
  

P�íloha �.1 �ízení pracovního výkonu 

Jméno: Název pracovního místa: Datum posouzení: 

 

(1) CO SE MÁ UD�LAT 

Klí�ové oblasti 

výsledk� 

Dohodnuté výsledky, kterých má být dosaženo Spole�né posouzení dosažených 

výsledk� 

A   

B   

C   

D   

E   

F   

G   

H   

I   

J   

 

(2) JAK SE TO MÁ UD�LAT 

Oblast schopností Spole�né hodnocení Pot�ebný rozvoj 

Znalosti a dovednosti   

�ízení výkonu   

�ízení sebe sama   

�ízení jiných lidí   

�ízení vztah�   

�ízení komunikace   

�ízení služeb zákazník�m   

�ízení soustavného zlepšování   

�ízení zdroj�   

 

  

 

 

 

 

 



 

(3) PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE 

Klí�ové oblasti 

výsledk� 

Pot�eba rozvoje Metody uspokojení 

této pot�eby 

Cílové datum P�ezkoumání 

dosažených 

výsledk� 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

POZNÁMKY A P�IPOMÍNKY 

Nad�ízený pracovník: 

 

 

Pracovník: 

 

 

  

Podpis nad�ízeného pracovníka: Datum: 

Podpis pracovníka: Datum:  

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG M., �ízení lidských zdroj�,  vyd., Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 

80-247-0469-2 

 

 

 

 



 

P�íloha �.2 Soustava schopností v �ízení lidských zdroj� 

 
Strategické schopnosti Usiluje o ú�ast p�i 

formulování strategie a 

p�ispívá k rozvoji 

podnikové strategie. 

Má jasnou strategickou 

vizi toho, jak personální 

práce m�že podpo�it 

realizaci podnikové 

strategie. 

Zná kritické faktory 

úsp�chu podniku a jejich 

d�sledky pro personální 

strategii. 

Vytvá�í a realizuje 

integrované a 

promyšlené personální 

strategie. 

Znalosti podniku a 

kultury 

Rozumí podnikovému 

prost�edí a 

konkuren�ním tlak�m, 

jímž podnik �elí. 

Rozumí klí�ovým 

�innostem a proces�m 

v podniku a ví, jak 

ovliv�ují personální 

strategie. 

Chápe podnikovou 

kulturu (hodnoty a 

normy) jako základnu 

pro vytvá�ení strategií 

zm�ny kultury. 

P�izp�sobuje personální 

strategie, aby byly 

v souladu s podnikovými 

a kulturními požadavky. 

Efektivnost organizace  Zná klí�ové faktory 

p�ispívající 

k efektivnosti organizace 

a podle toho jedná. 

P�ispívá k plánování 

program� zm�n a 

k �ízení zm�n. 

Pomáhá formovat vysoce 

kvalitní, kvalifikovanou, 

oddanou a flexibilní 

pracovní sílu. 

Usnad�uje formování 

tým� a týmové 

vzd�lávání. 

Interní konzultování Analyzuje a 

diagnostikuje problémy 

související s lidmi a 

navrhuje praktická 

�ešení. 

Používá interven�ní styl 

ke slad�ní pot�eb 

interních klient�. 

Používá procesu 

konzultování, aby 

pomohl vy�ešit problémy 

a záležitosti lidí.  

Kou�uje klienty, aby se 

vyrovnali se svými 

problémy, p�edává 

dovednosti. 

Poskytování služeb P�edvídá požadavky a 

uzp�sobuje podle nich 

své služby. 

Pružn� a ú�inné reaguje 

na žádost o pomoc a 

radu. 

Posiluje pravomoci 

liniových manažer�, aby 

mohli rozhodovat 

v personálních 

záležitostech, ale podle 

pot�eby je vede.  

Poskytuje nákladov� 

efektivní služby v každé 

oblasti �ízení lidských 

zdroj�. 

Kvalita P�ispívá k zavád�ní 

procesu �ízení 

komplexní kvality v celé 

organizaci. 

Identifikuje požadavky 

interních zákazník� na 

služby personálního 

útvaru a reaguje na jejich 

pot�eby. 

Projevuje zájem o 

komplexní kvalitu a 

soustavné zlepšování své 

práce.  

Prosazuje v personální 

práci komplexní kvalitu 

a soustavné zlepšování. 

Soustavný a odborný 

rozvoj 

Soustavn� zdokonaluje a 

rozši�uje své odborné 

znalosti a dovednosti.  

Hledá vzory nejlepší 

praxe v personální práci 

a udržuje si p�ehled o 

novinkách v �ízení 

lidských zdroj�. 

Prokazuje znalost 

odpovídajících 

personálních postup�. 

Rozši�uje a prohlubuje 

znalosti v oboru své 

funkce. 

 

Zdroj: ARMSTRONG M., �ízení lidských zdroj�,  vyd., Praha: Grada 2002, 856 stran, ISBN: 

80-247-0469-2 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

P�íloha �.3 Organiza�ní schéma 

 

 
 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

�editel, majitel firmy 

sekretá�ka, obchodní 
asistentka  

pracovník IT obchodní �editel asistentka �editele, 
personalistka 

pracovnice skladu se 
šperky a hodinkami 

pomocná 
administrativní 

pracovnice 

obchodní zástupce 

skladnice  uklíze�ka hodiná�ka 



  

 

P�íloha �.4 Dotazníkové šet�ení pro vedení a zam�stnance  

 

Dotazník pro vedení spole�nosti 

A/popis pracovních míst 

1. Uve�te prosím seznam všech pracovních pozice ve firm� v�etn� Vaší. 

2. Sestavte pracovní pozice do schématu nad�ízenosti a pod�ízenosti. 

3. Uve�te pro Vás nejd�ležit�jší, klí�ové pozice ve firm�. 

4. Stru�n� popište (alespo� 2 v�ty) poslání každé z pozic. 

5. Formulujte prosím 3 nejd�ležit�jší charakteristiky ke každé pozici. 

6. Uve�te prosím informace o své práci, nap�.: 

- Vaše pravomoc rozhodovat 

- Cestování 

- Znalosti a dovednosti, které pot�ebujete 

B/Získávání a výb�r pracovník� 

1. Zatrhn�te prosím nej�ast�jší zp�sob výb�ru zam�stnanc�: 

- na doporu�ení 

- na základ� výb�ru vhodného uchaze�e z databáze ú�adu práce a ústního pohovoru 

s ním 

- vyhlášení výb�rového �ízení v inzerci a následn� ústní pohovory s vybranými 

uchaze�i 

2. Máte p�edem stanoveno písemn� jaké základní p�edpoklady a dovednosti musí 

uchaze� na danou pozici spl�ovat? 

3. �ídíte se p�i výb�ru vhodného zam�stnance jeho pracovními zkušenostmi? 

4. Zahrnujete do samotného procesu výb�rového �ízení také testy odborné zp�sobilosti, 

tzv.v�domostní test? 

5. Je všem zú�astn�ným uchaze��m výb�rového �ízení sd�leno telefonicky nebo úst� jak 

usp�li v �ízení? 

6. Považujete Vámi zvolený zp�sob vybírání zam�stnanc� za dosta�ující. 

7. Byl jste vždy s výb�rem zam�stnanc� spokojen/a? 

8. Zm�nil/a byste n�co na procedu�e výb�rového �ízení ve firm� do budoucna? 

 

 

 



 

 

C/ �ízení pracovního výkonu 

1. Vedete se zam�stnanci pravideln� alespo� ústní pohovor o tom, jak vykonává svou 

práci, zda-li jste spokojen/a s jeho výkonem a zda-li zam�stnanec je spokojen na dané 

pozici? 

2. Pokud jste odpov�d�l/a na p�edchozí otázku NE, p�esko�te k otázce �.3. Pokud jste na 

p�edchozí otázku odpov�d�l/a ANO, je po�ízen n�jaký písemný záznam z pohovoru se 

zam�stnancem? 

3. Zajímáte se pravideln� o pracovní �innost svého zam�stnance? 

4. Zajímáte se pravideln�, zda-li zam�stnanec má vše pot�ebné (nástroje, pracovní 

plocha, dostatek �asu) na pln�ní svých úkol�? 

5. Sv��ují se Vám zam�stnanci se svými pracovními problémy nebo p�áními? 

D/ Hodnocení a odm��ování 

1. Máte ve firm� zpracovaný systém hodnocení a odm��ování? Pokud ANO, popište 

stru�n� tento systém. 

2. Pokládáte hodnocení zam�stnance a provedení ústního pohovoru s ním na toto téma za 

d�ležité? 

3. Ud�lujete svým zam�stnanc�m pochvalu, jednorázovou finan�ní odm�nu za velmi 

dob�e odvedenou práci? 

4. Máte pocit, že jsou Vaší pod�ízení spokojení s Vaším systémem hodnocení a na to 

návazného systému odm��ování? 

5. Máte p�ehled o zam�stnanci, zda je dostate�n� samostatný, komunikativní, aktivní 

nebo spolehlivý? 

6. Zm�nil byste n�co na stávajícím systému ud�lování odm�n? Uve�te. 

 

E/pot�eby vzd�lávání 

1.Jste p�esv�d�en/a, že všichni zam�stnanci spl�ují pat�i�né vzd�lání na svou pozici v�etn� 

Vás? 

2. Pokud jste odpov�d�li pouze ANO na p�edchozí otázku, p�ejd�te k otázce �.3. Pokud jste 

odpov�d�li NE na otázku p�edchozí v závislosti k n�které pracovní pozici, uve�te prosím tuto 

pracovní pozici a vzd�lání, které myslíte, by m�la tato osoba spl�ovat. 

3. Jste celkov� spokojen/á se vzd�láním Vašich zam�stnanc�. 

4. Jste p�esv�d�en/a, že by se zam�stnanci m�li pr�b�žn� a cílen� vzd�lávat? 



 

5. Pokud jste odpov�d�li na p�edchozí otázku NE, prosím pokra�ujte otázkou �.6. Pokud jste 

odpov�d�li na p�edchozí otázku ANO, uve�te prosím p�íklad ve vztahu ke konkrétní pozici, 

jak �asto a v jakých sm�rech by se m�la vzd�lávat. 

6. Máte pocit, že se musíte neustále Vy sám/sama vzd�lávat? 

7. Myslíte si, že poskytujete zam�stnanc�m optimální pracovní podmínky na vzd�lávání 

v jejich profesi? 

8. Existuje ve firm� n�jaký písemný plán vzd�lávání pro všechny zam�stnance? 

9. Pokud jste na p�edchozí otázku odpov�d�li ANO, p�ekro�te k otázce �.10. Pokud jste na 

p�edchozí otázku odpov�d�li NE, uve�te prosím, zda-li byste si ve firm� takovýto plán p�áli. 

10. Jste ochotni investovat do vzd�lávání zam�stnanc� ur�itou �ást finan�ních prost�edk�? 

 

 

Dotazník pro zam�stnance spole�nosti (mimo vedení firmy) 

A/popis pracovních míst 

1. Uve�te prosím p�esný název své pracovní pozice ve firm�. 

2. Uve�te komu jste nad�ízen/a, p�ípadn�, zda-li je Vám n�kdo pod�ízen/a. 

3. Popište v n�kolika bodech obecné poslání Vašeho pracovního místa (jaký je cíl 

pracovní pozice, co si také myslíte, že by daná pracovní pozice m�la vykonávat a 

nevykonává) 

4. Formulujte seznam hlavních úkol a pracovních povinností, které plníte, pokud možno 

uve�te také frekvenci pln�ní (denn�, m�sí�n� apod.) 

5. Uve�te další informace o své práci. 

- vaše pravomoc rozhodovat 

- vaše zodpov�dnost za sv��ené p�edm�ty 

- cestování, neobvyklá pracovní doba 

- znalosti a dovednosti, které pot�ebujete 

- jak Vaše práce navazuje na jiné práce apod. 

B/Získávání a výb�r pracovník� 

1. Jakým zp�sobem jste se dozv�d�la o pracovní pozici, na které nyní jste? 

2. Byla jste jediným ú�astníkem výb�rového �ízení? 

3. Absolvovala jste ústní pohovor p�ed nástupem na pracovní pozici? 

4. Absolvovala jste v�domostní nebo praktický test na pracovní pozici? 

5. Kdy a jakým zp�sobem jste se dozv�d�l/a, že jste byl/a vybrán na danou pozici? 

6. Byl/a jste spokojená s jednání vedení firmy p�i Vašem prvním vstupu do firmy? 



 

C/ �ízení pracovního výkonu 

1. Zajímá se Váš nad�ízený zda-li jste spokojen/á na své pracovní pozici? 

2. Je s Vámi pravideln� provád�n ústní pohovor s nad�ízeným, kdy se m�žete voln� 

vyjád�it o svém názoru a pocitech ve vztahu k Vaší pozici? 

3. Máte pocit, že se nad�ízený málo zajímá o všech detailech Vaší práce? 

4. Máte pocit, že Váš nad�ený nemá tušení jak �asov�, psychicky nebo fyzicky je Vaše 

práce náro�ná? 

5. Zm�nila byste n�co na vzájemném sd�lování si informací mezi Vámi a nad�ízeným? 

D/ Hodnocení a odm��ování 

1. Je Vaše práce pravideln� hodnocená nad�ízeným a p�ípadn� jakým zp�sobem? 

2. Máte �asový prostor a d�v�ru ke svému nad�ízenému, abyste mu kdykoliv sd�lil/a a 

prodiskutovala s ním sv�j názor na vykonávání pracovních úkol�, na termíny pln�ní 

apod.? 

3. Máte pocit, že jste odm��ován/a za svou práci spravedliv� a dostate�n�? 

4. Motivovalo by Vás, kdyby Vám nad�ízený písemn� uvedl za jaké konkrétní spln�ní 

pracovní úkolu, zvýšení kvalifikace v ur�itém �asovém termínu by Vám náležela jaká 

konkrétní odm�na? 

E/pot�eby vzd�lávání 

1. Jste spokojen/á se svým dosaženým vzd�láním? 

2. Jste názoru, že Vaše vzd�lání je adekvátní pro Vaši pracovní pozici? 

3. Máte pocit, že byste se m�l/a pr�b�žn� vzd�lávat ve vztahu ke své pozici? 

4. Jaký druh vzd�lávání je Vám nejbližší: workshop, seminá�, samostudium apod. 

5. Byl/a byste ochoten/ochotna v�novat vzd�lávání pro svou pozici n�jaký �asový 

prostor mimo pracovní dobu? 

6. Je pro Vás motivací se vzd�lávat na dané pozici? 

7. Byla byste ochotna na základ� zvýšení svých znalosti a dovedností vzd�láváním 

p�ijmout vyšší míru zodpov�dnosti a tím také finan�ního ohodnocení? 

8. Máte konkrétní p�edstavu v �em byste si cht�l/a zvýšit své znalosti a dovednosti? 

Uve�te 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování



  

p�íloha �.5 Návrh na nové organiza�ní schéma organizace 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování. 
 
 
 

�editel, majitel firmy  

obchodní �editel sekretá�ka, obchodní 
asistentka 

asistentka �editele, 
personalista 

obchodní zástupce pracovník IT skladnice uklíze�ka hodiná�ka pomocná 
administrativní 

pracovnice  

pracovnice skladu se 
šperky a hodinkami 



 

P�íloha �.6 Hodnocení zam�stnance 

Hodnocený    

Jméno a p�íjmení hodnoceného 
  

   

Pracovní za�azení 
  

   

Osobní �íslo hodnoceného 
  

   

Hodnotitel    

 
 

   

 
 

   

   

     

Hodnocení za období od…………. do ………..    

Hodnoticí škála    Kritéria                                                             

5 4 3 2 1    

1. Kvalita práce 
          

   

2. Spolehlivost 
          

   

3. Kvantita 
          

   

4. Kvalifikace, praxe 
          

   

5. Osobnostní p�edpoklady 
          

   
6. Využití fondu pracovní doby,organizace 
práce 

          
   

7. Komunikativnost ( spolupráce, �ešení 
problém� ) 

          
   

8. Ochota k dalšímu rozvoji 
          

   
9. Schopnost vedení pod�ízených (u 
vedoucích zam�stnanc�) 

          
   

Díl�í sou�et 0 0 0 0 0 
   

 CELKOVÉ   HODNOCENÍ             
0 

   
          
             
Doporu�ení do kádrových rezerv (p�i výsledku vynikající): ANO NE     
          
Písemné upozorn�ní (p�i výsledku nevyhovující, pop�. 
vyhovující): ANO NE     
          
 
 
 

         



 

 
 
 
 
 
 

PRACOVNÍ CÍLE (priority) na  12 m�síc�    

Pracovní cíl 
  

Termín 
spln�ní 

Spln�no    

      

   

         

      

   
  

       
  

       

       

Plán vd�lávání a rozvoje    
Popis (nap�.: název vzd�lávací akce, forma studia, typ školy apod.) Termín Spln�no    

         

         

         
  

       

          
 
 

          
V..............................................dne ..................................        
          
          
      
            hodnotitel                                                                                                                          hodnocený    
 
Zdroj: Vlastní zpracování inspirováno odbornými radami KOUBKA, J. �ízení lidských 

zdroj�: základy moderní personalistiky. 4. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-

80-7261-168-3. 

 
 
 


