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1. ÚVOD 

 

V dnešním konkurenčním prostředí jsou organizace nuceny ustupovat od strategie 

„všeumělce“ a od neřízeného rozvoje. Je čím dál více kladem důraz na systematický rozvoj 

organizace jako celku. Nedílnou součástí správného fungování nejsou jen oblasti řízení 

financí, plynulosti dodávek, nastavení interních procesů či zjišťování spokojenosti zákazníků, 

ale i systematické vedení pracovníků, kteří se o finance starají, zajišťují plynulost dodávek, ať 

na sklad, či přímo k zákazníkovi, řídí se interními směrnicemi a dodrţují stanovené procesy a 

právě oni jsou se zákazníky v kaţdodenním kontaktu. Právě tento zaměstnanec, neboli 

„interní zákazník“ je nejdůleţitější součástí organizace. Je určitě důleţité najít předmět 

výroby či poskytování sluţeb, který na trhu schází a je po něm poptávka. Je potřebné se dobře 

na trhu zavést, budovat a rozvíjet vztahy jak s dodavateli, tak se zákazníky a mapovat si i 

konkurenci, ale k čemu by to vše bylo, pokud bychom si do organizace nevybrali ty správné 

lidi, resp. nedokázali správně rozvíjet jejich potenciál.  

Jsou to právě lidé, kteří jsou nejdůleţitějším kapitálem kaţdé organizace. Jsou to právě lidé, 

které je nutno rozvíjet, pracovat s nimi, motivovat je, podpořit je, říci jim co dělají správně a 

v čem se musí i nadále rozvíjet, definovat jejich náplň práce, mít jasnou personální strategii 

jejich rozvoje. Oni jsou ti, kteří tvoří úspěšnou organizaci, její firemní kulturu, způsob, jak je 

organizace vnímána navenek a celou firemní image.  Jsou to právě zaměstnanci, kteří by měli 

být rozvíjeni, pravidelně směřováni a jejich kariérové a výkonnostní cíle by měly být 

slaďovány s organizačními cíli. Současné moderní řízení lidských zdrojů se neobejde bez 

pravidelného hodnocení zaměstnanců, které je mimo jiné vyţadováno i v rámci splnění 

náročných poţadavků certifikace normou ISO. Právě této problematice se věnuje rozsáhlá 

teorie systému rozvoje zaměstnanců, jejíţ součástí je pravidelné hodnocení výkonu, opakující 

se hodnotící pohovory a mnohdy tak opomíjená neustálá motivace zaměstnanců.  

Jak je z grafů níţe patrno, téměř 90,5 % respondentů dotazníkového šetření na téma řízení 

lidských zdrojů se domnívá, ţe pravidelné hodnocení zaměstnanců je důleţitou součástí 

úspěšné organizace nejen pro vedení organizace, ale i pro samotné zaměstnance. Celých 71,5 

% ve stejném dotazníkovém šetření odpovědělo, ţe jiţ bylo hodnoceno, a z toho bylo téměř 

21,5 % dokonce i hodnotiteli. 
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Obr. č.. 1 : Myslíte si, že je hodnocení pracovníků důležitou součástí úspěšného podniku?  

Zdroj: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/  

V návaznosti na tento nikdy nekončící personální proces by pak měly vznikat návrhy na 

zlepšování, vzdělávání a zvyšování odbornosti lidských zdrojů organizace. Pravidelné 

hodnocení je tedy obvyklou součástí posuzování zaměstnanců. Jeho podstatou je zjištění, zda 

pracovní i osobní jednání hodnoceného je ve shodě s nároky a poţadavky na vykonávanou 

pracovní činnost v rámci dané pozice.  

 

Obr. č. 2: Setkali jste se již ve vaší dosavadní kariéře s hodnocením pracovníků?  

Zdroj: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/  

Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu systému řízení lidských 

zdrojů ve vybrané organizaci, jelikoţ vybraná organizace dospěla do stavu, kdy cítí potřebu 

změny a rozvoje v oblasti řízení lidských zdrojů. Proto v rámci této bakalářské práce bude 

podrobně analyzován současný stav řízení zaměstnanců v této organizaci, zjištěný stav bude 

popsán z pohledu autora bakalářské práce a v závěru práce budou navrţeny opatření 

k zajištění efektivního řízení a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci.  

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/
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2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU HODNOCENÍ VÝKONU 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

Při studiu odborné literatury je moţno najít jak pojem hodnocení pracovníků, tak řízení 

výkonu. Pojem hodnocení pracovníků se stal časem zprofanovaný jak u manaţerů, tak se 

znelíbil i zaměstnancům, a tak se postupem času začalo pouţívat modernějšího označení 

řízení výkonu, které se však nestalo plnohodnotným synonymem. Pojem hodnocení 

pracovníků můţeme chápat nejen jako pravidelné hodnocení výkonu a motivace, ale obsahuje 

také výběr nových zaměstnanců, zácvik a rozvoj pracovníků. Do řízení výkonu spadají 

aktivity jako motivace, hodnocení výkonu, rozvojový plán, systematická práce na profesním 

rozvoji či podnícení výkonu zaměstnance.  

Při hodnocení se tolik nezabýváme osobností jednotlivých pracovníků, ale tím, jak svým 

chováním dosahují výkonu. [2] 

 

 

Obr. č. 3: Vztah hodnocení pracovníků a řízení výkonu. Zdroj: [2] 

 

Ze všech stran zní: „Co nelze měřit, to není moţné efektivně řídit“. Jak je na tom právě 

personalistika? Měření řízení lidských zdrojů jde hůře, neţ při měření a řízení procesů. Přesto 

je potřeba lidské zdroje měřit a hodnotit. I kdyţ v personalistice nemůţeme získat čísla ke 

všem informacím, které o zaměstnancích máme, je důleţité vyuţít všech informací, přiměřeně 

je pouţít a získaná čísla mít podloţeny informacemi. Jde tedy o převod získaných 

kvalitativních informací do kvantitativní, tedy měřitelné, podoby. 

V celé oblasti řízení lidských zdrojů se pohybujeme v oblasti, kde nikdy nebudeme sto opírat 

se o tvrdá data, která budou nezpochybnitelná. Přesto pomocí Hammondovy matice je moţné 

ukázat způsoby, jak dosahujeme poznání, viz obrázek č. 4. [2] 
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Obr. č. 4: Hammondova matice způsobů, jakým dosahujeme poznání. Zdroj: [2] 

 

Tato matice nám představuje 6 způsobů, kterými dosahujeme poznání. Vlevo nahoře je 

analytický experiment, ve kterém je moţné kontrolovat a ovlivňovat proměnné. Naproti tomu 

při usuzování, které je znázorněno vpravo dole, postupujeme na základě stereotypů nebo 

předpokladů, o nichţ toho mnoho nevíme. Nevíme, jak jsme došli ke svým závěrům, přesto 

jsou pro nás pravdou. Při hodnocení pracovníků, respektive jejich výkonu se pohybujeme 

nanejvýš ve čtverci 4, kde převaţuje jiţ intuitivní myšlení. Obsahuje prvky intuice a analýzy 

v míře, kterou lze označit jako “zdravý rozum“.[2] 
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2.1 Trendy v hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Z mnoha stran můţeme slyšet, ţe je důleţité zaměstnance hodnotit a rozvíjet, ale zároveň je 

tato důleţitá činnost vnímána manaţery i zaměstnanci jako nutné zlo, které se musí z různých 

organizací nastavených důvodů provádět. Tímto přístupem tento důleţitý nástroj ztrácí na své 

účinnosti a obě dvě strany se k němu staví, pokud ne negativně, tak s ţádným očekáváním. 

Bez hodnocení a rozvoje zaměstnanců však manaţeři výrazně sniţují svou moţnost ovlivnit 

výkon zaměstnanců a potaţmo i výkon celé organizace. Proto je nutné se problematikou 

řízení zaměstnanců formou pravidelného hodnocení jejich výkonu v organizacích všech 

velikostí zabývat, aby se staly dobře fungující.  

Postupným vývojem se hodnocení zaměstnanců dostalo od pouhého popisu a zaznamenávání 

toho, co je, aţ k poloţení otázek: „ Co se získanými informace? Jak s nimi naloţit ke zvýšení 

výkonu zaměstnance, potaţmo celé organizace?“ Posun ve vnímání hodnocení zaměstnanců a 

jejich výkonu lze vnímat jako přechod od „nálepkování“ či „známkování“ zaměstnance 

k řešení situace jako společného problému jak hodnoceného zaměstnance, tak manaţera. Další 

důleţitý posun ve vnímání hodnocení je v motivaci a postupném vedení zaměstnance, např. 

formou motivačních technik a koučování. Jako zásadní posun je vnímáno i hodnocení výkonu 

zaměstnance „tváří v tvář“ (angl. „face to face“). Hodnocený čelí hodnocení osobně a má 

moţnost vyjádřit svůj názor, postoj a vysvětlit případná nedorozumění, ne jen pasivně 

přijímat postoj hodnoceného. Hodnotitel se tedy jiţ nestaví do role neomylného nadřazeného 

hodnoceného a hodnocený má moţnost se stát aktivní součástí svého hodnocení. 

 

2.2 Cíle hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Hodnocení pracovníků můţe mít několik cílů, na které se pravidelné hodnocení zaměřuje. 

Existuje samozřejmě mnoho cílů, ale není moţné zaměřit se při hodnocení na všechny 

najednou, protoţe by došlo k informačnímu zahlcení obou stran a cíl by se ztratil. Je tedy 

potřeba si přesně stanovit cíl, který má hodnocení výkonu pracovníků dosáhnout. 

V závislosti na personální strategii mohou být preferovány různé cíle. Stejně se budou cíle 

lišit podle skupin pracovníků. Uveďme některé nejdůleţitější cíle hodnocení: 

 Monitorování výkonu v minulosti vzhledem k dohodnutým normám a stanoveným 

cílům. 
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 Pomáhat činit rozhodnutí v oblasti odměňování. 

 Identifikovat potenciál pracovníka. 

 Poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu. 

 Identifikovat potřeby v oblasti rozvoje. 

 Poskytovat pracovníkovi příleţitost projednat své ambice se svým nadřízeným. 

 Zlepšovat výkon v budoucnosti. [2] 

 

Existuje několik pohledů, jak cíl stanovit. Jednou ze základních technik „chytrého“ stanovení 

cíle je technika SMART. Název této techniky Smart  z anglického překladu znamená chytrý. 

Toto slovo je akronymem (Slovník cizích slov definuje akronym jako „zkratkové vlastní 

jméno vzniklé spojením začátečních písmen několika slov“), coţ symbolizuje fakt, ţe by cíl 

měl být chytře stanoven a k tomu je třeba dodrţet těchto 5 zásad:  

S – specific – specifický – cíl musí být přesně stanoven, tedy musí být řečeno, ţe jde o 

hodnocení výkonu zaměstnance XY s ohledem k jeho pracovní náplni a pracovnímu zařazení. 

M – measurable – měřitelný – k tomu, aby cíl mohl být vyhodnocen, je nutné, aby byl 

měřitelný. Jak uţ bylo zmíněno, viz výše této práce, měřitelnost v oblasti personalistiky je 

věcí nelehkou a hodnotící rámce v této oblasti jsou prioritou EU v oblasti vzdělávání a 

rozvoje klíčových kompetencí u dospělých. Přesto je nutné stanovit si cíl konkrétně v číslech, 

úrovních měřitelnosti, či srovnatelnosti s předchozím obdobím apod. 

A – acceptable – akceptovatelný – stanovený cíl musí být akceptovatelný nejen pro 

zadavatele, ale i pro samotného pracovníka, celou organizaci, společnost jako celek apod. 

Jelikoţ vykonání cíle je náročné z mnoha pohledů, je nutné počítat s náklady jako je čas, 

peníze či jiné investice. Proto je třeba, aby všechny zúčastněné strany cíl podporovaly. 

R – realistic, relevant – realistický (relevantní) – stanovený cíl nesmí odporovat realitě, 

tedy nesmí být nemoţné jej splnit. Pracovník musí mít k dispozici všechny pracovní 

pomůcky, prostor a podporu. Cíl nesmí být stanoven tak, aby nebylo moţné jej za daných 

okolností vůbec splnit. 

T – time, trackable – termínovaný, sledovatelný – nedílnou součástí zjištění, zda se úkol 

podařilo splnit je i stanovení termínu, do kdy je potřeba cíl splnit. Termín musí být určen 

přesně, aby bylo moţné vyhodnotit, kdy tedy se měl plnit a do kdy měl být splněn. 
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V návaznosti na předchozí zásadu stanovení cíle, musí být délka na plnění úkolu přiměřená 

jeho sloţitosti a nastavení pracovníka. 

 

2.3 Kritéria hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

K jednotlivým hodnocením výkonu zaměstnanců se přiřazují příslušná kritéria, tedy 

stanovení, co hodnotit. Jedno hodnocení můţe proběhnout s jednotnými kritérii pro všechny 

hodnocené. V tomto případě je moţnost „srovnávání“ a vytvoření si představy vzájemného 

srovnání jednotlivých výsledků. Aby toto pravidelné hodnocení výkonu pracovníků bylo 

efektivní, je důleţité mít přesně stanovena kritéria hodnocení, tedy podle jakých pravidel se 

bude hodnocení řídit. Tato pravidla a kritéria by měla být hodnocenému známa předem a 

dostatečně objasněna.  

Obecně můţeme k hodnocení pracovníků pouţít rozdělení:  

1. Kvantitativní, tedy reálný a měřitelný pracovní výkon. V této oblasti jsou zahrnuty 

měřitelné výstupy jednotlivých pracovníků jako počet vyrobených kusů, ujetých 

kilometrů, obrat, zisk, počet aktivních zákazníků, atd. 

2. Kvalitativní, tedy způsobilost označovanou jako kompetence.  

Kompetence představuje soubor určitých předpokladů k určité činnosti. Proto má blíţe 

k činnosti neţ k vlastnostem či rysům. Kompetence jsou tedy definovány na základě 

analýzy činnost. Například v různých kompetenčních modelech nacházíme 

kompetenci Orientaci na zákazníka. Uţ z názvu je patrné, ţe je vytvořen na základě 

toho, co pracovník dělá, nikoli na základě toho, jaké má vlastnosti.[2] 

Existují 2 přístupy hodnocení výkonu zaměstnanců a to tradiční a moderní. V tradičním pojetí 

se hodnotí mnoţství a kvalita práce s důrazem na kvantifikovanou podobu pracovního 

výkonu. Moderní pojetí je komplexní hodnocení výkonu zaměstnanců, kdy se nehodnotí 

pouze pracovní výkon, ale i pracovní chování zaměstnanců. Coţ je náročnější na přesné 

stanovení kritérií. Nehodnotí se pouze schopnosti, které zaměstnanec má či postrádá, pokud 

tyto vlastnosti nejsou k výkonu dané práce potřebné. [2] 

Nejčastěji pouţívaná kritéria hodnocení zaměstnanců jsou např.: 

- výsledky práce (měřitelná kritéria), 

- pracovní chování, 
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- sociální chování, 

- dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti, schopnosti. 

Před samotným hodnocením výkonu zaměstnance je nutno definovat: 

- ţádoucí pracovní výkon, 

- nepřijatelný pracovní výkon, 

- přijatelný pracovní výkon. 

Ukázka stanovených kritérií v sestaveném zjednodušeném dotazníku, který je zaměřen na 

hodnocení výkonu zaměstnance pomocí úsudku hodnotitele, nikoli na základě konkrétních 

čísel [2] : 

Jméno a příjmení hodnotitele:  Jméno a příjmení hodnoceného: 

     
Kritérium Oblast 

hodnocení 

Komentář Bodové hodnocení Průměr hodnocení 

Své cíle plní včas a 

úplně (tj. produktivně a 

efektivně). 

Výkon 

   

Vyhledává příležitosti Výkon    

Dává si náročné cíle Výkon     

Pro svou práci má 

všechny potřebné 

schopnosti, znalosti a 

dovednosti. 

Vstup 

   

Je otevřený dalšímu 

rozvoji a změně, 

neustále na sobě 

pracuje 

Vstup 

   

Přemýšlí 

v souvislostech a 

systému. 

Vstup 

   

Je zaujat pro svou 

práci 
Proces 
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Vytváří atmosféru 

důvěry a spolupráce 

(lidi spojuje, nikoliv 

rozděluje) 

Proces 

   

Prosazuje zájmy 

celku, nejen svého 

okolí. 

Proces 

   

Datum: 

Obr. č. 5: Formulář pro hodnocení. Zdroj: [2] 

 

2.4 Kompetence a kompetenční model 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 

vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, 

které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k 

posilování funkcí občanské společnosti. [7] 

Kompetenční model přestavuje určitým způsobem uspořádané kompetence.[2] V odborné 

literatuře je moţné najít různé přístupy ke tvorbě a sloţení kompetenčních modelů např.: 

Kompetenční model Philip Moris International vycházející z modelu, který navrhla 

poradenská společnost McBer zahrnuje 10 kompetencí.  Kompetenční model Skanska 

zahrnuje 6 kompetencí. Kompetenční model ConocoPhilips, který navrhla agentura Motiv P 

pro společnost ConocoPhilips a integruje „měkké“ a „tvrdé“ kompetence. Jak je zřejmé, 

kompetenčních modelů se zatím více pouţívá v zahraničí, u českých firem se lze potkat 

s kompetenčním modelem zřídka. [čerpáno 2]  

V roce 2002 vznikl ve společnosti RPIC ViP s.r.o. v Moravskoslezském kraji (MSK) 

originální kompetenční model zaloţený na 15 kompetencích. Tento model se začal vyuţívat 

nejen v MSK, ale rozšířil se do celé ČR a v současné době se Evropská komise rozhodla 

sjednotit Evropský model klíčových kompetencí podle modelu vytvořeného společností RPIC 

ViP s.r.o. Ostrava. [8] 
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Obr. č. 6: Kompetenční model. Zdroj: Ing. Petr Durčák, Specialist Service s.r.o., 18. 05. 2008 

 

„Kompetenci jsme definovali jako přenositelnou dovednost, kterou poţadují od svých 

zaměstnanců zaměstnavatelé. Definované kompetence byly šířeny v rámci pracovního trhu 

Moravskoslezského kraje. Po podrobných analýzách a následném ověřením v anketě mezi 

velkými zaměstnavateli působících v MS kraji bylo definováno následujících 15 kompetencí 

pro trh práce Moravskoslezského kraje: 

K1 - Kompetence k efektivní komunikaci 

K2 - Kompetence ke kooperaci (spolupráci)  

K3 - Kompetence k podnikavosti (podnikavost)  

K4 - Kompetence k flexibilitě  

K5 - Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb   

K6 - Kompetence k výkonnosti  

K7 - Kompetence k samostatnosti  

K8 - Kompetence k řešení problému  

K9 - Kompetence k plánování a organizaci práce  

K10 - Kompetence k celoţivotnímu učení  

K11 - Kompetence k aktivnímu přístupu  

K12 - Kompetence ke zvládání zátěţe  

K13 - Kompetence k objevování a orientaci v informacích  



16 

K14 - Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích  

K15 – Kompetence k mezikultulárnímu chování“ [8] 

Na základě těchto kompetencí si organizace (hodnotitel) můţe sestavit konkrétní kompetenční 

model pro danou pozici a obor podnikání. Kompetenční model představuje určitým způsobem 

uspořádané kompetence. Ten se pak stává důleţitou součástí systematického a dlouhodobého 

řízení lidských zdrojů v organizaci. Výhodou kompetenčních modelů jsou: 

- sjednocení pojmů hodnotitelů, personalistů, manaţerů, 

- stanovením jednotných kritérií pro hodnocení výkonu, 

- propojenost s kvantitativním (číselným) vyhodnocením, 

- pevný základ pro pravidelného a systematické hodnocení, odměňování a rozvoj 

zaměstnanců, 

- moţnost přípravy rozvoje. [2] 

Na obrázku je uveden příklad kompetenčního modelu u pozice mistr údrţby, kde bylo 

definováno 11 klíčových kompetencí. Kaţdá z nich je označena minimální vstupní úrovní 

(modrá barva), úrovní po adaptaci (červená barva) a ideální kompletní úrovni u odborně 

způsobilého pracovníka (zelená barva). 

 

Obr. č. 7: Mistr údržby-klíčové měkké kompetence. Zdroj: Ing. Petr Durčák, Specialist Secvice s.r.o, 18. 05. 2008 
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2.5 Škála měření hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Rozhodnutí, jakou škálu při hodnocení zaměstnanců pouţívat, je zásadní. Pokud je na začátku 

celého hodnocení výkonu zaměstnanců zvolena nesprávná škála, vede toto rozhodnutí k  

„bezcenným výsledkům“. V tomto případě je třeba celé hodnocení zopakovat. Proto je třeba 

věnovat zvýšenou pozornost počáteční volbě hodnotící škály.  

Jedná se o stanovené hodnotící stupně nebo intervaly (sestupné či vzestupné). Ke kaţdé 

hodnotě nebo intervalu je obvykle připojeno vysvětlení popisující daný stupeň nebo interval. 

Popis, kterým je stupeň uvozován, by měl srozumitelně informovat o úrovni stupně. 

Jednoznačný popis stupně je stejně důleţitý jako správný výběr škály hodnocení. Existuje 

několik přístupů k hodnotícím škálám: 

Trojdílná stupnice – dříve často vyuţívána pro svou jednoduchost a přehlednost. Postupem 

času se však ukázalo, ţe tato stupnice má svá úskalí.  

První stupeň je povaţován za podprůměr, druhý za průměr a třetí za nadprůměr. Při uplatnění 

této stupnice je moţné dosáhnout jen malého stupně rozlišení (diferenciace) a trojdílná 

stupnice není vhodná pro praxi. Respondenti mají v případě, ţe si neví rady, obvykle tendenci 

se průměrovat a tím dochází ke zkreslení výsledků. [2] 

Čtyřdílná stupnice – je první ze stupnic, která nemá středovou hodnotu.[2] Ve skutečnosti 

má hodnocení zcela ne, spíše ne, spíše ano a rozhodně ano. Respondent pak nemá tendence se 

průměrovat v případě, ţe neví, či má pocit, ţe se od něj očekává jistý výsledek. Pro 

hodnotitele je pak přesnějším vyjádřením postoje hodnoceného.  

Pětidílná stupnice – stupnice se středovou moţností. Jsou dvě moţnosti vyuţití a to, buď je 

vyuţito klasického hodnocení známkováním jako ve škole 1 aţ 5, nebo je stupnice posunuta 

na rozmezí od 0 aţ 4. K jiţ ustálené klasice patří škály známkovacího školního typu, se stupni 

1 aţ 5, kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší. [2] 

Šestidílná stupnice – stupnice bez středové hodnoty. Tuto stupnici vyuţívají hodnotitelé, 

jelikoţ je zde největší rozestup u středových hodnot. I zde je doporučeno slovní 

charakterizování a popis. Při vyuţití rozmezí 0 aţ 5 jsou jednotlivé úrovně označeny: 

0 - ţádná úroveň 

1 - velmi nízká úroveň 

2 - nízká úroveň 



18 

3 - spíše vysoká úroveň 

4 - vysoká úroveň 

5 - velmi vysoká úroveň 

Hodnotící stupnice, ať jiţ třídílné nebo stodílné, jsou v zásadě trojího druhu 

- neverbální (grafické a numerické), 

- verbální, 

- kombinované. [2] 

Neverbální hodnotící stupnice (grafické a numerické) jsou jednou z nejstarších a 

nejobvyklejších metod hodnocení výkonu. Za kaţdou poloţkou následuje stupnice, na které 

hodnotitel oznámkuje hodnoceného. Hodnotící stupnice je jednou z nejvíce populárních. Její 

nevýhodou je to, ţe po určité době není zřejmé, k jakým událostem se to které hodnocení 

vztahuje. Je to moţné vyřešit tím, ţe se za kaţdou stupnici vloţí prostor pro slovní komentář 

(viz kombinované stupnice). [2] 

Verbální hodnotící stupnice můţe být pouţita jako součást číselné stupnice, viz výše této 

kapitoly, k popisu, vysvětlení a stanovení jednotného vysvětlení číselné škály. Škála můţe být 

popsána i slovně bez vyuţité číselné stupnice. Zatímco na číselné nebo grafické stupnici se 

manaţer libovolně rozhoduje o tom, co různá bodová hodnota představuje za vlastnost, 

výkon, projev, ve verbální hodnotící stupnici je určitý výkon či projev pojmenován. [2]  

Koncentrace pozornosti 

Je roztržitý, 

nesoustředěný a 

dělá chyby 

nepozornosti. 

Kvalita pozornosti je 

spíše nižší nebo 

kolísavá a dopouští 

se zvýšeného počtu 

chyb. 

Má průměrnou 

kvalitu a výdrž 

pozornosti, dopouští 

se obvyklého počtu 

chyb. 

Má velmi dobrou 

koncentraci 

pozornosti a chyby 

z nepozornosti se 

objevují ojediněle. 

Dokáže se 

dlouhodobě a 

kvalitně 

koncentrovat na 

úkol, který zvládá 

precizně. 

Obr. č. 8: Ukázka verbální hodnotící stupnice. Zdroj: [2] 

Hodnotitel má za úkol zaškrtnout příslušné políčko, které nejvíce odpovídá výkonu 

zaměstnance. [2] 

Kombinované stupnice jsou vyuţitím výhod obou stupnic k maximální efektivnosti 

hodnocení výkonu zaměstnance. 
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2.6 Metody hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Pro hodnocení výkonu zaměstnanců lze vyuţít některou z existujících technik či metod, 

případně jejich vzájemnou kombinaci. Jelikoţ existuje celá řada technik a metod hodnocení 

výkonu zaměstnanců, zaměřil jsem se v této práci na ty, které jsou v případě hodnocení 

výkonu zaměstnanců v malé organizaci pro hodnocení adekvátní a přiměřené.  

Jak je z grafu patrno, respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli, ţe se jiţ s hodnocením 

zaměstnanců setkali, měli odpovědět, s jakou konkrétní formou to bylo. Nejčastěji se 

respondenti setkali s hodnotícím rozhovorem ve 45 % případech, jako další technika 

hodnocení zaměstnanců byla označena 360
o
 zpětná vazba ve 12 % případů a jako třetí 

nejobvyklejší formu hodnocení bylo označeno v 9,5 % případů sebehodnocení. 

 

Obr. č. 9: S jakou formou hodnocení zaměstnanců jste se konkrétně setkali?   

Zdroj: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/  

Na základě tohoto dotazníku a studie literatury jsem se rozhodl pro 4 nejčastěji pouţívané 

techniky hodnocení zaměstnanců detailněji popsat a vystihnout jejich pouţití a výhody. 

1. Supervize  

2. Sebehodnocení 

3. Motivačně-hodnotící pohovor 

4. 360
o
 zpětná vazba 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/
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2.6.1 Supervize 

 

 

Popis metody: 

 

Pojem „supervize“ se původně pouţíval v anglicky mluvících zemích v ekonomickém 

prostředí a znamenal „dohled“ či „kontrola“. Postupně se pojem „supervize“ začal pouţívat i 

v dalších oblastech jako je např. řízení lidských zdrojů v organizaci. V některých 

organizacích vyvolává pojem „supervize“ nepříjemné pocity kontroly a vysoce formálního 

vztahu hodnotitele a hodnoceného. Moţné je pouţití pojmenování „konzultace k rozvoji“, 

„pozorování“, „rozvoj“ a dnes často pouţívané označení „koučování“. Jan Špitz upozorňuje 

na dva významy předpony „super“: 

1) „nad“ – chápáno dohlíţení a náhled, 

2) „překračující“, „jdoucí za“ – hodnocení a rozvíjení. 

Tato metoda není přímo určena k hodnocení výkonu hodnoceného, ovšem je její nedílnou 

součástí. Jde o reflexi a zpětnou vazbu nezávislým hodnotitelem přímo v praxi. [2] 

 

Vyuţití a výhody: 

 

Supervize, alias kontrola v praxi, zabezpečuje pohled nezávislým a nadřízeným 

hodnotitelem. Takto poskytnutá zpětná vazba a hodnocení můţe být velmi účinná, dokonce 

účinnější neţ hodnocení nadřízeným, který v praxi hodnoceného neviděl, nepotkal a jeho 

práci nevykonával. Je však důleţité udrţení nezávislý pohled a objektivity.  

Celý systém hodnocení „změkčuje“, protoţe svým charakterem má blízko k méně formálním 

metodám. Taktéţ by se dala zařadit mezi metody rozvoje. 

 

 
Obr. č. 10: Konceptuální model supervize. Zdroj: http://www.wright.edu/~robert.rando/supervision/class1.htm   

http://www.wright.edu/~robert.rando/supervision/class1.htm
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2.6.2 Sebehodnocení 

 

 

Popis metody: 

 

Sebehodnocení je účinný nástroj hodnocení zaměstnanců, který pomůţe vedoucím 

pracovníkům v jejich řízení, motivování a koučování. Hodnocený pracovník se můţe 

zamyslet nad svým výkonem, najde své silné nebo slabé stránky, které konfrontuje s viděním 

ostatních. Jde o komplexní, systematický a pravidelný proces posuzování aktivit a výsledků 

zaměstnance s realitou organizace. Proces sebehodnocení pohání organizaci směrem ke 

zlepšování konkurenceschopnosti a k excelenci. 

  „Dotazník“ 

 Sebehodnotící zpráva  

 Silné stránky (osobní SWOT analýza) 

KROKY: 

1. Určit současný stav a stanovit cíle zlepšování  

2. Navrhnout cestu k zavedení poţadovaných zlepšení  

3. Zavést zlepšení do praxe  

 

Vyuţití a výhody: 

 

Hlavním cílem sebehodnocení je zlepšit komunikaci a mezilidské vztahy, zlepšit kvalitu 

vedení a řízení managementu, posílit motivaci, zaměření na zákazníka a organizační myšlení, 

zlepšit výkonnost a efektivitu. Pro samotného zaměstnance je důleţité naučit se rozpoznávat 

silné a slabé stránky a vyuţít jich k dalšímu rozvoji svému i organizace, posílit schopnost 

překonávat překáţky bránící zavádění nových přístupů, rozvinout znalosti a dovednosti pro 

motivování a rozvoj lidí, posílit vlastní zájem a iniciativu lidí o naplnění organizačních cílů 

rozvinout osobní zodpovědnost pracovníků, posílit zájem o neustálé zlepšování a podpořit 

poţadované chování. 

Veškeré úsilí směřuje k tomu, aby se změny staly trvalou součástí pracovního chování. Při 

tom dojde k nárůstu spokojenosti a loajality vedoucích pracovníků, podřízených 

spolupracovníků i zákazníků, zvětší se kvalita a produktivita odváděné práce a rovněţ se 

zlepší finanční výsledky a mezilidské vztahy na pracovišti. 
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Obr. č. 11: Ukázka sebehodnotícího dotazníku.  

Zdroj: http://www.vema.cz/default.aspx?categoryID=hr228.4   

http://www.vema.cz/default.aspx?categoryID=hr228.4
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2.6.3 Motivačně-hodnotící pohovor 

 

 

Popis metody: 

 

Moderní hodnocení zaměstnanců je povaţováno za velmi účinný nástroj zjišťování výkonu, 

kontroly a usměrňování zaměstnanců. Nejčastější forma hodnocení je motivačně-hodnotící 

pohovor. Kaţdý pohovor má svá pravidla, která by měl správný hodnotitel dodrţovat. 

Pravidla jsou například: 

- pohovor musí být včas připraven, 

- atmosféra pohovoru musí být v duchu naslouchání, 

- kritika musí být přiměřená, konkrétní a adresná, nikoliv demotivující, 

- v rámci hodnotícího pohovoru raději popisování, neţ vytýkání, 

- hodnotitel by neměl být direktivní, 

- je důleţité ukazovat vstřícnost neţli nepřístupnost, 

- podávat hodnocenému konkrétní návrhy či kritiku (na pracovní výkon, ne 

na osobní vlastnosti) atd. 

Hodnocení zaměstnanců pomocí kompetenčního modelu je zaloţeno na fungujícím popisu 

kompetencí jednotlivých pracovních míst v organizaci. Zaměstnanec je hodnocen na základě 

poţadovaných kompetencí a plnění poţadavků na pracovní místo. Díky tomu se dá 

jednoduše zjistit, kde má zaměstnanec rezervy a kde naopak. 

Průběh motivačně hodnotícího pohovoru: 

1. Příprava podmínek – potřeba zajištění klidného prostředí bez narušování. Čas 

vymezený pro rozhovor by měl být přiměřený mnoţství záleţitostí. 

2. Navození atmosféry – jiţ od úvodního přivítání navodit přátelskou a vstřícnou 

atmosféru doplněnou občerstvením, případně neformálním rozhovorem. 

3. Účel rozhovoru – po úvodu by hodnotitel měl přistoupit k připomenutí účelu setkání, 

vyjasnit si podmínky, průběh a moţné výsledky. 

4. Pohled pracovníka – nejprve by měl být vyzván hodnocený, aby zhodnotil, jak se mu 

dařilo plnit své úkoly. Hodnotitel by neměl příliš zasahovat, měl by naslouchat, 
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nekomentovat, pokud by hodnocený nemluvil sám, pak by měl mít připraveny 

otázky.  

5. Pohled hodnotitele – následuje pohled hodnotitele na práci hodnoceného v minulém 

období. Měly by být zdůrazněny úspěchy, dobré výsledky a přednosti, teprve pak by 

měly přijít na řadu negativní skutečnosti. Kaţdá výtky by měla být podloţena 

konkrétními fakty, klidně a bez emocí. 

6. Rozbor příčin – dovedení hodnoceného k poznání příčin neúspěchu. 

7. Návrhy opatření – hodnotitel by měl hodnoceného přivést k odstranění nedostatků a 

zlepšení pracovního výkonu. 

8. Schválení a zmocnění – výběr vhodného opatření a odsouhlasení následujících úkolů. 

9. Jiné náměty – hodnotitel by rovněţ měl hodnoceného vyzvat k prezentování 

čehokoliv, co povaţuje za důleţité, co ještě nebylo diskutováno. 

10. Závěr – shrnutí výsledků, co si hodnocený uvědomuje, co bude následovat. Před 

odchodem hodnoceného, hodnotitel ještě hodnoceného povzbudí. [6] 

Aby byl rozhovor pro hodnoceného skutečně motivující, aby jej stimuloval k ţádoucí změně, 

měl by při něm hodnotitel dodrţovat následující zásady vedení motivačně hodnotícího 

pohovoru: 

 Jednání v duchu dospělý – dospělý, tzn. nejedna s hodnoceným jako s dítětem 

z pozice rodiče. 

 Soustředit se na hodnocení konkrétních pracovních výsledků. 

 Výsledky práce by neměly být srovnávány s výsledky jiných. 

 Hodnotitel by měl projevit „lidský zájem“ o osobní problémy hodnoceného. 

 Jelikoţ lidé jsou různí, měl by hodnotitel rozlišovat a zvolit rozdílný přístup 

k hodnoceným pracovníkům. 

 Pokud má hodnocení přímý vliv na odměňování, doporučuje se nediskutovat o výši 

mzdy, jinak se hodnocení „zvrhne“ v boj o peníze atd. [6] 

Hodnocení zaměstnanců mlţe být velmi silným motivačním nástrojem. Aby se však stalo 

efektivní součástí řízení, musí je manaţer umět dobře připravit, dodrţovat správný postup a 

řídit jeho průběh. [6] 
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Vyuţití a výhody: 

 

Organizace vyuţívá hodnocení pracovníku ke zvýšení osobního výkonu, vyuţití a rozvoji 

potenciálu zaměstnanců, návrhy a plánování personálních záloh, zlepšení komunikace mezi 

vedoucími a zaměstnanci a komunikačnímu spojení jednotlivých úrovní řízení. Díky 

hodnocení pracovního výkonu umoţňuje vedoucímu nejen zaměstnance motivovat k vyššímu 

výkonu, zřetelně vyjádřit své názory, dávat zaměstnancům zpětnou vazbu a tím usměrňovat 

jejich činnost, pochopit zájmy a přání, týkající se jejich dalšího rozvoje, rozvíjet přednosti a 

eliminovat slabé stránky zaměstnanců, plánovat rozvojové aktivity (vzdělávání, výcvik atd.), 

stanovit spravedlivou mzdu, zejména pak pohyblivé sloţky mzdy. [6] 

Zaměstnanec si z pohovoru odnáší konkrétní ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu úsilí, 

pohled a názor vedoucího na svou práci a cíle, moţnost prezentovat své potřeby a osobní cíle 

a příleţitost k vyjádření svých rozvojových nároků. [6] 

 

 

 

Obr. č. 12: Hodnotící pohovor.  

Zdroj: http://www.ace-consulting.cz/hodnotici-rozhovory.asp  

http://www.ace-consulting.cz/hodnotici-rozhovory.asp
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2.6.4 360
o
 zpětná vazba 

 

 

Popis metody: 

 

Základní funkcí zpětné vazby je kontrola realitou. Aby tato kontrola realitou byla efektivní, 

je potřeba otevřeného systému, ve kterém můţe přicházet zpětná vazba z různých stran a být 

nepřetrţitá. [2] Zpětná vazba není o obecných tvrzeních, ale je konkrétním, adresným 

popisem minulé situace hodnotitele k pracovníkovi bez osobních výpadků, emocí či 

napadání. Zpětná vazby by měla motivovat osobu, které jsou postřehy sdělovány, neměla by 

hodnoceného poniţovat. Často pouţívanou technikou motivačně hodnotícího pohovoru je 

metoda „sendviče“ neboli „kiss – kick – kiss“ (polibek – kopanec – polibek). Tato metoda 

obsahuje pozitivní sdělení na počátku, následuje místo konstruktivní kritiky a celý motivačně 

hodnotící rozhovor je nutno zakončit opět pozitivním ohodnocením hodnoceného. Správným 

pouţitím dochází k vybudování důvěry zaměstnanců k tomuto nástroji. [7] 

 

Vyuţití a výhody: 

 

Metoda je někdy nazývána jako „vícezdrojové“ hodnocení. Spočívá v tom, ţe podle stejných 

kritérií je hodnocený hodnocen různými lidmi. Je výhodné, kdyţ 360
o 

zpětná vazba je 

postavena na kompetenčním modelu, který je uplatňován v DC, při výběru a hodnocení 

pracovníků.[2] Manaţeři řízení lidských zdrojů vyuţívají této techniky k „Talent 

managementu“ tzv. řízení talentů a rozvoje potenciálu zaměstnanců. [7]  

 

 

 

Obr. č. 13: Model 360o zpětné vazby. Zdroj: [2] 
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2.7   Zavedení systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Samotnému zavedení systému pravidelného hodnocení zaměstnanců předchází výběr vhodné 

metody hodnocení. Z teoretického pohledu je moţné pracovat se všemi metodami, které 

podporují samotný cíl hodnocení výkonu a jeho systematické udrţování. Právě v systematické 

práci se zaměstnanci spočívá zvýšení výkonu zaměstnanců.  

V praxi jsou však metody zaváděny postupně, jak je budována důvěra v systém. Taktéţ se 

systém hodnocení zaměstnanců zavádí u některých skupin zaměstnanců dříve neţ u jiných. 

Nevhodnější je začít shora směrem dolů v organizačním schématu. Je třeba počítat s tím, ţe 

zavedení systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců trvá 2 – 3 roky.  

První rok začíná metodou Motivačně-hodnotícího pohovoru, v dalších letech jsou 

zaznamenávány záznamy z praxe a z proběhlých supervizí a postupně se zapojuje metoda 

zpětné vazby a sebehodnocení.[2] Běţně se však v pravidelném hodnocení výkonu 

zaměstnanců pouţívá kombinace supervize, sebehodnocení a hodnotícího pohovoru. 

Nadřízený nejlépe získá informace o chování zaměstnance pozorování. V kaţdém případě se 

při pravidelném hodnocení hodnocený před hodnotícím pohovorem „připravuje“, tj. promýšlí 

si, co se mu povedlo či naopak nepovedlo, coţ je vlastně sebehodnocení, jen ne 

„formalizované“, tj. s nějakým oficiálním písemným výstupem. 

Při koncipování a zavádění systému hodnocení výkonu zaměstnanců je třeba získat odpovědi 

na následující otázky: 

Kdo bude hodnocen? 

Kdo bude hodnotit? 

Jak často bude hodnocení probíhat? 

Jaká budou pravidla hodnocení? 

Jaká budou kritéria hodnocení? 

Jaké budou výstupy a jejich zpracování? 

Jak bude hodnocení dokumentováno? 

Odpovědi na tyto otázky jsou v nastavení systému hodnocení kaţdé organizace. V rámci této 

bakalářské práce je zpracován pouze základní teoretický předpoklad, jak na tyto otázky 

odpovědět. 
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Při zavádění systému hodnocení výkonu zaměstnanců je nutné zaměstnance informovat o 

systému hodnocení výkonu. Komunikace musí proběhnout jasně a transparentně, co je cílem, 

proč hodnocení bude probíhat, jaké to bude mít důsledky a jaký bude postup hodnocení.  

Důleţité je, aby toto bylo podporováno vedením společnosti a také, aby byly vysvětleny 

vznikající výhody pro jednotlivce i celou organizaci. Jak jiţ bylo zmíněno výše, při zavedení 

systému hodnocení výkonu je moţné, ţe nejdříve jsou do hodnocení zahrnuty určité části 

organizace, kdy je doporučeno postupovat od skupin zaměstnanců, kteří moţná nejsou 

nejvýkonnější, ale tvoří a šíří „dobrou náladu“ v organizaci a předpokládá se, ţe budou 

hodnocení výkonu hodnotit pozitivně. Jde tedy o to, aby celý systém hodnocení výkonu byl 

pro pracovníky akceptovatelný, byl v souladu s firemní kulturou a podporoval cíle a strategii 

organizace.  

Je důleţité přesné stanovení, kdo bude hodnotitelem hodnoceného zaměstnance. Zpravidla 

bývá určen nejbliţší přímý nadřízený podle organizační struktury. Pokud nastane situace, ţe 

zaměstnanec má více nadřízených v příslušných oblastech, je doporučeno více hodnocení, 

kaţdé vţdy vztahující se k příslušné oblasti (maximálně však 3 z obavy demotivace 

hodnoceného). Hodnotitel musí mít přesnou představu, kterou metodu vyuţije a jak bude 

hodnotící pohovor probíhat. Pokud bude hodnocení provádět více hodnotitelů najednou, je 

nutné se dohodnout o konkrétním průběhu. Hodnotitel musí před konáním hodnocení výkonu 

o tomto hodnoceného včas informovat, sdělit, co se bude hodnotit, jaká bude délka hodnocení 

a podmínky hodnocení. Pro zajištění správného průběhu se doporučuje, aby hodnotitelé 

absolvovali školení k hodnocení výkonu zaměstnanců. 

  

Obr. č. 14: Kdo, podle vašeho názoru, by měl hodnocení zaměstnanců provádět? 

Zdroj: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/  

 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/
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Pro moţnost plánování si termínu průběhu celého systému hodnocení výkonu je důleţité 

stanovit četnost. Doporučený minimální interval je zpravidla 1 x za rok v pravidelném 

termínu (např. stanoven na konkrétní měsíc) a hodnocený by měl o připravovaném hodnocení 

vědět s dostatečným předstihem. 

 

Obr. č. 15: jak často si myslíte, že by mělo hodnocení zaměstnanců probíhat?  

Zdroj: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/  

 

Po tuto dobu má hodnocený moţnost prostudovat si pravidla hodnocení výkonu stanovená v 

organizaci. Jako doporučená předem stanovená pravidla jsou definice, kdo je hodnotitel, 

četnost, obsah hodnocení, vazba na odměňovací systém, pokud existuje, plán rozvoje a 

vzdělávání. Pokud je hodnotitel schopen, je ideální předat hodnocenému i kritéria, která 

budou součástí hodnocení (např. v rámci hodnotícího pohovoru vyuţití kompetenčních 

modelů, jejich oblasti sledování, škála a vysvětlivky).  

Jako základní výstup pravidelného hodnocení výkonu je záznam z hodnocení. Pro toto 

hodnocení můţe být sestaven jednotný formuláři, který slouţí jako návod a místo záznamu 

zjištěných skutečností, zároveň jako doklad v případě nesrovnalostí. Na základě výsledků je 

moţné hned několik konkrétních druhotných výstupů, jako je úprava pracovní náplně, úprava 

kompetenčního modelu pro danou pozici, úprava odměňovacího systému, návrh konkrétního 

rozvoje hodnoceného, aby mohl dosahovat poţadovanou úroveň výkonu apod. O tomto 

druhotném výstupu je nutno vést dokumentaci (samostatně či jako součást hodnotícího 

formuláře). 

 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/hodnoceni-zamestnacu-1x-rocne/
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3. METODOLOGIE ŘEŠENÍ 

 

Při zpracování této bakalářské práce a stanovení cílů byly pouţity metody analýzy a 

syntézy, metody abstrakce a indukce. K teoretickému základu práce bylo pouţito rešerše 

literatury, analýzy informací, sběr dat, korespondenční metody, studium a vyuţití zdrojů, 

které organizace XY s.r.o. poskytla. Základní analýza současného stavu hodnocení 

výkonu zaměstnanců proběhla formou rozhovorů s jednatelem organizace XY s.r.o., s 

vedoucími pracovníky a přítomnými pracovníky organizace, dále také studiem materiálů a 

osobním pozorováním.  

K získání aktuálních informací bylo vyuţito metody dotazníkového šetření, které bylo pro 

tuto práci speciálně připraveno podle zásad sestavení dotazníků. Tento dotazník byl 

předán všem zaměstnanců, kteří jej anonymně vyplnili a vhodili do zapečetěné urny. 

Výsledky dotazníkového šetření bylo zpracováno a je součástí práce, jako podklad pro 

následující analýzy.  

K doplnění aktuálního stavu současného stavu v organizaci byla provedena SWOT 

analýza, která na základě rozhovorů, dotazníku a studia všech poskytnutých materiálů 

(letáky, interní dokumentace, PK, směrnice, pracovní řády, postupy a záznamy z auditů 

apod.) byla stanovena. 
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4. POPIS VYBRANÉ ORGANIZACE 

 

Analýza současného stavu hodnocení výkonu zaměstnanců byla v rámci této práce provedena 

v malé organizaci z Moravskoslezského kraje. Z důvodů konkurence a ochrany svých 

citlivých organizačních údajů před zneuţitím, nechce být v této práci konkrétně uvedena, 

jelikoţ tato práce bude umístěna ve veřejně knihovně, kde jsou informace volně dostupné. 

V práci bude organizace označena jako organizace XY s.r.o. a veškeré údaje před předáním 3. 

osobě budou vţdy vedením organizace schváleny. 

Organizace XY s.r.o. vznikla v roce 2000 vyčleněním činnosti dovoz a prodej zábavní 

pyrotechniky z původní společnosti. Tato mateřská společnost se od svého zaloţení v roce 

1991 zabývala dovozem a prodejem hraček, sportovních potřeb a současně i zábavní 

pyrotechniky z Číny, která je největším výrobcem a producentem těchto výrobků na světě.  

Od roku 2001 se z důvodu volných kapacit pracovníků, mimo měsíce na konci roku, kdy se 

uskutečňuje většina prodejů zábavní pyrotechniky, podnikatelská činnost organizace XY s.r.o. 

rozšířila také o oblast prodeje, pronájmu a montáţe lešení a také o nákladní autodopravu jak 

pro vlastní potřebu, tak jako prodávaná sluţba zákazníkům. 

V současné době stále největší část obratu firmy generuje nákup a prodej zábavní 

pyrotechniky, kterou organizace XY s.r.o. jiţ více neţ 10 let dodává do několika obchodních 

řetězců s celorepublikovou působností a také prostřednictvím smluvních obchodních zástupců 

a velkoobchodů distribuuje do maloobchodní sítě po celé republice.  

V této oblasti se Organizace XY s.r.o. zabývá těmito činnostmi:  

 dovoz (import) zábavní pyrotechniky z Číny, 

 velkoobchodní prodej zábavní pyrotechniky, 

 doprava pyrotechnických výrobků zákazníkům dle dohody ADR, 

 maloprodej zábavní pyrotechniky, 

 prodej na internetu prostřednictvím externího provozovatele e-shopu,  

 realizace ohňostrojů, 

 prodej připravených ohňostrojů. 

 

Druhou neméně důleţitou částí organizace je divize lešenářské techniky, jejíţ podíl na obratu 

se aţ do loňska kaţdoročně o několik procent zvyšoval. Vloni (2009) však bylo stavebnictví 
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v ČR zasaţeno celosvětovou krizí a došlo k výraznému poklesu poptávky a k propadu cen 

v oblasti lešení aţ o 30%. Ani organizaci XY s.r.o. se pokles poptávky a následně i cen 

nevyhnul. Zákazníci v současné době vyvíjí silný tlak na pokles cen mnohdy i na úkor 

kvality. Dále se na trhu ČR objevují pobočky velkých mezinárodních organizací, které svou 

činnost mají pokrytou z mateřské organizace a jejich cílem je získat zakázku za kaţdou cenu a 

tím „pokřiví ceny“ na trhu s lešením. Toto organizaci XY s.r.o. v konečném důsledku velmi 

ovlivňuje. Organizace XY s.r.o. navázala v roce 2001 spolupráci s firmou PERI (významný 

dodavatel lešení a bednění v ČR) a zakoupila sestavu fasádního lešení postačující na 

obestavění cca 2 rodinných domů, s tím, ţe pokud bude potřebovat větší mnoţství, je moţno 

si lešení na realizaci svých stavebních akcí od firmy PERI pronajmout. Tento systém lešení je 

moderní, jednoduchý, variabilní a dobře skladovatelný, patří však k draţším na trhu. Postupně 

organizace XY s.r.o. přikoupila několik kusů pojízdných hliníkových věţí BOSS od firmy 

SGB, které pronajímá, a také komponenty fasádního lešení PERI, takţe v současnosti 

disponuje cca. 5000m
2
  vlastního lešení a dle potřeby si pronajímá dalších aţ 15000 m

2
 

fasádního lešení a modulové lešení na montáţ sloţitějších prostorových staveb od firmy 

PERI.  

Organizace XY s.r.o. nabízí kompletní servis v oblastech lešeňové techniky, z důvodu 

nákladné dopravy lešení, převáţně v rámci Moravskoslezského kraje: 

 návrh konstrukce lešení, 

 pronájem lešení, 

 montáţ lešení, 

 prodej lešení, 

 doprava lešení 

 

Další oblastí, která zákazníkům nabízena však pouze okrajově, o to je však důleţitější pro 

chod firmy, je nákladní autodoprava.  

Organizace XY s.r.o. provozuje dopravu těmito vozidly: 

 nákladním automobilem s hydraulickou rukou,  

 valníkovým automobilem,  

 valníkovým automobilem s krytou loţnou plochou schváleným pro 

přepravu nebezpečných věcí ADR,  

 dodávkou. 
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První 2 vozidla jsou v rámci společnosti převáţně vyuţívána pro přepravu lešení, další 2 

převáţně pro rozvoz zábavní pyrotechniky, pro externí zákazníky dle jejich poţadavků. 

Základní filozofií organizace XY s.r.o., je vyuţití vlastních nákladních automobilů pro své 

potřeby a případě jejich volné kapacity je maximálně je vyuţít k pronájmu zákazníkům. 

Útlum ve stavebnictví poptávku po sluţbách spojených s lešením znatelně zasáhl, protoţe 

však společnost vyuţívá sluţeb externích montáţních organizací (subdodavatelů), které 

provádějí samotné montáţe a demontáţe lešení a organizace XY s.r.o. zajišťuje kompletní 

plánování, organizaci a dopravu materiálu, nemusela společnost výrazněji měnit svou 

organizační strukturu a zvýšením podílu práce svých zaměstnanců na zakázkách udrţela 

stejnou míru zaměstnanosti. Jedinou výjimkou byl odchod jednoho zaměstnance do 

starobního důchodu, kdy jeho pozice byla obsazena stávajícím zaměstnancem. Na konci roku 

2009 měla společnost 7 zaměstnanců na těchto pozicích: jednatel, sekretářka, vedoucí skladu, 

vedoucí výstavby lešení, skladník a řidič viz organizační schéma organizace platné k 1. 3. 

2010 viz příloha č. 1.  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16:Zakázky v autodopravě a lešení organizace XY s.r.o. 

Zdroj: Zpráva z přezkoumání za rok 2008 organizace XY s.r.o. 

Organizace XY s.r.o. si uvědomila nutnost zajištění a garantování kvality svým zákazníkům 

po všech stránkách, a proto se vedení organizace rozhodlo pro zavedení systému 

managementu kvality. V roce 2002 získala organizace XY s.r.o. certifikát systému 

managementu kvality dle aktuální normy ISO 9001 na oblast lešení a autodopravy. V roce 

2007 tento certifikát a systém managementu kvality rozšířila i o oblast nákup a prodej 

pyrotechniky.  

 



34 

5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PRŮBĚHU HODNOCENÍ 

ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI 

 

V rámci této kapitoly bakalářské práce byla provedena analýza současného stavu průběhu a 

systému hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. Tato analýza byla provedena 

na základě osobního pozorování, rozhovoru s vedením organizace i zaměstnanci, studiem 

materiálů (např. Příručka kvality, směrnice, formuláře, písemné definice povinnosti 

zaměstnanců atd.) a dotazníkového šetření. Pro přehlednost všech získaných informací a 

působících faktorů byla pouţita SWOT analýza, jako základní metody pro definování silných 

stránek, slabých stránek, hrozeb a příleţitostí pro organizaci XY s.r.o. v oblasti hodnocení 

výkonu zaměstnanců. 

 

5.1 Popis současného stavu hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Do roku 2002 hodnocení výkonu bylo prováděno nesystematicky, převáţně neformálně, ústně 

a příleţitostně. Vedení si uvědomovalo, ţe zpětná vazba je nutná, ale nijak se touto oblastí 

nezabývalo. Dle získaných informací se všichni zaměstnanci shodli, ţe hodnocení výkonu do 

roku 2002 probíhalo jednou ročně na konci příslušného roku, při příleţitosti hodnocení 

ekonomické situace organizace, co se splnilo, jaké jsou plány do příštího roku a případná 

poučení z chyb, které se v daném roce vyskytla. Druhý styl hodnocení výkonu byl 

bezprostředně po výkonu, kdy se opět pouze ústně podala zpětná vazba (ať jiţ pozitivní či 

negativní), bez určení kdo jí podá a bez záznamu. Dle slov zaměstnanců: „My se všichni 

známe, a pokud je problém, okamţitě si to řekneme!“  

Jelikoţ si organizace XY s.r.o. uvědomila nutnost zajištění a garantování neustále se zvyšující 

kvality svým zákazníkům po všech stránkách, došlo ke strategickému rozhodnutí k zavedení 

systému managementu kvality (SMK) dle normy ISO 9001. V roce 2002 získala organizace 

XY s.r.o. certifikát SMK dle aktuální normy ISO 9001 na oblast lešení a autodopravy. A pro 

neustále se zvyšující tlak trhu se v roce 2007 tento certifikát a SMK rozšířil i o oblast nákup a 

prodej pyrotechniky. V současné době certifikát IS 9001 pokrývá veškeré aktivity organizace 

s výjimkou správy PC a vedení účetnictví, coţ jsou nakupované sluţby. V době zavádění 

SMK (2002) ve spolupráci s externím specialistou byla provedena analýza stavu i v oblasti 

hodnocení interního zákazníka, tedy zaměstnanců.  
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V roce 2002 došlo tedy k analýze stavu hodnocení výkonu zaměstnanců dle normy ISO 9001, 

která je pro drţitele certifikátu SMK závazná. Tato norma ukládá hodnocení spokojenosti 

zákazníků, ať jiţ jsou externí či interní, tedy zaměstnanci. Ale jiţ organizacím neříká, jak a 

s pouţití jakých metod toto má provést, coţ dává organizacím moţnost přizpůsobení, ale i 

nepochopení správného a účinného hodnocení výkonu zaměstnanců.  

Do současné doby (duben 2010) nebyla provedena v organizaci XY s.r.o. ţádná anonymní 

anketa, která by vedení organizace pomohla odhalit názory a náměty svých zaměstnanců.  

V rámci SMK bylo vytvořeno organizační schéma, které názorně ukazuje vztahy mezi 

zaměstnanci. Organizační schéma je pravidelně aktualizováno a při pravidelných interních a 

certifikačních auditech, je auditory kontrolována jeho aktuálnost. Ke kaţdé pozici 

v organizaci XY s.r.o. byly zpracovány povinnosti a práva, s nimiţ byl kaţdý zaměstnanec 

seznámen a podepsal je, viz Příloha č. 2 – Směrnice – náplň a popis funkcí, která stanoví 

obecné informace o systému stanovení náplně a popisu jednotlivých funkcí. Dále pak viz 

Příloha č. 3 – Náplň a popis funkcí – vedoucí výstavby lešení, která je příkladem pro 

konkrétní stanovení náplně a popisu uvedených funkcí. 

Byl nastaven hodnotící systém zaměstnanců, viz příloha č. 4 Roční hodnocení zaměstnance. 

Hodnocení probíhá pravidelně 1 x ročně nejpozději do konce března za předchozí rok podle 

osnovy uvedené v dokumentu označeném Roční hodnocení zaměstnance. Tento formulář je 

rozdělen do 4 částí.  

První část se týká obecných informací o Hodnoceném období, Jména hodnoceného, Datum 

nástupu hodnoceného, Pozice a Jména Hodnotitele. Tyto informace slouţí k jednoznačné 

identifikaci. 

Druhá část ročního hodnocení zaměstnance se týká části hodnotící, která je rozdělena na 6 

podoblastí označených od písmen a aţ po f: 

a. Vztah k zákazníkům, jednání s nimi, zlepšování kontaktu a vztahu 

k zákazníkům. 

b. Vztahy a jednání se spolupracovníky (nadřízení i podřízení), úroveň vedení 

pracovníků, organizace práce. 

c. Plnění pracovních povinností, zejména aktivita při jejich plnění. 

d. Úroveň zpracovávaných podkladů, pracovní prostředí a jeho zlepšování, vztah 

k životnímu prostředí. 
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e. Realizace strategie a vize společnosti. 

f. Schopnosti (např. odborné, jazykové schopnosti a příslušné kompetence apod.) 

 

Kaţdá podoblast má 3 části, a to:  

i. Hodnocení hodnotitelem 

ii. Vyjádření hodnoceného 

iii. Úkoly pro další období 

 

Tyto oblasti jsou vyplňovány slovně. Nejprve hodnotící formulář vyplní hodnotitel, pak jej 

předá v dostatečném čase před samotným hodnocením hodnocenému, který se můţe ke kaţdé 

oblasti označené ii slovně vyjádřit.  

 

Třetí část ročního hodnocení zaměstnance je část plánovací, která obsahuje 3 části: 

a. Zhodnocení efektivnosti absolvovaných školení  

b. Plán vzdělávání 

c. Plán profesního růstu 

 

Poslední část je určena pro vyplnění data a podpisu obou stran, jak hodnoceného, tak 

hodnotitele, jako souhlas s provedeným ročním hodnocením zaměstnance a sděleními, které 

jsou uvedeny ve formuláři. 

Datum a podpis hodnotitele:   

Datum a podpis hodnoceného:  

Datum a podpis jednatele: 

 

 



37 

5.2 Vlastní dotazníkové šetření 

 

V průběhu analýzy současného stavu hodnocení výkonu zaměstnanců vyvstala potřeba 

k získání dalších podkladů pro práci. Základním zdrojem informací pro analýzu současného 

stavu hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. bylo vyuţito pomocí 

dotazníkového šetření mezi zaměstnanci organizace. Z důvodu zjištění reálných a otevřených 

informací o fungování nastaveného systému hodnocení zaměstnanců z pohledu všech 

zaměstnanců byla zvolena forma anonymního dotazníku.  

  

5.2.1 Příprava dotazníku a distribuce 

 

Byl vytvořen dotazník s názvem – Hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci viz Příloha č. 

5. Dotazník se skládá z 10 otázek, které se týkají oblasti hodnocení výkonnosti zaměstnanců. 

Jelikoţ organizace XY s.r.o. je malou organizací, kde by bylo jednoduché odhalit respondenta 

podle vyplněné zastávané funkce, pohlaví či věku, proto tyto doplňkové otázky nebylo to 

dotazníku zahrnuty. Celkový počet otázek je 10, přičemţ 8 z nich jsou koncipovány jako 

výběr z moţností a 2 otázky jako otevřené pro doplnění konkrétních informací. 

Otázky byly sestaveny ke zjištění úrovně znalosti zpětné vazby poskytované v organizaci XY 

s.r.o., co má vliv na hodnocení, jaké jsou výsledky, jak často hodnocení výkonu v organizaci 

probíhá a jaké výsledky hodnocení zaměstnance nejvíce motivuje. 

Dotazníky byly připraveny, vytištěny a předány kaţdému zaměstnanci osobně. Současně jim 

bylo osobně vysvětleno, jakým způsobem dotazník vyplnit. Dotazníky byly sbírány 

anonymně. Byla určena speciálně pro tento dotazník určená zalepená krabice s mezerou pro 

v hození vyplněných dotazníků. Tato krabice byla umístěna ve společných prostorech 

(kuchyňka) pro ujištění anonymity. Na vyplnění dotazníků byl stanoven časový rozsah 2 

týdnů.  
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5.2.2 Závěry dotazníkového šetření 

 

Zaměstnanci dotazník a průzkum přijali pozitivně a chápali jej jako moţnost se vyjádřit 

k aktuálnímu stavu systému hodnocení zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. Po uplynutí 

časového limitu byla určená schránka otevřena. Pozitivní přístup k dotazníku dosvědčuje i 

fakt, ţe jej vyplnilo a předalo 100 % zaměstnanců, tedy 7. Dotazníky byly zpracovány a 

analyzovány nejen pro potřeby této práce.  

Pro 86 % zaměstnanců jsou úkoly a cíle, které mají v práci plnit splnitelné, tedy 

nepřesahují moţnosti jednotlivých pracovníků. Současně se 71 % zaměstnanců vyjádřilo 

k tomu, ţe hodnocení je pro organizaci XY s.r.o. důleţité a nezbytné, nejen pro samotné 

zaměstnance, ale i pro vedení. 

 

Obr. č. 17:Myslíte si, že hodnocení zaměstnanců je důležitou součástí vaší organizace? 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Aktuální stav hodnocení výkonu zaměstnanců z pohledu zaměstnanců samotných je pro 

43 % zpětná vazby k výkonu podávána neustále, pro 29 % pouze náhodně, 14 % 

respondentů se vyjádřilo, ţe zpětnou vazbu vůbec nedostávají a zbývajících 14 % uvedlo, 

ţe se s ní seznamují při formálního hodnocení. 

 

Obr. 18 :Dozvídáte se zpětnou vazbu k vaší odvedené práci?    Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Ačkoliv 86 % dotázaných odpovědělo, ţe hodnotící kritéria pro hodnocení výkonu 

zaměstnanců jsou jim jasná a známá, má 56 % dotázaných pocit, ţe probíhající hodnocení 

není vţdy spravedlivé a dokonce 28 % se domnívá, ţe hodnocení je špatně vedením 

organizace nastaveno; z toho 14 % vidí výhody plynoucí z hodnocení zaměstnanců jen 

pro některé ze zaměstnanců. 

 

Obr. č. 19:Máte pocit, že hodnocení zaměstnanců ve vaší organizaci je spravedlivé ? 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Přestoţe v SMK organizace XY s.r.o. je nastaveno hodnocení zaměstnanců pravidelně 1 x 

ročně, odpovědi se dost lišily a celých 43 % respondentů odpovědělo jinak (četněji, či 

méně).  

 

Obr. č. 20:Jak často hodnocení výkonu ve vaší organizaci probíhá? 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Zajímavostí tohoto průzkumu je postoj zaměstnanců k hodnocení výkonu zaměstnanců, 

který by podle 86 % respondentů měl být přímo navázán na finanční odměnu, jelikoţ 

současné hodnocení u 56 % zaměstnanců neovlivňuje výši jejich příjmů a u 28 % pouze 

občas. Tento svůj pohled zaměstnanci organizace XY s.r.o. potvrdili v otevřených 

odpovědích. Objevil  se poţadavek na zavedení finančních odměn na základě 

systematického hodnocení a také na spravedlivější systém hodnocení, zjednodušení a lepší 

zpětnou vazbu. 
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Závěr z tohoto dotazníkového hodnocení je aktuální a akutní potřeba nastavení všem 

dobře pochopitelného systému hodnocení výkonu zaměstnanců. Hodnocení musí mít svá 

jasná pravidla, všichni musí být seznámeni a ujištěni o spravedlivém přístupu, hodnocení 

musí mít návaznost do praxe. Celkový systém v tuto chvíli zaměstnanci vnímají jako 

sloţitý a neprůhledný. 

I přestoţe se zaměstnanci vyjádřili, ţe je nejvíce motivuje právě finanční odměna, 

nedoporučuji zavést hodnocení výkonu zaměstnanců s přímou vazbou na odměňování 

z důvodů moţných konfliktů v „boji“ o finanční odměnu. Doporučuji vedení, aby se 

váţně zamyslelo nad moţným zavedením odměn v budoucnu, aţ se navrhovaný systém 

hodnocení v praxi ověří. Stejně jako kaţdý systém ţije s organizací, tak je i systém 

hodnocení výkonu zaměstnanců třeba upravovat. 
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5.3 SWOT analýza  

 

Na základě informací získaných v rámci analýzy současného stavu hodnocení výkonu 

zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. byla provedena SWOT analýza (analýza silných, slabých 

stránek, hrozeb a příleţitostí). Jako základní informaci pro SWOT analýzu byly pouţity 

výsledky z dotazníkového šetření, osobních rozhovorů se zaměstnanci, rozhovory s vedením 

organizace, zákazníky, studiem materiálu SMK a podkladů pouţívajících se v organizaci XY 

s.r.o. 

SWOT analýza v organizaci XY s.r.o. 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

1. Roční hodnocení zaměstnanců je stanoveno. 1. Formulář je dlouhý a nepřehledný pro 
zpracování informací. 

2. Je prostor pro „svobodné“ vyjádření 
hodnoceného. 

2. Možnost nepochopení slovního vyjádření, které 
je stěžením v hodnocení. 

3. Slovní hodnocení dává prostor ke konkrétnímu, 
podrobnému a popisnému popsání postoje obou 
stran.  

3. Možnost vzniku konfliktu při vyplnění 
hodnocení hodnotitelem jako prvním v pořadí. 

4. Hodnocený dostane hodnocení v dostatečném 
předstihu – čas na rozmyšlenou. 

4. Nepřehlednost pro složitost a zdlouhavost. 

5. Probíhá formální hodnocení. 5. Nepravidelnost hodnocení v praxi organizace. 

6. Zaměstnanci jsou informování. 6. V SMK není stanovena směrnice k oblasti 
hodnocení zaměstnanců. 

7. Komunikace probíhá oběma směry. 7. Hodnocení není systematické. 

8. Hodnocení výkonu zaměstnanců není 
bezprostředně spjato se změnou/úpravou 
finančního hodnocení (odměny, mzdy apod.)  

8. Chybí dlouhodobý plán rozvoje zaměstnanců. 

9. Hodnocení je stanoveno a prezentováno 
zaměstnanců jako jejich další rozvoj.  
 

9. Není zřejmé, zda má hodnocení vliv na finanční 
ohodnocení zaměstnanců. 

  10. Není řečeno, kdo je hodnotitel a kdo 
hodnocený. 

SWOT analýza v organizaci XY s.r.o. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

1. Možnost využití hodnocení zaměstnanců jako 
motivačního nástroje. 

1. Hodnotitelé nejsou dostatečně proškoleni a 
neznají své povinnosti. 

2. Pro zákazníky působí organizace transparentně a 
důvěryhodně. 

2. Zvýšená fluktuace zaměstnanců jako reakce na 
systém hodnocení výkonu zaměstnanců. 

3. Možnost zapojení zákazníků do přímého 
hodnocení výkonu zaměstnance organizace. 

3. Nedostatečná komunikace o nutnosti 
hodnocení výkonu zaměstnanců. 

4. Stabilní postavení na trhu práce. 4. Nastavený systém a provedení v prvním roce – 
nepravidelnost z důvodu nedostatku času, 
nepoužitelnosti apod. 

 
 5. 

Vyžadování podpisu hodnoceného ve smyslu, že 
s hodnocením souhlasí, ne ve smyslu že s ním 
byl seznámen. 
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5.4 Doporučení vyplývající z analýzy současného stavu  

 

Na základě provedené analýzy současného stavu hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci 

XY s.r.o. bylo zjištěno, ţe systém je nastaven, existuje podpůrný formulář pro roční 

hodnocení zaměstnanců, ale bylo zjištěno, ţe tato hodnocení neprobíhají pravidelně, efektivně 

a zaměstnanci organizace XY s.r.o. nemají ve stávající systém hodnocení důvěru. 

Byly zjištěny 3 oblasti pro další rozvoj: 

 Systém hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. je stanoven pouze 

slovně. V Příručce kvality pro pravidelné hodnocení výkonu zaměstnanců není 

vymezena samostatná směrnice či popis postupu hodnocení výkonu zaměstnanců. 

Konkrétní zmínky jsou v několika kapitolách napříč Příručkou kvality.   

V rámci této bakalářské práce bude navrţena směrnice „Pravidelné hodnocení 

výkonu zaměstnance“. Bude vytvořena dle stávajícího systému tvorby směrnic podle 

zavedeného SMK a bude obsahovat osnovu procesu hodnocení výkonu zaměstnanců 

v organizaci, termíny, popis funkce hodnotitele, stanovení kdo hodnoceným je, 

jednotný a konkrétní postup hodnocení a podpůrné nástroje. 

 Současný formulář slouţící jako podklad a osnova k hodnotícímu pohovoru 

hodnotitele s hodnoceným je příliš dlouhý a nejednoznačný. Jednotlivé oblasti jsou 

dobře strukturovány do 3 oblastí, ale jejich vyplnění je slovní a to můţe vést k různým 

stylům vyjádření, zdlouhavému vyplňování a tím k demotivaci obou stran. Meziroční 

srovnání výsledků hodnocení podle současného formuláře je z tohoto důvodu 

zdlouhavé či dokonce v některých případech nemoţné. Na základě tohoto hodnocení 

není jasné, zda výsledek hodnocení bude spjat s finančním ohodnocením zaměstnance. 

Působí dojmem slohové práce a „příjemného popovídání“, které nevede ke 

konkrétním výsledkům. V rámci této bakalářské práce bude vytvořen návrh 

formuláře Hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci a jeho struktura pro 

jednodušší, rychlejší a transparentní pouţití jako výsledek hodnocení výkonu kaţdého 

zaměstnance. 

 Jelikoţ doposud nebyla provedena ţádná anketa spokojenosti zaměstnanců 

v organizaci, jako první bod bych doporučil organizaci, aby toto anonymní anketu 

provedla a jejich výsledky zpracovala a pouţila pro zlepšení vzájemných vztahů na 

pracovišti, jelikoţ sami zaměstnanci cítí potřebu tyto vztahy neustále zlepšovat. Tato 

problematika nebude řešena v rámci této práce. 
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6. NÁVRH ÚPRAVY HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ 

ORGANIZACI 

 

Součástí této bakalářské práce byla analýza současného stavu hodnocení výkonu 

zaměstnanců, která je detailně popsána v předchozí kapitole. Na základě této analýzy byly 

stanoveny doporučení pro další rozvoj. Součástí této práce je provedení návrhu systému 

pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. v souladu se zavedeným 

SMK. Stejně tak bude navrţen podpůrný formulář Hodnocení výkonu zaměstnanců slouţící 

jako podpora systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců. 

Jelikoţ organizace XY s.r.o. má v současné době (březen 2010) 7 zaměstnanců a jedná se o 

malou organizaci, není účelem nastavení ohromného, sloţitého a nepřehledného systému, 

který by byl organizačně, administrativně a ekonomicky náročný. Z důvodu velikosti se jedná 

o navrţení systému, který by byl efektivní jak pro zaměstnance, tak pro vedení organizace. 

Organizace sama si potřebu systematického, pravidelného hodnocení výkonu svých 

zaměstnanců plně uvědomuje.  

V návaznosti na stávající systém řízeni kvality v organizaci, bude při návrhu Hodnocení 

výkonu zaměstnanců brán v úvahu SMK. K efektivnímu fungování pravidelného hodnocení 

výkonu zaměstnanců je třeba nejprve systém VYTVOŘIT s ohledem na jeho další 

PROHLUBOVÁNÍ a VYUŢÍVÁNÍ. Při stanovení systému půjde o jednotný a účelný systém 

hodnocení, neboť dobře nastavený hodnotící systém je jedním z nástrojů vedení lidí a jejich 

aktivizace, coţ je základním nástrojem motivace zaměstnanců. 

 

Na základě těchto důvodů bude v rámci této bakalářské práce navrţen: 

1. Návrh systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci 

2. Návrh podpůrného formuláře Hodnocení výkonu zaměstnanců 

3. Návrh směrnice Hodnocené výkonu zaměstnanců 
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6.1 Návrh systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci 

 

Tento systém je základním postupem pro jednání se zaměstnancem při nastavení pravidelného 

hodnocení jeho výkonu za určené časové období, o změnách jeho hodnocení, o nastavení 

motivačních nástrojů, stanovuje plán osobního rozvoje zaměstnance pro následující období a 

je dokumentem pro iniciaci změn v popisu jednotlivých pozic v organizačním schématu 

organizace XY s.r.o. 

V případě, ţe se organizace rozhodne pro zavedení ohodnocení výkonu svých zaměstnanců, je 

třeba jeho nastavení a transparentní prezentování všem zaměstnancům účel provádění tohoto 

pravidelného hodnocení. 

Celý systém nastavení pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. 

lze pro přehlednost rozdělit do 4 základních fází: 

1. Fáze - Vytvoření systému hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci 

     A) Stanovení systému hodnocení výkonu zaměstnanců 

     B) Stanovení cílových skupin a cílů hodnocení 

     C) Návrh na vytvoření hodnotícího formuláře 

D) Návrh na vytvoření směrnice pro Hodnocení výkonu zaměstnanců 

  2. Fáze – Příprava hodnocení 

     A) Průběţné sledování zaměstnance – supervize 

 B) Dokonalé seznámení a komunikace o systému hodnocení výkonu zaměstnance  

na všechny úrovně v organizaci 

     C) Pilotní ověření v prvním roce nastavení – případné korekce a úpravy 

3. Fáze – Realizace 

      A) Písemné oznámení termínu motivačně hodnotících rozhovorů, sdělení jmen 

účastníků 

      B) Provedení sebehodnocení zaměstnance podle stejných kriterií jako hodnocení - 

součást hodnotícího formuláře 
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  4.  Fáze – Naplňování závěrů 

      Uplatnění konkrétních opatření: 

 další vzdělávání (technické, jazykové, PC apod.) 

 návrh na změnu prováděných procesů v organizaci 

 návrh na úpravu organizačního schématu 

 návrh na úpravu náplně funkcí 

 návrh na změnu sytému hodnocení 

 apod. 

6.1.1 Výběr způsobu pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců 

 

Existuje celá řada technik a metod hodnocení výkonu zaměstnanců. Pro hodnocení výkonu 

zaměstnanců lze vyuţít některou z existujících technik či metod (viz kapitola 2.5 této práce), 

případně jejich vzájemnou kombinaci. V případě hodnocení výkonu zaměstnanců v malé 

organizaci je adekvátní a přiměřené pouţití kombinace technik supervize, sebehodnocení a 

motivačně hodnotícího pohovoru.  

1. Jako první krok by měla být stanovena moţnost kontroly zaměstnance v praxi, která 

vyţaduje nezávislý pohled hodnotitele a jeho objektivitu. Takto provedené pozorování 

pomocí supervize celý systém hodnocení výkonu zaměstnance „změkčuje“ a svým 

charakterem je zaměstnanci vnímána jako neformální metoda hodnocení a vede 

k rozvoji zaměstnance. Po provedené supervizi by měl být hodnoceným proveden 

stručný zápis a podána hodnocenému přiměřená konstruktivní zpětná vazba dle 

pravidel osobního rozvoje hodnoceného. 

2. Před samotným motivačně hodnotícím pohovorem by měl hodnocený obdrţet 

předpřipravený formulář (datum hodnotícího pohovoru a období, kterého se hodnotící 

pohovor týká), kde doplní své iniciály a svůj pohled na jednotlivé oblasti a otázky. 

Hodnocený má moţnost se můţe na jednotlivé oblasti hodnocení připravit. Hlavním 

cílem sebehodnocení je zlepšení mezilidských vztahů, aby si sám hodnocený 

uvědomil, ţe má jisté rezervy, případně měl moţnost se vyjádřit k problematickým 

místům, které v daném období řešil. Současně je toto nejlepší cesta pro vedení 

organizace získat přehled o stavu organizace. V případě, ţe nejdříve vyplní hodnocení 
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hodnotitel (nadřízený) a teprve pak se k tomu vyjadřuje hodnocený, je to základ pro 

vznik konfliktu (nedorozumění, rozdílné pohledy apod.) Doporučuji proto, aby se 

hodnocený a hodnotitel připravili současně (kaţdý si vyplnili svou část formuláře) a 

při hodnotícím pohovoru pak o tom budou společně diskutovat. I v tomto případě 

nemusí dojít ke shodě – hodnocení provádí nadřízený (hodnotitel), hodnocený 

(podřízený) s tím nemusí souhlasit.  

3. Následuje samotný motivačně hodnotící pohovor, který je velmi účinným nástrojem 

zjišťování výkonu, kontroly a nesměřování zaměstnance. Je také efektivnější, kdyţ 

pravidelné hodnocení není bezprostředně spjato se změnou/úpravou finančního 

hodnocení (odměny, mzdy), ale spíše s rozvojem kompetencí zaměstnance. Při spojení 

s finančním odměňováním (např. „přepočtem“ hodnocení do peněz) dochází mnohem 

častěji ke sporům o peníze, přičemţ je výsledkem spíše demotivace. 

Tento pohovor má svá daná pravidla, která by měla být hodnotitelem dodržována: 

- pohovor musí být včas připraven, 

- atmosféra pohovoru musí být v duchu naslouchání, 

- kritika musí být přiměřená, konkrétní a adresná, nikoliv demotivující, 

- v rámci hodnotícího pohovoru raději popisování, neţ vytýkání, 

- hodnotitel by neměl být direktivní, 

- je důleţité ukazovat vstřícnost neţli nepřístupnost, 

- podávat hodnocenému konkrétní návrhy či kritiku (na pracovní výkon, ne 

na osobní vlastnosti) atd. 

Neţ samotný motivačně hodnotící rozhovor začne, je nutné, aby měl hodnotitel 

ujasněn cíl celého hodnocení. Některé z uvedených cílů motivačně hodnotících 

pohovorů mohou slouţit jako námět k jasnému stanovení před započetím rozhovoru. 

Cíle mohou v různých obdobích měnit v závislosti na aktuální politice řízení lidských 

zdrojů v organizaci XY s.r.o. 

Stanovení cíle hodnotícího pohovoru: 

- Porovnat skutečný pracovní výkon s očekávaným a poţadovaným. 

- Rozpoznat silné a slabé stránky hodnoceného. 

- Definovat potenciál (rezervy a moţnosti) zaměstnance. 
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- Zjistit potřeby dalšího vzdělávání a odborného rozvoje. 

- Společně najít cesty ke zlepšení pracovního výkonu hodnoceného. 

- Atd. 

Pro hodnotitele je důleţité připomenout důleţitý aspekt motivačně-hodnotícího pohovoru, 

který je, ţe nehodnotí, jaký člověk je, ale jak pracuje a plní úkoly. Hodnotitel posuzuje 

například jednání se zákazníky, míru spolupráce s kolegy, řešení problémů pod. Důleţitý také 

je stupeň samostatnosti, sebedůvěry a aktivity s  jakou plní úkoly na dané pozici.  

Tyto kompetence jsou následně zpracovány do organizací stanoveného kompetenčního 

modelu. Kde je uvedena aktuální úroveň dle sebehodnocení zaměstnance, hodnocení 

hodnotitelem a jaká je poţadovaná úroveň na danou pozici. 

 

6.1.2 Návrh průběhu motivačně hodnotícího pohovoru 

 

Pokud je zaměstnanec včasně informován o konání se motivačně hodnotícího pohovoru je 

třeba zajistit další ne méně důleţité podmínky průběhu. 

1. Příprava podmínek – potřeba zajištění klidného prostředí bez narušování. Čas 

vymezený pro rozhovor by měl být přiměřený mnoţství záleţitostí. 

2. Navození atmosféry – jiţ od úvodního přivítání navodit přátelskou a vstřícnou 

atmosféru doplněnou občerstvením, případně neformálním rozhovorem. 

3. Účel a cíl rozhovoru – po úvodu by hodnotitel měl přistoupit k připomenutí účelu 

setkání, vyjasnit si podmínky, průběh a moţné výsledky. 

4. Pohled pracovníka – nejprve by měl být vyzván hodnocený, aby zhodnotil, jak se mu 

dařilo plnit své úkoly. Hodnotitel by neměl příliš zasahovat, měl by naslouchat, 

nekomentovat, pokud by hodnocený nemluvil sám, pak by měl mít připraveny otázky.  

5. Pohled hodnotitele – následuje pohled hodnotitele na práci hodnoceného v minulém 

období. Měly by být zdůrazněny úspěchy, dobré výsledky a přednosti, teprve pak by 

měly přijít na řadu negativní skutečnosti. Kaţdá výtky by měla být podloţena 

konkrétními fakty, klidně a bez emocí. 

6. Rozbor příčin – dovedení hodnoceného k poznání příčin neúspěchu. 
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7. Návrhy opatření – hodnotitel by měl hodnoceného přivést k odstranění nedostatků a 

zlepšení pracovního výkonu. 

8. Schválení a zmocnění – výběr vhodného opatření a odsouhlasení následujících úkolů. 

9. Jiné náměty – hodnotitel by rovněţ měl hodnoceného vyzvat k prezentování 

čehokoliv, co povaţuje za důleţité, co ještě nebylo diskutováno. 

10. Závěr – shrnutí výsledků, co si hodnocený uvědomuje, co bude následovat. Před 

odchodem hodnoceného, hodnotitel ještě hodnoceného povzbudí. 

 

 Z výše uvedeného vyplývají pro organizaci XY s.r.o. následující konkrétní podmínky 

systému pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců: 

 Hodnocení výkonu zaměstnance provádí vždy jeho přímý nadřízený a to jednou 

ročně v období od 1. 1. do 15. 2. v daném roce.  

 Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.  

 Každý zaměstnanec má právo být se o svém hodnocení obeznámen minimálně 5 

pracovních dnů před stanoveným termínem hodnotícího pohovoru.  

 Písemný záznam z hodnotícího pohovoru je uložen v osobní složce hodnoceného, 

která je v rámci uchování osobních údajů uložena na zabezpečeném místě.  

 Svým podpisem hodnocený stvrzuje, že byl s písemným záznamem seznámen. 

 Zaměstnavatel se zavazuje dohodnutý následný postup řešit bez odkladů a v rámci 

možností organizace. 
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6.2 Návrh podpůrného formuláře Hodnocení výkonu zaměstnance 

 

Jako součást nastaveného systému pravidelného hodnocení zaměstnanců organizace XY s.r.o. 

je vytvořen nový podpůrný formulář Hodnocení výkonu zaměstnanců viz příloha č. 6. 

Doposud pouţívaný formulář je příliš dlouhý, nejednoznačný a nepřehledný. Z těchto důvodů 

je v rámci této práce navrţen formulář v délce 2 stran, coţ je o jednu stranu kratší.  

Celý formulář je rozdělen do několika částí, kdy v úvodní části je tabulka se základními údaji, 

jako jsou jméno, funkce zastávaná v organizaci, datum nástupu, datum hodnocení, hodnocené 

období a jméno hodnotitele. Tyto údaje jsou důleţité pro jednoznačnou identifikaci hodnocení 

v časovém měřítku i následných úprav v praxi.  

HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE 
Jméno a příjmení:  

Funkce zastávaná ve firmě:  

Datum nástupu:  

Období, za které se hodnocení provádí:  

Datum hodnocení:   

Zpracovatel hodnocení:  

 

 

V další části hodnotícího formuláře je tabulka vymezených kompetencí zaměstnanců 

organizace XY s.r.o. Jelikoţ organizace je malá a jsou stanoveny formální funkce a osoby, 

které tyto funkce zastávají, je moţno však definovat kompetence pro všechny zaměstnance 

respektive funkce stejné. Samozřejmě se mohou kompetence u jednotlivých funkcí lišit, ale 

po rozhovoru se zaměstnanci a vedením organizace, byl učiněn závěr, ţe definované 

sledované kompetence jsou shodné pro všechny zaměstnance, stejně jako úroveň, kterou mají 

dosáhnout. Společně byly definovány následující kompetence jako vztah k zákazníkům 

(přístup, ochota, styl komunikace apod.), týmová spolupráce (komunikace s kolegy, ochota 

pomoci, poradit apod.), aktivita (sledování úrovně aktivního chování od neaktivního aţ po 

aktivní), samostatnost (do jaké míry se zaměstnanec rozhoduje sám, zda potřebuje neustálou 

pomoc, radu a nebere za svou práci zodpovědnost apod.), řešení problémů (jelikoţ v daných 

oblastech lešení, autodopravy a prodeje pyrotechniky dochází k četným problematickým 

situacím, zda je zaměstnanec ochoten je řešit, jak je řeší, zda se umí z minulých zkušeností 
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poučit apod.) a odbornost (na jaké úrovni je odborná způsobilost zaměstnance, zda je ochoten 

se učit, zda umí předat informace apod.) Tato tabulka kompetencí je rozdělena na 2 části, kdy 

se vyjadřuje v rámci sebehodnocení k úrovni svých kompetencí sám zaměstnanec na škále od 

0 aţ 5 (6 ti stupňová škála). Kdy 0 – je označena jako nulová, tedy ţádná úroveň a 5 je 

definovaná jako profesionální úroveň. 

 

0 – žádná úroveň  1 -  nízká profesionální úroveň  2 –  méně kvalitní přístup 
3  – průměrná úroveň     4 – velmi vysoká úroveň  5 – profesionální úroveň  
 

Kompetence Hodnocení hodnoceným (zaměstnancem) Hodnocení hodnotitelem 

Vztah k zákazníkům      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

Týmová spolupráce      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

Aktivita      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

Samostatnost      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

Řešení problémů      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

Odbornost      0          1          2         3          4          5      0          1          2         3          4          5 

 

V případě moţnosti komentáře jednotlivých kompetencí následuje tabulka komentáře jak pro 

hodnoceného, který má moţnost se k jednotlivým kompetencím a svému hodnocení vyjádřit a 

vysvětlit, proč je takto hodnocen, nebo reagovat na hodnocení hodnotitelem. 

 

Komentář k hodnocení kompetencí 

 
Komentář hodnoceného 

(zaměstnance) 
Komentář hodnotitele 

Vztah k zákazníkům 
  

 
 

Odbornost 
  

 
 

Aktivita 
  

 
 

Samostatnost 
  

 
 

Týmová spolupráce 
  

 
 

Řešení problémů 
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Součástí motivačně hodnotícího rozhovoru je i hodnocení absolvovaného školení 

zaměstnance v hodnoceném období a jeho přínos. Navazuje i stanovení dalšího rozvoje 

zaměstnance do dalšího období, ať jiţ formou školení, workshopu, semináře či stáţe. 

Hodnocení školení zaměstnance 

Název školení 
Hodnocení hodnoceným 

(zaměstnancem) 
Hodnocení hodnotitelem 

 
  

 

 
  

 

 
 

Zájem o školení zaměstnance 

Název školení Zájem hodnoceného (zaměstnance) Komentář hodnotitele 

 
  

 

 
  

 

 
 
 

Poslední hodnotící částí jak hodnotícího rozhovoru, tak tohoto formuláře, je moţnost 

vyjádření se zaměstnance na uvedené otázky. Tyto otázky jsou základní a důleţitou součástí 

motivačně hodnotícího pohovoru. Současně je to cenný zdroj pro vedení organizace o 

atmosféře a stavu komunikace v organizaci.  

Jedná se o otázky k typu práce, která byla vykonávána v hodnoceném období – jelikoţ se 

mění trh, mění se i poţadavky zákazníků a organizace se musí flexibilně přizpůsobit a můţe 

tedy dojít k situaci, ţe zaměstnanec je nucen vykonávat práci, která není v jeho kompetenci, 

není z ní „nadšen“ nebo se necítí „dobře“. Pokud se tento problém neodhalí v čas, můţe dojít 

ke ztrátě nebo demotivaci zaměstnance.  

Další důleţitou otázkou je spokojenost v organizaci. Jelikoţ organizace XY s.r.o. neprovádí 

pravidelné anonymní ankety spokojenosti a při osobním sdělení nemusí být zaměstnanec plně 

upřímný z různých důvodů, můţe dojít dlouhodobé demotivaci zaměstnance, která se můţe 

projevit neochotou spolupracovat nebo dokonce neochotou směrem k zákazníkovi. (Tato 

otázka je tedy shrnuje zástupnou otázkou, i kdyţ příliš obecnou, ohledně spokojenosti a stavu 

motivace zaměstnance.) Je třeba v případě problému tuto oblast s hodnoceným dobře probrat, 

zaručit anonymitu, mlčelivost a navrhnout konkrétní kroky řešení ke spokojenosti všech stran. 
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Poslední otázkou je moţnost se vyjádřit k hodnocení hodnotitelem. Jde o to, zda je spokojen, 

zda hodnocení nebylo demotivující, zda bylo spravedlivé a je třeba ujištění, ţe toto hodnocení 

nebude mít přímou vazbu na odměňovací systém. 

Komentář hodnoceného: 
 

Jaký typ práce, kterou jsem vykonával 
v hodnoceném roce, mi vyhovuje / nevyhovuje: 

 
 
 

Jaká práce mne v hodnoceném roce bavila 
nebo mě posunula profesionálně dál: 

 
 
 

Vyjádření hodnoceného jak je ve firmě 
spokojen, co doporučuje změnit, zlepšit, apod.: 

 
 

Vyjádření se k hodnocení nadřízeným: 
 
 

 
 
 
 

Poslední částí navrhovaného formuláře je určení místa, data a podpisů obou stran. 

 
V  , dne   
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s výsledky hodnocení výkonu. 
 
 
 
 
Podpis hodnotitele:     Podpis hodnoceného:  
 
  

 

Tento formulář byl navrţen v souladu s výsledky dotazníkového šetření a analýzou 

současného stavu hodnocení výkonu zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. Cílem bylo 

navrhnout jednoduchý, přehledný a zároveň účinný podklad pro práci hodnotitele a jasné 

pochopení hodnoceného.  

Takto navrţený formulář má tu výhodu, ţe je moţno jej meziročně srovnávat a tím 

s hodnoceným sledovat jeho vývoj, rozvoj a současně dodrţení slibů ze strany hodnotitele. 

Stejně jako organizace, tak i jednotlivé nastavené systémy se mění podle aktuálních potřeb. 

Tento formulář by měl být v případě potřeb, úprav a doplnění upraven a zůstávat aktuální.  
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6.3 Návrh směrnice Hodnocení výkonu zaměstnanců 

Samotný stanovený systém pravidelného hodnocení výkonu zaměstnanců nesmí zůstat jen ve 

slovním podání či jen jako součást této práce, pro její efektivní pouţívání je potřeba 

zapracování systému do systému řízení kvality v organizaci, který je pouţíván a interními, 

respektive, externími audity jednou ročně přezkoumáván.  

V organizaci existuje řada směrnic, které jsou v přímé návaznosti na SMK dle ISO 9001. Tyto 

směrnice jsou jednotně označeny písmenem S (označující, ţe se jedná o směrnici) – XX (číslo 

příslušné kapitoly PK, k níţ se téma směrnice vztahuje) – YY (pořadové číslo směrnice 

v dané kapitole). Existující směrnice S-04-01 Směrnice pro zpracování směrnic viz příloha č. 

7, stanovuje doporučené členění kaţdé směrnice. Dle příslušné kapitoly 5.4 mají směrnice 

doporučeno následující členění:  

 CÍL (k čemu směrnice je)  

 ROZSAH PLATNOSTI (kde směrnice platí)  

 POJMY, DEFINICE, ZKRATKY (vysvětlit pouţité pojmy, zkratky)  

 ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI (kdo je zodpovědný za celý proces a kdo za 

dílčí aktivity)  

 POPIS POSTUPU (popis daného procesu krok za krokem + případně model 

postupu)  

 DOKUMENTACE, VYSTAVOVANÉ DOKLADY, FORMULÁŘE  

 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ (stačí odvolávka na kapitolu 4.2.3 PJ)  

 ROZDĚLOVNÍK (komu je směrnice určena)  

 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY (výčet dokumentů, na které se směrnice odvolává)  

 ULOŢENÍ ORIGINÁLU (místo, kde je originál směrnice uloţen) 

 

Systém hodnocení výkonu zaměstnanců je příslušný dle normy ISO 9001 ke kapitole 6 

Management zdrojů, která obsahuje podkapitolu 6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí 

závaţnosti a výcvik. K této kapitole v současné době v organizaci XY s.r.o. neexistuje ţádná 

směrnice. Nově navrhovaná směrnice by měla být tedy podle pravidel označení směrnic 
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v organizaci XY s.r.o. označena S-06-01 Pravidelné hodnocení výkonu zaměstnance 

s následujícím textem: 

1. CÍL  

Cílem této směrnice je jednoznačné nastavení a popis procesu pravidelného hodnocení 

výkonu všech zaměstnanců (s výjimkou jednatele) v organizaci XY s.r.o. 

2. ROZSAH PLATNOSTI  

Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance s výjimkou jednatele. Jedná se o 

hodnocení výkonu zaměstnanců v pracovní době, ve vztahu k zákazníkům a chování 

na pracovišti. Toto hodnocení je za účelem rozvoje zaměstnanců a má přímý vliv na 

kvality poskytovaných sluţeb organizace. 

 Hodnocení výkonu zaměstnance provádí vţdy jeho přímý nadřízený a to 

jednou ročně v období od 1. 1. do 15. 2. v daném roce.  

 Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.  

 Kaţdý zaměstnanec má právo být se svým hodnocením seznámen minimálně 5 

pracovních dnů před stanoveným termínem hodnotícího pohovoru.  

 Písemný záznam z hodnotícího pohovoru je uloţen v osobní sloţce 

hodnoceného, která je pro uchování osobních údajů uloţena na zabezpečeném 

místě.  

 Svým podpisem hodnocený stvrzuje, ţe byl s písemným záznamem seznámen. 

 Zaměstnavatel se zavazuje dohodnutý následný postup řešit bez odkladů a 

v rámci moţností organizace. 

3. POJMY, DEFINICE, ZKRATKY  

PK – příručka kvality 

MK – manaţer kvality 

4. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI  

Za včasné provedení hodnocení výkonu zaměstnanců zodpovídá sekretářka, která 

v předstihu jednoho měsíce informuje hodnotitele o: 

 nutnosti provést hodnocení 
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 nejzazším termínu provedení hodnocení výkonu zaměstnanců 

 kdo je hodnocený 

 zajistí dostatek formulářů hodnocení výkonu zaměstnanců 

 zaloţí vyplněné formuláře Hodnocení výkonu zaměstnanců do osobní 

sloţky zaměstnance na určené chráněné místo. 

Hodnotitel (jednatel a vedoucí výstavby lešení) mají za povinnost: 

 po obdrţení informace od sekretářky o nutnosti provést hodnotní 

výkonu zaměstnanců, neprodleně se na hodnocení připravit 

 informovat hodnocené o hodnocení 

 domluvit si konkrétní termín hodnotícího pohovoru 

 minimálně 5 pracovních dnů před samotným hodnocením předat 

hodnocenému formulář a sdělit mu cíl hodnocení, k jeho moţné 

přípravě 

 připravit se na hodnotící pohovor 

 zpracovat a připravit si souhrnné informace za hodnocené období 

 připravit prostředí 

 ručí za zdárný průběh hodnotícího pohovoru 

 informovat hodnoceného o následující krocích 

 informovat vedení organice v případě poţadavků na vzdělávání a další 

rozvoj 

 v průběhu roku provést minimálně 1 supervizi (sledování v praxi) u 

kaţdého hodnoceného 

 

5. POPIS POSTUPU  

a. Kontrola zaměstnance v praxi - vyţaduje nezávislý pohled hodnotitele a jeho 

objektivitu. Po provedené supervizi je hodnoceným proveden stručný zápis a 

podána hodnocenému zpětná vazba dle pravidel osobního rozvoje 

hodnoceného. 
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b. Sebehodnocení - před hodnotícím pohovorem hodnocený obdrţí formulář 

hodnocení výkonu zaměstnance, kde doplní své iniciály. Hodnocený má 

moţnost se na jednotlivé oblasti hodnocení připravit, uvědomit si své rezervy, 

případně má moţnost se vyjádřit k problematickým místům, které v daném 

období řešil. Hodnocený a hodnotitel se připravují současně (kaţdý si vyplnili 

svou část formuláře) a při hodnotícím pohovoru pak o tom společně diskutují.  

c. Motivačně hodnotící pohovor - který je velmi účinným nástrojem zjišťování 

výkonu, kontroly a nesměřování zaměstnance. Pravidelné hodnocení není 

bezprostředně spjato se změnou/úpravou finančního hodnocení (odměny, 

mzdy), ale s rozvojem kompetencí zaměstnance.  

Pravidla, která hodnotitel musí dodržovat: 

- pohovor musí být včas připraven, 

- předem stanovit cíl hodnocení výkonu zaměstnance, 

- atmosféra pohovoru musí být v duchu naslouchání, 

- kritika musí být přiměřená, konkrétní a adresná, nikoliv demotivující, 

- je důleţité ukazovat vstřícnost neţli nepřístupnost, 

- podávat hodnocenému konkrétní návrhy či kritiku (na pracovní výkon, ne 

na osobní vlastnosti) atd. 

Pokud je zaměstnanec včasně informován o konání se motivačně hodnotícího 

pohovoru je třeba zajistit podmínky průběhu. 

1. Příprava podmínek – potřeba zajištění klidného prostředí bez narušování. 

Čas vymezený pro rozhovor by měl být přiměřený mnoţství záleţitostí. 

2. Navození atmosféry – jiţ od úvodního přivítání navodit přátelskou a 

vstřícnou atmosféru doplněnou občerstvením, případně neformálním 

rozhovorem. 

3. Účel a cíl rozhovoru – po úvodu by hodnotitel měl přistoupit k připomenutí 

účelu setkání, vyjasnit si podmínky, průběh a moţné výsledky. 

4. Pohled pracovníka – nejprve by měl být vyzván hodnocený, aby zhodnotil, 

jak se mu dařilo plnit své úkoly. Hodnotitel by neměl příliš zasahovat, měl 
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by naslouchat, nekomentovat, pokud by hodnocený nemluvil sám, pak by 

měl mít připraveny otázky.  

5. Pohled hodnotitele – následuje pohled hodnotitele na práci hodnoceného 

v minulém období. Měly by být zdůrazněny úspěchy, dobré výsledky a 

přednosti, teprve pak by měly přijít na řadu negativní skutečnosti. Kaţdá 

výtky by měla být podloţena konkrétními fakty, klidně a bez emocí. 

6. Rozbor příčin – dovedení hodnoceného k poznání příčin neúspěchu. 

7. Návrhy opatření – hodnotitel by měl hodnoceného přivést k odstranění 

nedostatků a zlepšení pracovního výkonu. 

8. Schválení a zmocnění – výběr vhodného opatření a odsouhlasení 

následujících úkolů. 

9. Jiné náměty – hodnotitel by rovněţ měl hodnoceného vyzvat 

k prezentování čehokoliv, co povaţuje za důleţité, co ještě nebylo 

diskutováno. 

10. Závěr – shrnutí výsledků, co si hodnocený uvědomuje, co bude následovat. 

Před odchodem hodnoceného, hodnotitel ještě hodnoceného povzbudí.  

6. DOKUMENTACE, VYSTAVOVANÉ DOKLADY, FORMULÁŘE  

Hodnocení výkonu zaměstnanců – formulář (Seznam formulářů PK). 

Organizační schéma organizace. 

7. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ  

Viz kapitola 4.2.3 PK 

8. ROZDĚLOVNÍK  

Všichni zaměstnanci s přístupem na PC, kde je umístěna aktuální verze PK, jejíţ 

součástí je tato směrnice. 

9. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Kapitola 6.2.2 - Odborná způsobilost, vědomí závaţnosti a výcvik  

10. ULOŢENÍ ORIGINÁLU 

Originál této směrnice je uloţen v PK u MK.  

 



58 

7. ZÁVĚR 

 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl popsat stávající stav systému hodnocení výkonu 

zaměstnanců v organizaci XY s.r.o. Na základě analýz, popisu, dotazníkové šetření, studiem 

SMK a rozhovorů byl v rámci této práce navrţen systém vhodného hodnocení výkonu 

s podporou formuláře Hodnocení zaměstnance a zpracování směrnice s konkrétními údaji, 

postupy a zodpovědnostmi v této oblasti.  

Veškeré výstupy byly předány organizaci XY s.r.o., která s nimi naloţí podle svých představ. 

Během zpracovávání této práce vedení organizace bralo myšlenku vyuţití výstupů váţně, 

cítilo zvyšující se tlak na systematickou práci se svými zaměstnanci a výsledky 

dotazníkového šetření označilo za důleţitou zpětnou vazbu, ţe se rozhodlo správně. Vedení 

organizace má eminentní zájem o pravidelné hodnocení výkonu o to více, ţe organizace je do 

počtu zaměstnanců malá (7). V současné době však nebude do navrţeného systému 

hodnocení zaměstnanců zahrnovat přímou vazbu na finanční odměnu, i kdyţ průzkum 

odhalil, ţe toto je pro zaměstnance výstup z hodnocení, který postrádají. Důleţité je nejprve 

v praxi opětovně nastavit systém a ověření funkčnosti nastaveného systému hodnocení. Toto 

ověření proběhne v následujícím období, kdy organizace bude mít moţnost systém korigovat. 

Tato bakalářská práce si nedělá ambice o kompletní vytvoření systému hodnocení 

zaměstnanců ve vybrané organizaci, avšak je to pro ni důleţitým prvním krokem v efektivním 

řízení svých zaměstnanců. Právě zaměstnanci organizace jsou důleţitým prvkem stability, 

rozvoje či vytvoření kultury a vnímání zákazníky. Současně zaměstnanci by měli mít pocit, ţe 

při hodnocením výkonu nejde o jejich nepatřičnou kontrolu či špehování, ale moţnost vyjádřit 

bez trestu svůj názor, postoje a měli by mít moţnost ovlivňovat svůj rozvoj. Vedení by se 

nemělo dobrovolně vzdávat moţnosti efektivního řízení, motivování, rozvoje kompetencí a 

podpory osobnosti svých zaměstnanců, protoţe tento nástroj je nejdůleţitějším pro dobrý 

chod organizace, plnění strategií, cílů a úspěchů kaţdé organizace.  

 

 „Úspěch vedoucího je možné definovat jako maximální využití schopností jeho 

podřízených.“  John C. Maxwell 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR  -  Česká republika 

ISO   - Interantional Standard Organization 

MK  - Manaţer Kvality 

MSK  - Moravskoslezský kraj 

SMK  - Systém managementu kvality 

PC  -  z angl. „Personal Computer“ – osobní počítač 

 

 

 


