 
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Sebehodnocení  

 „Ú čelem sebehodnocení je zamyšlení se nad svou prací a svým výkonem, vytvoření 

podkladů pro pracovní hodnocení a srovnání rozdílů v hodnocení nadřízeného a podřízeného. 

Navíc v procesu sebehodnocení si zaměstnanec může uvědomit některá fakta ohledně své 

práce a své výkonnosti sám, a to ho může motivovat ke zlepšení či k mobilizaci rezerv“ 

(Wagnerová, 2008, s. 75).  Tento způsob hodnocení organizaci pomáhá zapojovat 

zaměstnance do procesu hodnocení. Při sebehodnocení jsou však zaměstnanci k sobě mírnější 

a mají tendenci se prezentovat v příznivém světle.  Proto jsou sebehodnocení používána 

většinou z důvodu rozvoje, než jako podklad administrativních rozhodnutí. Sebehodnocení je 

přínosem při propojení s dalšími metodami hodnocení pracovního výkonu. 

 Tento typ hodnocení se může srovnávat s vícezdrojovým hodnocením za účelem 

zvýšení reliability a validity procesu hodnocení. A to také z důvodu zlepšení vztahů mezi 

zaměstnancem a managementem společnosti. Několik týdnů před formálním hodnocením 

výkonnosti vyplňuje manažer a hodnocený zaměstnanec nezávisle na sobě hodnotící 

formuláře. Oba zúčastnění během hodnotící diskuze porovnají svá hodnocení a projednají 

sporné body. Výhodou zahrnutí obou zaměstnanců je připravenost zaměstnance na případné 

dotazy a poskytnutí příslušných informací o svém pracovním výkonu. 

 Ohodnocení svého pracovního výkonu samotnými zaměstnanci má své výhody. 

Zaměstnanci nejlépe znají svou skutečnou práci. Sebehodnocení může mít na zaměstnance 

motivační účinek, jelikož jim může dodat odvahu k rozmýšlení o svých silných a slabých 

stránkách. Mohou se také sami rozhodnout o stanovení cílů na zlepšení v problémových 

oblastech. Může také dojít ke snížení defenzivních reakcí zaměstnanců.  

 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba (360o hodnocení)  

 „Poměrně novým a v poslední době módním přístupem je třistašedesátisupňová zpětná 

vazba, někdy nazývaná třistašedesátistupňové vícekriteriálni hodnocení výkonnosti a 

vícezdrojové hodnocení. Je navržena tak, aby poskytovala komplexní přehled o činnosti 

pracovníka. Hodnotiteli jsou nadřízení, přímí i nepřímí, kolegové, interní i externí zákazníci a 

někdy i podřízení. Součástí je i sebehodnocení“ (Wagnerova, 2008, s. 76). 

 Ve většině případů se používají strukturované dotazníky. Ty jsou zaměřeny spíše na 

popis chování, než na jeho posuzování a bývají ve většinou anonymní. Přístup k jejich 

vyhodnocování by měl být specifický, jelikož se může stát, že mohou sloužit k vyřizování si 

účtů. V úvahu by mělo být bráno i to, že validita hodnocení odlišných hodnotitelů je různá a 
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všichni nemohou objektivně posoudit konkrétní pracovní výkon. K vyhodnocení výsledků je 

třeba přistoupit specificky. Poskytnutí poradenství zaměstnanci bývá většinou nezbytné 

k interpretaci a využití jejich výsledků.  

 Tento způsob hodnocení se používá i z důvodu zhodnocení výkonnosti managementu. 

Firmy používají tuto metodu i k tomu, aby měli od zaměstnanců k dispozici anonymní 

hodnocení svých nadřízených dle zadaných kritérií. Aby bylo hodnocení úplnější, je 

používáno nadřízeným každého manažera. Pro tento proces je klíčová důvěrnost,  jelikož  

hodnotitelé se v případě negativního hodnocení mohou obávat pronásledování.  

 Vypracování dotazníků má na starosti většinou místní tým nebo vnější poradci. 

Výsledky jsou analyzovány a srovnány s výsledky hodnocení jiných manažerů obvykle 

s použitím k tomuto účelu vyvinutého softwaru. Někdy se vytváří žebříček hodnocení, ten 

zahrnuje pořadí a bodové hodnocení každého manažera. Velké množství společností pořádá 

workshopy a na těch manažeři projednávají výsledky programu. Hodnocení se většinou 

opakuje po 9-12 měsících. To kvůli tomu, aby byl sledován vývoj situace a realizované 

změny.  

 Tato metoda motivuje zaměstnance ke zvýšení výkonnosti. Vícezdrojová zpětná vazba 

je navržena tak, aby umožnila zaměstnancům pracujícím soustavně s hodnoceným zhodnotit a 

okomentovat jeho výkonnost. Je tedy méně hierarchicky orientovaná, podporuje důvěru a 

umožňuje zaměstnancům participovat na rozhodnutích o své profesní dráze. Tento přístup je 

nejvhodnější v organizacích, které jsou týmově orientované. Zde je nutno připomenout, že 

práce v jasně definovaném pracovním týmu je ve srovnání se samotnou prací spojena 

s menším pracovním napětím, větší pracovní spokojeností, vyšším pracovním hodnocením, 

bezpečností a zvýšeným počtem inovací. 

 Všichni ti, kteří jsou v rámci práce s jedincem v kontaktu, včetně nadřízených, 

spolupracovníků, vnitřních i vnějších zákazníků a podřízených jsou hodnotiteli. Hodnocení je 

většinou uskutečňováno spolupracovníky na stejné nebo nižší úrovni, než je hodnocený podle 

stanovených kritérií výkonnosti nebo kompetencí. Týmový přístup může organizaci přinést 

přesnější výsledky. A to hlavně tam, kde nadřízení nejsou v přímém každodenním kontaktu 

s pracovníky. Vysoce reliabilní může byt hodnocení spolupracovníky kvůli jejich každodenní 

interakci s hodnoceným. Zaměstnanci tak mají skvělou příležitost k hodnocení pracovního 

výkonu spolupracovníka, jelikož mají možnost pozorovat spolupracovníky vykonávající práci 

a jejich interakci s ostatními spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými, zákazníky a 

dalšími.  
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 Největší nevýhodou této metody je to, že spolupracovníci nejsou pokaždé v přímém 

kontaktu s hodnoceným a je u nich možnost projevu neochoty hodnotit jeden druhého. Právě 

to může vést k nepřesnému hodnocení. Mezi další problémy se řadí fakt, že přátelské vztahy 

jsou příčinou zkreslení hodnocení, tudíž jsou ti nejpopulárnější hodnocení nejlépe.  

 

Hodnotící centra (assessment centra) 

 Tato metoda vede k inspiraci k novým formám, způsobům a nástrojům hodnocení. 

V podstatě jde o diagnosticko-výcvikový program, pomocí kterého je možné testování 

způsobilosti uchazeče o manažerskou funkci. Slouží také k hodnocení a rozvíjení sociálních 

dovedností vedoucích. Obvykle používá simulované pracovní činnosti z každodenních 

problémů manažerů (Kaňáková, Bláha, Babicová, 2000). 

 Jako hlavní výhoda této metody je uváděna komplexnost posouzení. Naproti tomu 

nevýhoda je informovanost o momentálním pracovním výkonu zaměstnance v uměle 

vytvořených podmínkách. V takovém případě nemusí zaměstnanec nutně korespondovat 

s výkonem v reálném zaměstnání. Třeba v podmínkách konkrétního řízení lidí s různými 

osobnostními charakteristikami a různým chování.   

 

2.4 Řízení pracovního výkonu zaměstnanců 

 Řízení pracovního výkonu se v posledních době dostalo do popředí jako nástroj 

zabezpečování sjednoceného a systematičtějšího přístupu k řízení výkonu, než jaký nabízely 

předcházející izolované a často neadekvátní systémy hodnocení zásluh nebo systémy 

hodnocení pracovníků. Řízení pracovního výkonu je založeno spíše na principu řízení, které 

vyplívá z dohody nebo smlouvy, než na řízení založeném na nařizování. Důležitou úlohu zde 

hraje rozvoj i používání plánů samostatného učení a vzdělávání, propojení individuálních a 

podnikových cílů. V podstatě může hrát hlavní roli v zabezpečování integrovaných a 

logických procesů řízení lidských zdrojů, které se navzájem podporují a jako celek přispívají 

ke zlepšování efektivnosti organizace (Armstrong, 2002). 

2.4.1 Účel řízení pracovního výkonu 

 Řízení pracovního výkonu slouží pro zlepšování výsledků organizace, týmů a 

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

požadovaných schopností. Samotný proces řízení utváří společné a sdílené chápání toho, čeho 



 

 26 

má být dosaženo. Současně je to přístup k řízení a rozvoji lidí způsobem, jenž zvyšuje 

pravděpodobnost krátkodobého i dlouhodobého dosahování cílů. Řízení pracovního výkonu 

spadá do kompetencí liniového managementu a je jím i prosazováno. 

2.4.2 Motivace 

 Existuje velké množství teorie pracovní motivace. Jedna z nejznámější je Hullova 

teorie posilování.  Ta se zakládá na tom, že pokud vede výkon k úspěchu a po něm se dostaví 

pochvala, dochází k posilování chování a postupně se stává trvalou součástí činností.  

 Mezi nejznámější teorie patří Maslowovo pojetí hierarchie potřeb (Wagnerova, 2008). 

Tato teorie rozlišuje: 

• fyziologické potřeby – tvoří zkladní úroveň a zahrnují potřebu spánku, potravy, vody, 

vzduchu, 

• potřeby bezpečí – emocionální bezpečí, stabilita, řád a fyzické bezpeční, 

• potřeby sounáležitosti – sociálně zaměřené, vztahují se k interakci s druhými lidmi a 

zahrnují potřebu být akceptován, identifikaci s druhými, 

• potřeba úcty, prestiž, respekt, úspěch, postavení, funkce, 

• potřeba seberealizace – zahrnuje sebeuplatnění, naplnění vlastního potenciálu a uplatnění 

schopností. 

 Výše postavené potřeby se projeví až tehdy, když jsou níže postavené potřeby 

nasyceny a uspokojeny. V konfliktních situacích převládá nižší potřeba nad výše postavenou. 

Motivace k práci v organizaci  

 Pro člověka má práce následující funkce: 

• zabezpečení prostředků na stravu a bydlení – primární funkce, 

• strukturování času, řád, 

• pravidelná sociální interakce, 

• zážitky tvořivosti, dovednosti, smyslu života, 

• zdroj osobního statutu a identity, 

• zdroj aktivity. 

 

 „Pracovní činnost tedy není jen zdrojem obživy. Je také prostředkem přinášejícím 

uspokojení ze samotného průběhu práce, z dosažených výsledků, ze sociálního postavení a 

prestiže nositele profese, ze sociálních vztahů, z ocenění. Při studiu otázky co lidé od své 

práce chtějí se ukázalo, že materiální zabezpečení, dobrý plat je rozhodující jen v těch 
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případech, kdy výsledek práce zajišťuje pouze základní životní existenční minimum 

pracovníka a jeho rodiny“ (Wagnerová, 2008, s. 16). Ve většině případů existuje kombinace 

několika důvodů, jenž se mohou postupně nebo situačně měnit. Lidé tak od své práce 

požadují společenské uznání, společenské postavení, možnost společenského a odborného 

růstu, možnost odborné literatury. Pracovník prostřednictvím práce uspokojuje své potřeby a 

je spokojen. Existují vnitřní a vnější zdroje pracovního jednání jedince. Pracovní motivace je 

tedy důsledkem složitého působení mnoha vlivů.  

  

Vztah spokojenosti a pracovního chování  

 Existuje logický předpoklad toho, že vysoká pracovní spokojenost se odráží ve 

vysokých pracovních výkonech, nízké absenci a fluktuaci. Manažeři si dříve mysleli, že 

ovlivňování faktorů, jenž příznivě utvářejí spokojenost a dosahují vyšší spokojenosti, se 

pozitivně promítne ve výkonnosti. Výsledky ale potvrdily to, že tento vztah je nepřímý a 

komplikovaný. Interakce spokojenosti a pracovního chování je velmi složitá. Vztah pracovní 

spokojenosti a produktivity je velmi nevýrazný. Pracovník, který je spokojený, nemusí mít 

dobrou výkonnost. Podle výzkumů neexistuje žádná silná pozitivní vazba mezi spokojeností a 

výkonem. Spokojený pracovník nemusí mít kvalitní výkony a pracovník s kvalitními výkony 

nemusí být spokojen. Určitá část lidí se domnívá, že kvalitní výkon vede ke spokojenosti 

spíše, než naopak. Tato domněnka ovšem nebyla žádným výzkumem potvrzena.  

 

Vztah motivace a výkonu  

 V každém pracovním výkonu platí určité optimum. V souladu se zákonem Yerkes-

Dodsona o závislosti motivace a výkonu lze říci, že zmíněný stav není lineární, nýbrž má 

formu obráceného písmena U. Optimální motivace vede k maximálnímu výkonu. K nízkým 

výkonům vede tedy podmotivování i přemotivování. Třeba v závislosti na temperamentu, 

stabilitě osobnosti, neuroticitě je škála motivace značně interindividuálně proměnlivá. Platí 

tedy fakt, že jeden totožný podnět může vést k rozdílným úrovním výsledné motivace. U 

složitých a náročných pracovních výkonů je kvalita samotného výkonu dříve poškozena 

vznikajícím napětím, než tomu tak je u jednoduchých prací.  

 Je to potvrzeno i v každodenním životě. Neschopnost promluvit, tréma u zkoušky, to 

vše je příčinou intenzivní motivace. U výkonů jednoduchých se kvalita výkonu zlepšuje se 

zvyšující se motivací. V tomto případě platí to, že čím vyšší je motivace, tím vyšší je i výkon.  
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Motiv dosažení úspěšného výkonu 

 Různé činnosti jsou motivovány odlišnými motivy. V samotné činnosti se však 

projevuje mimo dalších motivů i jeden společný. Je to motiv výkonu. Ten obecně vyjadřuje 

touhu po dosažení úspěchu. Úspěch je tedy něco, co by kromě subjektivního uspokojení 

vyvolalo i obdiv a úctu sociálního okolí. To přímo vede k evalvaci ega, což je vlastně zvýšení 

vlastní hodnoty.  

 V situacích, které se dají označit jako egoangažované, se uplatňuje obecně motiv 

výkonu. Totožná situace má na jedince, jemuž se zdá být velmi náročná a své možností se 

zdají být malé, vliv inhibiční. Oproti tomu jedinec, jemuž se zdá být situace příznivá pro 

dosažení úspěchu má vliv aktivizující, excitační. Je logické, že pro žáka 5. třídy základní 

školy bude vyřešení matematického příkladu na úrovni třídy 3. vnímáno jako lehké a mnohem 

jednodušší pro dosažení úspěchu, než pro žáka 2. třídy, který má strach z neúspěchu a bude se 

snažit tomuto úkolu spíše vyhnout. Každý člověk má potřebu úspěchu, současně má také ale 

potřebu vyhnutí se neúspěchu. Tudíž síla motivu výkonu je dána rozdílem mezi silami těchto 

motivů.  

 

2.4.3 Principy řízení pracovního výkonu 

 Principy řízení pracovního výkonu jsou popsány v britských materiálech Industrial 

Relations Services, což jsou služby zaměřené na kolektivní pracovní vztahy, takto 

(Armstrong, 2002): 

• promítá podnikové cíle do cílů jedinců, týmů, útvarů a divizí, 

• pomáhá vysvětlovat podnikové cíle, 

• je to soustavný a neustále se vyvíjející proces, v jehož rámci se výkon během času 

zlepšuje, 

• spoléhá spíše na shodu, součinnost a kooperaci, než na řízení, kontrolu nebo donucení, 

• povzbuzuje samostatné řízení individuálního výkonu, 

• vyžaduje otevřený, čestný styl řízení a povzbuzuje oboustrannou komunikaci mezi 

nadřízenými a podřízenými, 

• vyžaduje soustavnou zpětnou vazbu, 

• zpětná vazba umožňuje využití zkušeností a znalostí získaných jedinci při práci 

k modifikaci podnikových cílů, 
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• měří a hodnotí celý výkon na základě porovnání se společně odsouhlasenými cíli, 

• mělo by být uplatněno u všech pracovníků a netýká se v první řadě vazby mezi výkonem 

a peněžní odměnou. 

 

2.4.4 Klí čové činnosti  

 Řízení pracovního výkonu je možné charakterizovat jako neustálý, sám sebe 

obnovující cyklus.  

 Mezi klíčové činnosti patří (Armstrong, 2002): 

• definování role, v rámci které je uzavřena dohoda o hlavních oblastech výsledků a 

požadavcích na schopnosti, 

• smlouva nebo dohoda o pracovním výkonu, jenž definuje očekávání. To udává čeho má 

jedinec nebo tým dosáhnout ve formě cílů. Také nám určuje, jakým způsobem bude 

výkon měřen a jaké schopnosti jsou žádoucí k odvedení požadovaných výsledků. Lze 

hovořit o fázi plánování výkonu, 

• plán osobního rozvoje stanovující kroky, které chtějí lidé udělat v zájmu vlastního 

rozvoje. A to z důvodu rozšíření svých znalostí a dovedností, zvýšení úrovně svých 

schopností a zlepšení v konkrétních oblastech vlastního pracovního výkonu. Lze to 

charakterizovat jako fázi rozvoje výkonnosti pracovníka, 

• řízení pracovního výkonu v průběhu roku, což je fáze, během které lidé při vykonávání 

každodenní práce i při svých plánovaných vzdělávacích aktivitách činí kroky, jenž 

směřují k realizaci dohody o pracovním výkonu a plánu osobního rozvoje. Spočívá 

v nepřetržitém procesu zabezpečování zpětné vazby na výkon, neformálním sledování 

pokroku, aktualizaci cílů. Také podle potřeby řeší případné problémy s výkonem práce a 

konzultováním, 

• přezkoumání výkonu je fází posuzování výkonu z formální stránky za určité období, které 

se týká dosažených výsledků, pokroku a problémů. Je základním stavebním kamenem pro 

sjednání revidované dohody o výkonu a plánu osobního rozvoje. Je zde také možnost 

směřování k hodnocení výkonu.  
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Obrázek 1.2 Cyklus řízení pracovního výkonu 

 
Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů, Grada Publishing 

 

2.4.5 Zavádění systému řízení pracovního výkonu 

 Při zavádění procesu řízení pracovního výkonu je třeba postupovat velmi důsledně. 

V mnoha případech ambiciózních systémů došlo k propadu, jelikož došlo k opomenutí 

zdánlivě úplně zřejmých požadavků.  

 V oblasti plánování programu zavádění je zapotřebí řešit následující otázky 

(Armstrong, 2002): 

• kde a jak by mělo docházet k zavádění řízení pracovního výkonu,  

• koho by se mělo týkat, 

• kdy by mělo být prováděno přezkoumávání a hodnocení pracovního výkonu, 

• jakým způsobem sledovat a hodnotit pracovní výkon, 

• jak používat pilotní testy, 

• jak by se lidé měli informovat. 

Kde a jak by mělo být řízení pracovního výkonu zaváděno 

 Řízení pracovního výkonu bývá většinou zaváděno v celé organizaci, počínaje shora. 

Ve většině případů bývají filozofie, principy a klíčové postupy a procesy vyhotovovány 

centrálně. 
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 V případě vysoce decentralizované organizace je možno připustit samotné 

rozhodování oddělených podnikových jednotek o tom, jestli chtějí systém řízení pracovního 

výkonu uplatnit nebo naopak. Pokud chtějí, existuje možnost samostatného vytvoření.  

 Některé decentralizované organizace uplatňují střední cestu. Ta spočívá v požádání 

vrcholového vedení, které se obrátí na všechny divize a podnikové útvary s požadavkem 

zavedení řízení pracovního výkonu v souladu s konkrétními obecnými principy, které byly 

promyšleny a odsouhlaseny lokálním managementem, v lepším případě i pracovníky. 

Podnikové jednotky se pustí do vypracování vlastních postupů. V případě požádání poskytuje 

ústředí podnikovým jednotkám pomoc a může sledovat zavádění systému řízení pracovního 

výkonu v jednotlivých divizích z důvodu zajištění toho, že samotný postup bude probíhat dle 

plánu a v souladu s hodnotami a principy společnosti.  

 Nejčastěji zaváděná metoda je vytvoření projektového týmu pro tento účel. Může být 

také vytvořena pracovní skupina ze zástupců managementu a pracovníků.  Ti se poté zabývají 

různými názory, náměty, zkušenostmi, jenž je důležité brát v úvahu a tvoří základnu pro širší 

konzultace i komunikace. Obecně pomáhají k dosažení pochopení a akceptování procesu. 

V této oblasti jsou důkladné konzultace opravdu důležité. Do těchto diskuzí by se mělo 

zapotit co největší množství lidí. Pro zkvalitnění procesu vytváření a prodiskutování nápadů 

lze použít seminářů a diskusních skupin. Hlavním cílem toho je získání maximálního 

množství materiálu, který se bude v novém systému dát používat.  

Koho by se měl systém týkat 

 Dalším důležitým rozhodnutí, které musí být na počátku učiněno je stanovení těch lidí, 

kteří by do systému řízení pracovní výkonnosti měli být zahrnuti. Původně se to týkalo 

většinou pouze manažerů, ovšem v dnešní době je tato problematika rozšířena již na všechny 

odborné pracovníky, administrativu, technický i pomocný personál. V některých organizacích 

bývají mezi tyto pracovníky zahrnováni také pracovníci v dílnách, zejména pokud jde o high-

tech firmy. Nebo také jde společnosti spoléhající se na vysoce výkonné pracovní týmy a 

společnosti se sjednocenými mzdovými strukturami a podmínkami zaměstnání, dále potom 

společnosti používající systém odměňování podle výkonu u manuálních pracovníků. Je 

možné říci mnoho k podpoře univerzálního systému jako součásti zcela sjednocených 

podmínek politiky zaměstnávání lidí a jako nástroje zvyšování oddanosti tím, že důležitost 

všech pracovníků je dávána najevo.  
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 Za předpokladu přesvědčení některých organizací, že by rozlišování mezi úrovněmi 

v případě podstaty uplatněného přístupu dělalo zlou krev, by měla být použita odlišná měření 

a různé ukazatele výkonu. 

 U některých organizací dochází k rozlišení mezi jednotlivými rolemi, kde se ukládají 

kvantifikovatelné a pravidelně aktualizované krátkodobé cíle, a rolemi, kde jsou obvyklejší 

standardy výkonu. V případě prvním se to většinou týká klíčových oblastí výsledků práce 

jako základních povinností. Ve druhém případě je možnost použití pojmů, jako jsou hlavní 

úkoly nebo klíčové činnosti.  

 Existuje zde také možnost připuštění toho, že stanovení cíle a proces hodnocení u 

prací rutinních nebude muset být tak unavující jako u prací v manažerských rolích nebo rolích 

vysoce kvalifikovaných odborníků a specialistů.   

 

Kdy by se mělo hodnotit 

 Formální hodnocení probíhá většinou jednou ročně a bývá doplněné přezkoumáními 

v mezidobí. V některých společnostech je požadováno provádět hodnocení nebo 

přezkoumání vždy ve výročí dne příchodu pracovníka do společnosti. Zatížení manažerů je 

tak rozloženo do různých období. V případě uplatňování odměňování podle výkonu je 

prováděno přezkoumání mezd a platů vždy k určitému datu v roce a je ho možné  

uskutečňovat odděleně. 

 

Jaké druhy přezkoumání a hodnocení by měly být prováděny 

 Organizace často pořádají různá oddělená hodnocení podle účelu, jemuž hodnocení 

slouží. Obvykle to bývá jedno hodnocení týkající se pouze dohodnutí cílů a plánů osobního 

rozvoje. V případě, že organizace používá odměňování podle výkonu, probíhá ještě jiné 

hodnocení, které slouží jako podklad pro rozhodování o odměnách. 

 

Pilotní testy 

 Když se zamyslíme nad tím, že obvyklý cyklus trvá 12 měsíců a mohlo by tedy být 

obtížné pilotním testem pokrýt celý proces, jsou pilotní testy řízení pracovního výkonu velmi 

žádoucí. Mezi testované příklady řízení pracovního výkonu patří příprava dohod o výkonu, 

stanovení cílů a vyplňování dokumentů.  
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Příprava informačních materiálů 

 Ideální je vydání celkového popisu systému řízení pracovního výkonu pro veškeré 

pracovníky. Tento popis stanoví jeho cíle a metody uplatňování i očekávaný přínos pro 

organizaci, její pracovníky i manažery. V některých společnostech lze nalézt pečlivě 

vypracované, podrobné a dlouhé instruktážní dokumenty. Obvykle ovšem stačí pouze stručné 

a výstižné dokumenty, ale ty by měly být napsány jednoduchým jazykem a měly by být 

kvalitně zpracovány (Armstrong, 2002). 

 V případě, že ve společnosti existuje systém brífinků, je jeho prostřednictvím 

doporučováno doplnění písemných informací o sdělení ústní. Lze použít i zvláštní program 

brífinků. Tuhle problematiku informačních akcí by ve velkých a rozptýlených organizacích 

měli mít na starosti linioví manažeři. Ti by měli být vybaveni specializovanými informačními 

balíčky a případně i seznamem typických otázek a odpovědí na ně.  

 

Sledování a vyhodnocování řízení pracovního výkonu 

 Pečlivé sledování zavádění systému řízení pracovního výkonu je velmi důležité. I po 

jeho zavedení, hlavně po prvním roce jeho fungování, je velmi důležité pokračovat ve 

sledování a pravidelném vyhodnocování systému.  

 Nejlepší vhodnou metodou pro sledování a vyhodnocování je dotazování. Dotazování 

by mělo být směřováno na ty, kterých se systém fungování týká, tedy manažerů, pracovníků 

a týmů. V největší míře by se měly ve skupinách individuálně sledovat a prodiskutovávat 

otázky týkající se zavádění systému řízení pracovního výkonu. Nemělo by být zapomínáno 

na shromažďování vzorků vyplněných formulářů a na prověření jejich správného a úplného 

vyplnění. Vyhodnocováním se zabývají členové projektového týmu nebo pracovníci 

personálního útvaru. Pro realizaci speciální prověrky lze využít i nezávislého poradce či 

konzultanta. 

 Skupinové nebo individuální diskuze bývají doplňovány určitým zvláštním šetřením 

názorů na řízení pracovního výkonu. To může být vyplňováno anonymně veškerými 

manažery a pracovníky. Samotné výsledky by měly poskytnout zpětnou vazbu všem, jenž se 

týkají. Výsledky by se měly být také analyzovány, a to z důvodu posouzení potřeby jakékoliv 

úpravy, doplnění procesu nebo dalších požadavků na školení.  

 Analýza výkonu organizace zde plní funkci konečného testu. Měla by určit, jakou 

mírou se na zlepšení podílí systém řízení pracovního výkonu. Velmi obtížné může být určení 

přímé příčinné souvislosti, ovšem podrobnějším posouzením důsledků tohoto procesu 
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manažery a pracovníky  lze odhalit specifické oblasti, ve kterých se výkon zlepšil, v nichž se 

vyskytla přímá návaznost na ukazatele celkového výkonu.  

 

2.4.6 Dokumentace 

 Sám proces řízení pracovního výkonu je důležitý kvůli způsobu, jakým je realizován 

společně manažery a pracovníky, ne z důvodu jeho obsahu. Co se týká obsahu, často to 

vypadá, že se skládá hlavně z dokumentů. Podstatou řízení pracovního výkonu je tedy řízení 

a zlepšování samotného výkonu, nejde o vyplňování formulářů.  

 Lze si představit, že se žádné formuláře nebudou vůbec používat. Zainteresované 

strany mohou být vyzvány k zaznamenání závěrů své diskuzí a dohod na čisté listy papíru. 

Ty poté slouží jako pracovní dokumenty během nepřetržitého procesu řízení výkonu 

v průběhu celého roku.  

 Existuje velké množství argumentů pro používání formulářů, které mohou pomoci při 

správné prezentaci plánů a kritiky. Ale pouze samotná existence formuláře nebo soustavy 

formulářů nám dává najevo, že se jedná o proces, který nelze brát nikým na lehkou váhu.  

 

Formuláře pro řízení pracovního výkonu jako pracovní dokumenty 

 Hlavním důvodem používání těchto formulářů je to, že slouží jako pracovní 

dokumenty. Jejich vyplňování by mělo být uskutečňováno společně manažery i pracovníky. 

Pracovníkovi by neměl být předložen formulář, který obsahuje otázku jako je např. Co si o 

tom myslíte? V dřívější době nastávala i situace, kdy pracovníkům, kterých se to týkalo, 

nebylo hodnocení vůbec ukázáno. Tím byl značně popřen veškerý smysl hodnocení 

pracovního výkonu (Armstrong, 2002). 

 Tyto formuláře by měly být neustále používány jako podkladové dokumenty, které 

udávají cíle a plány, kdykoliv se provádí hodnocení dosaženého pokroku. Jejich součástí by 

měly být také dohody o dosažených výsledcích ve výkonu a krocích ke zlepšení výkonu či 

k rozvoji dovedností a schopností.  Z důvodu častého používání by měly mít tzv. oslí uši. To 

znamená, že by neměly zůstávat odloženy v šanonech. 

 Je důležité podotknout, že z tohoto důvodu by měl mít vyplněný formulář manažer i 

pracovník a nikoliv personální útvar. Ve společnosti by měl existovat zvláštní formulář, který 

je určen pro potřeby personálního útvaru. V tomto formuláři by se měly nacházet veškeré 

informace o hodnocení, které personální oddělení potřebuje a požadavky na vzdělání. 
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 Proti nespravedlivému hodnocení a klasifikaci bývají pracovníci chráněni tím 

způsobem, že je jim poskytnuta možnost obrátit se na o stupeň vyššího manažera. Tento 

manažer je nadřízený jejich vedoucího. Mohou se na něj tedy obrátit se žádostí o nahlédnutí 

do hotové zprávy a případným doplněním o své vlastní připomínky. Pracovníci by měli mít 

možnost nahlédnout do těchto připomínek. V případě nesouhlasu se zprávou mají pracovníci 

právo odvolání se prostřednictvím běžné procedury vyřizování stížností.  

 V počátečním období uplatňování systému řízení pracovního výkonu existuje 

podstatný důvod k tomu, aby se personální útvar obeznámil s vyplněnými formuláři a ověřil 

si jejich kvalitu. 

 

2.4.7 Kaizen 

 Tato filozofie se dá charakterizovat následujícími body: 

• je to osvědčení strategický nástroj managementu při pozitivních trvalých změnách 

firemní kultury, 

• je to systém řízení, který umožňuje razantní zvyšování produktivity, snižování nákladů, 

zlepšení stylu řízení a komunikace, pozitivní změnu firemní kultury, využití vizualizace 

přinášející vysoké zisky (např. společnost Toyota), 

• samotné slovo Kaizen znamená kontinuální zlepšování, do kterého jsou zapojeni všichni 

zaměstnanci od managementu firmy, až po řadové pracovníky. Kaizen se týká každého a 

mění myšlení zaměstnanců s důrazem na proces, 

• tato filozofie zastřešuje a využívá nástroje a metodiky Kaizen Management System, Lean 

Production, Six Sigma, 5S aj. 

 

 Společnosti, které se rozhodnou zavést tuto filozofii obvykle spolupracují s institutem 

Kaizen. Ten má mezinárodní působnost, pomáhá firmám a školí je při zavádění systému 

zlepšování. Filozofie Kaizenu spočívá ve stálých malých zlepšeních, za která jsou zodpovědní 

všichni pracovníci podniku, důraz je kladen na kontrolu kvality a zlepšovatelství. Institut 

založil pan Masaaki Imai v 80. letech. Institut působí v Japonsku, Asii, Americe a v Evropě. 

Konkrétně v Evropě je zastoupen v 11 zemích. V podstatě používá tři základní metody. Mezi 

ně patří školení a tréninky, auditování a workshop realizace v praxi. Tuto metodu přinesl do 

Japonska již v 50. letech Američané Deming a Juran. Firma Toyota jako jedna z prvních 

firem aplikující Kaizen rozvinula tuto metodu na úroveň světové třídy. Teprve v 80. letech 

byla tato dále rozvíjená metoda zavedena v USA a v Evropě. 
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2.4.8 Tréninkové plány 

 Hlavním cílem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je jejich trénink a rozvoj bohatství 

pro samotnou společnost. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou bohatstvím každé společnosti. 

Jejich vzdělávání a rozvoji je třeba věnovat velkou pozornost. Je třeba pravidelně 

identifikovat tréninkové potřeby zaměstnanců a sestavovat tréninkový plán společnosti. 

V něm jsou obsaženy tréninky a školení, jenž rozvíjí oborové, nad-oborové, jazykové, IT a 

jiné dovednosti a schopnosti zaměstnanců. 

 Tyto tréninkové plány bývají realizovány buď formou interního vzdělávání nebo 

formou vzdělávání externího. Nyní následuje charakteristika jednotlivých forem tréninků. 

 

Interní vzdělávání 

 Uskutečňuje se za předpokladu, že ve společnosti pracují kvalifikovaní trenéři, kteří se 

věnují rozvoji oborových i nad-oborových dovedností a schopností zaměstnanců. Interní 

tréninky lze rozdělit do několika kategorií: 

• měkké dovednosti (time management, change management, asertivní komunikace, aj.), 

• školení kvality (5S, Process improvement tools, ISO, politika ochrany životního 

prostředí, aj.), 

• funkční oborové tréninky (jsou vázány na vykonávanou pracovní pozici), 

• IT tréninky (skládají se z velkého množství tréninků z oblasti IT). 

 

Externí vzdělávání 

 V Praxi existuje široká nabídka těchto tréninků. Jejich hlavní zaměření obsahuje 

následující oblasti: 

• identifikace tréninkový potřeb a sestavování kariérních plánů, 

• rozvoj manažerských a „měkkých“ dovedností, 

• rozvoj profesních dovedností, mezi které patří například inženýrství, kvalita, výroba, 

logistika, nákupčí a finančnictví, rozvoj lidských zdrojů, IT dovednosti a jazykové 

dovednosti. 
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3 Charakteristika organizace 

 V následující části přistoupím k charakteristice společnosti Bekaert, s. r. o. 

 

3.1 Logo společnosti 

Obrázek 1.1 Logo společnosti 

          
Zdroj: www.bekaert.com 

 

3.2 O společnosti 

 Bekaert Bohumín, s.r.o. byla založena jako společnost s ručením omezeným dne 

18.9.1995 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 

27.6.1996. Společnost má základní kapitál ve výši 350 000 tis. Kč. Jediným vlastníkem 

společnosti je společnost N.V Bekaert S.A., Belgie. Společnost je součástí konsolidačního 

celku mateřské společnosti. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba ocelových 

drátů a výroba výrobků z ocelových drátů, která představuje stěžejní část výnosů společnosti. 

Dalšími předměty činnosti jsou koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a také 

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 

 Mateřská společnost NV Bekaert SA byla založena v roce 1880 a z malé rodinné 

výrobní a obchodní společnosti se rychle rozrostla do velké globální firmy provozující 

výrobní závody v mnoha zemích světa včetně České a Slovenské republiky a disponující 

rozsáhlou sítí obchodních zastoupení ve více než 120 zemích. Bekaert (www.bekaert.com) 
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usiluje o upevnění své vedoucí pozice jak na trhu, tak i v oblasti technologie ve vybraných 

segmentech na celém světě. Se svým širokým rozsahem produktů v oblasti špičkových 

technologií a systémů a služeb nabízí Bekaert vysokou přidanou hodnotu pro nejnáročnější 

zákazníky po celém světě. 

 Společnost Bekaert je celosvětovým lídrem v oblasti tažených ocelových drátů a jejich 

aplikací. Zároveň je vedoucím představitelem vývoje a zavádění progresivních metod v 

oblasti zpracování kovů a povrchových úprav.  

 Bekaert  je tedy nadnárodní společnost s centrálou v Belgii zaměstnávající  23000 

zaměstnanců po celém světě.  Se svými zákazníky v mnoha zemích světa dosahuje trvale 

udržitelný růst ve všech svých odvětvích s ročním obratem 4 miliardy Euro.  

 Společnost Bekaert, s. r. o. má na území České republiky 2 následující závody:  

• závod Bohumín se sídlem Drátovenská 339, 735 51 Bohumín – Pudlov, 

• závod Petrovice se sídlem Petrovice 595, 735 72 Petrovice u Karviné.  

 

3.2.1 Závod Bohumín 

 Bekaert Bohumín s.r.o. je moderní specializovaný závod na výrobu průmyslových 

ocelových drátů patřící do skupiny NV Bekaert  SA, která má své hlavní sídlo v Evropě – 

v Belgii v malém městečku Zwevegem, ležícím blízko univerzitního města Kortrijk, necelých 

100 km od hlavního města Bruselu směrem na západ. 

 Společnost Bekaert Bohumín s.r.o. byla založena v roce 1996 jako společný podnik 

s kapitálovým podílem českého partnera ŽDB a.s. a původně vyráběla jen výztužná vlákna do 

betonu Dramix v pronajatých prostorách. V roce 1998 byl uveden do provozu nový závod na 

výrobu pozinkovaných drátů a výroba Dramixu byla postupně zcela převedena do dalšího 

nově vybudovaného specializovaného závodu „Bekaert Petrovice s.r.o.“ v Petrovicích u 

Karviné. V dubnu 2001 se NV Bekaert SA stal výhradním majitelem obou firem.  

 Technologické zařízení je na vysoké technologické úrovni a umožňuje při vysokém 

výkonu pružné přizpůsobení výrobního programu zvláštním požadavkům odběratelů. Lze 

vyrábět nízko, středně a vysokouhlíkové dráty v rozsahu průměrů od 1,40 do 8,00 mm 

v různých pevnostech a s různou tloušťkou žárového protikorozního povlaku dle požadavku 

odběratele. Firma usiluje o neustálou inovaci výrobků a technologií. Trvale zvyšuje podíl 

výroby drátů s progresivním povlakem – žárovým pokovením ve slitině zinek -  hliník o 

obchodním názvu Bezinal s vysokou korozní odolností, plasticitou a svařitelností včetně 

možné dodatečné barevné pasivace povlaku. Vyvíjí další modifikace žárových povlaků s lepší 
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korozní odolností a dalšími zlepšenými užitnými vlastnostmi, jako je svařitelnost, tvárnost. 

Zlepšená korozní odolnost umožňuje v některých případech také snižovat tloušťky povlaků a 

snižovat výrobní náklady. Výrobní proces splňuje nejnáročnější kritéria jakosti, bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí. Závod má od roku 2001 certifikát ISO 9002. V roce 2004 

byl zaveden procesní přístup a závod získal certifikát dle ISO 9001:2000, který se každým 

rokem musí obhajovat dozorovým auditem a jednou po třech letech recertifikačním auditem. 

 Dráty jsou určeny hlavně pro stavebnictví na výrobu pletiv, průmyslových a 

bezpečnostních oplocení, okrasných ohrad, sítí na výztuže svahů a skalních stěn aj. Stále 

významnější místo zaujímají dráty pro nejnáročnější průmyslové aplikace – výztuže kabelů, 

gabiony s vysokou životností, hřebíky bez nutnosti finálního pokovení, profilové dráty 

tvářené po povlakování, stropní závěsné systémy, fixace krytiny střech, ramínka, okenní 

konstrukce, držáky kbelíků, automobilové díly, prodejní regály, vázání materiálů automaty, 

ale i pro agrární sektor – zemědělství, lesnictví, vinice, ohrady a jako ostnaté dráty.  

 Za rok 2009 společnost vyprodukovala a prodala historicky rekordních 86 051 tun 

drátů. Roční obrat dosáhl rekordní výše 2,1 miliardy Kč při průměrném počtu 151 stálých a 

využívání cca 25 sezónních zaměstnanců.  Závod je úzce specializován, a proto exportuje  

85 % své produkce. Ve Střední Evropě prodá 20 % (z toho Česká republika polovina), zbytek 

představuje export hlavně do zemí Západní Evropy. Vyváží však do zemí celého světa včetně 

USA, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jižní Korea apod. 

  

3.2.2 Závod Petroviče 

 Bekaert Petrovice s. r. o. je také moderní specializovaný závod na výrobu výrobků pro 

stavebnictví patřící do skupiny NV Beakert SA, která má své hlavní sídlo v Belgii v malém 

městečku Zwevegem ležícím blízko univerzitního města Kortrijk. Hlavním produktem jsou 

ocelová vlákna pro rozptýlenou výztuž do betonu s obchodním názvem Dramix.  

 Technologické zařízení je na vysoké technické úrovni vybavené roboty a vysokým 

stupněm automatizace zajišťujícím vysokou produktivitu práce, dobrou ergonomii a 

bezpečnost obsluhy. Technologie je velmi šetrná k životnímu prostředí. Finálním výrobkem 

závodu jsou ocelová vlákna do betonu s obchodním názvem Dramix. Vlákna jsou využívána 

ve stavebnictví, a to hlavně v průmyslových podlahách a venkovních zpevněných plochách. 

Dále slouží při výstavbě tunelů a ochranných stěn, při výrobě prefabrikovaných dílů a základů 

rodinných domků. Rychle se rozvíjí další nové aplikace. Závod má od roku 2001 certifikát 
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ISO 9002. V roce 2004 zavedl procesní přístup a získal certifikát dle ISO 9001:2000. 

V současné době zaměstnává závod Bekaert Petrovice s. r. o. 84 zaměstnanců. 

 

3.3 Personální oddělení společnosti 

 Personální oddělení společnosti Bekaert, s. r. o. se v současné době skládá pouze ze 

dvou zaměstnanců. První z nich je paní Pavla Nogová, která zastává ve společnosti funkci 

mzdové účetní a personalisty. Druhou funkcí personálního oddělení je tzv. personalista junior. 

Na této pracovní pozici se nachází paní Dominika Michálková. Z výše uvedeného vyplývá, že 

paní Noková je nadřízenou paní Michálkové. Ještě je nutné podotknout, že přímým 

nadřízeným pracovnice na funkci mzdové účetní a personalisty je již pouze generální ředitel 

společnosti Bekaert, s. r. o., jmenovitě je to Ing. Jiří Formánek.  

 V plánu společnosti je doplnění personálního oddělení ještě jedním zaměstnancem. 

Tento pracovník by měl zastávat funkci personálního managera společnosti, měl by tedy na 

starosti komplexní vedení celého personálního oddělení.  Vypsání výběrového řízení na tuto 

pracovní pozici má Bekaert, s. r. o. naplánováno na druhou polovinu letošního roku. 

  

3.4 Věková struktura zaměstnanců 

 V následujícím grafu je uvedena aktuální věková struktura zaměstnanců společnosti 

Bekaert, s. r. o. pro závod v Bohumíně. 
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Graf 1.1 Věková struktura zaměstnanců 
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Zdroj: Mzdový program společnosti 

 

3.5 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 

 V grafu je zpracována struktura zaměstnanců společnosti podle dosaženého vzdělání 

za měsíc duben letošního roku. 

Graf 1.2 Struktura zaměstnanců podle vzdělání 
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3.6 Strategie společnosti 

 V souladu s globální strategií společnosti NV Bekaert SA využívají závody všechny 

příležitosti pro další trvale udržitelný růst. Vizí závodů je plně využít vybudované kapacity, 

infrastrukturu a lidský potenciál pro rozvoj trhu a zvýšení spokojenosti zákazníků. Dalším 

postupným cílem je zvýšení využití, výkonnosti a pružnosti kapacit k zlepšení servisu 

zákazníkům. Tento potenciál růstu je založen na celosvětovém vedoucím postavení skupiny 

Bekaert na trhu a dvou základních kompetencích ve 2 oborech: progresivní tváření kovů a 

pokrokové materiály a povlaky. Společnost přednostně spolupracuje s nejnáročnějšími 

zákazníky a hledá neustále nové oblasti aplikace.  

 

3.6.1 Vedoucí postavení na trzích a orientace na zákazníka 

 Absolutní prioritu má u společnosti zákazník. Identifikací potřeb zákazníka, 

společným řešením jeho problémů a uplatněním progresivních technologií je Bekaert  

schopen poskytnout zákazníkům vysokou užitnou hodnotu výrobků a služeb.  

 

3.6.2 Vedoucí postavení v technologii 

 Společnost jako součást firmy s celosvětovou působností usiluje o posílení své pozice 

globálního vůdce na trhu v oblasti základních technologií.  Díky úzké spolupráci 

s nejnáročnějšími zákazníky na celém světě, odborné způsobilosti vývojového týmu a účinné 

a profesionální podpoře centrální výzkumné a vývojové základny (BTC – Bekaert 

Technology Center v Deerlijk v Belgii) nabízí závody nová progresivní řešení jejich potřeb - 

výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou, které umožňují dosažení úspěchu na trzích, 

na nichž působí. Na výzkum a vývoj věnuje mateřská společnost značné finanční prostředky.  

 Závody se koncentrují na žárové pokovování ocelových drátů k dosažení protikorozní 

ochrany anebo estetického vzhledu.  Pro posílení vedoucí pozice v technologii hledají každou 

příležitost pro technologické inovace a  inovace svých výrobků. Snaží se dodávat nejen 

produkty, ale i takový servis a hotová řešení, aby to umožnilo zákazníkům  uspět  v jejich 

vlastních oborech, ať  je to snížením  nákladů  při  zpracování, zvýšením životnosti   jejich 

výrobků nebo úplně novým efektivnějším technologickým řešením.  
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3.6.3 Excelence 

 Bekaert usiluje o excelenci ve všech procesech a operacích výroby a dodávání. Cílem 

je kromě plného uspokojení očekávání zákazníka také generovat dostatečné zdroje pro plnění 

očekávání trhů, restrukturalizaci, inovace, a také růst v pečlivě vybraných oborech                   

a teritoriích.  Hledají se trvalé možnosti zvyšování produktivity práce a snižování nákladů      

při zachování vysoké jakosti a užitné hodnoty našich výrobků a obohacování nabízeného 

portfolia výrobků.  Těchto cílů chce společnost dosáhnout dokonalým zvládnutím a neustálým 

zlepšováním všech manažerských, výkonných a podpůrných procesů a činností. Ke 

zlepšování začíná společnost využívat nástrojů Six Sigma a snaží se o postupné dosažení 

nulové úrazovosti, dokonalé úrovně jakosti a servisu a úplné eliminace nepříznivých vlivů na 

životní prostředí. 
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4 Analýza současného stavu 

 Následující část bude věnována analýze současného stavu hodnocení a řízení 

pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Bekaert, s. r. o. V oblasti řízení a hodnocení 

pracovního výkonu společnost plně respektuje strategii a cíle mateřské společnosti NV 

Bekaert SA.  

 

4.1 Strukturovaný rozhovor 

 Jako metodu sběru informací a dat ve společnosti Bekaert, s. r. o. jsem si pro tuto práci  

zvolil metodu strukturovaného rozhovoru. Ve společnosti jsem se účastnil celkem tří 

takových rozhovorů, z nichž každý byl na jiné téma. Z důvodu struktury personálního 

oddělení jsem musel každý rozhovor provést pouze s jedním respondentem. Mého prvního 

strukturovaného rozhovoru ve společnosti jsem se zúčastnil s paní Pavlou Nogovou. Tato 

zaměstnankyně zastává ve společnosti Bekaert, s. r. o. funkci personalisty a mzdové účetní. 

Tento první rozhovor se týkal mého seznámení se se společností a probíhal přímo 

v prostorách společnosti. Konkrétně to bylo přímo v kanceláři zaměstnankyně Bekaertu. Na  

rozhovor jsem se pečlivě připravil. Na paní Nogovou jsem měl nachystáno několik otázek 

týkajících se společnosti. Tyto otázky jsou uvedeny příloze 5. V průběhu rozhovoru jsem 

důkladně poznal společnost. Dozvěděl jsem se konkrétní předmět činnosti firmy. Dále jsem 

byl obeznámen s činností závodu v Bohumíně, a také závodu v Petrovicích. Paní Nogová mi 

mimo jiné nastínila firemní strategii. Bylo my také poskytnuto velké množství materiálů, 

které mi velmi usnadnilo zpracování charakteristiky organizace. Mezi tyto materiály patřili 

výroční zprávy obou závodů, dále potom mzdový řád společnosti a další jiné podklady, které 

mi velmi usnadnili zpracování informací o společnosti. Celý rozhovor probíhal v příjemném 

prostředí a ve velmi přátelské atmosféře. Na konci rozhovoru mě paní Nogová lehce 

seznámila s problematikou hodnocení a řízení pracovního výkonu ve společnosti. Díky 

tomuto rozhovoru jsem tedy získal všechny potřebné podklady, a také jsem byl seznámen 

s paní Dominikou Michálkovou, se kterou jsem účastnil jednoho z dalších strukturovaných 

rozhovorů.  

 Za účelem zpracování analýzy současného stavu jsem se zúčastnil zbývajících dvou 

strukturovaných rozhovorů. Ty byly realizovány také ve společnosti Bekaert, s. r. o. První 

probíhal opět s paní Pavlou Nogovou a druhý s již zmiňovanou paní Dominikou 

Michálkovou, která ve společnosti zastává funkci personalisty juniora. Oba dva rozhovory 
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byly provedeny v kancelářích jednotlivých zaměstnankyň. Tyto rozhovory probíhaly 

v podobném duchu. Ve společnosti má hodnocení pracovního výkonu na starosti paní Nogová 

a řízení pracovního výkonu se věnuje paní Michálková. Proto jsem si na každou ze 

zaměstnankyň firmy připravil jiné otázky.  Jednotlivé otázky jsou uvedeny v příloze 5. Má 

příprava na tyto pohovory byla poněkud náročnější, jelikož tato problematika má mnohem 

větší rozsah, než v rozhovoru prvním. Obě dvě zaměstnankyně společnosti mi na jednotlivé 

otázky velmi ochotně odpovídaly a byly velmi příjemné. Opět mi bylo poskytnuto velké 

množství informací a materiálů, které jsem následně využil při zpracování analýzy 

současného stavu. Bylo mi umožněno nahlédnout do jednotlivých hodnotících formulářů, dále 

potom do různých firemních dokumentací, jenž mi byly podstatnou oporou v části řízení 

pracovního výkonu. Oba rozhovory probíhaly opět ve velmi příjemném prostředí a v jejich 

průběhu panovala po celou dobu velmi klidná atmosféra. Jednotlivé odpovědi a podklady, 

které jsem na základě těchto rozhovorů získal, mi velmi pomohly při realizaci samotné 

analýzy hodnocení a řízení pracovního výkonu ve společnosti. Tedy celá následující část 

diplomové práce je zpracována na základě těchto dvou strukturovaných rozhovorů. 

 

4.2 Hodnocení výkonnosti 

 Ve společnosti Bekaert, s. r. o. probíhá jak formální, tak i neformální hodnocení 

výkonnosti zaměstnanců.  Co se týká hodnocení formálního probíhá formou hodnotícího 

pohovoru. Hodnotící pohovor u nových zaměstnanců se koná po uplynutí 6 měsíců po 

nástupu nového pracovníka do společnosti. V tomto pohovoru se ověřuje, do jaké míry se 

pracovník přizpůsobil pracovním podmínkám společnosti. Ovšem toto období není dostatečně 

dlouhé na to, aby bylo možné provést úplné hodnocení výkonnosti zaměstnance. 

 U stávajících zaměstnanců společnosti se provádějí hodnotící pohovory jednou za rok. 

Konkrétně vždy během měsíce června. Hodnotící pohovor probíhá ve všech případech 

v kanceláři hodnotitele, většinou nadřízeného. Hodnotitel se snaží navodit přátelskou a 

klidnou atmosféru. Průběh hodnotícího pohovoru je zaznamenáván do hodnotícího formuláře.  

Hodnotící formulář je poté předán personálnímu oddělení, hodnotiteli i hodnocenému.  

 Hodnocení neformální probíhá ve společnosti příležitostně mezi nadřízeným a 

podřízeným během vykonávání práce. Většinou je tedy uskutečňován mezi mistrem  

a pracovníkem na dělnické pozici. Oba zúčastnění spolu přicházejí každý den do kontaktu, 

úkolem nadřízeného je mimo jiné taky kontrola pracovníkova plnění úkolů a taky jeho 
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chování. U těchto příležitostí tedy probíhá neformální hodnocení. Toto hodnocení nebývá ve 

většině případů nijak zaznamenáváno.  

 Společnost Bekaert, s. r. o. nepoužívá žádnou určitou metodu hodnocení pracovní 

výkonnosti zaměstnanců. Celé hodnocení ve společnosti probíhá pouze formou hodnotícího 

pohovoru, kterého se každý zaměstnanec účastní jednou ročně. V rámci pohovoru bývá také 

vyplněn patřičný hodnotící formulář. Jako hlavní důvod této skutečnosti společnost uvádí 

nedostatek času. Společnost se také domnívá, že současný systém hodnocení výkonnosti je 

dostačující a není žádný důvod zavádět některou z existujících hodnotících metod.  

 

4.2.1 Odměňování 

 Tato kapitola se bude týkat odměňování ve společnosti Bekaert, s. r. o. 

Dělnické pozice 

 Zaměstnanci na dělnických pozicích jsou odměňováni dle zařazení do tarifních tříd. 

Zařazení zaměstnance se realizuje na základě sjednaného druhu práce do příslušného tarifního 

stupně, který tvoří základ pro rozlišení dle náročnosti, odpovědnosti, namáhavosti, 

dlouhodobě dosahovaných výsledků práce, jeho přínosu pro ekonomiku společnosti a 

dosažené úrovně kvalifikace. Tito zaměstnanci jsou placeni hodinovou sazbou a mzda je jim 

vyplácena měsíčně. Povinností mistra je zaznačit řádně jejich docházku do formuláře 

odpracovaných směn. Struktura mzdy zaměstnanců na dělnických pozicích se skládá 

z hodinového základního tarifu, příplatků a prémií. Příplatky jsou ve společnosti vypláceny za 

práci přesčas, za práci ve svátek, za práci o sobotách a nedělích, za směnnost, za zastupování 

a příplatek za bezúrazovost. V následující tabulce se nachází zařazení dělnických profesí do 

tarifních tříd konkrétně pro závod v Bohumíně. 
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Tabulka 1.1 Zařazení dělnických profesí do tarifních tříd  

Mzdový 

tarif 

Pracovní zařazení v BB 

D I. Vozač 

D II. pracovník laboratoře směnový, vozač expediční  

D III. Pracovník laboratoře denní,  pozinkovač,  pracovník úpravny 

D IV. tažec, zástupce předáka pozinkovací linky, střídač úpravny, střídač výroby  

D V. předák pozinkovací linky, předák tažírny 

D VI. mechanik, elekronik, pracovník materiálového zabezpečení, trenér/podpora procesů  

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Bekaert, s. r. o. 

Konkrétní mzdová zařazení na jednotlivá pracovní místa jsou specifikována na kartě popisů 

pracovního místa, kterou obdrží každý zaměstnanec jako přílohu pracovní smlouvy. 

 

 Co se týká prémií, funguje to ve společnosti následujícím způsobem. Pro příklad 

uvedu pracovní pozici tažec, operátor, střídač. Pro tuto pracovní pozici má prémiová složka 

následující strukturu. Jako průměrný pracovníkův výkon je brán výkon v rozmezí od 90 % do 

105 %  požadované výkonnosti. Při této průměrné výkonnosti má zaměstnancova prémie výši 

10 % jeho měsíční mzdy. Tato výše prémie se dále skládá z různých složek. 60 % z celkové 

prémie tvoří individuální hodnocení pracovníkovi výkonnosti. Dalších 20 % připadá na 

dodržování kampaně 5S a taktéž 20 % je za minimalizaci odpadů. V následující tabulce se 

nachází konkrétní stupnice této pracovní pozice. Týká se pouze složky individuálního 

hodnocení. 
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Tabulka 1.2 Prémie individuálního hodnocení 

Individualní hodnocení:                                  

Operátor, tažec, střídač 
max. 12 

Skutečnost za   12 

Skutečnost prémii          

  

Prémie 

% limity pro přiznání prémie 

120% ≤ IND 9,0    IND= 12 

105% ≤ IND < 

120% 7,5 11 

≤ IND 

<  12 

90% ≤ IND < 

105% 6,0 10 

≤ IND 

<  11 

60% ≤ IND < 90% 4,5 9 

≤ IND 

<  10 

IND < 60% 0,0     IND < 9 

 Zdroj: Společnosti Bekaert, s. r. o. 

  

 Pro konkretizaci problematiky prémií nastíním několik dalších pracovních pozic a 

jejich strukturu prémiové složky mzdy. Nyní pozice laborant, pracovník materiálového 

zabezpečení. Při průměrném výkonu pracovníka je prémie určena stejně jako na předchozí 

pracovní pozici, tedy opět 10 % z měsíční mzdy. U těchto pracovníků jsou prémie určeny 

jasně a jednoduše. Celková výše prémie závisí pouze na individuálním hodnocení pracovního 

výkonu. Tedy prémie se skládá pouze z jediné složky. Na dodržování kampaně 5S a na 

problematiku odpadů se prémiová složka vůbec nevztahuje.  

 Další pracovní pozice je expediční vozač, mechanik, elektronik. Na této pracovní 

pozici je opět stanoven průměrný výkon zaměstnance v rozmezí od 90 % do 105 % žádoucí 

výkonnosti, přičemž je prémie také 10 % měsíční mzdy pracovníka. Prémiová složka se 

v tomto případě skládá ze dvou částí. První, podstatnou část tvoří opět individuální hodnocení 

výkonností zaměstnance. Ta se na celkové prémii podílí ve výši 80 %. Zbylých 20 % připadá 

na dodržování kampaně 5S. 

 Prémie ale ovšem nemusí být jenom 10 % z měsíční mzdy pracovníka. Odvíjí se od 

jeho výkonnosti. Pokud se jeho výkonnost bude pohybovat v rozmezí od 60 % do 90 % 

požadované výkonnosti, bude prémie pouze 7,5 %. Ovšem pokud se bude zaměstnancova 

výkonnost pohybovat v intervalu od 105 % do 120 % žádoucí výkonnosti, bude prémie vyšší. 
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Stoupne tedy na 12,5 %. V případě, že bude někdo ze zaměstnanců společnosti natolik 

aktivní, že se jeho výkonnosti pude pohybovat za hranicí 120 %, vyšplhá se celková výše 

prémiové složky mzdy na 15 %. Nastolení těchto pravidel má tedy na zaměstnance poměrně 

vysoký motivační účinek.  

 

THP a manažeři 

 Tito zaměstnanci jsou  zařazeni do 5 mzdových tarifů: B02 - B06, manažeři do stupňů 

B07 - B013 a uplatňuje se u nich smluvní mzda.  

 Konkrétní výši mzdy u nových zaměstnanců navrhuje personální ředitel a po 

projednání s přímým nadřízeným pracovníka schvaluje generální ředitel. Při stanovení mzdy 

se hodnotí délka praxe, míra zodpovědnosti a dovedností zaměstnance, nároky kladené na 

znalosti a dovednosti, předpoklady k výkonu funkce, apod. 

 Přehodnocení mezd jednotlivých THP je prováděno 1x za rok a zohledňuje se zde: 

- vývoj na trhu (míra inflace, jiné trendy apod.), 

- pracovní výkon a splnění cílů daného zaměstnance v předešlém roce, 

- případné další zásadní změny na vykonávané pozici, popř. přeřazení.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny tarifní stupně u THP ve společnosti. 

Tabulka 1.3 Tarifní stupně THP 

Mzdový 

tarif 

Pracovní zařazení  

B02 sekretářka, finanční účetní 

B03 personální pracovník - mzdová účetní, plánovač výroby (jr.), pracovník expedice, technik kvality 

(jr.), technik procesů, pracovník nákupu, IT technik  

B04 mistr výroby, mistr úpravny, technik výroby, technik údržby, referent obchodu, referent obchodu – 

interní, technik kvality (sr.), procesní inženýr,  nákladová účetní, chemik/analytik 

B05 vedoucí údržby (BP), vedoucí logistiky (BP), hlavní účetní, plánovač výroby (sr.), vrchní mistr 

(supervisor výroby), vedoucí controlingu 

B06 vedoucí údržby (BB), manažer IT aplikací 

Zdroj: Výroční zpráva společnosti Bekaert, s. r. o. 
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Konkrétní mzdová zařazení na jednotlivá pracovní místa jsou také specifikována na kartě 

popisů pracovního místa, kterou obdrží každý zaměstnanec jako přílohu pracovní smlouvy. 

 

 Struktura mzdy se u manažerů i u THP  skládá ze základní měsíční mzdy a z prémií. U 

manažerů jsou prémie vypláceny ročně na základě vyhodnocení splnění stanovených 

společných a individuálních cílů a celkového posouzení výsledků, a také způsobu práce 

jednotlivce. Prémie těchto pracovníků má na starosti centrální vedení společnosti v Belgii. U 

THP se prémie skládá se dvou složek. První složka je plnění osobních cílů stanovených pro 

daný rok. Základní prémie je 10 % ze základní mzdy. Na základě ročního vyhodnocení dodá 

příslušný manažer doklady personálnímu řediteli, který zajistí výplatu těchto prémií. Druhou 

složkou je prémie měsíční. Ta je závislá na objemu výroby a plnění plánu. Vypočítává se 

z aktuálně odpracovaných hodin v daném měsíci. 

 

4.2.2 Formulář sledování plnění osobních cílů THP a manažerů 

 U THP a manažerů provádí hodnocení výkonností vždy přímý nadřízený konkrétního 

pracovníka. Hodnocení tedy probíhá formou hodnotícího pohovoru. V průběhu tohoto 

pohovoru je vyplněn hodnotící formulář, o kterém bude řeč v této části. Nazývá se formulář 

sledování plnění osobních cílů THP a manažerů a je uveden v příloze 2. 

 V tomto formuláři jsou v hlavičce uvedeny základní informace. Mezi tyto informace 

zahrnuje společnost jméno zaměstnance, rok, datum, nadřízený, nadřízený nadřízeného, 

funkční nadřízený a personální manager. Dále jsou úvodní části v prvním sloupci uvedeny 

individuální cíle, které by měl pracovník za dané období dosáhnout. Ve sloupci druhém je 

uvedeno průběžné hodnocení pracovníka a v posledním sloupci formuláře se nachází 

hodnocení na konci ročního období. V hodnotících sloupcích se používá jak hodnocení slovní, 

tak i hodnocení pomocí piktogramů.  Jako příklad stanovení individuálních cílu bych uvedl 

nejmenovaného pracovníka, kterému bylo vytyčeno následujících pět individuálních cílů: 

• kvalitní reporting, externí finanční audit bez nálezů a podpora v procesu kvartálního 

reportingu, 

• nastavení účetnictví dle požadavků finančního oddělení, požadavků centrálního vedení 

a v souladu s Blueprint (účtování na určené účty, aktualizace dle vzniklých 

požadavků, provádění a kontrola převodu dat), 

• dokladová inventura dle české účetní legislativy, 

• pravidelná příprava přiznání k DPH, sledování změn a vzdělávání se v oblasti DPH, 
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• vedení týmu účetních, předávání informací o účetních změnách a požadavcích.  

 

 V další části hodnotícího formuláře se nachází v prvním sloupci způsob práce. 

V následujícím sloupci je opět uvedeno průběžné hodnocení pracovního výkonu a 

v posledním sloupci je taktéž hodnocení na konci roku. Hodnocení probíhá stejným způsobem 

jako v první části formuláře. Jako příklad bych opět uvedl stejného pracovníka a jeho 

stanovení způsobu práce v tomtéž období: 

• účetní školení, daňová školení, studium certifikovaného účetního, 

• zpětná vazba (nadřízený, podřízený, organizace činností na finančním oddělení aj.), 

noví podřízení (ochota, vstřícnost v procesu zaučení, větší míra informovanosti aj.), 

• efektivní plnění úkolů, iniciativa, flexibilita. 

 

 V poslední části tohoto formuláře se nachází celkové hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnance. V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé cíle a další úspěchy pracovníka. Ve 

sloupci druhém se nachází úspěchy pracovníka v oblasti způsobu práce. Hodnocení opět 

probíhá stejným způsobem, což je slovní hodnocení a pomocí piktogramů. Tato část obsahuje 

ještě také případné připomínky podřízených.  

 U těchto pracovníků se na základě vyhodnocení výkonnosti příslušným nadřízeným 

(managerem) uděluje  roční prémie za dodržování osobních cílů stanovených pro daný rok. 

To je dostatečným motivačním faktorem pro kvalitní práci těchto pracovníků. Na základě 

dobré výkonnosti muže být tak zaměstnanec povýšen na lukrativnější pracovní pozici. 

 

4.2.3 Formuláře individuálního hodnocení 

 Společnost Bekaert, s. r. o. v současné době rozjíždí individuální hodnocení pro 

každého zaměstnance v dělnické pozici. Zde probíhá také hodnotící pohovor, který je veden 

ve většině případů mistrem konkrétního pracovníka. V tomto případě je průběh hodnocení 

zaznamenávám do formuláře individuálního hodnocení, který je uveden v příloze 3. Mezi 

dělnické pozice ve společnosti patří: 

• tažec operátor, 

• expediční vozač, 

• mechanik, elektronik, 

• střídač, 
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• laborant,  

• pracovník materiálového zabezpečení, 

• mechanik ND. 

 

 V úvodu každého individuálního formuláře hodnocení je uvedena pracovní pozice 

hodnoceného, jméno a příjmení hodnoceného zaměstnance, jméno a příjmení nadřízeného 

(hodnotitele), a také datum samotného hodnocení. Tento formulář individuálního hodnocení 

je dále rozdělen do dvou částí. První část je obecné hodnocení a druhá část zahrnuje 

hodnocení specifické dle výše zmíněných pracovních dělnických pozicí. 

 Obecné hodnocení zahrnuje 8 základních bodů: 

• zaměstnanec prokazatelně ani jednou nepřišel pozdě do práce a dříve z práce neodešel 

bez informování nadřízeného, 

• zaměstnanci nebylo vytknuto, že nenosí předepsané ochranné pomůcky, 

• zaměstnanec ani jedno nekouřil mimo vyhrazená kuřácká místa, 

• vždy dodržoval předepsané bezpečnostní přestávky a nechodil na přestávku v jinou 

dobu bez vědomí nadřízeného, 

• plnil si všechny zadané úkoly nadřízeným (samostatnost, spolehlivost, ochota 

spolupracovat), 

• neměl ani jeden pracovní úraz s alespoň částečným vlastním zaviněním, 

• aktivně se zapojil do drobného zlepšování, 

• prováděl poctivě veškeré úkoly vyplívající z matic běžných činností (popisu 

pracovního místa). 

 

 U hodnocení specifického obsahuje hodnotící formulář pro každou pracovní dělnickou 

pozici jiné body hodnocení. Vždy se však jedná o stejný počet bodů, jsou to čtyři. Pro 

upřesnění vyberu jen některé z výše uvedených dělnických pozic. 

Tažec operátor: 

• vždy předával veškeré důležité informace o pracovišti další směně, 

• dodržoval systém 5S během své směny, 

• dodržoval technologické postupy (včetně experimentů), 

• aktivně se zapojoval do projektu multiprofesnost. 
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Střídač: 

• aktivně rozvíjel systém 5S během své směny, 

• dodržoval technologické postupy (včetně experimentů), 

• dodržoval rozpis přestávek, střídání, příkazy mistra, 

• sám aktivně vypomáhal na ostatních pracovištích, udržoval si multiprofesnost. 

 

Pracovník materiálového zabezpečení: 

• rozvíjel přístup 5S v zóně mýdlových okruhů a odpadového hospodářství (nárůst 

počtu bodů), 

• zavádění přístupu 5S v prostoru skladu spotřebních materiálů (kancelář) a v prostoru 

montáže roll-drawingů (údržba), 

• prokazatelně předkládal návrhy na úspory nákladů v rámci celého závodu (včetně 

návrhů řešení), 

• vždy včas a správně reagoval na odchylky od standardního stavu v rámci oblasti své 

působnosti. 

 

 

Mechanik ND: 

• všechny ND mají své určené místo a jsou označené, 

• prováděl pravidelnou kontrolu skladu (počty a odepisování ND – kontrola skaneru, 

inventura skladu), 

• rozvíjí přístup 5S v zóně údržby (nárůst počtu bodů), 

• zaměstnanec vždy prováděl včas objednávky ND dle požadavků údržby.  

 

 Tyto jednotlivé body se do formuláře ohodnotí pomocí zkratek A, N. A logicky 

znamená ano a N znamená ne. Pokud se do hodnocení napíše N, je potřeba uvést do 

poznámky konkrétně, kdy a co zaměstnanec porušil. 

 U této formy  hodnocení působí jako motivační faktor pro lepší pracovní výkonnost 

hlavně prémiová složka mzdy. Ta je konkrétněji popsaná v první kapitole hodnocení 

výkonnosti. Každopádně pro pracovníky na dělnických pozicích je jakákoliv finanční 

odměna vždy dostatečnou motivací. Za každé další uplynulé období je vidět, že se určitá část 

zaměstnanců zlepšuje ve své výkonnosti. 
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4.2.4 Assessment centra 

 Centrální vedení společnosti Bekaert, s. r. o. se sídlem v Belgii v současné době 

apeluje na všechny své pobočky po celém světě, aby posílaly své vybrané zaměstnance na 

tyto hodnotící programy. Konkrétně pro oba dva závody umístěné na území České republiky 

byly zaslány následující požadavky. Belgická centrála tedy požaduje, aby byli pracovníci na 

klíčových pozicích managementu vysláni do hodnotícího centra. Tam bude probíhat 

hodnocení  zaměstnanců a zjišťování dalších potřeb rozvoje těchto pracovníků. Výsledkem 

této akce má být posudek o  daném zaměstnanci a k tomu má být připojen také návrh jeho 

dalšího rozvoje. Klíčoví zaměstnanci by se tedy v rámci této akce měli účastnit 

psychologických testů a určitých praktických cvičení, která budou následně vyhodnocena. 

Dále se má uskutečnit týmová hra, která má prověřit schopnosti a dovednosti zaměstnanců na 

jejich pozicích. Tato hra má za úkol rovněž přispět k rozvoji těchto schopností a dovedností. 

Celá akce by měla být zakončena individuálními pohovory. Zaměstnanci mají 

v hodnotitelském centru strávit zhruba 5 hodin. Do tohoto času se nepočítá čas přestávek, 

obědu a občerstvení. Vše se má uskutečnit ve k tomu určenému specializovanému centru, 

které se nachází v Bratislavě.  

 

4.3 Řízení výkonnosti 

 V oblasti řízení výkonnosti společnost Bekaert, s. r. o. preferuje filozofii  Kaizen, 

realizovala také projekt multiprofesnosti a jiné aktivity, o nichž bude řeč v následující části 

práce. V problematice řízení výkonnosti se společnost snaží hlavně o to, aby byly podnikové 

cíle promítnuty co dílů jednotlivců, týmů. A také o to, aby byl pracovní výkon zaměstnanců 

neustále rozvíjen a zlepšován. Problematiku řízení výkonnosti ve společnosti mají na starosti 

zejména jednotliví mistři a pracovníci managementu. 

 

4.3.1 Motivace  

 V každé společnosti na každé pracovní pozici je největším motivačním faktorem 

k práci v organizaci většinou finanční odměna pracovníka. Ve společnosti Bekaert, s. r. o. 

jsou tedy těmito motivačními faktrory u dělnických profesí hlavně prémie a příplatky. 

Největší podíl na prémiích má u většiny pracovních pozic individuální hodnocení pracovníků. 

To je samozřejmě u každé pozice specifické a je podrobněji rozebráno v kapitole hodnocení 

pracovního výkonu. Všechny podnikové cíle jsou zahrnuty do tohoto individuálního 
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hodnocení. Zaměstnanci jsou tak tímto způsobem motivováni jednotlivé podnikové cíle 

dodržovat. Podnikové cíle jsou tedy do jisté míry převedeny i do individuálních cílů 

zaměstnanců, kteří se je snaží dodržovat pro získání prémií a příplatků. Jako motivační faktor 

zde působí také dodržování kampaně 5S, o které bude ještě řeč v této kapitole, tedy řízení 

pracovního výkonu. U určité skupiny zaměstnanců, kterých ovšem není mnoho, může jako 

motivační faktor pro zisk prémie působit také minimalizace podílu na odpadech. Co se týká 

motivace pro zvyšování počtu vyrobených výrobků za pracovní směnu, je to ve společnosti 

poměrně složitě. Konkrétně v závodě v Bohumíně pracuje na každé směně na jednotlivém 

oddělení cca 20 zaměstnanců. Tato skupina pracovníků vyrobí něco přes 300 t ocelových 

drátů a výrobků z ocelových drátů. Výrobní kapacita společnosti je tímto počtem zcela 

naplněna, tudíž se již více vyrábět nemůže. Pracovníci mají stanovenou normu počtu drátů, 

které mají za směnu vyrobit. Větší množství již prostě vyrobit nejde. Proto je v tomto ohledu 

velmi těžké nějak motivovat pracovníky. Jediná možná motivace, o které by se zde dalo 

hovořit je ta, aby pracovníci udržovali stávající kvantitu výrobků. Což je pro ně není 

dostatečným motivačním faktorem, jelikož jsou již na tuto práci zvyklí a nečiní jim to žádné 

problémy. 

 Na pozicích manažerů a THP je motivace velmi podobná. Podstatnou úlohu zde hrají 

opět prémie, které jsou rozebrány taktéž v kapitole hodnocení pracovního výkonu. U těchto 

zaměstnanců se vyskytuje ještě jeden podstatný motivační faktor. A sice povýšení na lepší 

pracovní pozici. Zaměstnanci jsou také hodnoceni a na základě tohoto hodnocení mohou být 

povýšeni. Ovšem u každého zaměstnance je to odlišné. Někteří jsou spokojeni se svou pozicí i 

platem a jsou motivováni pouze k udržení stávajícího pracovního místa. Zaměstnanci, kteří 

nejsou spokojeni, jsou motivováni k tomu, aby ve své práci dodržovaly jak podnikové, tak 

individuální cíle. Zkrátka se snaží, aby byl jejich pracovní výkon kvalitní a tím na sebe tak 

upozornili a dosáhli tak tíženého povýšení.  

  

4.3.2 Kaizen  

 Společnost Bekaert, s. r. o. se rozhodla zavést Kaizen z důvodu dosažení firemních 

cílů a k jejich dlouhodobému udržení. Mezi důvody zavedení systému patřila také lepší 

efektivita a řízení pracovní výkonnosti zaměstnanců.  Pro tuto filozofii je nesmírně důležité: 

• snižovat všechny vznikající provozní náklady (výrobní a správní náklady), 

• zlepšovat jakost (jakost produktu a výroby), 
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• v rámci řízení celkového toku (Total Flow Management) stále garantovat potřebnou 

připravenost k dodávkám. 

 

Při této činnosti společnost úzce spolupracovala s Institutem Kaizen, který ji pomohl při 

realizaci Kaizenu. Největším záměrem zavedení tohoto systému do společnosti je zabránit 

plýtvání a ztrátám, které se dosud vyskytovaly v poměrně velké míře. Pomocí filozofie 

Kaizen a nasazení vysoce motivovaných zaměstnanců lze na úsecích vytvářejících hodnoty 

dosáhnout vyšší efektivity a zlepšit tak i celý proces řízení výkonnosti. 

 

 Na počátku se společnost musí řídit dodržováním následujících principů, díky kterým 

se bude snažit odhalovat a odstraňovat veškeré ztráty a plýtvání: 

• jdi na gembu (dílna, kancelář, místo děje), 

• pozoruj gembutsu (skutečné věci, zařízení, procesy), 

• hledej muda (ztráty, plýtvání), 

• prováděj Kaizen (neustálé zlepšování, zlepšuj každý den). 

 

K úspěšnému používání tohoto systému je zapotřebí postavit vlastní myšlení a jednání na 

hlavu. Vybrané tipy napomáhají tomu, abychom sami sebe i ostatní lidi uváděli do procesu 

Kaizen a abychom překonávali překážky. Mezi tyto tipy patří být připraven vzdát se 

tradičního myšlení, zamýšlet se nad věcmi. Dále pak přemýšlet o tom, jak se dá něco udělat a 

nehledat důvody, proč nelze udělat. Také řešení problému v týmu, pokud je možno 

nevydávat na Kaizen žádné peníze, 80 % řešení je lepší než 100 % řešení, které se 

neuskuteční. Je velmi důležité držet se hesla, že sytém Kaizen nikdy nekončí.  

 Mezi ztráty a plýtvání byla ve společnosti na počátku celého procesu zahrnována 

nadvýroba. Z obavy, že nebudou pracovat stroje, že mohou chybět zaměstnanci nebo materiál 

se vyrábělo více, než bylo potřeba. Důsledkem byly zvýšené zásoby a s tím spojené náklady 

a problémy. Přímé náklady a následné náklady  zásob nebývaly  často odhalovány  správně. 

Díky analýze toku hodnot se podnik doví, kde je možno dosáhnout úspor. Další 

problematikou ztrát a plýtvání byla doba čekání a prostoje. V této oblasti bylo hlavní chybou 

to, že si člověk na čekací doby zvykl a nic při tom necítil. Sledování nedostatků a jejich 

odstraňování tvořilo nepřetržitý tok a zamezovalo čekacím dobám. Jedním z nejvyšších 

nákladových faktorů bývá doprava a logistické náklady. Šetřit vysoké náklady na dopravu a 

zrychlit průběžné doby může společnost pomocí analýzy toku materiálu, diagramů doba-
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cesta apod. Také zbytečné pohyby byly problematickou oblastí. Byly to v podstatě každé 

pohyby pracovníka, které nesloužili přímo k tvorbě hodnot. Důležité byly také vady a 

zmetky. Vady, které pronikly k zákazníkovi, nestály jenom čas a peníze, nýbrž vedly také 

často ke ztrátě image společnosti. Ztráty ve výrobním procesu nebyly jen drahé, ale vedly 

také ke značné frustraci a mnoha zklamáním u zaměstnanců. Vůle k podávání výkonu klesá, 

když se stejně nedá nic změnit. Nápravu lze sjednat optimalizací procesů, postupů. Výrobní 

procesy se tedy vždy skládají z práce a plýtvání. Firmy, které se vydají na cestu zhušťování 

práce, budou konfrontovány také se zhušťováním plýtvání. Cesta s Kaizen vedla k přístupu 

hodnot důsledným odstraňováním ztrát a plýtvání a inteligentním využíváním existujících 

potenciálů. 

 

Standardy 

 Standard je v podstatě nejjednodušší způsob k dosažení a zajištění definované úrovně 

jakosti. Pomáhá nám zlepšit proces řízení výkonnosti ve společnosti velmi významným 

způsobem. Společnost, která se chce zlepšovat, nesmí zapomenout zajistit kolo proti 

zpětnému pohybu. Standardy nám pomáhají zajistit to, čeho již bylo dosaženo, takže se 

můžeme soustředit na nové věci. Ve společnosti slouží k různým funkcím. Pomáhají lidem 

v orientaci, a také pomáhají k rychlému odhalení odchylek. To pomáhá jak pracovníků, tak i 

managementu. Chybějící standardy jsou často hlavní příčinou toho, že během pracovní 

výkonnosti dochází ke vzniku chyb, které pak vedou k problémům s jakostí. Proto jsou 

základem pro zvládání procesů a zajištění jakosti. Pomocí nich lze dosáhnout největší míry 

bezpečnosti uvnitř procesů a pracovních postupů. Je nutno dbát na to, aby tyto normy byly 

dodržovány. Toho lze dosáhnout, jsou-li standardy jednoduché a pro určenou cílovou skupinu 

srozumitelné. 

 Příkladem standardů ve společnosti Bekaert, s. r. o. je například sekce údržby. Bylo 

provedeno krátké školení údržbářské jednotky. Hlavními úkoly údržby na tomto školení byly 

ve stanoveném pořadí uzavření přívodu tlakového vzduchu, vyprázdnění odlučovače vody, 

snížení tlaku (sledování manometru), naplnění oleje, dbání na hladinu plnění, otevření 

přívodu tlakového vzduchu, zkontrolovaní provozního tlaku. Při pravidelné údržbě 

konstrukčních dílů bylo dosaženo vysoké bezpečnosti procesu. V průběhu školení se přišlo na 

to, že předložené standardy pomáhají pracovníkům vykonávat opakující se činnosti ve 

stejném pořadí. Paměť pracovníků není tolik namáhána, na nic se nezapomene. Díky těmto 

standardům bylo tedy i usnadněno celkové řízení výkonnosti. 
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 Velmi důležité jsou také standardy používané v kanceláři. Jestliže spolu lidé 

spolupracují a používají stejné pracovní materiály  a podklady, jsou dobře fungující standardy 

nepostradatelné. Konkrétně ve společnosti Bekaert, s. r. o. pomáhají při organizaci 

archivačního systému, sjednocení formulářů a při organizaci procesů. Podstatnou roli zde 

hrají také standardy z oblasti softwaru a hardwaru. Kladnou odezvu mělo také vyhotovení 

teamové tabule, ze které byla zřejmá odpovědnost jednotlivých pracovníků. Tato tabule také 

obsahovala matici zastupitelnosti na jednotlivých pozicích. Zde je taky patrné zefektivnění 

v oblasti řízení výkonnosti. 

 

Vizuální management  

 Vizuální management je základním stavebním kamenem plynulého procesu 

zlepšování. V řízení výkonnosti hraje tento pojem také svou podstatnou roli. Pomocí 

diagramů, kontrolních seznamů, piktogramů a štítků s pokyny lze opticky předávat informace 

každému pracovníkovi. Dobře informovaní pracovníci více vědí a lépe se rozhodují. Tudíž se 

také zlepšuje jejich celková výkonnost. Je dokázáno, že člověk přijímá informace z více než 

80 % přijímány zrakem. To znamená asi šestkrát intenzivněji, než při informaci verbální. 

Vizualizace šetří čas a pomáhá vyhnout se nedorozumění. Totéž platí při zapamatování si 

informací, jelikož člověk ukládá do paměti v obrazech. Vizuální pomůcka je účinnější, 

vyvolává napětí, názorně a jasně představuje souvislosti. Dáme-li spolupracovníkům možnost, 

aby si výsledky sami představili, bude stupeň zapamatování ještě vyšší. Proto je dobré 

používat u všech procesů vizuální prostředky. Vizuální management je tedy zviditelnění 

informací. V podstatě představuje cíl připravit informace tak účinně, aby je lidé vzali na 

vědomí a byli jimi přímo vedeni ke správnému jednání. Vizuální management tedy zlepšuje 

proces řízení pracovní výkonnosti, celkově celé řízení usnadňuje a pomáhá k efektivní 

výkonnosti zaměstnanců ve společnosti Bekaert, s. r. o. 

 

Kampaň 5S 

Kampaň 5S je účinnou metodou pro systematické zlepšování pracoviště. Je to tedy metoda, 

jenž byla vybrána pro filozofii Kaizen ve společnosti. Tedy společnost Bekaert, s. r. o. začala 

zavádět kampaň 5S v souvislosti s Kaizenem. Jednotlivé složky 5S jsou následující: 

• Seiri (utřídit), 

• Seiton (urovnat),  
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• Seiso (udržovat v čistotě), 

• Seiketsu (určit pravidla), 

• Shitsuke (upevňovat a neustále zlepšovat). 

 

 Samotné zavedení této kampaně ve společnosti Bekaert, s. r. o. začalo vyřazením 

zbytečných věcí na pracovišti a v jeho okolí. Pracoviště byla uklizena, utříděna a stále 

udržována v čistotě, pořádek byl zviditelněn. Byly určeny standardy a pravidla a podporována 

sebekázeň pracovníků. Je velmi důležité, aby byly všechny tyto body neustále dodržovány a 

zlepšovány. Zaměstnanci tuto kampaň přijali rádi, jelikož logické pořadí jednotlivých kroků 

je pro ně snadno zapamatovatelné.  

 Při třídění se všechny materiály, zásoby, nástroje, písemné podklady kontrolovaly a 

posuzovaly. Posuzovalo se zejména to, jestli jsou tyto předměty skutečně nutné k plnění 

úkolů na dotyčném pracovišti. Vše co bylo nepotřebné se musí odstranit, uložit nebo 

zlikvidovat. Jednalo se především o starý nepotřebný papír z kanceláří. Dále to byl zvláštní 

odpad, což byly zejména žárovky a již určitou delší nepoužívané počítačové diskety. Tento 

první krok se týkal také tzv. šrotu, ty bylo v největší míře zastaralé nebo již nepouživatelné 

nářadí z provozu společnosti. Zaměstnanci se shodli na tom, že přehledné pracoviště ušetří 

namáhavé hledání a umožňuje efektivní a kvalitní práci. Tím se také usnadňuje řízení 

pracovního výkonu pro jednotlivé mistry a management. Třídění začalo akcí „červená karta“. 

Spočívalo to v tom, že zařízení a předměty, které nebyly potřebné nebo se nepoužívaly, byly 

označeny červenou kartou a zapsány do seznamu. V tomto seznamu byl uveden název 

předmětu, u každého z těchto předmětů byl sloupec „potřebujeme“ a sloupec 

„nepotřebujeme“. Pokud byl u předmětu zaškrtnut sloupec první, rozhodovalo se, jestli se 

bude předmět skladovat nebo využívat na určeném místě. Při zaškrtnutí sloupce druhého se 

rozhodovalo pouze o tom, zda bude předmět vytřízen nebo bude vyhozen. Bylo tak lépe 

přehledné a ověřitelné, zda lze předmět využít jinde nebo je lépe ho zlikvidovat.   

 Fáze urovnání se týkala pouze zařízení a předmětů, které byly nadále potřebné. 

V případě nutnosti byly některé z nich uspořádány nebo opraveny. Výsledkem této fáze bylo 

to, že každý předmět měl své místo vyznačené barvou a štítkem. Zároveň ovšem muselo být 

respektováno individuální uspořádání pracoviště. Například odstavné místo pro 

vysokozdvižný vozík bylo na podlaze označeno žlutým obdélníkem. 

 U udržování pracoviště v čistotě to bylo celkem jednoduché. V podstatě si každý 

pracovník udržuje své pracoviště v pořádku sám a pravidelně si ho uklízí. Mělo to svou 

výhodu v tom, že závady na zařízení začaly být včas odhalovány. Ovšem platí zde jeden 



 

 60 

zajímavý poznatek, že uklízet neznamená kontrolovat. Pořádek a čistota jsou nutným 

základem kvality pracovního výkonu a umožňují včasné rozpoznání problémů. 

 Co se týká určení pravidel a standardů platí následující. Čím srozumitelnější budou 

standardy a pravidla, tím snazší a bezproblémové bude jejich dodržování. Při stanovení 

standardů bylo tedy bráno na vědomí to, že mají zaměstnancům práci usnadňovat a ne 

ztěžovat. Ve společnosti Bekaert, s. r. o. se určení těchto pravidel a standardů týkalo 

především pracovních pokynů, kontrolního systému, označení zařízení a předmětů a 

technologických směrnic. V současné době již tyto standardy a pravidla pomáhají 

bezproblémově zvládat rutinní práce bez namáhání paměti.  

 U konečné fáze upevňování a neustálého zlepšování byl stanoven základní 

předpoklad. Ten byl definován jako sebekázeň a trénink pracovníků. Všechny body musejí 

být skutečně dodrženy a musí být usilováno o stálé zlepšování. To samozřejmě vyžaduje 

vysokou kázeň zaměstnanců. Je zřejmé, že úspěch bude ihned patrný na lepším a 

přehlednějším pracovním prostředí. Všechno musí probíhat v řízených krocích, poté je možné 

docílit toho, že budou veškeré pracovní činnosti fungovat a v dokonalém pořádku. 

 Aby byla celá kampaň 5S úspěšná, je nutná její velmi důkladná příprava i činnost po 

ukončení akce. Je nutné včas zapojit do plánování dotyčné úseky a zaměstnance. Je jisté, že 

spolupráce pomáhá překonat odpor. Je také velmi důležité nepodceňovat náklady plánování. 

Platí zde jedno známé heslo, jaký začátek, takový konec. Ve společnosti Bekaert, s. r. o. 

probíhala v prvních dvou týdnech příprava na celou kampaň. Příprava zahrnovala 

informování zaměstnanců o celé kampani, dále potom kvalifikaci řídících pracovníků a 

kvalifikaci veškerých zaměstnanců. Ve třetím týdnu startovala celá kampaň, týkala se všech 

zaměstnanců. Začalo se s utříděním, urovnáním a kompletním čištěním pracovního prostřední 

ve společnosti. Týden čtvrtý se nesl v duchu zavedení základních standardů a v duchu 

informační akce. Počátkem třetího týdne se také začala realizovat akce červená karta, ta trvala 

až do týdne pátého. Šestým týdnem se začal také realizovat plán úklidu a odstranění závad, 

tato akce trvala až do konce devátého týdne. V šestém týdnu už se na všech pracovištích 

společnosti zaváděl systematický pořádek a probíhaly workshopy účastníků kampaně. Od 

devátého do dvanáctého týdne probíhalo určení a upevňování pravidel. V průběhu tohoto 

období, konkrétně v jedenáctém týdnu byly prováděny pravidelné audity průběhu kampaně a 

byly také zavedeny kontrolní lístky úklidu. Takhle probíhal vývoj kampaně 5S ve společnosti 

Bekaert, s. r. o. Celá tahle kampaň je společností hodnocena velmi kladně, celý pracovní 

proces všech zaměstnanců je nyní mnohem jednodušší a efektivnější, každý zaměstnanec ví 

přesně co má a co nemá dělat. Práce zaměstnanců je mnohem jednoznačněji vymezena, stejně 
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jako veškerá pravidla a standardy, kterými se pracovníci během své činnosti ve společnosti 

řídí. Tato kampaň přinesla také pracovníkům z oblasti řízení pracovní výkonnosti podstatné 

zjednodušení jejich práce. Jsou pro ně snadněji identifikovatelné oblasti dalšího zlepšení  

výkonnosti zaměstnanců, jednodušší je také samotná kontrola pracovního výkonu. 

 Společnost také motivuje pracovníky, aby během svého pracovního výkonu 

dodržovaly tuto kampaň. Hlavním motivačním faktorem je zde prémiová složka mzdy. Ta je 

pro tuto kampaň samozřejmě velmi důležitá, jelikož dodržování této kampaně zlepšuje 

pracovní prostředí, ulehčuje tak celý pracovní výkon. Mezi pracovní pozice, u kterých jsou 

prémie ovlivňovány dodržování této kampaně patří tažec-operátor, střídač, expediční vozač, 

mechanik a elektronik. Jednotlivé procentní podíly těchto pracovních pozic na prémiích jsou 

zpracovány v kapitole odměňování. 

 

4.3.3 Projekt multiprofesnost 

 Tímto projektem se společnost Bekaert, s. r. o. snaží řešit problém nedostatku 

pracovníků na některých směnách. Naskytla se tedy myšlenka toho, že někteří pracovníci na 

směnách, kde tyto problémy nejsou, mohou pracovat i na jiných pracovištích. V rámci 

multiprofesnosti se trenéři ve výrobě zaměřují na to, aby např. tažec byl zaučen na pozici 

vozače, předáka tažírny, operátora a na ostatních pozicích. Na základě toho bude tažec 

schopen zastoupit tyto lidi a bude tzv. multiprofesní, což mu pomůže při rozvoji jeho pracovní 

výkonnosti. Bude mít pracovní zkušenosti na více pozicích, a také na více strojích a 

zařízeních. Do tohoto projektu se zapojila zatím jen určitá část pracovníků provozu 

společnosti. Tento projekt se rozšířil v poměrně velkém rozsahu.  V momentální situaci je 

určitá skupina zaměstnanců schopna rotovat na téměř všech pracovních pozicích společnosti. 

Cílem tohoto projektu je rotace co možná největšího počtu zaměstnanců na všech pracovních 

pozicích provozu. Dochází tím ke zjednodušení zastoupení při případné absenci některého ze 

zaměstnanců. Také snížení nákladů na přijetí nového zaměstnance je do budoucna hodnoceno 

pozitivně.  Hlavně díky úsporám společnosti.  Stávající zaměstnanci mají tedy větší jistotu 

zaměstnání a na pracovišti je tak lepší morálka. Zlepšují se také pracovní vztahy mezi 

jednotlivými zaměstnanci, lépe se navzájem poznávají. Celkově se tak zlepšuje pracovní 

výkonnost těch zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili. Zaškolení pracovníků na ostatní 

pracovní pozice je sice časově poměrně hodně náročné, ale do budoucnosti pro společnost 

nesmírně důležité a výhodné. Tento projekt  by tedy měl přinést společnosti zjednodušení při 

řešení situací nedostatku pracovníků na směně, se kterými se Bekaert setkává velmi často. 
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Také pro zúčastněné zaměstnance má řadu výhod. Jsou schopni vykonávat různé druhy práce, 

a to napomáhá i jejich osobnímu rozvoji. Nyní přistoupíme k charakteristice průběhu projektu 

multiprofesnost na  dvou vybraných pracovních funkcích. Jmenovitě jsou to pracovní pozice 

tažec-vozač a pozice pracovníka odvíjedel.  

 

Vozač - tažec 

 Projekt multiprofesnost pozice vozač – tažec začíná proškolením pracovníka. Toto 

školení má čtyři fáze. První fáze obsahuje základní teorii a seznámení se  základními předpisy 

a technologickými postupy. Ve fázi druhé se pracovník setká s jednoduchými praktickými 

operacemi a s obsluhou stroje. Třetí fáze školení zahrnuje veškeré práce spojené s provozem 

stroje. Poslední část školení je samostatná obsluha stroje pod občasným dohledem trenéra. 

 Základní teorie pozice vozač začíná seznámením se  Zeplinem, poté následuje poučení 

o bezpečnosti a dodržování bezpečnosti práce. Dále se pracovník musí ztotožnit 

s jednotlivými druhy výrobků a válcovaného drátu. Následuje seznámení se s povinnostmi 

vozače – tažce. Zaměstnanec musí také znát technologické předpisy pro výrobu. Poslední 

částí základní teorie je metoda 5S, a také Kaizen. 

 Co se týká jednoduchých praktických operací a obsluhy stroje, musí zaměstnanec 

ovládat výměnu plných cívek za prázdné. Důležité pro tuto pracovní pozici je mimo jiné i 

nakládání VD na odvíjedla, ovládání odvíjedel a lapače smyček. Tato pozice vyžaduje také 

schopnost svařování a hrotování drátu. Dále potom svařování vinutého drátu (dále jen VD), 

příprava přeskoku v odvíjedlech. Mezi tyto operace patří i povolování drátu na válcích. 

Zaměstnanec musí umět také rozebrat průvlakové kazety, kontrolovat a dosypávat mýdlo. 

Mezi jeho činnost spadá také fyzický příjem materiálu, ale také dokumentace i reklamace. 

 Asi nejobsáhlejší fází je zvládnutí veškerých prací, spojených s provozem stroje. Mezi 

tyto práce patří měření mikrometrem průvlakové sady a finálního průměru, seznámení 

s ovládáním drátotahu a navíječe a jeho výměna, výměna průvlakové sady a seřízení drezůry 

na válcích a v navíječích, vyplňování formulářů a identifikačních štítků včetně zadávání 

výroby do databáze, přejímka a odvoz surovin do skladů, navážení jakostí VD na tažírnu, 

páskování zbytků VD, návoz surovin na linku, vyvážení odpadů a jejich evidence, údržba 

stroje. 

 Poslední částí školení je tedy zvládnutí samostatné obsluhy stroje. Tato část obsahuje 

tři základní části. Část první se týká samostatné obsluhy jednoho drátotahu. Druhá fáze se 
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věnuje samostatnému řešení problémů, které je také velmi důležité pro jakoukoliv pracovní 

pozici ve společnosti. Poslední část se zabývá samostatnou obsluhou skupiny drátotahů.  

 

Pracovník odvíjedel 

 Na této pracovní pozici začíná projekt multiprofesnost také proškolením zaměstnance. 

Proškolení má na všech pracovních pozicích stejné čtyři základní fáze, jako jsou uvedeny na 

pozici tažec–vozač. Tedy první fáze je základní teorie, předpisy a technologické postupy. 

Následující část obsahuje jednoduché praktické operace, obsluhu odvíjedel a olověných van. 

Fáze třetí spočívá v objasnění veškerých prací spojených s obsluhou odvíjedel a olověných 

van. Poslední část školení se zabývá samostatnou obsluhou pod občasným dohledem trenéra.  

 Úvodní část školení je opět velmi podobná první fázi školení na předešlé pozici. 

Začíná také seznámení se  Zeplinem. Poté následuje další část, což je poučení o bezpečnosti a 

dodržování bezpečnosti práce. Následuje seznámení se s linkou a poté se přistoupí 

k obeznámení zaměstnance s povinnostmi pracovníka odvíjedel. Další částí tohoto školení je 

seznámení s technologickými předpisy pro výrobu. Poslední část opět obsahuje problematiku 

metody 5S a Kaizenu.  

 Fáze jednoduchých praktických operací a obsluha linky se již logicky liší od pozice 

vozač–tažec. Prvním krokem v této části je seznámení se s odvíjely a jeho funkcemi. Poté 

zaměstnanec přistoupí k práci s paletovacím vozíkem a k nabíjení jeho baterií. Další fáze 

objasňuje pracovníkovi navážení cívek do určených pozic. Dále přichází na řadu svařování, 

hrotování, kvalita sváru a plochý drát. Následně je zaměstnanec seznámen s plánem a údaji 

v něm uvedenými. Potom se přistupuje k informacím o identifikačních štítcích. Důležitou 

součástí této fáze je také znalost druhů povrchových úprav. Pracovník se také musí dobře 

orientovat v oblasti olověných lázní, hlavně co se týká jejich teploty a výšky hladin. Musí 

také ovládat funkce, kontrolu a opravu zásypů. Měl by rovněž vědět, jak se označují neshodné 

výroby. Je také seznámen s funkcí podávacího kola a s funkcí drezury na odvíjedlech. 

Poslední část této fáze se týká kontroly vedení drátu. 

 Třetí část obsahuje tedy činnosti spojené s veškerými úkoly spojenými s prací na 

odvíjedlech. Začíná se proškolením v oblasti práce s mikrometrem. Následuje navážení cívek 

z tažírny a svařování cívky v pozici. Další problematika se týká zatahování drátu po přetrhu. 

Poté se přistupuje k volbě tepelného zpracování. Používají se tři druhy tepelného zpracování a 

to hard, soft a no temper. Pokračuje se problematice kontroly teploty olova, v této části jsou 

ještě probírány existující alarmy, zapínání a vypínání hořáku. Velmi podstatné je zaškolení do 
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přepínání různých zakázek na soft, hard a no temper. Na toto proškolení navazuje oblast 

zjištění závad a následné informovaní pracovníků údržby. Poté jsou zaměstnanci seznámeni 

také s nakládáním plochého drátu a svařováním plochého drátu za jízdy. Poslední částí této 

fáze je oblast brzd, zpomalování rychlosti na plochém drátě.  

 Poslední fáze školení na této pozici obsahuje samostatnou obsluhu odvíjedel. Potom se 

přistupuje k samostatnému navážení cívek podle plánu do pozic a jejich navařování. 

Podstatné pro tuto problematiku jsou i oblasti samostatné obsluhy olov a samostatného řešení 

problémů. Tato fáze školení je ukončena samostatnou obsluhou celé linky.  

 Pracovníci, kteří se do tohoto projektu zapojili, byli proškoleni na téměř  všech 

pracovních pozicích. Tyto jednotlivá školení vedl trenér, který se zaměřoval na dosahování 

multiprofesnosti všech zúčastněných zaměstnanců společnosti Bekaert, s. r. o. Pokud se 

jednalo o zaškolení nového pracovníka, trval celý proces asi 45 směn. Ovšem noví pracovníci 

byli přijímáni a školeni pouze na pozici pracovníka odvíjedel. Co se týká stávajících 

zaměstnanců společnosti, kteří dosud pracovali v jiném provozu, trvala tato činnost v průměru 

asi 30 směn. U pracovníků pracujících  v současné době na jiné pozici ve stejném provozu to 

bylo v průměru asi 15 směn. 

 

Hodnocení projektu multiprofesnosti 

 Tento projekt je nesmírně náročný. A to jak časově, tak i nákladově. Jak je patrné 

z popisu školení na zmíněných pozicích, bylo i samotné zaškolení pro pracovníka velmi 

náročné. Hlavně co se týká různorodosti jednotlivých strojů a velkému počtu různých 

pracovních činností. Zaměstnance, kteří se školení účastnili, museli v pracovním procesu 

někdo zastoupit. Také se na každou pozici musel zvolit projektový trenér. Většinou to byl 

mistr jednotlivého provozu. Ovšem i jeho práci musel někdo v průběhu projektu vykonávat. 

Z toho plyne, že samotné řízení výkonnosti bylo v průběhu projektu velmi složité. Bylo 

zapotřebí udržet v plném provozu všechny provozní útvary společnosti. Tím vznikaly řídícím 

pracovníků nemalé problémy, které musely v průběhu řešit. V jednotlivých fázích školení byli 

všichni pracovníci také hodnoceni. Komplexní hodnocení průběhu všech 4 fází školení 

v jednotlivých měsících probíhalo následující formou. 
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Tabulka 1.4 Hodnocení jednotlivých fází školení 

nezaškolen ○○○○    
školení nezačalo 

zaškolen dle bodu 1 ◔◔◔◔    Teorie 

zaškolen dle bodu 2 �    
jednoduché operace 

zaškolen dle bodu 3 ◕◕◕◕    
veškeré práce 

zaškolen dle bodu 4 ●●●●    
samostatná obsluha 

Zdroj: Společnosti Bekaert, s. r. o. 

 

Hodnocení průběhu školení probíhalo taktéž v rámci dílčích částí jednotlivých fází. Toto 

hodnocení mělo již poněkud méně složitou formu. V hodnotícím formuláři bylo uvedeno 

datum začátku školení a datum konce školení. Ve formuláři se pouze vyplnilo, zda konkrétní 

zaměstnanec školení zvládl nebo naopak. Dosažení tohoto školení bylo hodnoceno pouze 

formou ano, v opačném případě ne.  

 V momentální situaci tohoto projektu je tedy možná rotace zúčastněných pracovníků 

na téměř všech pracovních pozicích ve společnosti. V průběhu nastaly problémy malého 

počtu lidí na některých směnách. Ovšem tento problém se všemi možnými způsoby vyřešil a 

nebyl tedy omezen provoz společnosti a projekt mohl současně pokračovat. Problém malého 

počtu zaměstnanců na směně se tedy nemusí být případným přijímáním nových zaměstnanců, 

ale byl vyřešen tímto projektem. Ten tedy společnosti Bekaert, s. r. o. do budoucna ušetří jistě 

značné množství finančních prostředků, které mohou být použity na jiné účely. Řízení 

pracovního výkonu ve společnosti se tedy stalo složitějším, ovšem výkonnost zaměstnanců 

jako taková se velmi zlepšila. 

 Pro zaměstnance společnosti, kteří se tohoto projektu účastnili, byla tato činnost velmi 

přínosná. Naučili se nové pracovní činnosti, poznali ostatní provozy společnosti, a také se 

lépe poznali s ostatními zaměstnanci společnosti. Práce pro ně tedy nebyla tak stereotypní a 

stala se zajímavější. Mezi hlavní přínosy tohoto projektu tedy patří hlavně rozvoj jejich 

pracovní výkonnosti. Tento projekt ale neměl téměř žádnou vazbu na jejich peněžní 

ohodnocení. Finanční podmínky na jednotlivých provozech společnosti jsou téměř totožné. 
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Finanční rozdíly při změně pracovní pozice v rámci tohoto projektu byly tedy nepatrné. 

Samotná účast na jednotlivých školeních měla finanční přínos pouze pro některé 

zaměstnance. Aktivní zapojení do tohoto projektu bylo zahrnuto do individuálních hodnocení 

pouze na pozicích tažec-operátor a střídač. U těchto pozic se tedy účast na projektu projevila 

v prémiích. U většiny zaměstnanců se ovšem projekt mulitprofesnosti v prémiích neodrazil. 

Při průběhu dílčích školení pobírali pracovníci totožnou mzdu, jako kdyby byli klasicky 

přítomni v práci na jejich stávajících pracovních pozicích. V každém případě pro jejich 

samotnou pracovní výkonnost měl tento projekt nemalé přínosy. 

 

4.3.4 Tréninkový plán 

 Ve společnosti Bekaert, s. r. o. existuje tréninkový plán pro všechny stávající pracovní 

pozice, a také pro nové zaměstnance. U nových zaměstnanců slouží tréninkové plány pro 

seznámení se s pracovním prostředím a pro zaškolení do konkrétní pracovní pozice. 

Tréninkové plány stávajících zaměstnanců slouží pro rozvoj pracovní výkonnosti 

zaměstnanců. Skládají se z různých školení, které pracovníci absolvují pro zdokonalení svých 

pracovních schopností a dovedností. Mohou probíhat ve firmě i mimo ni. Školitelé jsou bud 

externí odborníci nebo také odborní zaměstnanci přímo z řad společnosti. Jednotlivá školení 

probíhají různě dlouhou dobu a jsou také rozdílně finančně náročná. 

 

Tréninkové plány stávajících zaměstnanců 

  Nyní přistoupím k uvedení několika konkrétních příkladů. Konkrétně pro pracovníka 

výroby a údržby na pozici operátora je v tréninkovém plánu několik druhů tréninků. Jedním 

z nich je trénink manipulace s jeřábem. Tento trénink absolvuje pracovník přímo ve firmě, 

kde ho školí externí školitel. Trvá hodinu a půl a společnost vyjde na 10 EUR. Tentýž 

pracovník má v plánu na letošní rok ještě trénink řízení motorového vozidla pro účely 

nakládky materiálu. Trénink probíhá také ve společnost Bekaert, s. r. o. a školí externí 

pracovník. Probíhá dvě hodiny a stojí také 10 EUR. Další plánované školení pro tohoto 

pracovníka je na téma ekologická legislativa. Konkrétně tento druh odborného semináře 

probíhá přímo ve společnosti Bekaert, s. r. o., tudíž se za něj nic neplatí. Provádí ho firemní 

pracovník a  trvá zhruba jednu hodinu. Tento pracovník absolvuje také trénink v oblasti 

požární ochrany a školení o bezpečnosti. Tento druh školení probíhá taky v prostorách 

společnosti a je realizován externím školitelem. Trvá asi dvě hodiny a stojí 10 EUR. Tento 
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zaměstnanec se v průběhu letošního roku zúčastní ještě tréninku v oblasti jedů a kyselin, 

vzdělávání v oblasti technologie, a také bezpečnosti práce a první pomoci. 

 Zaměstnanec nákupního oddělení na pozici THP má tréninkovém plánu na letošní rok 

logistický trénink. Ten probíhá externě mimo společnosti ve specializovaném školícím 

středisku. Trénink probíhá dvacet čtyři hodin a jeho cena je 112 EUR. Tento pracovník má 

v tréninkovém plánu pouze dvě školení. Tím druhým je školení řidičů referentů. Probíhá také 

externě ve specializovaném středisku. Trvá čtyři hodiny a stojí 30 EUR. 

 Zaměstnanec oddělení kvality taktéž na pozici THP se účastní v letošním roce čtrnácti 

tréninků. Jedním z nich je také trénink z oblasti angličtiny. Ten probíhá externě ve 

specializované společnosti. Celý trénink má devadesát vyučovacích hodin a jeho cena je 350 

EUR. Dalším z tréninků tohoto pracovníka je z oblasti MS Excel. Je realizován taktéž externě 

ve specializované organizaci. Je dlouhý šestnáct hodin a přijde společnost na 104 EUR. 

Jedním z dalších je trénink zaměřený na  technologii zinkování. Probíhá v prostorách 

společnosti Bekaert, s. r. o. a je veden pracovníkem společnosti. Trvá tři hodiny, a jelikož je 

realizován samotnou společností, nemusí na něj být vynaloženy žádné finanční prostředky. 

Mezi další školení, které musí tento pracovník absolvovat v letošním roce, patři ještě trénink 

žárového zinkování, design experimentů, technologie pro správu, rýsování a jiné další.  

 

Tréninkový plán nového zaměstnance 

 Jako názorný příklad uvedu tréninkový plán nového zaměstnance na pozici tažec-

operátor. Tento plán se vytváří pro nové pracovní pozice. Zaškolení vychází z popisu 

pracovního místa a samotný trénink na této konkrétní pozici trvá cca 3 měsíce. Tato doba se 

může prodloužit podle toho, jak se nový pracovník zaučuje. Ve výrobě jsou dva trenéři, kteří 

tažce-operátory školí. Například THP jsou zaučeni na pozici buď nadřízeným nebo 

zaměstnancem, kterého střídají, např. zástup za mateřskou dovolenou. V úvodu tréninkového 

plánu se nachází  základní informace, jako jsou jméno a příjmení nového zaměstnance, jeho 

přímý nadřízený, funkční nadřízený, personální ředitel, datum nástupu a případné datum 

přeložení. V další části se nachází předmět tréninkového plánu, což je v tomto případě 

zaškolení na pozici tažce-operátora.  

 Nejprve probíhá obecné zaškolení. Vztahuje se k oblastem, ze kterých by měli být 

proškoleni všichni nově příchozí pracovníci. To se skládá ze seznámení se s organizační 

strukturou společnosti Bekaert, s. r. o. Zahrnuje organizační schéma závodu v Bohumíně i 

závodu v Petrovicích. Stejně tak je nový zaměstnanec seznámen s organizační strukturou celé 
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společnosti. Poté jsou zaměstnanci představeny výrobky společnosti, a také technologie, která 

je používání při výrobě. Následuje předání informací o poslání společnosti, o firemních 

hodnotách a dokumentech. V této části je zaměstnanec také seznámen s politikou společnosti. 

Všechny tyto části  tréninkového plánu nového zaměstnance má na starosti jeho přímý 

nadřízený. Následuje zaškolení, které má za úkol mistr nového pracovníka. Ten se podílí na 

tréninkovém plánu v oblastech bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Dále se 

potom zabývá organizačními záležitostmi, jako jsou komunikace a různé schůzky. Poté 

seznámí nového zaměstnance se strukturou a personálním obsazení jednotlivých oddělení a 

směn. Mistr a přímý nadřízený poté společně proškolí nově přijatého pracovníka v oblasti 

vysokozdvižných vozíků,  bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí s tím spojené. 

 Po této části se přistupuje k proškolení z oblasti znalostí spojených s výkonem 

činnosti. Tuto část tréninkového plánu mají výhradně na starosti trenéři, kteří tažce-operátory 

školí a mistr nově přijatého zaměstnance. Nejprve probíhá komplexní zaškolení prací 

s navíjedly, které je pro tuto činnosti velmi podstatné. Poté následuje ztotožnění se Zeplinem 

a s platnými tažírenskými předpisy. Důležitý je také trénink z oblasti jakosti a nakládání 

s odpady. Následuje proškolení pracovníka na pozici předáka tažírny. To musí nový 

zaměstnanec zvládnout zejména z důvodu schopnosti zastupovat předáka tažírny. 

 V poslední části tréninkového plánu se nachází průběžné vyhodnocení plánu a celkové 

vyhodnocení tréninkového plánu s aktuálním datem. K této části mohou být připojeny 

případné poznámky nebo připomínky, samozřejmě s připojením data. Jako příklad této 

poznámky bych uvedl prohlášení, že školení je pokládáno za ukončené. 

 

Hodnocení tréninkových plánů 

 Hodnocení tréninků probíhá ve společnosti Bekaert, s. r. o. na formuláři hodnocení 

školení ve třech základních částech. Formulář se nachází v příloze 4. První část je hodnocení 

zaměstnance, který byl na samotné školení vyslán. Tady samozřejmě pracovník uvede své 

jméno, oddělení, na kterém pracuje a název školení. Měl by také zmínit místo školení a den 

nebo také dny, ve kterých se ho zúčastnil. Dále zaměstnanec zhodnotí přínos školení pro 

zaměstnance i pro firmu. Zde by měl krátce popsat přínosy školení, také to, zda obsah školení 

bude mít využití v praxi nebo naopak, co z daného školení v praxi využití nemá. Poté 

pracovník může doporučit určitá zlepšení nebo změnu typu školení. Poté přidává také 

hodnocení samotného školitele. To obsahuje krátký popis k osobě nebo osobám školitele, zda 

zaměstnance jeho výklad zaujal. Také to, zda byl připravený, interaktivní nebo spíše pasivní. 
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Jestli se pracovníkovi líbily používané prezentační metody nebo také to, zda jeho výklad vedl 

k diskuzi nebo byl pouze jednosměrný. Hodnotí se zde také samotná organizace školení, ta 

zahrnuje popis toho, jak školenému vyhovovaly učební prostory, použité nástroje a celková 

organizace školení. Celkové hodnocení školení jako takového se provádí na bodové stupnici 

1-5, kde stupeň hodnocení 5 znamená nejvyšší počet bodů. Do tohoto hodnocení se zahrnuje 

úroveň školení, kde se zahrnuje srovnání toho, co školící firma nabízí se skutečností, kterou 

prezentuje. Školený pracovník si všímá, zda firma školí nové poznatky v oboru, zda jsou 

jednotlivé kapitoly na sebe navazující a provázané, zda je školení dostatečně prakticky 

orientováno. Tedy úroveň školení se ohodnotí konkrétním počtem bodů. Následuje úroveň 

školitele. Toto hodnocení zahrnuje schopnosti přednášejícího zaujmout, zda je přednášející 

schopen  přednášenou teorii v příkladech a srozumitelně aplikovat do praxe, zda používá 

moderní metody výuky. Mezi tyto moderní metody patří třeba práce ve skupině, zpětný 

projektor, simulace a demonstrování problému. Úroveň školitele se také ohodnotí konkrétním 

počtem bodů. Poté přichází na řadu prostředí a podmínky. To obsahuje hodnocení vzhledu a 

vybavení místnosti školící technikou, počet účastníků školení, zda v důsledku např. vysokého 

počtu účastníků byly probrány všechny praktické úlohy dostatečně pečlivě. Prostředí a 

podmínky školení se taktéž ohodnotí daným počtem bodů.  

 V druhé části hodnotícího formuláře hodnotí školení pracovník personálního oddělení. 

Do následující tabulky se zanáší hodnocení stanovené jako aritmetický průměr bodování 

jednotlivých kritérií tak, jak jsou provedená zaměstnanci v předešlé části formuláře a 

hodnocení pracovníkem, který školení organizuje.  

Tabulka 1.5 Hodnocení školení personálním oddělením 

Firma /předmět 

hodnocení: 

Úroveň 

školení 

Úroveň 

školitele 

Podmínky 

školení 

Spolupráce s 

organizací 

Cena Efektivita Celkový počet 

bodů 

        

        

        

        

        

        

        

 Zdroj: Společnosti Bekaert, s. r. o. 
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 V poslední části formuláře hodnotí provedený trénink nadřízený pracovník, který 

zaměstnance na školení vyslal. Zde se hodnotí především efektivita samotného tréninku. 

Nadřízený pracovník tedy zhodnotí, nakolik přineslo školení požadovaný efekt. Zda je patrná 

nějaká změna ve výkonu práce pracovníka. Hodnocení se provádí krátkým písemným 

popisem. Tento popis bývá většinou doplněn konkrétním komentářem nebo poznámkou. 

Nadřízený pracovník uvede aktuální datum a podepíše pod toto hodnocení. Tím celý proces 

hodnocení tréninku končí.  

 U stávajících zaměstnanců jsou tyto tréninkové plány velmi důležité. Je potřebné, aby 

tito zaměstnanci neustále obnovovali a rozvíjeli své znalosti a dovednosti. Může se stát, že 

pracovníci během své práce některé druhy činností nemuseli určitou dobu provádět, a proto 

jsou tyto tréninky dobré pro oživění těchto druhů práce. S každým zvládnutým tréninkem by 

se tak měla zlepšovat pracovní výkonnost zaměstnance. U tréninkových plánů nemůže nikdo 

se zaměstnanců očekávat žádné finanční zvýhodnění. Tudíž samotné zvládnutí školení se 

neprojeví  na prémiích zaměstnance. Tyto tréninky jim pouze pomohou zkvalitňovat svůj 

pracovní výkon. Nově přijatí zaměstnanci v průběhu zaškolení pobírají hodinovou mzdu, jako 

kdyby pracovali klasicky v provozu společnosti. Při tréninkovém plánu nových zaměstnanců 

je nesmírně důležité provádět celou činnost velmi důsledně. Pokud tomu tak není, pracovní 

výkon tohoto zaměstnance bude špatný. A poté by musely být vynaloženy další činnosti na 

nápravu pracovní výkonnosti tohoto zaměstnance, který už může mít částečně špatné návyky 

při provádění pracovní činnosti. Nastaly by pouze problému při řízení pracovního výkonu 

nového zaměstnance. 
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5 Návrhy a doporučení 

 Následující část se bude týkat návrhů a doporučení problematiky hodnocení a řízení 

pracovního výkonu zaměstnanců ve společnosti Bekaert, s. r. o. 

 

5.1 Individuální hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích  

 Vzhledem k tomu, že společnost Bekaert, s. r. o. nepoužívá žádnou konkrétní metodu 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců na dělnických pozicích, pokusil bych se o 

zavedení jedné z metod. V případě společnosti bych tedy doporučil zavést metodu 

sebehodnocení, která by se měla začlenit do stávajícího systému hodnocení pracovního 

výkonu následujícím způsobem. Hodnocení pracovního by tedy probíhalo formou 

hodnotícího pohovoru, který bude realizován jednou za rok. Ovšem vyplňování formulářů 

individuálního hodnocení v průběhu pohovoru se mi nezdá být příliš dobrým řešením. V této 

fázi bych navrhoval, aby nadřízený i hodnotitel vyplnili formulář hodnocení nezávisle na 

sobě. Tento proces by měl být uskutečněn dva týdny před samotným hodnotícím pohovorem. 

Z důvodu začlenění hodnoceného do celého procesu  by bylo vhodné upravit existující 

formulář hodnocení. Jeho upravená verze se nachází v příloze 6. V průběhu hodnotícího 

pohovoru poté dojde k porovnání jednotlivých formulářů a řešení nesrovnalostí mezi nimi. 

Největší pozitivum této změny systému hodnocení pracovního výkonu vidím v tom, že se  

zaměstnanci na dělnických pozicích zapojí do konkrétního hodnocení. Tento samotný fakt  na 

pracovníky působí jako kladný motivační faktor z hlediska úrovně jejich pracovního výkonu. 

Na stávající provázanosti odměňování a hodnocení pracovního výkonu v současné době 

nevidím žádný důvod pro změnu. Domnívám se, že tento systém bude spolehlivě fungovat i 

po začlenění metody sebehodnocení co celého systému.  

 

5.2 Hodnocení THP a manažerů 

 V oblasti hodnocení manažerů a THP by dle mého názoru bylo vhodné zavedení 

metody MBO. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro návrh této metody opět v kombinaci se 

stávajícím systémem hodnocení pracovního výkonu. Na začátku každého roku budou 

nadřízeným a zaměstnancem, který spadá do této oblasti, stanoveny cíle. Nadřízený určí také 
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zaměstnanci konkrétní kroky k dosažení těchto cílů i s časovým naplánováním těchto kroků. 

To vše bude zahrnuto do akčního plánu pro stanovené cíle. Ke konci roku hodnocený 

zaměstnanec vypracuje zprávu o plnění cílů a tu předloží nadřízenému k hodnocení. 

Nadřízený ohodnotí to, jakým způsobem a do jaké míry splnil zaměstnanec stanovené cíle. Na 

základě tohoto ohodnocení splnění cílů vyplní nadřízený formulář hodnocení. Zde bych 

doporučoval také úpravu stávajícího formuláře sledování plnění osobních cílů THP a 

manažerů. Upravený formulář MBO se nachází v příloze 7. Po vyplnění tohoto formuláře se 

přistoupí k již zavedenému hodnotícímu pohovoru, kde nadřízený a zaměstnanec spolu 

vyhodnotí splnění cílů a domluví se na dalším postupu. V oblasti propojení odměňování a 

hodnocení pracovního výkonu bych doporučil nečinit žádné změny. A to z toho důvodu, že 

splnění cílů manažerů i THP se již promítá do prémiové složky jejich mezd. Domnívám se 

tedy, že na tomto zavedeném systému odměňování není důvod změny, celý systém je 

spravedlivý a efektivní. Zavedení metody MBO nám v této oblasti tedy pomůže zkvalitnit 

celý systém hodnocení této skupiny zaměstnanců, ale nebude mít žádný vliv na výši odměny 

těchto pracovníků. Tohle doporučení se tedy týká  zefektivnění stávajícího systému hodnocení 

pracovního výkonu ve společnosti.   

 

5.3 Kaizen 

 K filozofii Kaizen bych navrhl zavedení karet ponaučení. Myslím si, že v oblasti ztrát 

a plýtvání jsou opravdu nežádoucí zmetky a vady na výrobcích, které proniknou až 

k zákazníkovi. Ty potom společnost stojí čas, peníze a kazí dobré jméno společnosti. Každý 

zaměstnanec by měl vědět, jaké chyby se na výrobcích vyskytují a jakým způsobem těmto 

chybám zabránit a předcházet jim. Z tohoto důvodu je velmi důležité zavedení určitého 

dokumentu, který by ukazoval aktuální vady na výrobcích. Podstatné je také to, aby se tento 

dokument dostal ke všem zaměstnancům, jenž se účastní výroby daného výrobku. Na 

jednotlivých pracovištích se střídají různí zaměstnanci. Proto by tato karta tedy měla být 

umístěna přímo na konkrétním stroji, zařízení, kterého se týká.  Při nástupu zaměstnance na 

pracoviště dojde k seznámení s kartou ponaučení, poté následuje podpis pracovníka. Po 

přečtení této karty bude zaměstnanec vědět, jaké vady se mohou při výrobě vyskytnout a bude 

se na ně dávat pozor. Celý tento systém stanovuje postup shromažďování informací, které 

podporují trvalé zlepšování pracovního výkonu zaměstnanců, brání opakování chyb. Myslím 

si, že do budoucna by pro společnost bylo dobré rozšíření těchto karet ponaučení na všechny 

funkce v organizaci. Zavedení tohoto systému do společnosti nebude nijak zvlášť nákladné, 
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ale výsledky odstraňování vad na výrobcích budou dle mého názoru velmi pozitivní. V oblasti 

filozofie Kaizen bych také společnosti Bekaert, s. r. o. doporučil neustále upevňování 

filozofie, a také dodržování kampaně 5S a její trvalé zlepšování. Není důležité dělat velké 

změny, i každá malá změna může vést ke zlepšení.  

 

5.4 Projekt multiprofesnosti 

 Další doporučení se týká projektu multiprofesnosti. V této oblasti bych navrhoval 

zlepšit celkové propojení tohoto projektu na finanční odměnu zúčastněných zaměstnanců. Ať 

už se to týká pracovníků na dělnických pozicích nebo mistra, který vykonával funkci trenéra. 

Všem zaměstnancům, kteří tento projekt dokončili, by se tato skutečnost měla promítnout 

v prémiové složce mzdy. Navrhoval bych tedy, aby účast na projektu byla zahrnuta do 

individuálního hodnocení pracovního výkonu všech zaměstnanců. Dosud tomu tak bylo pouze 

u pracovní pozice tažec-operátor a střídač. Účast na projektu by tedy měla být obsažena ve 

specifické části hodnotícího formuláře. A to hlavně z toho důvodu, že samotné zvládnutí 

tohoto projektu se odrazí pozitivním způsobem ve zlepšení pracovního výkonu zaměstnance. I 

pro celkovou motivaci pro zúčastnění se tohoto projektu je zahrnutí do prémií velmi 

podstatné. Společnosti potřebuje, aby se do multiprofesnosti zapojilo co největší množství 

zaměstnanců. Bez potřebné motivace v průběhu tohoto projektu se nedostaví potřebná aktivní 

účast všech zúčastněných pracovníků. Dále bych společnosti navrhovat, aby 

v multiprofesnosti neustále pokračovala a snažila se o zapojení co největšího počtu 

zaměstnanců a byla tak možná rotace většiny pracovníků na všech pracovních pozicích 

provozu společnosti. Tím by se obrovským způsobem zlepšila pracovní výkonnosti těchto 

zaměstnanců a byl by také rozvíjen jejich potenciál.  

 

5.5 Tréninkové plány 

 V oblasti tréninkových plánů bude mé doporučení podobné jako u projektu 

multiprofesnosti. Tyto tréninkové plány jsou obrovsky důležité pro obnovování a rozvíjení 

znalostí a dovedností všech zaměstnanců. Díky těmto plánům se také zlepšuje celková úroveň 

pracovního výkonu. Hlavně z tohoto důvodu bych také navrhoval zahrnutí dodržení ročního 

tréninkového plánu do hodnocení pracovního výkonu. To by se měl tedy opět odrazit  ve 

formuláři individuálního hodnocení zaměstnanců na dělnických pozicích, a také ve formuláři 

sledování plnění osobních cílů THP a manažerů. Díky tomu by se aktivní účast na 



 

 74 

tréninkových plánech odrazila také v prémiích těchto zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že 

většina tréninků obsažených v tréninkových plánech stojí společnost nemalé finanční částky, 

je dobré motivovat určitým způsobem zaměstnance k aktivní účastni na těchto jednotlivých 

školeních, trénincích. Pokud zaměstnanci budou k aktivní účasti na školení motivováni 

ziskem prémie, bude jejich samotná aktivita a snaha na jednotlivých trénincích podstatně 

odlišná. Tím se také bude rychleji zlepšovat jejich  pracovní výkon. V této oblasti bych ještě 

společnosti Bekaert, s. r. o. navrhl, aby přehodnotila důležitost jednotlivých školení a některá 

z nich popřípadě vyřadila z tréninkových plánů. A naopak by společnost také mohla 

přemýšlet o začlenění nových školení, které by pro organizaci byly výhodnější a pro 

zaměstnance efektivnější.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

6 Závěr 

 Tato práce se týká problematiky hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 

V teoretické části se nachází obecné vymezení dané problematiky. Konkrétní zpracování 

hodnocení a řízení pracovního výkonu se nachází v druhé části této práce, která je aplikována 

na společnost Bekaert, s. r. o. Na závěr diplomové práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, 

pomocí kterých jsem se pokusil zlepšit současnou situaci řízení a hodnocení pracovního 

výkonu ve společnosti.  

 Odpovídající informace o této problematice jsem nastudoval z odborné literatury, a 

také z webových zdrojů. Nejprve jsem se seznámil s těmito zdroji, poté jsem je důkladně 

nastudovat a snažil jsem se vybrat podstatná fakta pro tuto práci. Informace o společnosti  

Bekaert, s. r. o. jsem získal na základě strukturovaného rozhovoru. Problematiku hodnocení a 

řízení pracovního výkonu v této společnosti jsem analyzovat také na základě strukturovaného 

rozhovoru, ovšem zde to byly rozhovory dva. Po vyhodnocení a zpracování odpovědí 

zaměstnanců personálního oddělení jsem zpracoval analýzu současného stavu. Uvedené 

informace a teoretické podklady mi podstatně usnadnily zpracování celé práce a pomohly mi 

tak k lepší orientaci v této problematice. Ve společnosti tak pro mě bylo jednodušší nalézt 

určité oblasti, ve kterých se dalo navrhnout konkrétní zlepšení.  

 Doporučení, která byla v diplomové práci navržena by měla společnosti usnadnit 

celkový proces hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Mělo by díky nim být 

dosaženo lepší efektivity celého procesu. V oblasti řízení by měla být víc propracovaná 

motivace zaměstnanců a s ní spojená lepší úroveň pracovního výkonu.  

 Cílem této práce bylo teoretické objasnění problematiky hodnocení a řízení 

pracovního výkonu zaměstnanců, její aplikace na konkrétní společnost a nalezení konkrétního 

zlepšení dané situace ve společnosti. Domnívám se, že cíle  diplomové bylo dosaženo. Zda 

návrhy vedou ke zlepšení, zefektivnění situace ve společnosti by ukázala až samotná aplikace 

těchto návrhů v praxi. Nicméně si myslím, že zlepšení v systému hodnocení a řízení 

pracovního výkonu by bylo dosaženo. Navržená opatření v této oblasti by se měla odrazit 

hlavně ve zkvalitnění a lepší efektivitě hodnocení a řízení pracovního výkonu. Mělo by být 

také dosaženo pokroku v oblasti motivace zaměstnanců pro rozvoj svých dovedností, znalostí 

a schopností. Pracovníkům by měla být poskytnuta kvalitnější zpětná vazba. Mělo by dojít 

k aktualizaci individuálních zaměstnaneckých cílů, a také k určitým změnám struktury 

tréninkových plánů.  
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J. Formánek 
Generální ředitel 

J. Marciniak 
Manažer jakosti 

J. Uher 
Manažer výroby a údržby 

R. Michalík 
Manažer služeb 

zákazníkům 

K. Kotásková 
Personální ředitel 

A. Zástěra 
Vedoucí nákupu 

P.Jakubík 
Finanční ředitel 

D. Hejcman 
Manažer procesu 

M. Nejedlíková 
Sekretářka 



 

 

Příloha 2 

 

Employee :  Superior :  

 Superior next in 
line :  

Year :  Functional (dotted-
line) Supervisor :  

Date :  H.R. Manager :  

 

Key Issues X + 1 plan 

 

 Individual Targets Mid-year Follow-up Year-end Appraisal 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Way of working 
 

Mid-year 
follow-up 

Appraisal of 
Way of working 

 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance Appraisal 
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Comments of subordinate, if any: 
 
 
 
 



 

 

Příloha 3 

 

Individuální hodnocení zaměstnance 
Pracovní pozice hodnoceného:                                              Datum: 
Jméno a příjmení hodnoceného zaměstnance: 
Jméno a příjmení nadřízeného 
                 

 
                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Obecné hodnocení A/N Poznámka 
1. Zaměstnanec prokazatelně ani 

jednou nepřišel pozdě do práce a 
dříve z práce bez informování 
nadřízeného. 

  

2. Zaměstnanci nebylo vytknuto, že 
nenosí předepsané ochranné 
pomůcky. 

  

3. Vždy dodržoval předepsané 
bezpečnostní přestávky a nechodil 
na přestávku v jinou dobu bez 
vědomí nadřízeného. 

  

4. Zaměstnanec ani jednou nekouřil 
mimo vyhrazená kuřácká místa. 

  

5. Plnil si všechny zadané úkoly 
nadřízeným (samostatnost, 
spolehlivost, ochota 
spolupracovat). 

  

6. Neměl ani jeden pracovní úraz 
s alespoň částečným vlastním 
zaviněním. 

  

7. Aktivně se zapojil do drobného 
zlepšování. 

  

8. Prováděl poctivě veškeré úkoly 
vyplívající z matic běžných 
činností (popisu pracovního místa). 

  

 Specifické hodnocení – střídač. A/N Poznámka 
1. Aktivně rozvíjel systém 5S během 

své směny. 
  

2. Dodržoval technologické postupy 
(včetně experimentů). 

  

3. Dodržoval rozpis přestávek, 
střídání a příkazy mistra. 

  

4. Sám aktivně vypomáhal na 
ostatních pracovištích, udržoval si 
multiprofesnost. 

  



 

 

Příloha 4 

A)   Hodnotí  zam ěstnanec vyslaný na školení  
 
 
Jméno zam ěstnance :                                                               Oddělení :  
 

      Název školení :  
 
 
Místo :                                                  Den / dny / :  
 
 
 
Přínos školení pro zam ěstnance / firmu / :  

 
 
 
 
Doporu čení ke zlepšení (zm ěně typu školení ) :  
 
 
 
 
 
Hodnocení školitele:  

 
 
 
 
Hodnocení organizace školení:  

  
  
 

 
Hodnocení školení / stupnice 1 – 5 , hodnocení stup něm 5 znamená nejvyšší 
počet bod ů/ :   
• Úroveň školení  
 
Hodnocení :  
 
 
• Úroveň školitele  
 
Hodnocení :   
 
 
 
 



 

 

 
 
• Prostředí a podmínky  

 
      Hodnocení : 
 

 
 
B ) / hodnotí pracovník personálního odd ělení / :   
 
 
Firma /předmět 

hodnocení: 
Úroveň 
školení 

Úroveň 
školitele 

Podmínky 
školení 

Spolupráce s 
organizací 

Cena Efektivita Celkový počet 
bodů 

        

        
        
        
        
        
        

 
C ) / hodnotí nad řízený pracovník, který zam ěstnance na školení vyslal / : 
 

• Efektivita školení  
Hodnocení: 
 
Komentář, poznámky: 
 
 
 
Celkové hodnocení provedl /a/ : 
 
Dne : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 5 

1. Strukturovaný rozhovor 

Co mi můžete říct o historii a současnosti společnosti? 

Jaký je předmět činnosti firmy? 

Jak je složeno personální oddělení společnosti? 

Kolik má firma zaměstnanců? 

Jaká je struktura zaměstnanců dle vzdělání, věku? 

Jaká je firemní strategie? 

Jakým způsobem ve firmě funguje hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnanců? 

 

2. Strukturovaný rozhovor 

Jak celkově funguje hodnocení výkonnosti ve společnosti? 

Jakým způsobem probíhá odměňování zaměstnanců? 

Funguje u vás formální a neformální hodnocení pracovního výkonu? 

Probíhá ve společnosti hodnotící rozhovor? 

Používáte hodnotící formulář? 

Používáte nějakou konkrétní metodu hodnocení? 

Kterou metoda by byla nejvhodnější pro zavedení do firmy? 

Probíhá u ve vaší společnosti práce v týmech? 

Co zajímavého by se dalo ještě použít v diplomové práci z oblasti hodnocení pracovního 

výkonu? 

 

3. Strukturovaný rozhovor 

Jak celkově funguje řízení pracovního výkonu ve společnosti? 

Jakým způsobem se ve společnosti probíhá plánování cílů? 

Jakým způsobem probíhá motivace zaměstnanců? 

Jak probíhá vzdělávání, rozvoj zaměstnanců? 

Účastní se zaměstnanci nějakých školení? 

Jak je řízený výkon zaměstnanců, aby byl samotný výkon zlepšován? 

Jak probíhá plánování výkonu? 

Existuje ve vaší společnosti plán osobního rozvoje? 

Co zajímavého by se dalo ještě použít v diplomové práci z oblasti řízení pracovního 

výkonu? 



 

 

Příloha 6 

    
                 

Individuální hodnocení zaměstnance 
Pracovní pozice hodnoceného:                                             Datum: 
Jméno a příjmení sebehodnotícího zaměstnance:                                          
Jméno a příjmení nadřízeného:                   

 Obecné hodnocení Hodnotitel 
A/N 

Hodnocený 
A/N 

Poznámka 

1. Zaměstnanec prokazatelně ani 
jednou nepřišel pozdě do práce a 
dříve z práce bez informování 
nadřízeného. 

   

2. Zaměstnanci nebylo vytknuto, že 
nenosí předepsané ochranné 
pomůcky. 

   

3. Vždy dodržoval předepsané 
bezpečnostní přestávky a nechodil 
na přestávku v jinou dobu bez 
vědomí nadřízeného. 

   

4. Zaměstnanec ani jednou nekouřil 
mimo vyhrazená kuřácká místa. 

   

5. Plnil si všechny zadané úkoly 
nadřízeným (samostatnost, 
spolehlivost, ochota 
spolupracovat). 

   

6. Neměl ani jeden pracovní úraz 
s alespoň částečným vlastním 
zaviněním. 

   

7. Aktivně se zapojil do drobného 
zlepšování. 

   

8. Prováděl poctivě veškeré úkoly 
vyplívající z matic běžných 
činností (popisu pracovního 
místa). 

   

 Specifické hodnocení – střídač. Hodnotitel 
A/N 

Hodnocený 
A/N 

Poznámka 

1. Aktivně rozvíjel systém 5S během 
své směny. 

   

2. Dodržoval technologické postupy 
(včetně experimentů). 

   

3. Dodržoval roční tréninkový plán a 
aktivně se ho zúčastnil 

   

4. 
 
 
 

Sám aktivně vypomáhal na 
ostatních pracovištích, udržoval si 
multiprofesnost. 
 

   



 

 

Příloha 7      

 

Employee :  Superior :  

 Superior next in 
line :  

Year :  Functional (dotted-
line) Supervisor :  

Date :  H.R. Manager :  

 

Key Issues X + 1 plan 

 

 Individual Targets Mid-year Follow-up Year-end Appraisal 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Way of working 
 

Mid-year 
follow-up 

Appraisal of 
Way of working 

 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 

Training needs for the next review period 

 

                                                                                                                                                                                                         

Acceptance to set targets for the next review period 

 
Signature of employee: 

 
Signature of supervisor: 

 
 

Performance Appraisal 
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Comments of subordinate, if any: 
 
 
 
 


