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1 Úvod 
Posledních několik let se rapidně změnil pohled na zaměstnance. Zaměstnanci byli dříve 

považováni za nákladovou složku, dnes se na ně pohlíží jako na aktivum a kapitál, který 

podnik vlastní.  

Lidské zdroje jsou v současné době brány jako velmi důležitá konkurenční výhoda firmy a 

jsou mnohdy více ceněny než zdroje materiální finanční nebo informační. Umístit správného 

člověka na správné místo, optimálně využívat jeho schopnosti, efektivně vést lidi, formovat 

týmy, rozvíjet a motivovat zaměstnance a vytvářet zdravé mezilidské vztahy je základním 

cílem každého personalisty. K dosažení těchto cílů se objevila potřeba řízení lidských zdrojů. 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro efektivní využití lidských zdrojů je pravidelná 

kontrola a následné hodnocení zaměstnanců. Kontrola a hodnocení napomáhají zjistit, jak 

zaměstnanci vykonávají svou práci, jak plní úkoly a požadavky pracovního místa, jak plní 

stanovené cíle podniku, jaké je jejich pracovní chování a vztahy ke spoluzaměstnancům a 

zákazníkům. Pomáhá nám také při hledání cest ke zlepšování pracovního výkonu a realizaci 

opatření, která tomu mají pomoci. Hodnocení je také považováno za nástroj motivace 

zaměstnanců. Každý zaměstnanec nemusí být totiž motivován stejným stimulem. Pro některé 

zaměstnance je důležitá peněžitá odměna, pro možnost dalšího rozvoje a vzdělávání. Mnohé 

však uspokojí především pozitivní hodnocení. 

 Téma mé bakalářské práce jsem si vybrala mimo jiné i proto, že v době svého studia jsem 

byla mnohokrát postavena do role hodnoceného a kontrolovaného, a to ať už jako student, tak 

jako příležitostný brigádník. A ne vždy se mi systém hodnocení zdál objektivní, spravedlivý a 

odrážející můj pracovní výkon. Vzhledem k mému studijnímu oboru, se dá předpokládat, že i 

já budu v budoucnu postavena do role hodnotitele. V této roli bych chtěla vytvořit kvalitní a 

efektivní systém hodnocení zaměstnanců, který by byl pro všechny jak motivující, tak 

spravedlivý. 

 Cílem mé bakalářské práce je zjistit a zhodnotit, jak probíhá proces hodnocení a kontroly 

zaměstnanců a jeho funkčnost ve společnosti Tesco Stores ČR a.s.. Práce vychází z informací 

získaných z odborné literatury, podkladů firmy, konzultací ve firmě a dotazníkového šetření. 

Na základě tohoto šetření budou navrženy možná zlepšení a změny v tomto již fungujícím 

procesu.  

V první části mé bakalářské práce se věnuji teoretickému pojetí hodnocení a kontroly 

práce zaměstnanců. Tato část zahrnuje obecný pojem hodnocení zaměstnanců a kontroly. 

Popisuje jednotlivé druhy kontroly, proces, metody a kritéria hodnocení, důvody a chyby při 
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hodnocení a vztah hodnocení k jiným personálním činnostem. Praktická část obsahuje 

základní charakteristiku a historii společnosti Tesco Stores a.s. a popisuje konkrétní způsoby 

hodnocení a kontroly. Na základě výsledků a teoretických poznatků jsou v závěrečné části 

uvedené návrhy a doporučení na zvýšení efektivity systému hodnocení v této společnosti. 
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2 Teoretická část nastínění problematiky 

2.1 Kontrola zaměstnanců 
 

Kontrola všeobecně znamená soustavné kritické hodnocení jevů a procesů, které už 

nastaly, nastávají nebo se stanou, s cílem přispět k dynamické rovnováze kontrolovaného 

systému popřípadě jeho části.  

Podstatou kontroly je kritické hodnocení reality se záměry organizace. Smysl kontroly 

není v pouhé informaci, postihu či likvidaci nedostatků, ale především v jejím vlivu na lepší 

výsledky, na organizační rozvoj. Kontrola by se neměla omezovat pouze na zpětnou vazbu, 

ale měla by být zaměřena do budoucnosti, pomocí tzv. preventivních kontrol. Těžiště kontroly 

se tedy opírá o oblast preventivní kontroly. Jedině takto plní kontrola beze zbytku svou úlohu. 

Práce kontrolního pracovníka má vycházet ze znalostí smyslu a různého stupně důležitosti 

úkolu a má působit jako aktivní podpora a pomoc manažerům.  

 

Preventivní kontrola 
Preventivní kontrola vychází z přesvědčení, že většina odpovědnosti za negativní 

odchylky od standardů má na svědomí nekvalitní management. Čím lépe budou manažeři a 

jejich podřízení pracovat, tím méně bude potřeba kontrol přímých. Prevence často vyžaduje 

mnohem větší úsilí, než odstraňování zjištěných odchylek. 

 

Podle Dvořákové (2007 s. 192) je možné druhy kontrol členit na základě rozdílného obsahu a 
rozsahu činnosti a hledisek: 
 

- Hledisko manažerské aktivity 

- Místa 

- Času 

- Doby trvání kontroly 

- Rozsahu činnosti 

- Stejnorodosti činnosti 

- Způsobu vyjadřování 

- Hledisko systému  
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2.2 Jednotlivé druhy kontrol podle Dvořákové (2007) 

2.2.1 Kontrola podle charakteru manažerské aktivity   
 

2.2.1.1 Strategická 
Strategická kontrola vychází ze strategické analýzy organizace, zaměřuje se na silné a 

slabé stránky, strukturu zaměstnanců, změny v podnikatelském plánu a finančních zdrojů. 

Jejím cílem je zefektivnit strategické záměry a zefektivnit vzájemný vztah mezi 

organizačními jednotkami. Časové intervaly mezi kontrolami jsou delší. Strategická kontrola 

z hlediska silných a slabých stránek okolí organizace věnuje hlavní pozornost kvalitě 

vrcholového rozhodování a vztahu k prostředí, např. banky, věřitelé, dlužníci, daňové úřady, 

hlavní dodavatelé a zákazníci, konkurenti. Strategická kontrola okolí obsahuje dlouhodobé 

pojetí, ve kterém informace o budoucnosti bývají pouze naznačeny. Jedná se tudíž o kontrolu 

abstraktní 

2.2.1.2 Operativní 
Klade důraz na jednotlivé dílčí činnosti organizace (např. hospodaření s energií, 

materiálem, kapacitami, či finančními zdroji). Vychází se z technologických podkladů, které 

jsou členěny na operace a etapy. Časové prodlevy mezi kontrolami bývají kratší. Jsou složeny 

z ukazatelů, jež mají konkrétní vyjádření. Data jsou sbírány z organizačních jednotek a jsou 

využívány ve zprávách pro vrcholové vedení. Tyto zprávy napomáhají k hodnocení procesu 

řízení a odměňování organizačních jednotek. 

2.2.1.3 Podněcující 
Důraz je kladen na samostatnost pracovníka a jeho vlastní iniciativu a výkony. Dohlíží na 

individuální úkoly a výkony (např. kontrola nad správnou docházkou, dodržování 

organizačního řádu a pracovních povinností pracovníka). Časový horizont je krátký a většina 

informací je konkrétních a kvantitativních. Tento druh kontroly se používá pro pracovníky 

první linie a pro pracovníky s nižším vzděláním. 
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2.2.2 Kontrola z hlediska označení vztahu k místu kontroly 

 

2.2.2.1 Přímá kontrola 
Uskutečňuje se bezprostředně na místě kontrolované činnosti pozorováním, měřením, 

rozhovory a průzkumy. Běžný postup spočívá ve vyhledávání nevyhovujících výsledků a 

jejich vrácení odpovědné osobě, aby korigovala svou práci. Kontrolou přímou se zajišťuje 

vyšší objektivnost. S nižší úrovní řízení vzrůstá podíl přímé kontroly.  

2.2.2.2 Nepřímá kontrola 
Tato kontrola je zprostředkována médii – zprávami, hlášeními, počítači, výkazy a rozbory. 

Obsahuje riziko, že informace mohou být záměrně nebo neúmyslně zkreslené. S vyšší úrovní 

řízení vzrůstá podíl kontroly nepřímé.  

Obě tyto kontroly se vzájemně doplňují. 
 

 

2.2.3 Kontrola z hlediska časových dimenzí 
Časovými dimenzemi se rozumí minulost, přítomnost a budoucnost. 

2.2.3.1 Následná kontrola (retrospektivní) 
Hodnotí skutečnosti již vykonané, umožňuje odvodit poučení z chyb a poskytuje náměty ke 

zlepšení výsledků a stylu práce do budoucnosti. Účel může být mnohostranný – pozitivní 

(odměny za dosažené výsledky), nebo negativní (postih viníků). Jde např. o konečnou 

kontrolu jakosti výrobku, kontrolu roční uzávěrky auditorem, dodržení nákladů nebo 

časových termínů investice. 

2.2.3.2 Průběžná kontrola 
Soustřeďuje pozornost na kratší intervaly, etapy, dílčí úkoly. Zesílenou kontrolu u 

problematických nebo méně spolehlivých pracovníků můžeme u osvědčených pracovníků n 

nahradit kontrolou podstatně omezenou. Projev důvěry kladně působí na spolehlivé 

pracovníky s vysokou pozitivní motivací. Průběžné kontroly sledují také odchylky v průběhu 

řízených procesů.  
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2.2.4 Předběžná kontrola (preventivní) 
Do této kontroly se snažíme převést těžiště kontroly každé činnosti. Jedině tak můžeme 

předem vyloučit zbytečná rizika, četné problémy a nedostatky. Předcházíme tak nesmírným 

ztrátám. Zamezujeme zavádění zastaralých výrobků a neúčelnému rozdělování prostředků. 

K významným formám patří kromě již uvedených kontrola podnikatelských projektů. Např. 

v investiční výstavbě, kontrola připravenosti staveniště a zkoušky způsobilosti pro určitou 

funkci v konkurzním řízení. Jde o široké spektrum dalších kontrol (rozborů, prověrek), např. 

pravidel dodržování hygieny práce, lékařské prohlídky, prověrky bezpečnosti práce, kvality 

projekčních prací, ale také v předcházení vzniku požáru apod. 

 

2.2.5 Kontrola z hlediska doby trvání 
 

2.2.5.1 Nepřetržitá kontrola 
Zajišťujeme ji v automatizovaných systémech řízení technologických procesů, ve kterých 

získáváme informace v reálném čase, a pomocí zpětné vazby se provádějí účelné korekce 

podle toho, zda jsou odchylky pozitivní nebo negativní. Například v chemických provozech 

sledujeme pomocí měřících přístrojů nepřetržitou teplotu, tlak a vyrobené množství. 

 

2.2.5.2 Občasná pravidelná kontrola 
Touto kontrolou se snažíme postihnout především odchylky typu „ plán – skutečnost“. Do 

těchto kontrol patří například kontroly fyzické a finanční. Jednodušší z obou metod je 

kontrola fyzická. Fyzická kontrola se hodí především pro odbytové jednotky prodávající 

drahé zboží, ve kterých je relativně pomalá obrátka zásob. Do této kategorie patří obchodníci 

s automobily, prodejny nábytku, lepší klenotnictví a obchody, které prodávají velké 

spotřebiče. Postup kontroly spočívá ve shromáždění všech prodejních lístků. Každý den po 

uzavření prodejny se sečtou všechny lístky a zjistí se tak, kolik kusů každého druhu zboží se 

prodalo. Součet se poté odečte od inventurních seznamů. Stálá kontrola zásob není zajisté 

nezbytně nutná. Mnoho obchodníků provádí fyzickou inventuru periodicky. 
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2.2.5.3 Občasná nepravidelná kontrola 
Vnáší do kontroly moment překvapení. Jsou to např. kontrolní nákupy v maloobchodě, 

mimořádné inventury či revize jízdenek v dopravě. Tyto kontroly by svou předem známou 

pravidelností míjeli účinkem. 

 

2.2.6 Kontrola z hlediska rozsahu 
 

2.2.6.1 Komplexní kontrola 
Tento druh kontroly patří do nedelegované kompetence každého skutečného manažera. 

Celkový přehled o závažných problémech a jejich souvislostech tvoří základ účinného 

managementu a dělby práce při kontrole dílčí. 

2.2.6.2 Dílčí kontrola 
Za dílčí kontroly můžeme považovat všechny kontrolní procesy v jednotlivých podsystémech 

organizace, v organizačních jednotkách, jako je divize, oddělení, středisko atd. 

 

2.2.7 Kontrola z hlediska stejnorodé činnosti 
 

2.2.7.1 Globální kontrola 
Při této kontrole volíme vybrané charakteristiky nejčastěji v podobě ukazatelů pro 

povšechnou, souhrnnou informaci vedoucích signálů pro případné nutné zásahy. Například 

v prodejní činnosti nás v této souvislosti zajímá denní fakturace, tržby, výše exportu, 

reklamace a úroveň servisu.  

2.2.7.2 Individuální kontrola 
Zkoumáme při ní jednotlivé jevy, operace, pracovníky, doklady, výrobky nebo součásti.  

2.2.7.3 Souborná kontrola 
Zajišťuje se obvykle u všech složitějších hotových produktů, např. přístrojů, strojů, u 

všech dokladů se stvrzuje v rubrice: „vystavil“ a v rubrice „kontroloval“.  

2.2.7.4 Namátková kontrola 
Záleží na vůli kontrolujícího, aby podle svého názoru a zkušenosti vybíral ke kontrole 

potřebné operace, součásti, doklady a údaje. Záleží na zkušenosti kontrolora. Vzhledem 

k určité dávce subjektivity v případě namátkové kontroly se stále více prosazuje kontrola 

výběrová. 
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2.2.7.5 Výběrová kontrola 
Při této kontrole se využívá statistických metod, např. při výběrové kontrole součásti 

hromadně vyráběných. 

 

2.2.8 Z hlediska způsobu vyjádření 
 

2.2.8.1 Kontrola vn ější 
Je uskutečňována orgány mimo organizaci – v tržní ekonomice především odběrateli, 

dodavateli a konkurencí, dále státními orgány, v některých případech mezinárodními 

organizacemi, bankou, burzou, veřejností a sdělovacími prostředky. 

2.2.8.2 Kontrola vnit řní 
Je založena na komplexní kontrolní funkci vedoucího organizace (ředitele, dozorčí rady, 

představenstva) a všech dalších manažerů na nižších stupních řízení, na dílčí kontrole 

zajišťované odbornými útvary, na specializované kontrole technické a ekonomické, na 

kontrole vlastníků a zaměstnanců.  

2.2.8.3 Sebekontrola 
Je zvláštním případem vnitřní kontroly. Je základem veškeré kontrolní činnosti a pramení 

z pocitu odpovědnosti vůči sobě samému i vůči druhým lidem. Její podstatou je nepřetržitý 

objektivní pohled na vlastní činnosti, záměry, vlastnosti a dosažené výsledky – poznání, jehož 

smyslem ej dosáhnout dalšího zlepšení. 
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2.3 Hodnocení  
 

Pro řídící manažery je vždy důležité, aby jejich zaměstnanci podali co nejlepší výkon 

z hlediska úrovně produktivity a kvality výsledků. Soustřeďují se tedy na motivování svých 

zaměstnanců v souladu s naplňováním strategických cílů organizace. Jedním ze způsobu je 

zapojit manažery do procesu hodnocení, aby tak mohli svým zaměstnancům poskytnout 

zpětnou vazbu o jejich výkonu. Používá-li manažer náročný proces hodnocení nevhodným 

způsobem, může to jeho zaměstnance nikoliv motivovat, nýbrž zcela demotivovat. 

Hodnocení nám pravidelně poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, 

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

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

hodnoceného období dosaženo, a možnost dohodnout se na příštích cílech. 

 

 

Dobře nastavený systém hodnocení nám podle Bláhy (2005 s.136) může pomoci: 
 
- Zlepšit současný výkon 

- Poskytnout zpětnou vazbu 

- Zvýšit motivaci 

- Identifikovat potenciál 

- Identifikovat vzdělávací potřeby 

- Napomáhat rozvoji kariéry 

- Zvýšit mzdu 

- Řešit pracovní problémy 

- Sdělit jednotlivcům, co se od nich očekává 

- Vyjasnit pracovní cíle 

- Poskytnout informace o efektivnosti procesu výběru 

- Napomáhat v plánování a rozvoji kariéry 

- Poskytnout odměny 
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2.3.1 Problémy a chyby hodnotitelů 
 
Při hodnocení pracovníků hraje důležitou roli osobnost pracovníka a výběr kritérií. Kromě 

toho se zde promítají vlivy, které jsou pracovníkem neovlivnitelné. Neidentifikovatelný je i 

podíl těchto vlivů na pracovní výkon zaměstnance.  

 

Podle Hroníka (2002 s. 253) může při hodnocení pracovníků dojít také k těmto chybám: 

- Přílišná shovívavost – při hodnocení jsou hodnoceni pracovníci výrazně 

koncentrováni na pozitivní konec hodnotící stupnice 

- Přílišná přísnost 

- Tendence k průměru  – hodnocení pracovníků „jen“ střední části stupnice, a tím 

vyvarování se kladným či záporným hodnocení 

- Tendence hodnotitele hodnotit pracovníky podle svých vlastních měřítek – zde 

platí „podle sebe soudím tebe“, tzn. že u hodnocených pracovníků hodnotím 

kladně ty přístupy, které sám preferuji. 

- Tendence nechat se ovlivnit při hodnocení svými osobními sympatiemi, 

antipatiemi a předsudky 

- „haló efekt“  – hodnotitel se nechá při hodnocení unést některým pozitivním či 

negativním rysem hodnoceného (první doje, vzhled) a pod tímto vlivem hodnotí i 

ostatní vlastnosti či sločky pracovního výkonu pracovníka 

- Přihlížení k určitým jevům – k sociálnímu postavení, sociální příslušnosti 

k známostem a příbuzenství, politické či etnické příslušnosti, pohlaví, atd. 

- Přílišné přihlížení k hlavnímu účelu hodnocení – například snaha nepoškozovat 

podřízené v případě, že hodnocení je nástrojem snižování počtu pracovníků. 

 

Hodnocení pracovníka nesmí být v rozporu s platnými zákony a lidskými právy. Je 

potřeba z něj vyloučit prvky jakékoliv diskriminace a všechno, co nesouvisí 

s vykonávanou prací. 
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Hodnocený

manažeři na 
vyšších řídících 

funkcích

nezávislý 
vnější 

pozorovatelé

přímý 
ndařízený

zákaznícipodřízení

pracovníci na 
stejné úrovni

sám hodnocený

2.3.2 Hodnotitel 
 
Obr. 2.1. 

Osoby, které mohou hodnotit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Proces hodnocení 
 
Proces hodnocení se skládá ze dvou dílčích činností a to fáze přípravná, realizační a 

vyhodnocovací. 

 

2.3.3.1 Přípravná fáze 
 

Podle Fialové (2006) by samotnému hodnocení měla předcházet přípravná fáze. 

Hodnocení spočívá ve srovnání požadovaného stavu se stavem reálným. Tudíž hlavní 

podstatou přípravné fáze je sběr co nejobjektivnějších informací o pracovním místě. 

V případě, že již tento sběr v organizaci proběhl, je důležité provést revizi existujícího popisu 

pracovních míst a zjištěné rozpory či nedostatky opravit. Výsledkem těchto činností pak bude 

jasná definice veškerých odborných předpokladů nutných pro obsazené dané pozice. Dále je 

nutné si stanovit koho, kdy, kde, co a jak budeme hodnotit. 
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Proces hodnocení je určován časovým rozpětím. Vymezení časového úseku je nutné pro 

pravidelně prováděné hodnotící cykly. Na českém trhu je nejčastějším typem hodnocení roční, 

založené na rekapitulaci odpracovaného ročního časového úseku. Můžeme se ale také setkat 

s hodnocením po ukončení zkušební doby, hodnocení v rámci mimořádných událostí, když u 

zaměstnance dochází ke snížení výkonnosti, na vyžádání samotného zaměstnance (např. kvůli 

zvýšení mzdy) či z důvodu organizačních změn.  

 

Hodnoceni jsou zpravidla zaměstnanci, oddělení nebo části firemních celků. Stanovení 

účelu a příležitosti je vždy v kompetenci hodnotitele či celé organizace. V přípravné fázi je 

potřeba hodnotitele zaškolit. Musí být proškoleni jak v samotné činnosti hodnocení, tak 

v hodnotícím rozhovoru. Smyslem těchto školení je naučit manažera navržený systém 

hodnocení používat. 

 

 

 

2.3.3.2 Formování kritérií 
 

Hodnocení zaměstnanců probíhá pomocí kritérií, na jejichž vypracování se podílejí 

všichni vedoucí firmy. Vždy je třeba navrhnout pevný seznam kritérií, jež jsou vhodná pro 

všechny zaměstnance stejné kategorie a několik kritérií ponechat volně, aby vedoucí 

pracovníci mohli lépe ohodnotit rozdílnosti a specifika pracovišť. Dle Bláhy (2005 s. 137) se 

kritéria hodnocení mohou týkat: 

 

- Množství práce 

- Hospodárnosti na pracovišti 

- Počtu obsloužených zákazníků 

- Chování vůči zákazníkům 

- Délka fronty 

- Iniciativy 

- Dodržování bezpečnostních předpisů 

- Týmové práce  

- Kvality práce 

- Ochoty ke spolupráci 
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Amstrong a Baron (Price 2000) kritéria rozdělil podle závislosti na těchto faktorech: 

 

- Lidské aspekty (dovednost, kvalifikace, motivace, identifikace zaměstnance s firmou) 

- Faktory vedení (podpora, poradenství a povzbuzování poskytované vedoucími) 

- Systémové faktory (informační technologie, správní a komunikační systémy) 

- Situační faktory (tlaky a změny ve vnitřním a vnějším prostředí, včetně tržního a 

ekonomického rozvoje, profesních příležitostí) 

 

Při stanovení hodnotících kritérií vycházíme z popisu pracovního místa a klademe důraz na: 

- Výkon, výsledky práce (jsou to převážně měřitelná kritéria) 

- Chování zaměstnance: 

o Pracovní (pracovní disciplína, ochota přijímat úkoly, hospodárnost, plnění 

pracovních úkolů, zlepšovací návrhy) 

o Sociální (vztahy se zaměstnanci, vedoucím, zákazníkem, sdílení firemních 

kulturních hodnot, týmová práce aj.) 

- Osobní charakterové rysy a vlastnosti zaměstnance (vzdělání, kvalifikace, 

spolehlivost, samostatnost, ochota ke spolupráci, tvořivost, loajalita, komunikativnost, 

čestnost, přizpůsobivost, fyzická zdatnost, odolnost proti zátěži atd.) 

 

2.3.3.3 Stanovení zásad 
 
Zásady pro hodnocení dle Foota (2005 s. 137) 

- Systém hodnocení musí být znám zaměstnancům před hodnocením 

- Hodnocení provádí přímý vedoucí 

- Smí se vztahovat jen na nároky pracovního místa 

- Je písemně 

- Opírá se o pozorování přímého vedoucího 

- Musí být projednáno se zaměstnancem, stvrzeno podpisem 

- Opakuje se pravidelně 

- Hodnotí se poslední období od posledního hodnocení 
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2.3.4 Realizační fáze 
 

V této fázi je nutné stanovit termín hodnocení zaměstnanců a pořídit dokumentaci o 

hodnocení zaměstnanců. Proces hodnocení by měl proběhnout v co nejkratší době, a to 

maximálně do dvou týdnů. Zaměstnanci by měli být informování o účelu hodnocení a vyzváni 

ke spolupráci. 

2.3.4.1 Metody hodnocení viz. Dvořáková (2007) 
Metody hodnocení pracovníka 

Orientované na odvedený pracovní výkon Orientované na budoucnost 
Řízení podle stanovených cílů Sebehodnocení 
Srovnání se standardním pracovním výkonem Assessment centre 
Metoda BARS 360  ̊
Hodnotící dotazník  
Hodnotící stupnice 
Testování a pozorování pracovního výkonu 
Metoda kritických případů 
Hodnotitelské zprávy 
Srovnání pracovníků  
Hodnotící rozhovor 
Tab. 11-1 metody hodnocení pracovníka „Management lidských zdrojů“ str.26 
 
 
 
Hodnocení orientované na odvedený pracovní výkon 
  

2.3.4.1.1 Řízení podle stanovených cílů 

 
Řízení lidských zdrojů (Management by Objectives, MBO) je metoda, při které uzavře 

pracovník se svým nadřízeným dohodu o hlavních cílech své práce na určitý časový horizont. 

Součástí dohody je plán, kdy budou tyto cíle plněny, kritéria pro hodnocení plnění cílů a 

pravidelně se hodnotí realizace cílů, a to až do termínu, kdy končí sjednaná lhůta. Tato 

metoda se však netěší velkému úspěchu. Existují důkazy, že jen málo společnostem se 

podařilo zavést účinný MBO. 
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2.3.4.1.2 Srovnání se standardním pracovním výkonem 

Výkon zaměstnance je porovnáván s požadovaným výkonem. Standardní pracovní výkon lze 

stanovit: 

- Statistickým průměrem pracovního výkonu většiny pracovníků 

- Odhadem intenzity práce konkrétního pracovníka 

- Je odvozen od normativního času, které udávají spotřebu času na pracovní výkon ve 

vymezených pracovních podmínkách 

 

 

3.3.2.1.3 Metoda BARS 
 

Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) je založena na hodnocení přístupu 

k práci. Vytváří se hodnotící stupnice, do kterých hodnotitel jednotlivé zaměstnance zařazuje. 

Stupnice vychází z definice žádaného pracovního jednání na specifikovaném pracovním místě 

a jsou seřazeny od nejhoršího po nejlepší jednání.  Tvorba těchto stupnic je tvořena za pomocí 

specialistů na metodiku hodnocení pracovníků, vedoucích a v neposlední řadě i držitelů 

daných pracovních míst. Příprava této metody je velmi náročná, výhodou však je rychlá 

zpětná vazba a jednoduchost hodnocení pro samotného hodnotitele. Ten zaměstnance pouze 

zařadí do stupnic, kde je přesně definováno, jak se takové chování projevuje, nemusí tedy 

vymýšlet ke každému pracovníkovi další popis. 

 

 

Příklad Hodnotící stupnice s behaviorálními projevy pracovního jednání 
Stupeň 1: nevyhovující – nepřijatelná úroveň výkonu 
Zaměstnancův pracovní výkon je nedostatečný z hlediska kvality a nedodržení termínu. Nedosahuje potřebných 

standardů. Pracovníkovy schopnosti a přístup k práci dávají pouze malé předpoklady ke zlepšení na standardní 

úroveň. Doporučuje se tohoto zaměstnance propustit. 

Stupeň 4: vynikající – mimořádná, nadprůměrná úroveň výkonu 
Tento pracovník je sám schopen zvládat i náročné pracovní cíle, je vstřícný k nadstandardním požadavkům, 

zvládá i nejnáročnější úkoly a celkově je jeho výkon mimořádný a nadprůměrný.  Aktivně ovlivňuje okolí a 

posiluje kulturu práce a řízení. Je potřeba zvážit, zda je potenciál tohoto pracovníka využit plně. 
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Jméno          ……………………………………………..  
 
Název pracovního místa          ……………………………………………… 
 
Datum hodnocení ……………………………  
 
Organizační útvar      ………………………………………………………. 
 
Popis pracovního místa (odsouhlasit se zaměstnancem) 
 
 
Hodnocené období …………………………………………………. 
 
1. Cíle dohodnuté na toto poslední hodnocené období. (Měly by zahrnovat zvláštní úkoly, osobní vzdělávání, 
školení a rozvoj.) 
2. Do jaké míry byly cíle splněny? 
3. Bylo dosaženo jiných významných úspěchů? 
4. Objevily se nějaké překážky, které zabránily splnění dohodnutých cílů? 
5. Jaké kroky musí být učiněny k překonání těchto překážek? 
6. Jaké vzdělávání, školení a rozvoj byly vykonány v průběhu hodnoceného období? 
 
 
Příští hodnocené období ……………………………………………….. 
 
1. Jaké specifické cíle byly dohodnuty pro příští hodnocené období? 
2. Jaké vzdělávání, školení a rozvoj by měly být vykonány v průběhu příštího hodnoceného období? 
3. Co je třeba pro zabezpečení? 
Poznámky hodnotitele 
 
 
Podpis …………………………………………………….. (hodnotitel 
 
Obr. 9 Příklad formuláře hodnocení výkonu metodou MBO, „Personalistika“ str. 241 

 
 
3.3.2.1.4 Testování a pozorování pracovního výkonu 
 

Metoda založena na testování specifických znalostí, dovedností a na kontrole dodržování 

pracovněprávních předpisů. Příkladem mohou být testy jazykových a počítačových znalostí, 

či testy na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek v krvi.  

 

Charakteristiky pracovního 
jednání 

Plně 
souhlasí 

Souhlasí Neutrální Nesouhlasí Vůbec 
nesouhlasí 

Schopný získat potřebné informace      
Neschopný rozlišit zásadní 
informace od podružných 

     

Schopný aplikovat vhodné metody 
práce 

     

K práci potřebuje mnoho podrobných 
instrukcí 

     

Schopný zpracovat výsledky rozboru 
pomocí Wordu, Excelu a 
PowerPointu 

     

Tab. 11 – 2 Příklad hodnotícího dotazníku, „Management lidských zdrojů“ str. 264 
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Tento vyplněný hodnotící dotazník je personálním útvarem oznámkován a vypočítá se 

výsledné hodnocení pracovníka. 

 

Přehodnocení Popis pracovního výkonu a jednání Zde zaškrtněte přehodnocené 
kritérium 

5 1. Plní pokyny nadřízených v souladu s pracovním 
řádem 

 

4 2. Dodržuje zásady spolupráce s ostatními kolegy  
3 3. Plně využívá pracovní dobu  
5 4. Pracovní úkoly plní kvalitně, hospodárně a včas  
…. ….  
2 20. Ochotně zastupuje nepřítomné 

spolupracovníky 
 

100 Celkem  
Tab. 11 – 3 Příklad dotazníku s přehodnocením, „Management lidských zdrojů“ str. 265 
 

      
 
 
3.3.2.1.5.      Hodnotící stupnice 
 

Hodnotitel zaškrtne v hodnotící stupnici variantu nejvíce se přibližující skutečnému stavu. 

Jednotlivé varianty jsou bodově ohodnoceny a jejich součtem dostaneme celkové hodnocení 

pracovníka. Tato metoda je velmi oblíbená a to zejména díky její nízké nákladové a časové 

náročnosti a vysokému rozsahu pokrytí hodnocených zaměstnanců. 

 

Kritéria hodnocení 
Stupeň plnění 

Nedostatečný 
(1) 

Uspokojivý 
(2) 

Dobrý (3) 
Velmi dobrý 

(4) 
Výborný 

(5) 
1. Intenzita práce      
2. Kvalita práce      
3. Spolehlivost      
4. Iniciativa      
5. Spolupráce s kolegy       
6. Dodržování pracovní doby      
Celkem      
Tab. 11 – 4 Příklad hodnotící stupnice, „Management lidských zdrojů“ str. 266 
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 3.3.2.1.6.      Metoda kritických případů 
 

Hodnotitel při této metodě zaznamenává pouze prudce efektivní, nebo naopak velmi kritické 

události spojené s výkonem zaměstnance. Nevýhodou této metody však může být uchýlení se 

hodnotitele pouze k blízké minulosti. Ztrácí tak na objektivnosti.  

 

 

Kritérium: Organizace práce 
Datum Pozitivní případy Datum  Negativní případy 
1. 3. Příprava a zpracování žádosti o projekty a 

zaškolení nového zaměstnance do této 
agendy 

10. 3.  Nedodržení termínu na odevzdání jedné 
žádosti o projekt 

  25. 3.  Neúplná dokumentace v přílohách ke 
dvěma žádostem 

Kritérium: Poskytování informací a péče o zákazníky 
Datum Pozitivní případy  Datum Negativní případy 
10. 3. Přesné a rychlé zkompletování 

dokumentace k deseti případům 
28. 3.  Opožděné postoupení materiálu 

nadřízenému orgánu 
Tab. 11 – 5 Příklad záznamu kritických případů, „Management lidských zdrojů“ str. 268 
 

 
 
3.3.2.1.7. Hodnotitelské zprávy 
 

Hodnotitel sepíše zprávu o silných a slabých stránkách zaměstnance. Tato zpráva může být 

psána buďto volně, nebo je strukturovaný podle instrukcí. Výhodou této metody je fakt, že 

nám poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, na druhou stranu je však velmi rozmanitá, nelze 

tedy porovnávat zaměstnance mezi sebou. 

 

 

3.3.2.1.8. Srovnání pracovníků 
 

Hodnotitel posuzuje pracovní výkony zaměstnance tak, že je porovná s výkony zaměstnance 

dalšího. Je to metoda velmi jednoduchá, založena na subjektivním pohledu hodnotitele. 

Rizikem je zaujatost hodnotitele.  

Srovnání může mít formu: 
- Prosté pořadí pracovníků (např. od nejlepšího po nejhoršího zaměstnance) 

- Párové porovnání (viz tabulka) 

- Nucené diskriminace (jsou dány předem vymezené kategorie, do kterých hodnotitel 

zařazuje pracovníky) 
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Pracovník A B C D Součet 
A ---- + + + 3 
B  ---- +  1 
C   ----  0 
D  + + ---- 2 

Pořadí Nejlepší je A, druhý je D, třetí je B a nejhorší je C 
Tab. 11 – 6 Příklad párového porovnání, „Management lidských zdrojů“ str. 26 
 
 
 

3.3.3. Vyhodnocování informací 
- Vyhodnocování výsledků, srovnání s požadovanými výsledky. 
- Pohovor s hodnoceným pracovníkem (motivační rozhovor) 
- Zpětná vazba a to směrem: 

o k zaměstnanci 
o ke zjištění efektivnosti vypracovaného systému hodnocení 

 
 
 

3.3.3.1. Motivační rozhovor 
 
Na tento rozhovor je podle Hroníka (2002) potřeba se velmi důkladně připravit. Hodnocená 

osoba by při rozhovoru neměla být ve stresu, nebo se rozhovoru jakkoliv obávat.  Hodnotící 

rozhovor má zaměstnance motivovat, zkontrolovat dohodnuté cíle a domluvit se na cílech 

nových. 

Pokud byla osoba v minulosti hodnocena, pak je zapotřebí si přečíst toto poslední hodnocení, 

aby mohly být zkontrolovány domluvené cíle na současné hodnocené období. Je potřeba 

zkontrolovat popis pracovního místa jednotlivce, dále školení a záznamy o jeho rozvoji. 

V některých případech, pokud pracuje hodnocená osoba pro více lidí, je vhodné získat 

informace od jiných manažerů, případně nadřízených či spolupracovníků. 

Na rozhovor by měli být připraveny obě strany. Hodnotitel i hodnocený by měli být 

proškoleni, aby věděli, co mají od průběhu hodnocení očekávat, aby vzájemnou interakci 

dobře zvládli. Samozřejmě musí být zachována důvěryhodnost a soukromí. Pracovníci by 

měli mít možnost nahlédnout do hodnotících formulářů, aby byla zajištěna účinná zpětná 

vazba. 
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Styly rozhovorů podle Wrighta a Tylora (1984) 
 

- Sděluj (Dává velmi málo prostoru hodnocenému jedinci. Tento styl používají zejména 

autokratičtí manažeři, který svým pracovníkům ve skutečnosti nenaslouchá) 

- Sděluj a prodávej (Opět mluví více manažer a snaží se zaměstnance přesvědčit, že 

má o něm správný úsudek) 

- Sděluj a naslouchej (Rozhovor začíná manažer, dává však prostor zaměstnanci se 

vyjádřit) 

- Ptej se a sděluj  (manažer se ptá, zaměstnanec odpovídá) 

- Společně řeš problém (tento styl se všeobecně doporučuje, hodnotitel i hodnocený 

vystupují jako partneři) 

- Ptej se a naslouchej (převaha rozhovoru je jasně na straně hodnocených. Tento styl 

rozhovoru je velmi vhodný když jde o sebehodnocení) 

- Přiměřený přístup 

 

 

 

Obr. 2.2. 
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Hodnocení orientované na budoucnost
 
 

2.3.4.2 Hodnocení v okruhu 

Můžeme se také setkat s

spočívá v hodnocení přímým nad

spolupracovníky a sebehodnocení.

pohledu na hodnoceného zamě

jinak ke svým spolupracovníků

 

 

 

Je přínosem převážně tam, kde jde o týmovou práci, jelikož spolupracovníci mají 

jasnější představu o efektivnosti každého jednotlivce. Nevýhodou m

neochota vyjádřit svůj názor vůč

kolezích však také není na místě

 

 

 

 

 

 

podřízení

spolupracovníci

Hodnocení orientované na budoucnost 

okruhu 360 ̊ 

Můžeme se také setkat s hodnocením v okruhu 360 ̊ nebo 540 ̊. Hodnocení 

ímým nadřízeným, jinými nad řízenými, podřízenými, 

spolupracovníky a sebehodnocení. Tento způsob hodnocení nám může ukázat jiný úhel 

pohledu na hodnoceného zaměstnance. Jinak se může totiž chovat před svým nad

jinak ke svým spolupracovníkům.  

ě tam, kde jde o týmovou práci, jelikož spolupracovníci mají 

edstavu o efektivnosti každého jednotlivce. Nevýhodou může být zdrženlivost a 

j názor vůči svým kolegům. Všestranné pozitivní vyjad

é není na místě, mezi spolupracovníky by měla existovat jistá zdravá rivalita.

zaměstnanec -
sebehodnocení

přímý nadřízený

jiný nadřízený 
(specialista)
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Hodnocení 360 ̊ 

řízenými, 

že ukázat jiný úhel 

ed svým nadřízeným a 

 tam, kde jde o týmovou práci, jelikož spolupracovníci mají 

že být zdrženlivost a 

m. Všestranné pozitivní vyjadřování o svých 

la existovat jistá zdravá rivalita. 

přímý nadřízený

jiný nadřízený 
(specialista)



 

 

Podle Bláhy (2005 s. 145) je však nutné dodržovat ur

 

- Dobrovolnost (podřízený má mít možnost odmítnout hodnotit vedoucího bez následk

na jeho působení ve firm

- Anonymnost  

- Diskrétnost (získané informace nejsou zve

- Opatření proti zneužití informací

- Negativní hodnocení vedoucího není d

stylu vedení 

- Zamezení přístupu k získaným informacím

 

2.3.4.3 Hodnocení 540 ̊ 
 

Vychází z informací získaných hodnocením 

O pomoc při hodnocení mů

tohoto hodnocení je fakt, že zákazník nám m

zaměstnance k zákazníkům. Negativním aspektem nám však stále z

zákazníka o čas, který stráví vypl

zákazníka vyvolat pocit, že si zam

 

 

podřízení

spolupracovníci

e však nutné dodržovat určité zásady: 

řízený má mít možnost odmítnout hodnotit vedoucího bez následk

firmě) 

Diskrétnost (získané informace nejsou zveřejňovány) 

ení proti zneužití informací 

Negativní hodnocení vedoucího není důvodem k jeho odvolání, ale ke zlepšení jeho 

získaným informacím 

informací získaných hodnocením 360 ̊ a z informací získaných mimo firmu. 

i hodnocení můžeme požádat například i zákazníky či klienty. Výhodou 

tohoto hodnocení je fakt, že zákazník nám může poskytnou velmi přesné informace o chování 

m. Negativním aspektem nám však stále zůstává, že žádáme našeho 

as, který stráví vyplňováním případného dotazníků. Dále může tento po

zákazníka vyvolat pocit, že si zaměstnavatel neví se svým zaměstnancem rady.

zaměstnanec -
sebehodnocení

zákazníci

klienti

přímý nadřízený

jiný nadřízený 
(specialista)
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ízený má mít možnost odmítnout hodnotit vedoucího bez následků 

jeho odvolání, ale ke zlepšení jeho 

 
informací získaných mimo firmu.  

i klienty. Výhodou 

esné informace o chování 

stává, že žádáme našeho 

ůže tento počin u 

stnancem rady. 

přímý nadřízený
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2.3.4.4 Sebehodnocení 

 
Pracovník hodnotí sám sebe a jeho pohled bývá konfrontován úsudkem hodnotitel. 

Sebehodnocení podle Bláhy (2005) odstraní jednostrannost a subjektivnost z pohledu 

vedoucího.  Vede také ke zvýšení sebeuvědomění. Problémem sebehodnocení může být 

podhodnocení, nebo nadhodnocení vlastních výkonů (zejména pokud se má pracovník 

srovnávat s ostatními zaměstnanci). Velmi častým jevem je, že si pracovník sám nasadí vyšší 

cíle, než by mu přiřadil jeho nadřízený. Sebehodnocení také dopomáhá předcházet obranným 

reakcím při hodnotícím rozhovoru a podporuje pracovníkovu chuť učit se. Forma 

sebehodnocení je v praxi stále více využívána neboť pomáhá zlepšit výkon zaměstnance 

prostřednictvím zvýšené odpovědnosti vůči organizačním cílům.  

 

2.3.4.5 Assessment centre 
 
Touto metodou se identifikují sociální charakteristiky a vlastnosti pracovníka (komunikativní 

dovednosti, prezentace, koordinace činností, spolupráce, kreativita, vnímavost, odolnost vůči 

zátěži apod.) Používá se při výběru nových zaměstnanců ať už z externích či interních zdrojů.  

Informace jsou získávány pomocí testů, řešení případových studií a cvičení. Hodnotiteli 

mohou být personalisté, vedoucí zaměstnanci, nebo externí specialisté. AC patří k časově i 

finančně velmi nákladným metodám. V praxi se k ní však velmi často přiklání, neboť je pro 

hodnotitele a hodnocené velmi snaze pochopitelná a zvládnutelná. 

 

2.3.4.6 Hodnocení přímým nadřízeným 
 
  Hodnocení zaměstnanců tradičně provádí přímý nadřízený. Výhodou bezprostředních 

nadřízených je, že znají své podřízené, jejich práci a způsob, jakým své povinnosti 

vykonávají.  Vzhledem k tomu, že se nadřízený a jeho zaměstnanci potkávají denně, může 

dojít k nedostatku času na prodiskutování pracovního výkonu. Hodnotící rozhovor tak dává 

prostor a čas k těmto diskusím.  

 Proces hodnocení zaměstnance by neměl umožňovat vysoký stupeň subjektivity. 

Hodnotitel může svého podřízeného vnímat negativně a tak přehlížet pozitivní aspekty. 
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3 Hodnocení a kontrola v praxi 
 
Přístup ke kontrole a hodnocení práce zaměstnanců jsem si zjišťovala v obchodní společnosti 
Tesco Stores a.s. Opava. 
 

3.1 Charakteristika společnosti Tesco Stores a.s. 
 

Obchodní společnost Tesco patří mezi přední maloobchodní prodejce na českém trhu. 

Mimo obchodní činnost se stará také o životní prostředí, společnost, jejíž je součástí, i město, 

v němž působí. Spolehlivě kryje potřeby svých zákazníků a dokonale koresponduje s místními 

zvyky.  

 

Společnost Tesco se opírá o dvě základní hodnoty: 

 Nikdo se nestará o zákazníky lépe než my: 

- Porozumíme zákazníkům lépe než kdokoliv jiný 

- Buďme energičtí a tvůrčí a mějme zákazníka na prvním místě 

- Využijme našich sil a předností k poskytování hodnot našim zákazníkům 

- Starejme se o naše zaměstnance, aby se oni starali o naše zákazníky 

 

Jednejme s lidmi tak, jak chceme, aby lidé jednali s námi 

- Všichni jsme jeden tým – Tesco tým 

- Důvěřujeme si a respektujme jeden druhého 

- Snažme se vše dělat důkladně 

- Podporujme jeden druhého a více se odměňujme, než kritizujme 

- Více se ptejme, dělme o zkušenosti, aby mohly být dále využity 

- Těšme se z práce, slavme úspěchy a učme se ze zkušeností  

 

 

 

Základní filosofií společnosti je snaha poskytnout zákazníkům to nejlepší a stát se 

obchodem pro všechny. Tesco má na území české republiky čtyři druhy obchodů, čerpací 

stanice a obchodní centra. Zákazník si tak pro své zboží může přijít do: 
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- Hypermarketů – velkoobchodní jednotky, které nabízejí pod jednou střechou 

potravinové a nepotravinové zboží 

- Supermarkety – samoobslužné prodejny s širokým výběrem čerstvých a trvanlivých 

potravin a základní nabídkou drogistického zboží 

- Obchodní domy pod názvem Tesco a My – vícepodlažní obchodní jednotky v centru 

velkých měst s širokou nabídkou zejména značkového oblečení, zboží pro volný čas, 

elektroniky, potřeb pro domácnost nebo bytového textilu a velkou samoobsluhou. 

- Expres – malé prodejny pro každodenní nákup základních potravin. 

 

Obchodní centra se nachází v Praze, Karlových Varech, v Ostravě, Opavě a Plzni. Základem 

úspěchu je naslouchat přáním svých zákazníků. Vize společnosti je založena na širokém 

sortimentu, vysoké kvalitě při nízkých cenách zboží, profesionální obsluze v příjemném 

prostředí a na neustálém zlepšování poskytovaných služeb. Společnost mimo jiné přísně dbá 

na dodržování norem kvality a šetrnosti k životnímu prostředí.  

Firma mimo jiné zastává zodpovědný přístup ke společnosti. Dlouhodobě se věnuje 

charitativní činnosti a aktivně působí v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2009 

založila Nadační fond Tesco, jehož hlavní náplní je podpora sociálně a zdravotně 

znevýhodněných osob, rozvoje zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. 

 

3.2 Historie obchodní společnosti 
Jack Cohen, vysloužilý voják z britského královského letectva, začal v roce 1919 prodávat ve 

stánku potraviny z přebytečných válečných zásob. O pět let později uvedl na trh první 

výrobek vlastní značky – čas Tesco. Tento název vznikl z jmen společníků T. E. Stockwella a 

Jack Cohen. V roce 1929 otevírá Jack Cohen svůj první kamenný obchod v severním 

Londýně a v roce 1932 se Tesco stává komanditní společností. Necelé dva roky na to, kupuje 

Jack Cohen v severním Londýně pozemek, na němž staví potravinový sklad. Zahajuje nový 

systém centrální kontroly zásob a zajišťuje provoz padesáti obchodních jednotek. Na český 

trh vstupuje v roce 1998. 

O kvalitě přístupu společnosti k zákazníkům svědčí nejen neustále rostoucí počet 

prodejen společnosti, ale i četná prestižní ocenění, která získala. Několikrát bylo Tesco 

oceněno za své služby odbornou i širokou veřejností. Společnost byla oceněna jako obchodník 

roku 2004, 2006 a 2007. Jako profesionál roku 2007 a jako zaměstnavatel roku 2008. V tentýž 
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rok obdržela firma celosvětově významnou cenu Energy Globe Award za výstavbu 

energeticky úsporného obchodu v Žatci. 

 
Podklady potřebné pro analýzu systému jsou získány vnitropodnikovým šetření. 

Konzultaci s odpovědnou manažerskou, studií vnitropodnikové směrnice a pomocí dotazníků. 

3.3 Způsoby kontroly a hodnocení ve společnosti 
 
 Na základě konzultace s manažerkou byly zjištěny tyto způsoby kontroly a hodnocení: 

 

Skenovací frekvence 

Tato frekvence nám v podstatě udává rychlost, s jakou pokladní pracuje. Východiskem je 

plánovaná skenovací frekvence, od které se odvíjí hodnocení rychlosti práce pokladní. 

Ukazatel je hodnocen denně a týdně viz příloha č.1. Na základě zjištěných výsledků jsou poté 

hodnoceni manažeři a ředitel obchodu. 

 

Prostoje 

Jedná se o dobu, kdy na pokladně nejsou žádní zákazníci. Pokladní v tuto dobru prakticky 

nemá co na práci, proto je v zájmu sledovat tento ukazatel a využívat tak volné pracovníky na 

jiném místě. (např. vybalování zboží, urovnávání zboží, sběr nákupních košíků z plochy 

apod.) Prostoje manažer získá prostřednictvím počítače, který neaktivitu pokladní 

zaznamenává viz příloha č.1. Celodenní vyhodnocení práce pokladní je obsaženo v příloze. 

 

Délka fronty 

„Délkou fronty“ se míní počet právě neobsluhovaných zákazníků čekajících ve frontě. Jako 

jednoho zákazníka bereme pro tyto účely i na příklad celou rodinu, avšak s jedním nákupem. 

Žádoucí je mít délku fronty dlouhou maximálně dva zákazníky. Je-li tento limit překročen, je 

manažer povinen obsadit další pokladny pracovníky s nákupní plochy. Tento ukazatel je 

sledován permanentně a to tak, že pokladní je počítačem nucena každých 15 minut tento údaj 

zadávat. Výsledky jsou následně hodnoceny celodenně. Viz příloha č. 2. 
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Kontrolní nákup VBS 

Tento nákup mají zaměstnanci VBS povinnost konat sedmkrát do týdne. Je již jen na jejich 

uvážení, zda tyto nákupy provedou v jeden den, či postupně během týdne. Nákup probíhá tak, 

že zaměstnanec VBS se převleče do svého civilního oblečení a jde fiktivně nakoupit. 

Významem tohoto nákupu je zjistit, zda pokladní zná veškeré pečivo, které je v obchodě 

k dostání, zná maximálně možné prodejní množství určitého sortimentu, nebo zda například 

nahlíží do uzavřených krabiček. Výsledky kontrolního nákupu se kontrolovaný okamžitě 

dozvídá a následně je vyzván podepsat protokol vyhodnocení nákupu viz příloha č.3. Jsou li 

výsledky jednotlivce u tohoto nákupu opakovaně nevyhovující, je nucen absolvovat pohovor 

se zaměstnanci VBS nebo s manažerem. 

 

Mystery shopper  

Tento kontrolní nákup provádí externista dvakrát do měsíce. Je to celková kontrola, která se 

zaměřuje na obchod z pohledu zákazníka. Předmětem kontroly je označení zboží, oblečení, 

ochota, znalost zaměstnanců. Celková čistota a přehlednost v obchodu, zda má zákazník 

k dispozici základní druhy potravin apod. Není výjimkou, že tato kontrola trvá i tři hodiny, 

takže o její důkladnosti není pochyb. Posledním hodnoceným je tedy i práce pokladních, u 

kterých se kontroluje jak rychlost, tak čistota pracovního prostředí, oblečení i přístup 

k zákazníkům. Na základě této kontroly je posuzován celý obchod a v rámci republiky 

porovnáván. 

 

3N 3P 

Za touto zkratkou se skrývá přístup pokladní k zákazníkovi. A to jednotlivě, zda zákazníka 

pozdraví, naváže oční kontakt, nabídne mu pomoc a nakonec řekne „na shledanou“. Kontrola 

probíhá tak, že kontrolor se postaví cca 3 až 4 metry od kontrolovaného a zaznamenává 

zpozorované výsledky do záznamového archu. Po ukončení je kontroly je zaměstnanec 

obeznámen s výsledky a záznamový arch následně podepíše viz příloha č.4. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

 

 

 

4 Srovnání teorie s praxí, odhalení chyb a návrh možného 
řešení 

 

4.1 Srovnání teorie s praxí (metodická část) 
 

4.1.1 Kontrola ve společnosti 
 

Na základě konzultace s manažerkou a studiem vnitropodnikové směrnice bylo zjištěno, 

že ve firmě probíhají jak kontroly přímé, a to např. 3N3P, kontrolní nákupy a kontroly 

prováděné pomocí kamerového systému, tak kontroly nepřímé v podobě podrobného 

výkaznictví, získaného pomocí počítačů.  

S kontrolami retrospektivními  se můžeme setkat v podobě vyhodnocených výsledků 

počítačem, kdy v podstatě hodnotíme výkony jednotlivých zaměstnanců zpětně. Tyto výkony 

jsou porovnávány s předchozím obdobím či s výkony ostatních zaměstnanců.  Průběžná 

kontrola se v této společnosti vyskytuje jako např. kontrola délky fronty, kdy nadřízení 

pomocí počítače, kde je délka fronty pokladními zadávána, mohou průběžně regulovat 

vytíženost zaměstnanců a reagovat takto na výkyvy množství zákazníků v obchodě. 

Předběžné kontroly mají v obchodě podobu kontrolních nákupů, kdy je v podstatě 

kontrolována připravenost zaměstnance na jakoukoliv podobu nákupu a lze takto předcházet 

ztrátám při možných budoucích omylech pokladních. 

Kontrola délky fronty je mimo kontroly průběžné také kontrola nepřetržitá, jelikož tuto 

délku jsou pokladní nuceny zadávat každých patnáct minut. Jako občasnou pravidelnou a 

současně i vnitřní kontrolu lze uvést kontrolní nákup a nepravidelnou vnější mysterry 

shopper, který v podstatě těží na momentu překvapení a na faktu, že ve firmě není jeho 

fyzická podoba známa. 

 

 

Kontroly ve společnosti takto pomáhají zaměstnancům zlepšit svůj současný výkon, 

poskytnout zpětnou vazbu a zjistit, co se od nich v podstatě očekává. 
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4.1.2 Hodnocení ve společnosti 
 
Pro hodnocení ve společnosti jsou nejpodstatnější kritéria, týkající se: 

 

- Množství odvedené práce 

- Počtu obsloužených zákazníku 

- Kvalita odvedené práce 

- Délka fronty 

- Iniciativa 

 

4.1.2.1 Přípravná fáze 
Přípravná fáze ve společnosti spočívá ve stanovení si požadovaného stavu. Tím je: 

 

- Neplnění délky fronty maximálně 10% z celkového množství denně 

- Plánovaná skenovací frekvence minimálně 1600 ks/hodinu 

- Plánované naskenované položky za daný časový úsek 600 položek/hodinu 

- Plánovaný nevyužitý čas maximálně 16% z celého dne 

- Plánovaná délka fronty musí být do 2 zákazníků 

 

 

Ve společnosti jsou splněny všechny zásady řádného hodnocení. Tedy: 

- Je prováděno písemně 

- Pravidelně 

- Opírá se o pozorování přímého vedoucího, který ho i provádí 

- Hodnotí se poslední období od posledního hodnocení 

- Hodnocení je projednáno se zaměstnancem a stvrzeno podpisem 
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4.1.2.2 Realizační fáze (metody hodnocení) 
 
Ve společnosti se setkáváme pouze s metodami orientovanými na pracovní výkon. 

  

Srovnání se standardním pracovním výkonem 

Srovnání pracovního výkonu se opírá o předem stanovené požadavky na výkon, které se 

vytyčují v přípravné fázi samotného hodnocení, jak bylo uvedeno výše. Výkony zjištěné u 

zaměstnance, které vygeneruje počítač, jsou poté porovnávány s požadovaným stavem. 

 

Metoda BARS se objevuje při hodnocení 3N3P, kdy přímý nadřízený hodnotí přístup 

zaměstnance k zákazníkům. Jeho ochotu napomoci zákazníkovi, poradit mu a samozřejmě 

jeho slušný pozdrav. Výsledky této kontroly jsou poté zapsány na záznamový arch, 

zkonzultovány se zaměstnancem a stvrzeny jeho podpisem. 

 

Metodu kritických p řípadů můžeme zpozorovat při vysokém výkyvu skutečnosti od 

požadovaného stavu. Takovýmto výkyvem může být ve zkoumaných podmínkách např. 

manko zaměstnance. O této nastalé situaci je zaměstnanec neprodleně informován a je vyzván 

ke konzultaci se svým nadřízeným. 

 
Hodnotící rozhovor se v této oblasti vyskytuje pouze zřídka kdy. Zaměstnanci jsou vesměs o 

výsledcích hodnocení informováni písemně a hodnotící rozhovor přichází v potaz pouze 

tehdy, jsou-li výsledky hodnocení příliš nežádoucí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření
 
Za účelem zjištění všeobecného mín

kontroly, bylo provedeno dotazníkové šet

respondentům předán dotazník s

podřízených (pokladních) a tři jejich nad

přiloženého průvodního dopisu j

 

4.2.1 Dotazníky určené zaměstnancům
 
 

 

Obchodní společnost Tesco provozuje sv

vidíme, že dvě pokladní pracují ve spole

je zaměstnána méně jak tři roky.

 

 

Z předchozího grafu je patrné že

méně spokojeni. Lépe řečeno nenašel se jediný respondent, který by byl s

nespokojený. 

 

jak dlouho pracujete ve společnosti?

jste spokojeni se průběhem hodnocení a kontrol?

Vyhodnocení dotazníkového šetření 

ní všeobecného mínění podřízených na jednotlivé způsoby hodnocení a 

kontroly, bylo provedeno dotazníkové šetření. Šetření bylo provedeno v březnu 2010, kdy byl 

edán dotazník s průvodním dopisem. Vyplňování dotazníků

ízených (pokladních) a tři jejich nadřízené (koordinátorky). Úplná verze dotazníku a 

vodního dopisu je uvedena v příloze. 

Dotazníky určené zaměstnancům 

nost Tesco provozuje svůj obchod v Opavě již sedmým rokem. Z

 pokladní pracují ve společnosti již od jejího počátku, ale pouze jedna pokladní 

ři roky. 

edchozího grafu je patrné že, zaměstnanci jsou s průběhem hodnocení a kontrol více 

eno nenašel se jediný respondent, který by byl s hodnocením p

2

3

1

jak dlouho pracujete ve společnosti?

více než 6

více než 3 

méně než 3

4

2

jste spokojeni se průběhem hodnocení a kontrol?
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soby hodnocení a 

březnu 2010, kdy byl 

ování dotazníků se zúčastnilo šest 

ízené (koordinátorky). Úplná verze dotazníku a 

 

 již sedmým rokem. Z grafu 

átku, ale pouze jedna pokladní 

 

hodnocení a kontrol více 

hodnocením přímo 

více než 6

více než 3 

méně než 3

spíše ano

ano

spíše ne

ne



 

 

 
 
Tento graf jasně naznačuje, že v

právě probíhá kontrolní nákup. Spokojenost s

faktem. Pakliže kontrolovaný ví, že kontrola práv

přizpůsobit a ovlivnit tak výsledky kontroly.

 

 

 
 
Dle výsledků odpovědí na výše uvedeném grafu je z

pokladní kontrolujícího znají, uniká této kontrole z

nákup, neboli mystery shopping kontroluje v

zákazníka. Kontrolující jako takový, by tedy na míst

být výsledek kontroly zkreslený.

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že na vaší pokladně právě probíhá kontrolní 

1

Znáte osoby z VBS, kteří kontrolní nákup dělávají?

uje, že většina kontrolovaných bezpečně ví, že na jejich pokladn

 probíhá kontrolní nákup. Spokojenost s průběhem kontrol pak může být ovlivn

faktem. Pakliže kontrolovaný ví, že kontrola právě probíhá, může své jednání této skute

t tak výsledky kontroly. 

výše uvedeném grafu je zřejmé, že díky faktu, že kontrolované 

pokladní kontrolujícího znají, uniká této kontrole z větší části její hlavní smysl. Kontrolní 

nákup, neboli mystery shopping kontroluje v daném obchodě kvalitu služeb a to z

Kontrolující jako takový, by tedy na místě kontroly neměl být znám, jinak m

být výsledek kontroly zkreslený. 
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3

1

0

Víte, že na vaší pokladně právě probíhá kontrolní 

nákup?

spíše ano

ano

spíše ne

ne

4

1

Znáte osoby z VBS, kteří kontrolní nákup dělávají?

spíše ano

ano

spíše ne

ne
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 ví, že na jejich pokladně 

ůže být ovlivněna tímto 

že své jednání této skutečnosti 

 

ejmé, že díky faktu, že kontrolované 

ásti její hlavní smysl. Kontrolní 

 kvalitu služeb a to z pohledu 

l být znám, jinak může 

spíše ano

spíše ne

spíše ano

spíše ne



 

 

Jste následně po ukončení nákupu písemně informování o svém výsledku?

 

 
 
Jelikož všichni respondenti odpov

nákupu nebyla porušena jedna ze zásad, a to, že záznam z

 

 
Projevili se chyby v kontrolním nákupu ve vašem hodnocení?

 

 
Jak z odpovědí vyplívá, případné chyby p

neprojevují, což se jeví jako hrubý nedostatek v

kontrola, má sice efekt pro nadř

ale nemotivuje zaměstnance ke zlepšení sou
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8
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6
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Jste následně po ukončení nákupu písemně informování o svém výsledku? 

 

Jelikož všichni respondenti odpověděli na tuto otázku kladně, znamená to, že p

nákupu nebyla porušena jedna ze zásad, a to, že záznam z kontroly musí být písemn

Projevili se chyby v kontrolním nákupu ve vašem hodnocení? 

 
 

řípadné chyby při kontrolním nákupu se v celkovém hodnocení 

neprojevují, což se jeví jako hrubý nedostatek v celkovém procesu hodnocení. Taková to 

kontrola, má sice efekt pro nadřízené, aby odhalily možné nedostatky ve svých pod

stnance ke zlepšení současného výkonu. 

ano ne

ano ne

 

33 

 

, znamená to, že při kontrolním 

kontroly musí být písemně.  

celkovém hodnocení 

celkovém procesu hodnocení. Taková to 

ízené, aby odhalily možné nedostatky ve svých podřízených, 



 

 

 
 
Na tomto grafu se ukazuje obdobný problém jako u kontrolního nákupu, a to, že kontrolované 

o průběhu kontroly vědí. A tento fakt m

zkreslovat.  

 
 

 
 
Zde jsou výsledky pro proces kontroly velice pozitivní. Ze še

více méně ví, že tato kontrola probíhá, zbylých p

znát jak důležitou roli hraje anonymita kontrolujícího. 

 
Máte hmotnou zodpovědnost?

 

Je patrné, že podřízení, jakožto pokladní, 

zodpovědnost. A jako takové tedy neru

Víte o průběhu tzv. kontroly 3N3P prováděné 

manažerkou nebo koordinátorkou?

Probíhá-li právě v obchodě kontrolní nákup 

externistou, víte o něm?

0
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6

8

Na tomto grafu se ukazuje obdobný problém jako u kontrolního nákupu, a to, že kontrolované 

dí. A tento fakt může do jisté míry výsledky prováděné kontroly 

Zde jsou výsledky pro proces kontroly velice pozitivní. Ze šesti dotazovaných pouze jedna 

 ví, že tato kontrola probíhá, zbylých pět odpovědělo negativně. Na tomto grafu je 

ležitou roli hraje anonymita kontrolujícího.  

Máte hmotnou zodpovědnost? 

 
 

ízení, jakožto pokladní, nemají ve firmě podepsanou hmotnou 

dnost. A jako takové tedy neručí za případné ztráty, přebytky ve své kase.

2

3

1

Víte o průběhu tzv. kontroly 3N3P prováděné 

manažerkou nebo koordinátorkou?

spíše ano

ano

spíše ne

ne

1

2

3

li právě v obchodě kontrolní nákup 

externistou, víte o něm?

ano ne
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Na tomto grafu se ukazuje obdobný problém jako u kontrolního nákupu, a to, že kontrolované 

že do jisté míry výsledky prováděné kontroly 

 

sti dotazovaných pouze jedna 

ě. Na tomto grafu je 

 podepsanou hmotnou 

ebytky ve své kase. 

spíše ano

spíše ne

spíše ano

ano

spíše ne

ne
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Stalo se vám už, že jste měli manko? 

 

 
 
 
Respondenti na tuto otázku odpověděli povětšinou kladně a to tak, že podstatná většina již 
manko měla, pouze jedna nikoliv. Tou světlou výjimkou může být pokladní, která ve firmě 
pracuje nejkratší dobu.  
 
Pokud ano, kolikrát? 

 

 
 
 
Z grafu vyplívá, že z respondentek, které v předchozí otázce odpověděli kladně, měli 2 manko 

méně než třikrát, dvě více než třikrát a jedna dokonce více než pětkrát.  
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Pocítitli jste manko ve svém hodnocení? 

 
 

 
 
 
Na tomto grafu je velmi patrný nedostatek procesu hodnocení vzniklý nepodepsáním hmotné 

zodpovědnosti. Jak bylo zjištěno při konzultaci s manažerkou služeb zákazníkům, která má 

tyto záležitosti na starost, podepsáním hmotné zodpovědnosti, by se zkomplikoval výkon 

práce jak nadřízených, tak podřízených. Před každým započetím výkonu práce a po jeho 

ukončení by byl zaměstnanec nucen zůstat na pracovišti a společně s nadřízeným přepočítávat 

stav kasy. Takto strávený čas by zaměstnancům musel být kompenzován. Z hlediska 

nadřízených je tento krok časově nemyslitelný, musela by být tímto úkonem pověřena jiná 

osoba, což opět celý proces velmi komplikuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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4.2.2 Dotazníky určené nadřízeným
 

 
Pouze jedna z oslovených respondentek je ve spole

vzniku společnosti v Opavě. Další dv

 
 

 
Je zřejmé, že pro nadřízené je celkově systém spravedlivý a objektivní.
 
Jste hodnoceni svými podřízenými?

 

 
Z grafu je vidět, že nadřízení nejsou hodnoceni svými pod

z teoretické části dozvěděli, by mohlo nad

2

0 Jak dlouho pracujete v Tescu?

Myslíte, že je proces

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Dotazníky určené nadřízeným 

oslovených respondentek je ve společnosti déle než šest let, tedy tém

ě. Další dvě jsou ve firmě déle než tři roky. 

Je zřejmé, že pro nadřízené je celkově systém spravedlivý a objektivní. 

Jste hodnoceni svými podřízenými? 

 

ízení nejsou hodnoceni svými podřízenými. Což jak jsme se 

li, by mohlo nadřízené velmi obohatit. Hodnocení svými 

1

Jak dlouho pracujete v Tescu?

Déle než šest let

více než tři roky

méně než tři roky

2

1

proces hodnocení a kontrol objektivní a 

spravedlivý?

spíše ano

ano

spíše ne

ne

ano ne
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nosti déle než šest let, tedy téměř od 

 

 

ízenými. Což jak jsme se 

ízené velmi obohatit. Hodnocení svými 

Déle než šest let

více než tři roky

méně než tři roky

hodnocení a kontrol objektivní a 

spíše ano

ano

spíše ne

ne
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podřízenými pomůže nadřízeným vidět svůj pracovní výkon z jiné perspektivy a může jim 

pomoci se zlepšit v oblastech, kde dříve chybu neviděli. 

 

Pokud ne, vadilo by vám, kdyby vás hodnotili? 

 

 
 
Jak se ukázalo, ačkoliv nadřízení hodnocení nejsou, tuto zkušenost by uvítali. Tento aspekt se 

jeví jako velmi pozitivní a jsou-li nadřízení takovému hodnocení otevřeni, měla by toho 

společnost využít a zkvalitnit si jak své nadřízené zaměstnance, tak vzájemné vztahy a 

vzájemnou spolupráci s jejich podřízenými. Protože mnohdy se zaměstnanci dostanou do 

situace, že jim na práci či přístupu jejich přímých nadřízených něco vadí a nemohou to 

dotyčnému díky své pracovní pozici říci. Dochází tak k mnoha zbytečným nedorozuměním a 

předsudkům vůči nadřízeným. 

Jste pro hodnocení proškoleni? 

 

 
 
Z výsledků vyplívá, že hodnotitelé pro tento výkon nejsou vůbec proškoleni. Přitom dobře 

zvolené školení by je mohlo připravit na případné nedostatky a chyby při hodnocení jako 

jsou: 

- Přílišná přísnost 

- Přílišná shovívavost 

- Tendence k průměru 

- Přihlížení k určitým jevům atd. 
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3
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Proškolení nadřízeným pomůže vyvarovat se těmto základním chybám, které většinou 

vyplívají z osobních preferencí a vnímání zaměstnanců hodnotitelem a neučiní tak z procesu 

hodnocení pouze rutinní záležitost. 
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4.3 Návrhy a doporučení 
 

Při detailní studii systému kontrol ve společnosti bylo zjištěno, že zaměstnanci jsou 

kontrolováni vskutku podrobně, avšak některé kontroly mohou díky své průhlednosti 

zkreslovat. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, podstatná většina ví o skutečnosti, že je 

v danou chvíli kontrolována, proto je velice pravděpodobné, že své chování v takové situaci 

přizpůsobí požadovanému stavu.  

Jistým řešením této situace by mohlo být nahrazení zaměstnanců VBS, kteří jsou již 

v obchodě známý, externistou a tzv. kontrolu „3N 3P“ provádět pomocí kamerového systému 

oproti stávajícímu osobnímu, kdy kontrolovaný kontrolora bezpečně vidí. 

Další závadou v současném procesu hodnocení je chybějící motivace zaměstnance zlepšit 

svůj stávající výkon. Zaměstnanec si je vědom, že ať už manko má, či kontrola, jež je na něm 

prováděna dopadne špatně, není postihován. Ve společnosti se řeší pouze prohřešek, který 

zaměstnanec udělá již po několikáté. Reakce na problém, by bylo vhodné nahradit prevencí, a 

to pomocí drobných bonusů. Volila bych drobnou odměnu pro pokladní, jenž bude mít 

všechny kontroly např. v měsíci nejlepší. Odměnu pro pokladní, která nebude mít např. celý 

rok manko a samozřejmě postihy pro nedbalé, např. postih za manko od určité výše. Tyto 

bonusy a postihy bych volila do tisíce korun, a to např. ve výši 500 Kč za nejlepší výsledky 

kontrol za daný měsíc.  

O zpětnou vazbu by nemusely být ochuzeny ani koordinátorky, které jak při 

dotazníkovém šetření uvedli, by hodnocení podřízenými uvítali. Otázky na hodnocené by 

mohly být ve znění: 

- Komunikuje váš nadřízený srozumitelných způsobem? 

- Je v kritických situacích příkladem? 

- Hodnotí výkony svých podřízených nehledě na sympatie? 

- Chválí za dobře provedenou práci? 

- Reaguje přecitlivěle? 

- Pomáhá ostatním učit se z chyb? 

- Dokáže stanovit priority? 

 

Na závěr bych doporučila proškolit hodnotitele. Znalost efektivního a nezaujatého hodnocení 

hodnotitelům, jak už z dotazníků vyplynulo, chybí. Po tomto proškolení, by možná 

hodnotitelé našli nový pohled na proces hodnocení a nestal by se pro ně pouze rutinou, ale 

důležitým krokem ke zlepšení efektivnosti práce. 
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5 Závěr 
Zaměstnavatelé si stále více uvědomují, že jejich zaměstnanci jsou nejdůležitějším 

zdrojem organizace. Společnosti se nemohou spoléhat pouze na to, že si své podřízené udrží 

jen pouhým dodržováním povinností vyplývajících ze zákona. Proces hodnocení a kontroly 

zaměstnanců je velmi důležitou součástí úspěchu a konkurenceschopnosti firmy. Povinností 

všech vedoucích pracovníků je spravedlivě a pravidelně hodnotit své podřízené. Schopnost 

objektivního hodnocení svých zaměstnanců je mimo jiné jednou ze základních odborných 

způsobilostí každého vedoucího pracovníka. Kontrola a následné hodnocení má nejen 

zjišťovat pracovní výsledky a chování zaměstnanců, ale má být také významnou motivací a 

získáním zpětné vazby od vedoucího pracovníka. K zajištění stanovených cíle je potřeba 

efektivního a fungujícího systému hodnocení. Pro splnění požadavků efektivního systému 

hodnocení je zapotřebí, aby o jeho způsobu fungování byly informování jak hodnocení, tak 

jejich hodnotitelé. Požadovaného efektu z hodnocení lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li 

nadřízení proškoleni o procesu hodnocení. Jinak se tato činnost stane jen administrativní 

zátěží.  V dnešní době celosvětové finanční krize jsou zaměstnavatele nuceni své zaměstnance 

propouštět, proto více než kdy dříve přihlíží k výsledkům hodnocení, aby jim ve firmě zůstali 

pouze výkonní a spolehliví lidé. Bohužel často se stává, že zaměstnavatelé jsou nuceni 

propouštět i ty nejlépe hodnocené zaměstnance, neboť pro ně nemají práci. Cílem mé 

bakalářské práce bylo zhodnotit systém hodnocení a kontroly práce zaměstnanců a jeho 

funkčnost a efektivnost ve společnosti Tesco stores, a.s. v Opavě na základě zpracování 

informací z literatury, konzultací s pověřenou manažerkou a dotazníkového šetření. 

Navrhnout doporučení a případné změny v tomto již fungujícím systému. Po zjištění a 

zhodnocení procesu kontroly a hodnocení jsem dospěla k závěru, že tento proces je z větší 

části funkční a vyhovuje potřebám společnosti. Svými návrhy a doporučením jsem se snažila 

přispět i k zvýšení jeho efektivnosti a zeleiminovat drobné nedostatky, které jsem objevila. 

Tímto považuji cíl své práce za splněný. 



 
 

 
 

Použité zdroje 
 

Česká literatura 
 
AMSTRONG M. [i] Řízení lidských zdrojů [/i] 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. 
ISBN 978-247-1407-3 
 
BLÁHA J., MASTECIUC A., KAŇÁKOVÁ Z. [i] Personalistika pro male a střední firmy [/i] 
1. Vyd. Brno: CP Books, a.s. 2005. 283 s. ISBN 80-251-0374-9 
 
DVOŘÁKOVÁ Z. A KOL. [i] Management lidských zdrojů [/i] 1. Vyd. Praha:C. H. Beck 
2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4 
 
DVOŘÁKOVÁ Z. A KOL. [i] Management lidských zdrojů [/i] 1. Vyd. Praha:C. H. Beck 
2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4 
 
FOOT M., HOOK C. [i] Personalistika [/i] 1753. Vydání Brno 2005: CP Books, a.s. 461 a. 
ISBN 80-7226-515-6 
 
HRONÍK F. [i] Hodnocení pracovníků [/i] 1. Vyd. Brno: Computer Press, 2002. 462 s. ISBN 
80-7226-515-6 
 
STÝBLO J. [i] Personální management [/i] 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 1993. 336 s. 
ISBN 80-85424-92-4 
 
ULRICH,D. [i] Mistrovské řízení lidských zdrojů.[/i] 1. vyd. Praha: Grada publishing 
a.s.,2009.266 s. přel. KOUBEK J. ISBN 978-80-247-3058-5 

Anglická literatura 
 
AMSTRONG M. [i] Strategic Human Resource Management [/i]–A Guide to action. Kogan 
Page, 2006. 164 s. ISBN 0-7494-4511-4 

Elektronické zdroje 
 
Fialová Irena. Hodnocení zaměstnaců [online]. 2006. [cit. 2010 – 03 - 10] Dostupné z: 
http://www.vema.cz/ftproot/pub/Dokumenty/hodnoceni_zamestnancu.pdf 
 
Informace o společnosti [online] c. 2003, [cit. 2010 – 04 - 02] Dostupné z:  www.itesco 
 
Kontrola zaměstnanců dle nového zákonu [online] c. 2009 [cit. 2010 – 02 - 10] Dostupné z:  
http://www.pracovnipravo.com/article/zpusoby-kontroly-zamestnancu-dle-noveho-zakoniku-
prace 
 
Způsob kontroly, který dovoluje zákoník práce [online] c. 2008 [cit. 2010 – 02 - 10] 
http://www.ipodnikatel.cz/kontrola-zamestnancu-primereny-zpusob-ktery-dovoluje-zakonik-
prace.html 



 
 

 
 

 

Seznam zkratek 

3N 3P – kontrola zaměřená na přístup k zákazníkům 

a. s. – akciová společnost 

Atd. – a tak dále 

Např. – na příklad 

Popř. – po případě 

VBS – veřejná bezpečnostní služba 
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