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Abstrakt 
 
 Bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu současného systému hodnocení 

zaměstnanců a jeho vazeb na další aktivity personálního řízení ve společnosti 

SUNGWOO  HITECH s.r.o. 

 V první části bakalářské práce jsou objasněny teoretické poznatky systému hodnocení, 

jeho cíle, metody a vazby k dalším personálním činnostem. Následující kapitoly popisují 

analyzovaný podnik a jeho současný stav hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování 

a  případné povyšování.  

 Poslední kapitola na základě srovnání teoretických poznatků a skutečnosti v podniku 

zjišťuje případné nedostatky v zavedeném systému hodnocení společnosti 

SUNGWOO  HITECH s.r.o. 
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Abstract 
 

Bachelor work targets the description and analysis of existing employee appraisal 

system and its connection to another activities of human resources control in the company 

SUNGWOO HITECH Ltd. 

 In the first part of bachelor work are explained theoretic findings of appraisal system, 

its objectives, methods and connections to another personnel activities. Following chapters 

describe analysed company and its present state of employee appraisal system, remuneration 

and possible promotion of employees. 

 Lost chapter based on comparison of theoretic findings with reality in the company is 

finding possible inadequacies in the established appraisal system of company 

SUNGWOO  HITECH Ltd. 
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ÚVOD 
 

 V dnešní moderní a přetechnizované době mají veškeré podniky na trhu zhruba stejné 

možnosti a příležitosti, zejména v oblasti technologií a IT systémů. Proto je důležité hledat 

jiná východiska, která by vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu. Jednou z možností 

je investovat do lidských zdrojů, které jsou spolu se znalostmi považovány za hlavní kapitál 

podniku. 

 Pouze motivovaní a kvalitní zaměstnanci zvyšují výkonnost a ekonomickou úspěšnost 

celé organizace. Proto se v posledních letech řízení lidských zdrojů stalo jednou 

z  nejdůležitějších oblastí řízení celé organizace. 

 Aby zaměstnanci úspěšně plnili předem stanovené pracovní cíle, musí jejich 

zaměstnavatelé vytvořit příjemné a motivující firemní prostředí. Motivovat zaměstnance lze 

různými způsoby, jedním z nich je spravedlivý a přehledný systém hodnocení.  

 Pravidelné hodnocení zaměstnanců napomáhá k otevřené komunikaci uvnitř podniku, 

vzájemnému sdílení firemních hodnot a principů. Dále umožňuje zaměstnanci rozpoznat jeho 

slabé a silné stránky, a tím se neustále zlepšuje jeho pracovní výkon. Aby byl systém 

hodnocení pro podnik opravdu účelný, musí být dokonale propracovaný a jeho cíle musejí být 

dosažitelné a akceptovány všemi zaměstnanci.   

 Pokud systém hodnocení není vhodně napojen na ostatní personální činnosti, zejména 

na odměňování, motivování či rozmisťování zaměstnanců, v krátkém časovém období ztrácí 

na efektivnosti a stává se tak zbytečným.  

Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických poznatků analyzovat 

a  zhodnotit současný systém hodnocení zaměstnanců ve firmě SUNGWOO HITECH s.r.o. 

a  jeho vazby na další aktivity personálního řízení. V případě zjištění nedostatků budou 

doporučena opatření ke zlepšení. Informace budou čerpány z odborné literatury, článků na 

internetu a z interních materiálů firmy.  Hlavními metodami, které jsou v této bakalářské práci 

použity, jsou analýza a srovnání.     
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1  ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 
 

Počátky personálního řízení se nacházejí již v období průmyslových revolucí, ale 

k největšímu rozvoji personálního řízení došlo ve 20. letech 20. století. Během let prošlo 

personální řízení třemi vývojovými stupni: [6] [10] 

 personální administrativa 

 operativní personální řízení 

 strategické řízení lidských zdrojů 

Personální administrativa 

 Je to historicky nejstarší pojetí personální práce. Počátky této etapy sahají do 10. let 

20. století. V tomto období byla personální práce chápána jako služba, zajišťující základní 

potřeby zaměstnancům – například zakládání kantýn a jiných zařízení. Těžištěm pracovní 

náplně byla administrativní práce spojená se zaměstnáváním lidí. Personální práce 

v organizacích měla pouze čistě pasivní roli.  

Operativní personální řízení 

 Počátky této etapy se začínají objevovat již před druhou světovou válkou zejména 

v podnicích s dynamickým a progresivním vedením. Vedení těchto podniků si začalo 

uvědomovat, že člověk je nevyčerpatelným zdrojem prosperity a konkurenceschopnosti 

podniku. V důsledku toho se začala prosazovat i aktivní role personální práce. Nevýhodou 

bylo, že personální práce v této vývojové etapě, věnovala málo pozornosti dlouhodobým 

a  strategickým cílům a měla spíše povahu operativního řízení.  

Strategické řízení lidských zdrojů 

 Tato koncepce vznikla v 50. letech 20. století ve vyspělých státech. Strategické řízení 

lidských zdrojů se stává součástí podnikové strategie. Na řízení lidských zdrojů mají podíl jak 

personalisté tak i všichni vedoucí pracovníci. Personální práce se stává páteří řízení 

organizace a vedoucí personálního útvaru bývá členem nejužšího vedení organizace. 
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1.1 Aktivity procesu řízení lidských zdrojů 

 Jak ukazuje obr. č. 1, proces řízení lidských zdrojů se skládá z následujících 

základních aktivit: 

 organizace (vytváření a rozvoj pracovních míst), 

 zabezpečení lidských zdrojů (plánování, získávání a výběr lidských zdrojů), 

 rozvoj lidských zdrojů (učení a rozvoj zaměstnanců a manažerů), 

 řízení odměňování (hodnocení práce, zaměstnanecké výhody), 

 zaměstnanecké vztahy (kolektivní pracovní vztahy, komunikace). 

 

 
 

Obr. č. 1: Aktivity řízení lidských zdrojů [1] 

 

  

Tato bakalářská práce se dále zabývá pouze hodnocením zaměstnanců, které dle 

Armstronga spadá do oblasti řízení odměňování.  
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1.2 Úkoly řízení lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů je jádrem a nejdůležitější oblastí celého podnikového řízení. 

Základním úkolem řízení lidských zdrojů je sloužit tomu, aby organizace byla výkonná a aby 

se její výkon neustále zlepšoval. [6] 

Lidské zdroje pro podnik představují ten nejcennější a zpravidla i ten nejdražší zdroj, 

který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti podniku. V mnoha firmách je často 

lidský kapitál jedinou konkurenční výhodou. [2] 
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2  TEORIE HODNOCENÍ 

 

V dnešní moderní době je hodnocení pracovníků považováno za jednu ze základních 

činností manažerů. Je to velice účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování 

pracovníků. [6] 

 

2.1 Definice hodnocení 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se 

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

pracovního místa či své role, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy 

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

do  styku; 

b) sdělováním výsledků jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto výsledků s nimi a  

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

napomoci. [6] 

 

2.2 Cíle hodnocení 

Hodnocení pracovníků může být zaměřeno na několik cílů najednou. Nelze se však 

zaměřit na všechny a stejnou měrou, protože by došlo k rozmělnění nasazení. Ztratilo by se 

tak zaměření na cíl. [4] 

 Mezi nejdůležitější cíle hodnocení řadíme: [4] 

  Monitorovat výkon v minulosti a díky tomu zlepšovat výkon v budoucnosti. 

 Motivovat zaměstnance, aby podávali co nejvyšší a nejkvalitnější výkon. 

 Identifikovat potenciál zaměstnance. 

 Vytvořit spravedlivý systém odměňování. 

 Poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu o tom, jak si v práci počíná. 

 Plánovat odborná školení a rozvoj zaměstnanců. 

 Rozhodovat o pracovním zařazení zaměstnanců. 
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2.3 Předpoklady úspěšného hodnocení zaměstnanců 

 Aby bylo hodnocení úspěšné a mělo pro organizaci přínos, musí být cíle systému 

hodnocení jasné, porovnatelné, dosažitelné a akceptovatelné. Obsah a kritéria hodnocení 

musejí být založeny na pečlivé analýze pracovních úkolů a tyto požadovaná a hodnocená 

kritéria musejí být v souladu s platnými zákony. Do přípravy hodnocení musejí být zapojeny 

obě strany. A na závěr musí být systém hodnocení soustavně zkoumán a vylepšován. [5] [6] 

 

2.4 Rozdělení hodnocení z hlediska času 

 Z hlediska času můžeme hodnocení pracovníků rozdělit na průběžné, příležitostné 

a  systematické. 

 Průběžné hodnocení je vykonáváno každodenně a je zaměřeno na bezprostřední 

pracovní výkon.  

 Příležitostné hodnocení je vyvoláno momentální potřebou, například 

při  vypracovávání pracovního posudku při ukončování pracovního poměru nebo při jiných 

momentech pracovní kariéry pracovníka 

 Systematické hodnocení probíhá v pravidelných periodách s přesně stanovenými 

kritérii. [9] 

 

2.5 Rozdělení hodnocení z hlediska způsobu provádění 

 Z hlediska způsobu provádění můžeme rozlišit hodnocení na formální (systematické) 

a  neformální.  

 Neformální hodnocení probíhá průběžně během vykonávání práce, hodnotí ho 

nadřízený pracovník. Jde vlastně o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným 

a  podřízeným. Má příležitostnou povahu, je determinováno pocitem a momentální náladou 

hodnotícího. Zpravidla nebývá zaznamenáváno a jen výjimečně bývá příčinou důležitého 

personálního rozhodnutí. 

 Formální hodnocení je racionální, standardizované, plánovité a probíhá 

v pravidelných intervalech (například 1x měsíčně, 1x ročně…). Je realizováno písemně 

a  výsledky tohoto hodnocení se zaznamenávají do osobních karet pracovníků, které slouží 

jako podklad pro další personální rozhodnutí. [6] 

 

Následující část bakalářské práce se zabývá pouze formálním hodnocením. 
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3 PROCES FORMÁLNÍHO HODNOCENÍ 
 

 Proces formálního hodnocení zaměstnanců má zhruba sedm fází, které lze rozdělit 

do  tří časových období. 

 

3.1 Přípravné období 

 Přípravné období je nejdůležitější fází hodnocení zaměstnanců, protože pokud systém 

hodnocení není dokonale připravený nebo nejsou správně formulovány jeho cíle, tak se celý 

proces hodnocení stává neefektivní a zbytečný. Přípravné období můžeme rozdělit 

do  následujících šesti fází, a to na stanovení pravidel a postupu hodnocení, analýzu 

pracovních míst, stanovení kritérií pracovního výkonu, volbu metod hodnocení, výběr 

hodnotitele a informování zaměstnanců o chystaném hodnocení. [6] 

 

3.1.1 Stanovení pravidel a postupu hodnocení 

 V tomto kroku se stanovují pravidla, postupy a zásady hodnocení zaměstnanců 

a  vytvářejí se formuláře využívané k hodnocení. 

 

3.1.2 Analýza pracovních míst 

 Aby bylo možno vytvořit si představu o typech výkonu na pracovních místech ale 

i  v organizaci jako celku, je nutno provést analýzu pracovního místa a nebo revizi 

již  existujícího popisu. Cílem analýzy je vytvoření tzv. popisu pracovního místa, které je pak 

podkladem pro efektivní přiřazení zaměstnanců na pracovní pozici. [6] 

 

3.1.3 Stanovení kritérií pracovního výkonu 

 Chceme-li posuzovat výkon zaměstnance, musíme nejdříve zvážit, která kritéria 

výkonu jsou přiměřená dané práci. Základním a univerzálním kritériem z hlediska kvality 

a  kvantity se sleduje pracovní výkon (např. prodej výrobků či služeb, množství vyrobených 

výrobků, kvalita výrobků, úrazovost…), dalšími kritérii, které se sledují je pracovní a sociální 

chování (např. hospodárnost, ochota přijímat úkoly, řádná docházka, ochota ke spolupráci, 

jednání s lidmi…) včasnost plnění úkolů. [6] 
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3.1.3.1 Pracovní výkon 

 Pojem pracovní výkon se vztahuje ke stupni plnění úkolů tvořících náplň práce 

určitého zaměstnance. Je výsledkem spojení a vzájemného poměru úsilí, schopností a vnímání 

úkolů. [6] 

 Úsilí - odraz motivace a týká se množství energie (fyzické nebo duševní) vynaložené 

při plnění úkolů. Je to proměnlivá veličina, která kolísá v souvislosti se stavem, 

v němž se pracovník momentálně nachází (např. nemoc, nálada), ale také v souvislosti 

s povahou úkolu. 

 Schopnosti - osobní charakteristiky zaměstnance používané při vykonávání práce. 

V čase se příliš nemění a jejich vývoj zpravidla nebývá dynamický. 

 Vnímání úkolů – míra pochopení role či úkolu. [6] 

 

Aby byl pracovní výkon úspěšný, je zapotřebí, aby byly všechny tři složky přítomny 

a  ve  správném poměru. [6] 

 

3.1.4 Volba metod hodnocení 

Výběr metody pro proces hodnocení je jednou z nejdůležitějších činností přípravných 

prací. Metod hodnocení zaměstnanců je poměrně hodně a navíc mívají ještě řadu variant, 

proto jsou zde uvedeny pouze metody, které se v praxi využívají nejvíce a to tedy: metoda 

volným popisem, metoda zařazování, párové srovnání, metody hodnotících škál, checklist, 

metoda BARS,  psychologické testy a dotazníky. [6] 

 

3.1.4.1 Metoda volným popisem 

Je to univerzální metoda. Je nejvhodnější pro hodnocení manažerů a tvůrčích 

pracovníků. Spočívá v tom, že hodnotitel podle předem daného seznamu položek hodnocení 

písemně popíše pracovní výkon hodnoceného. Nevýhodou je, že délka a obsah popisu není 

stejná u všech hodnotitelů, záleží na vyjadřovacích schopnostech hodnotitele. Dalším 

problémem může být, že hodnocení bude ovlivněno osobním vztahem hodnotitele 

k hodnocenému. [6] 
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3.1.4.2 Metoda zařazování 

Tato metoda je vhodná pro méně početné pracovní skupiny (max. 15 osob). Skupinu, 

která přesahuje více než 15 osob, nelze efektivně řídit a tedy ani hodnotit. Metoda je založena 

na principu seřazení hodnocených zaměstnanců podle vybraného kritéria od nejlepšího 

(nejvýkonnějšího) zaměstnance po nejhoršího (viz tab. 1). Je důležité si uvědomit, že nejlepší 

pracovník jednoho oddělení bude mít pravděpodobně zcela odlišné kompetence než nejlepší 

pracovník jiného oddělení a výkony obou pracovníků budou hodnoceny podle zcela odlišných 

kritérií. [9] 

 

Tabulka č. 1: Zařazování zaměstnanců podle počtu výrobků [9] 

 

Pořadí zaměstnanců Jméno Sledované 
kritérium:počet 

výrobků za 
sledované období 

Zařazení do skupiny 
A=nad 10 000,B= 

8000-10 000, C=pod 
8000 

1. Altera Jiří 10 500 A 

2. Bouchal Jan 10 453 A 

3. Coufalová Marie 9 000 B 

4. Dudová Alžběta 7 432 C 

5. Erbst David 7 200 C 

 

 

3.1.4.3 Checklist 

Je to vlastně dotazník, který předkládá určité formulace týkající se pracovního chování 

zaměstnance. Posuzovatel označuje, zda je určitý typ chování v pracovníkově výkonu 

přítomen či nikoliv (zpravidla se označuje buď odpověď ano nebo ne). Odpovědi 

vyhodnocuje specialista v personálním útvaru a při vyhodnocování může být jednotlivým 

formulacím přisuzována různá váha. Metoda vyžaduje důkladnou přípravu a je časově 

náročná. Obtížnější je i proškolení hodnotitelů. [6] [7] 

 

3.1.4.4 Párové srovnání 

Zaměstnanci jsou na základě určitého kritéria srovnávání se všemi 

ostatními  zaměstnanci z dané pracovní skupiny. Při každém srovnání jednoho páru přidělíme 
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„vítěznému“ zaměstnanci jeden bod. Takto postupujeme, dokud není porovnán každý 

s každým. Součtem bodů ve všech srovnáních získáme pořadí hodnocení. Zaměstnanec, který 

získal nejvíce bodů, je považován za nejlepšího (viz tab. 2) [9] 

 

Tabulka č. 2 : Ukázka metody párového srovnání [9] 

 

Hodnocená 
kompetence: 
spolupráce 

Altera 
Jiří 

Bouchal 
Jan 

Coufalová 
Marie 

Dudová 
Alžběta 

Erbst 
David 

Body Pořadí 

Altera Jiří X 1:0 1:0 1:0 0:1 3 2. 

Bouchal Jan 0:1 X 1:0 1:0 0:1 2 3. 

Coufalová 
Marie 

0:1 0:1 X 1:0 0:1 1 4. 

Dudová 
Alžběta 

0:1 0:1 0:1 X 0:1 0 5. 

Erbst David 1:0 1:0 1:0 1:0 X 4 1. 

 

3.1.4.5 Metody hodnotících škál 
Tato metoda je časově nenáročná. Vyplňování a interpretace výsledků je poměrně 

jednoduché, proto se v praxi velice hojně využívá. Jednotlivé aspekty práce se hodnotí zvlášť 

(např. chování, výsledky práce, vztahy atd.). Hodnotící škály mohou mít podobu: [9] 

 Numerická – sledovaná charakteristika je popsána pomocí číselných hodnot. 

Význam jednotlivých číselných hodnot bývá komentován slovně. Typickým 

příkladem je školní klasifikace (1- nejlepší, 5- nejhorší). Nejčastěji se počet hodnot 

pohybuje mezi 2-10.  Při vytváření hodnotící škály zvažujeme, zda použijeme sudý 

(nemá střední hodnotu) nebo lichý počet hodnot.  

 Grafická – umožňují hodnotit jemnější rozdíly mezi pracovníky pomocí kontinuální 

linie (např. 0-100%). Pro lepší přehlednost a porozumění označujeme na grafických 

škálách pomocí čísel jednotlivé hodnoty (neměly by přesáhnout počet 10) 

a  doplňujeme je slovními popisy.  

 Hodnotící se slovním popisem – mají velmi podrobný popis jednotlivých stupňů 

a  přesně definují rozdíly mezi stupni. Využívají se při hodnocení výkonu 

či  hodnocení kompetencí.  
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Metoda hodnotících škál je univerzálně použitelná i pro účely sebehodnocení. V praxi to 

je nejčastěji používaný způsob hodnocení. Mezi hlavní nedostatky této metody patří, že 

jednotlivé stupně mohou být nejasně slovně popsány, vzájemně se budou překrývat nebo je 

nevhodně zvolen počet stupňů. 

 

3.1.4.6 Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) 

Metoda BARS vychází z toho, že požadované pracovní chování zajišťuje efektivní 

vykonání práce. Je to určitá varianta checklistu nebo hodnotící stupnice. Tato metoda není 

zaměřena na výsledky práce, ale na pracovní chování, proto hodnotí přístup k práci, 

dodržování určitého pracovního postupu a účelnost výkonu. Hodnotí se podle klasifikační 

stupnice, kterou vytvářejí vedoucí pracovníci společně s podřízenými. Díky tomu se zvyšuje 

pravděpodobnost, že hodnocení bude pro pracovníky přijatelné a bude vytvořena dostatečná 

zpětná vazba na jejich pracovní výkon. Nevýhodou této metody je časová náročnost. [6] 

 

3.1.4.7 Psychologické testy a dotazníky 

Psychologické testy a dotazníky poskytují informace o osobnosti hodnoceného, tedy 

o  jeho vlastnostech, schopnostech, postojích a hodnotách. Většinou jsou součástí jiných 

hodnotících metod, například assessment centre. Nejčastěji se psychologické testy dotazníky 

využívají při výběru a přeřazování zaměstnanců a pro účely rozvoje. Nevýhodou je náročnost 

na interpretaci výsledků. [9] 

 

3.1.5 Výběr hodnotitele 

 Hodnocení pracovníků může provádět: [6] 

Přímý nadřízený – je to nejkompetentnější osoba pro hodnocení zaměstnanců. 

Důvěrně zná úkoly pracovního místa a práci svých podřízených, podmínky, za nichž pracují 

a  také často i jejich zázemí, které může ovlivňovat práci zaměstnance. Provádí závěrečné 

vyhodnocování všech podkladů hodnocení a poskytuje tak zaměstnanci zpětnou vazbu na jeho 

výkon. Provádí formální i neformální hodnocení. Hrozí zde nebezpečí nedostatečné autority. 

Nadřízený přímého nadřízeného – často funguje jako ověřovatel a schvalovatel 

hodnocení přímého nařízeného nebo může hodnocení provádět zcela sám a zamezuje tak 

nebezpečí nedostatečné autority přímého nadřízeného. Toto hodnocení je vhodné při 
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povyšování či odměňování. Jeho nevýhodou může být nedostatek kontaktu s jednotlivými 

zaměstnanci a může jít o hodnocení z příliš velkého odstupu. 

Pracovník personálního útvaru – využívá se tehdy, když není k dispozici přímý 

nadřízený (např. při maticové organizační struktuře, právnických firmách nebo v nestabilních 

výzkumných týmech). V praxi se toto hodnocení často nevyužívá. Obtížně se organizuje a je 

založeno na získaných podkladech různé kvality. 

Externí hodnotitel – použitelné pro hodnocení jen některých aspektů pracovního 

výkonu nebo potencionálu zaměstnance. Prováděno například psychologem. 

Zákazníci – používá se zpravidla v případech, kdy se zaměstnanec bezprostředně 

stýká se zákazníkem nebo kdy lze snadno identifikovat určitý výrobek či službu s konkrétním 

zaměstnancem. Mezi jeho nebezpečí patří, že nespokojenost zákazníka s výrobkem či 

službou  se transformuje do kritiky do pracovního výkonu zaměstnance. Dalším nebezpečím 

je to, že zákazník je k provádění hodnocení častěji stimulován v případě nespokojenosti než 

spokojenosti. To znamená, že pravděpodobnost, že se vyskytne častěji negativní, neobjektivní 

a nespravedlivá hodnocení, je vysoká. Proto by se tato hodnocení neměla opírat o personální 

rozhodnutí. 

Spolupracovník – spolupracovníci znají povahu práce, pracovníka i jeho výkon, proto 

je toto hodnocení poměrně spolehlivé. Spolupracovníci jsou však málokdy ochotni se 

v hodnocení angažovat. 

Podřízený – v praxi se využívá poměrně málo. Je vhodné pouze tehdy, když podřízení 

důvěrně znají povahu práce svého nadřízeného. Hodnocení nejčastěji bývá zaměřeno 

na  chování svého nadřízeného. Hrozí velké riziko „vyřizování si účtů“ podřízených 

zaměstnanců se svým nadřízeným.  

Sebehodnocení – v poslední době vzrůstá jeho význam a míra využívání. Je vhodné 

jako příprava zaměstnance na hodnotící rozhovor nebo jako pilotní akce před pravidelným 

formálním hodnocením (slouží ke zlepšení jeho obsahu i průběhu, odstraňují se v něm vlivy 

interpersonálních vztahů na hodnocení). Nejčastěji má formu zprávy o výsledcích práce nebo 

formu hodnotícího formuláře. Velkou nevýhodou je, že lidé často nejsou schopni objektivně 

hodnotit sami sebe. 

Metoda 360° - do hodnocení se zapojuje tři a více hodnotitelů (přímý nadřízený, 

kolegové, hodnocený, zákazník, dodavatel…). Názory hodnotitelů jsou anonymní. Hodnocení 

jednotlivých hodnotitelů probíhá ve vymezeném časovém období zcela nezávisle na sobě. 

Hodnotí se obvykle prostřednictvím internetu nebo intranetu. Zpracování výsledků provádí 
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personální firma, tyto výsledky slouží jako podklad pro hodnotící rozhovor a následný plán 

rozvoje.  

Assessment centre – je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr 

zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Termín Assessment centrum je možno přeložit 

do  češtiny jako hodnotící centrum nebo diagnosticko-výcvikový program. Množství 

a  náročnost použitých metod odpovídá kritériím, která byla pro hodnocení účastníků 

stanovena. Hlavním rysem Assessment Centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují 

kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. 

Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy - rozhodují 

se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů 

a  vytvořit si tak komplexní náhled. Tuto metodu je vhodné použít hlavně v těch případech, 

kdy špatné rozhodnutí může způsobit firmě velké ztráty. Jedná se hlavně o tyto pracovní 

pozice: vysoké manažerské pozice,  pozice úzce specializované (dispečeři, piloti), pozice, 

na  které se hlásí velké množství uchazečů a je třeba rychle eliminovat nevhodné, pracovníci, 

kteří jsou v přímém kontaktu s klientem (obchodní pozice, call centra). [13]  

Nevýhodou tohoto hodnocení je, že assessment centre informuje o momentálním 

výkonu zaměstnance v uměle vytvořených podmínkách a ten nemusí nutně korespondovat 

s výkonem v reálné situaci. [6] 

 

3.1.6 Informování pracovníků o chystaném hodnocení 

 O připravovaném hodnocení by měli být pracovníci včas informováni. Měli by znát 

jeho účel a kritéria, ale také normy pracovního výkonu a jaký výkon se od nich očekává. 

 

3.2 Období získávání informací a pořízení dokumentace 

V této fázi hodnotitel podle předem zvolené hodnotící metody (viz 3.1.4) získává 

informace o výkonech zaměstnanců. Průběh hodnocení zaměstnance hodnotitel zaznamenává 

a monitoruje prostřednictvím protokolu. Dokumentace by se měla pořizovat jednotným 

způsobem a měla by být i ukládána (např. v elektronické či tištěné podobě), aby byla 

k dispozici pro pozdější potřeby manažerů či personálního útvaru. [6] 
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3.3 Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu 

 V této fázi se porovnávají skutečné výsledky práce s normami výkonu či očekávanými 

výsledky práce, chování pracovníků se standardními požadavky na chování a schopnosti 

a  další vlastnosti pracovníků s požadavky pracovního místa, jeho specifikací. Výstupy této 

fáze také musejí mít písemnou podobu. [6] 

 

3.3.2 Sdělování výsledků hodnocení - hodnotící rozhovor 

 V této fázi se výsledky hodnocení jednotlivým pracovníkům sdělují a projednávají 

se  s nimi. Jelikož mají pracovníci právo se k výsledkům vyjádřit, je vhodné jim poskytnout 

jejich hodnocení v písemné formě určitou dobu před hodnotícím rozhovorem.  

 Hodnotící rozhovor je oficiální, formální setkání, které slouží k nalezení způsobu 

nápravy nedostatečného výkonu či některých problémů, které se při hodnocení objevily, 

popřípadě k zvážení dalších důsledků hodnocení jako je například odměňování, změna 

zařazení, vzdělávání či plánování kariéry. Hodnotící rozhovor vede zpravidla bezprostřední 

nadřízený hodnoceného pracovníka. 

 Mimořádný význam má volba stylu rozhovoru. Ten se může pohybovat od výrazné 

dominance hodnotitele až ke stylu, kdy se hodnotitel a hodnocený aktivně podílejí 

na  rozhovoru jako rovnoprávní. Rozhovor, kdy výrazně dominuje hodnotitel (sdělovací typ 

rozhovoru), je zpravidla kontraproduktivní. Nanejvýš hodnoceného pouze informuje. 

Nejvhodnější typ rozhovoru je plně spolupracující rozhovor, který z hodnotitele 

a  hodnoceného vytváří rovnoprávné partnery hledající řešení. 

 Jedním z předpokladů úspěšného hodnotícího rozhovoru je pečlivá příprava 

hodnotitele a pečlivá příprava prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává. Dále je třeba zajistit, 

aby žádná ze stran rozhovoru nebyla rušena, vyhradit si na rozhovor dostatek času a uspořádat 

scénu tak, aby již rozesazení účastníků signalizovalo, že tu jde o partnerství (oba účastníci by 

měli sedět vedle sebe). [6] 

 

 Při hodnotícím rozhovoru by se měly uplatňovat tyto zásady: [6] 

 Výslovně zdůraznit, že účelem rozhovoru je snaha pomoci hodnocenému. 

 Nechat hodnoceného mluvit. 

 Povzbuzovat jej k sebehodnocení. 

 Zabývat se výkonem během celého roku. 
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 Žádná překvapení- nezačít s kritikou. 

 Pochválit všude, kde to je jen možné a vhodné, pochvalou začít. 

 Zaměřit se na práci a aktuální pracovní výkon, nikoliv na osobu hodnoceného. 

 Být pozitivní, kritizovat konstruktivně. 

 

3.4 Chyby při hodnocení 

U hodnocení pracovníků velmi silně hrozí nebezpečí subjektivismu, nevhodný výběr 

kritérií a metod hodnocení. Dále již kromě zmíněného špatného výběru metod, kritérií 

a  nepřihlížení k objektivním vlivům patří mezi nejčastější chyby při hodnocení 

pracovníků:  [6] [9] 

 

 Přílišná shovívavost – je to případ, kdy jsou hodnocení pracovníci výrazně 

zkoncentrováni na pozitivním konci stupnice, místo aby byli spíše rozptýleni po celé stupnici 

hodnocení. 

 Přílišná přísnost – je to opačný případ přílišné shovívavosti. 

 Tendence k průměrnosti – je to případ, kdy jsou všichni nebo většina průměrní 

a  nikomu není zdánlivě ublíženo, nikdo není příliš vyzdvihnut. Výsledkem je, že se to lepších 

pracovníků dotkne a demotivuje je to, horší pracovníci nabudou dojmu, že je všechno 

v pořádku a nebudou se tedy snažit o zlepšení. 

 Chyba kontrastu – hodnotitel nesrovnává pracovní výkony požadované u dané 

pracovní pozice, ale s požadavky na sebe sama.  

 Efekt nedávnosti – hodnotitel je ovlivněn nejaktuálnějším chováním jedince. 

 Předsudky – hodnotitel má předsudky o určitých skupinách lidí (např. o ženách) nebo 

etnikách. 

 Projekce – hodnotitel má tendenci vidět na druhých své vlastní chyby.  

 Halo efekt – případ, kdy se nechá hodnotitel unést některým pozitivním či negativním 

rysem hodnoceného (první dojem, vystupování, vzhled…) a pod tímto vlivem hodnotí 

i  ostatní vlastnosti či složky pracovního výkonu pracovníka. 

 Nestejná náročnost a nestejný přístup k hodnocení uplatňovaný jednotlivými 

hodnotiteli – pracovníci porovnávají přístupy jednotlivých hodnotitelů a ti, kteří mají dojem, 

že byli hodnoceni těmi přísnějšími, mívají pocit nespravedlnosti a nespokojenosti.  

 Negativní postoj hodnocených pracovníků k hodnocení – hodnocení pracovníci 

mají dojem, že se hodnocení provádí jenom proto, aby jim způsobilo těžkosti.  
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 Všechny tyto chyby jsou v rozporu se smyslem a účelem hodnocení pracovníků, 

znemožňují srovnatelnost hodnocení v různých částech organizace a narušují úspěšné 

provádění personálních činností, které se o hodnocení opírají.   

 

3.5 Vazby hodnocení k jiným personálním činnostem 

 Hodnocení pracovníků má četné vazby s řadou dalších personálních činností. Mezi 

tyto personální činnosti patří: [6] [10] 

 

1. Odměňování - determinuje tarifní zařazení pracovníka, výši jeho mzdy či platu 

a  odměn. Úroveň, přiměřenost a spravedlivost odměňování má výrazný dopad na pracovní 

výkon a pracovní chování pracovníků. Aby byl systém odměňování pro zaměstnance 

motivující, měl by být spravedlivý a transparentní. 

2. Rozmisťování zaměstnanců – jedná se zejména o povyšování, převedení 

či  přeřazení zaměstnanců na jinou pracovní pozici, propouštění a penzionování.  

3. Vzdělávání a rozvoj pracovníků - přispívá k odvádění požadovaného pracovního 

výkonu.  

4. Nábor a výběr zaměstnanců - je spojen s hodnocením požadovaných kompetencí 

uchazečů o danou pozici a po obsazení pracovní pozice novým zaměstnancem také následně 

s hodnocením zácviku. Kvalitně provedený nábor a výběr nových zaměstnanců 

a  propracovaný systém zácviku zvyšuje pravděpodobnost úspěchu zaměstnance na nové 

pozici a podávání očekávaných výkonů. [4] 

5. Personální plánování – je založeno na předvídání vývoje potřeb zaměstnanců 

a  slouží k tomu, aby měl podnik v současnosti i budoucnosti dostatek pracovních sil.  

6. Analýza pracovních míst – je to základní stavební kámen pro tvorbu vhodného 

systému hodnocení a odměňování. Tvorba popisu pracovních míst je časově náročná, 

ale  máme-li v organizaci vytvořeny kvalitní, funkční a aktuální popisy pracovních pozic, jsou 

základy pro tvorbu systému hodnocení z  50% hotovy. 

7. Péče o pracovníky – významný motivátor, který se odráží v úrovni výkonu 

pracovníků.  
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4  PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

SUNGWOO HITECH s.r.o. je výrobní společnost, která byla založena v Koreji již 

v roce 1977. Základní vizí společnosti je vybudovat jednu z nejsilnějších dodavatelských 

společností světa. Díky strategickému rozhodnutí vedení společnosti usadit se ve středu 

Evropy byla v roce 2005 založena nová pobočka také v České republice, která se nachází 

v průmyslové zóně města Ostravy - Hrabové.  Další pobočky společnosti jsou v Číně, Indii, 

Rusku a na Slovensku. 

SUNGWOO HITECH s.r.o. byla v roce 2005 oceněna společností Czech Invest jako 

„Investor roku 2005“ a v kategorii za největší ekonomický přínos ve výrobních investicích 

získala 1. místo. [11] 

 

4.1 Firemní kultura 

Firemní kultura je definována jako komplex aktivit a vnějších i vnitřních znaků 

typických pro konkrétní společnost. Jejím úkolem je vytvořit pro zaměstnance pracovní 

prostředí, které umožní zaměřit co nejvíce lidské energie, talentu a kreativity pro dosažení 

společných firemních cílů a spokojenosti zákazníků firmy. Odlišuje jednu společnost od druhé 

a často se jedná o nevyslovené, implicitně stanovené normy. [11] 

 Ačkoliv se svět globalizuje, Korejci stále velmi silně uctívají svou tradici, historii 

a  jsou velmi loajální a oddaní své firmě. Pro korejské manažery je typická velmi vysoká 

pracovní morálka, denně pracují 12-14 hodin a často zůstávají v práci i o víkendech.

 Všichni zaměstnanci korejských společností tvoří takzvanou firemní rodinu, která se 

stmeluje pomocí různých firemních společenských akcí. Nejinak je tomu 

i  u  SUNGWOO  HITECH, které například zorganizovalo Jachtařskou školu, nohejbalové 

a  fotbalové turnaje. 

 

4.1.2 Korejské tradice při obchodním jednání 

Základem každé korejské společnosti je pevně hierarchicky uspořádaná organizační 

struktura. Platí, že čím je člověk starší, tím je ve společnosti váženější. Obchodní jednání tedy 

vždy zahajuje společensky i profesně váženější osoba.  

 Při obchodním jednání, na rozdíl od západních zemí, není zvykem si při pozdravu 

podávat ruce, ale pouze mírně uklonit hlavu. Následuje obřad výměny vizitek, které by měly 
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být předávány a přijímány oběma rukama. Je to projev úcty druhé osobě. Na korejských 

partnerech nejsou většinou znát jejich pocity ani záměry, za každých okolností se snaží 

„neztratit tvář“.  

 Pro utužení vztahů je vhodné vždy přijmout pozvání na večeři či oběd. Absolutně 

urážející je pro Korejce smrkání na veřejnosti, nošení špinavé obuvi nebo obuvi s otevřenou 

špičkou. [14] [15] 

 

4.2 Výrobky a výrobní proces 

Ve společnosti SUNGWOO HITECH se vyrábí základní části karosérií, které po jejich 

kompletaci u odběratele tvoří skelet karoserie. Výhradními odběrateli jsou automobilky 

KIA  Motors Slovakia a HYUNDAI Motor Manufacturing Czech.  

Veškeré výrobky jsou vyráběny podle norem ISO řady 9000, zároveň ale 

s  dynamickým rozvojem automobilového průmyslu a rostoucími požadavky na jakost 

a  bezpečnost výrobků byly vytvořeny a implementovány samostatné normy se zvláštními 

požadavky na automobilový průmysl (např. QS 9000 – automobilky v USA, VDA řady 6.1 

pro německé výrobce, EFQM ve Francii a AVSQ v Itálii). [11] 

 

Výroba jednotlivých částí karosérií osobních automobilů probíhá v následujícím 

sledu:  [11] 

 Výroba jednotlivých polotovarů pro lisování (stříhání na tabulových nůžkách 

nebo  vysekávání ze svitků plechu ve formách na lisu). 

 Lisování dílů ze kterých se skládají produkty SUNGWOO HITECH s.r.o. (lisování se 

provádí ve třech až pěti krocích na lisech o síle 250 t až 2300 t). 

 Na vylisované díly se odporovou metodou navařují matky a šrouby. 

 Poté jsou jednotlivé díly založeny do tzv. jigů, které zajistí jejich přesnou vzájemnou 

polohu a pak se pomocí mobilních zařízení spojí bodovými sváry. Tím vzniknou 

sestavy k další kompletaci.  

 Konečná montáž částí karoserií se provádí v robotizovaných montážních linkách. 

Spojování jednotlivých částí je prováděno bodovými sváry nebo svařováním 

v ochranné atmosféře. 
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4.3 Organizační struktura společnosti 

 Organizační struktura je striktně hierarchická. V čele společnosti stojí prezident. 

Společnost je rozdělena na tři hlavní divize - divize řízení, divize lisů a divize výroby. 

Jednotlivé divize se dále dělí na jednotlivá výrobní či nevýrobní (administrativní) oddělení. 

Každé oddělení má svého korejského, popř. českého vedoucího (viz příloha č. 1). 

 

4.4 Struktura zaměstnanců 

Ke dni 22. 2. 2010 společnost zaměstnává 1387 zaměstnanců, z toho 1306 

zaměstnanců pracuje na dělnických pozicích a zbytek pracuje v administrativě. 76% 

zaměstnanců jsou muži. Průměrný věk u mužů je 31 let, u žen 36 let. V následujícím grafu je 

v procentech znázorněna vzdělanostní struktura zaměstnanců. 

 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců v procentech

17,5

51,1

28,5
0,22,74

VŠ
VOŠ
SŠ s maturitou
Vyučeni 
Základní vzdělání

 
 

Graf č. 1: Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

 

4.4.2 Pracovní pozice  

 Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4.4, pracovní pozice zaměstnanců 

jsou  rozděleny na dělnické a administrativní: 

 

 Dělnické profese 

Dělnické pozice jsou rozděleny do 5 úrovní: 

o Junior Operátor 
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o Operátor  

o Senior Operátor 

o Team Leader 

o Supervizor 

   

Tyto pozice jsou dále mzdově diferencované podle kvalifikace a délky zaměstnání. 

 
 Administrativa 

 Administrativní pracovní pozice se dělí na tři stupně: 

o Asistent 

o Specialista 

o Manažer 

  

Tyto pozice jsou taktéž mzdově diferencované.       
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5 SYSTÉM HODNOCENÍ  
 

Cílem hodnocení zaměstnanců ve společnosti SUNGWOO HITECH je motivovat 

zaměstnance, podporovat jejich žádoucí chování a posílit hrdost zaměstnanců na svou 

pracovní pozici v rámci společnosti. [11] 

V této kapitole jsou popsány dva systémy hodnocení, které na sebe navazují. Měsíční 

hodnocení mimo jiné určuje výši měsíčního bonusu, který je zaměstnanci připočítáván k jeho 

základní mzdě. Základní mzda zaměstnance je definována jeho pracovním zařazením, 

přičemž pracovní pozice jsou rozděleny do jednotlivých mzdových kategorií od pozice Junior 

Operátor až k pozici Supervizor pro dělnické pozice, pro administrativní pozice pak Asistent 

až Manažer (viz kapitola 4.4.1).  

Na měsíční hodnocení navazuje roční hodnocení, které vychází z předešlých dvanácti 

měsíčních hodnocení.  

Pokud společnost vykazuje příznivé hospodářské výsledky, zavádí ještě pololetní 

hodnocení zaměstnanců, které taktéž vychází z dosaženého hodnocení za jednotlivé měsíce 

předešlého pololetí. Díky tomu může společnost vyplatit svým zaměstnancům 

tzv.  „Letní“ a  „Vánoční“ bonus. 

Aby byla vidět provázanost systému hodnocení na další aktivity personálního řízení, 

jsou na závěr kapitoly velmi zjednodušeně popsány systémy odměňování a profesního růstu.   

 

5.1 Postup měsíčního hodnocení 

Pro dělnické a kancelářské pozice jsou vytvořeny dva rozdílné měsíční bonusové 

programy, které úzce navazují na systém odměňování. 

 

5.1.2 Měsíční bonusový program pro dělnické pozice 

Výše měsíčního bonusu se odvíjí od pracovní pozice zaměstnance. Bonusová složka 

tvoří zhruba 30% z celkové odměny v daném měsíci tzn., že zbylých 70% tvoří základní mzda.  

U měsíčního bonusu se hodnotí dva aspekty – kvalita docházky (váha 70% z bonusu) 

a  30% z bonusu tvoří hodnocení pracovního výkonu, dodržování standardů 

„3J  5S“ a  dodržování pravidel bezpečnosti práce. 
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 Kvalita docházky (70%) - docházka zaměstnanců je hodnocena dle jednotlivých 

kalendářních týdnů 

 Ostatní (30%)  

o Pracovní výkon – výkon je hodnocen podle norem, pravidel a standardů 

jednotlivých pracovišť daných oddělení. 

o Standardy „3J5S“ – tyto standardy označují korejský systém hodnocení. Standard 

„3J“ znamená být na daném místě, se správným materiálem a v požadovaném 

množství. Standard „5S“ označuje vlastní organizovanost, pořádek, úklid, čistotu 

a   pracovní návyky jednotlivce. 

o Dodržování pravidel bezpečnosti práce 

 

Dodržování standardů „3J5S“, pracovní výkon a dodržování bezpečnosti práce hodnotí 

přímý nadřízený zaměstnance. Hodnotící listy s výsledky hodnocení se zasílají HR oddělení. 

HR oddělení k výsledkům dopisuje stav docházky. Tyto hodnoty jsou pak podkladem 

pro  roční hodnocení.   

 

5.1.3 Měsíční bonusový program pro administrativní pozice 

U administrativních pozic se hodnotí tři aspekty – pracovní výkon (váha 40% 

z  bonusu), týmová spolupráce (váha 30% z bonusu) a loajalita (zbylých 30%).  

 

 Pracovní výkon (40%) – hodnotí se jak z hlediska kvality, tak i kvantity splněných 

úkolů. Dále se hodnotí zodpovědnost a schopnost udržet si efektivní pracovní výkon 

pod tlakem a za nepříznivých podmínek. 

 Týmová práce (30%) – hodnotí se schopnost udržet si pozitivní vztah založený 

na  spolupráci s ostatními zaměstnanci v podniku a schopnost se kvalitně a 

srozumitelně vyjadřovat v anglickém jazyce (v ústní i v písemné podobě). 

 Loajalita (30%)- hodnotí se včasná docházka do zaměstnání, ochota pracovat 

i  nad  rámec své pracovní doby, ochota přizpůsobit se novým metodám a pravidlům 

společnosti. 

 

Po vyhodnocení všech těchto aspektů zaměstnanec získá určité procentní ohodnocení 

a  podle toho se zařadí do skupiny S, A, B, C nebo D (viz tabulka č. 4). Podle této skupiny 

získá měsíční bonus, který mu je připočítán k základní mzdě. 
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Tabulka č. 3: Zařazení zaměstnanců do skupin [11] 

 

Měsíční bonus (dle dosaženého skóre v % ) 

95% a více 90-94 % 80-89 % 70-79% 69% a méně 

S A B C D 

 

 

5.2 Postup ročního hodnocení 

 Hodnocení zaměstnanců probíhá jednou ročně k předem stanovenému datu – zpravidla 

k 30. červnu. K tomuto datu musí jednotlivá oddělení odevzdat hodnotící listy svých 

zaměstnanců. Výsledky vyhodnocuje a zpracovává HR oddělení, vyhodnocování většinou 

trvá 14 dní. Během července jsou výsledky zapracovány do firemního systému. 

 O připravovaném hodnocení je každý zaměstnanec předem informován.  Všichni nově 

přijetí zaměstnanci dostanou firemní brožuru, kde jsou kromě systému hodnocení také 

popsány další potřebné oblasti jako například popis jednotlivých pracovních pozic, pracovní 

řád, pracovní doba, docházkový systém a standardy chování na pracovišti. Dále tito 

zaměstnanci absolvují celodenní školení, kde je jim znova vysvětlen celý systém hodnocení 

a  jeho kritéria, systém odměňování a profesního růstu a jelikož je společnost korejská, 

je  zaměstnancům také objasněna rozdílnost korejské a české kultury. 

 Jak ukazuje obrázek č. 2, u každého zaměstnance se hodnotí skóre měsíčních bonusů 

(váha 50%) a jeho pracovní výkon (váha 50%). Pracovní výkon vždy hodnotí dva hodnotitelé, 

názor prvního hodnotitele má váhu 60% a druhého 40% (každá skupina zaměstnanců 

je  hodnocena jiným párem hodnotitelů, viz tabulka č. 3). 

Maximální počet bodů z hodnocení, které může zaměstnanec získat je 100. 50 bodů 

může získat za skóre měsíčních bonusů a 50 bodů za pracovní výkon. První hodnotitel 

pracovního výkonu může maximálně udělit 30 bodů a druhý hodnotitel 20 bodů.  

Hodnocení obou hodnotitelů se zaznamenává do hodnotícího listu (viz příloha č. 2). 

Po vyhodnocení měsíčních bonusů a pracovního výkonu se hodnoty sečtou. K celkovému 

skóre se připočítají ještě 2 body. Poté dojde k seřazení zaměstnanců podle počtu získaných 

bodů a pracovních pozic. Veškeré tyto výsledky musejí být potvrzeny viceprezidentem, který 

může provést případné korekce a na závěr vše musí schválit nebo v odůvodněných případech 

zamítnout prezident společnosti. 
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HR oddělení výsledky hodnocení vyhodnocuje, zpracovává a zaznamenává 

do  osobních karet zaměstnanců, ty jsou poté předány přímému nadřízenému zaměstnance, 

který výsledky zaměstnanci sdělí a konzultuje je s nimi.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2: Systém hodnocení [11] 

 

 

Tabulka č. 4: Přiřazení hodnotitelů [11] 

 

 

5.3 Systém odměňování a profesního růstu  

Na systém hodnocení velice úzce navazuje systém odměňování a povyšování 

zaměstnanců. Oba tyto systémy jsou opět rozdílné pro dělnické a administrativní pozice. 

 

Specializace Hodnocená skupina 1.hodnotitel (60%) 2.hodnotitel (40%) 
Operátoři a Team 

Leadři Supervizor Český manažer Dělnické pozice 
Supervizoři Český manažer Korejský manažer 
Nižší pozice Český manažer Korejský manažer Administrativní 

pozice Deputy Manažer a 
vyšší Korejský manažer Viceprezident 

Potvrzení 
v.prezidente
m 

2.hodnotitel 
40% 

Skóre, 
odměny, 
tresty 

Seřazení 
zaměstnan
ců  

 
Hodnoce
ní prac. 
výkonu 
   50% 

 
Skóre měsíčních 

bonusů 
50% 

1.hodnotitel 
60% 

Schválení 
prezidentem 



 25 

5.3.2 Systém odměňování 

Výše odměn pro zaměstnance se odvíjí z měsíčního hodnocení, tedy z výše měsíčních 

bonusů. Nárok na jakoukoliv bonusovou složku mzdy vzniká za předpokladu, že zaměstnanec 

není ve výpovědní době, a ani s ním není vedeno žádné kárné řízení za porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů. V případě porušení těchto předpisů, je naopak celý 

bonusový rámec snížen minimálně o hodnotu 500 Kč, v případě závažnějších porušení je 

bonus zcela odebrán. 

Výše měsíčních bonusů u dělnických pozic se odvíjí od pracovní pozice zaměstnance. 

Čím má zaměstnanec vyšší post, tím je maximální částka bonusu vyšší. Naopak 

u  administrativních pozic je maximální částka měsíčního bonusu u všech pracovních pozic 

stejná a to 5000 Kč. 

 

5.3.3 Systém profesního růstu 

Povyšování zaměstnanců je založeno na výpočtu ročního průměrného skóre měsíčních 

bonusů (tzv. poměr povýšení). U každé pracovní pozice je nastaven jiný poměr povýšení a ten 

musí zaměstnanec splnit, obecně však lze říci, že výše poměru povýšení se pohybuje 

mezi  hodnotami 80-90. Další podmínkou je, že povýšení může proběhnout pouze jednou do 

roka a  dané pracovní místo musí být volné. Existuje však výjimka a to u pozice Junior 

Operátor, který je automaticky povýšen na pozici Operátor 1 po tříměsíční zkušební době.   

Povýšení všech zaměstnanců musí schválit nebo v odůvodněných případech zamítnout 

prezident společnosti. V případě, že zaměstnanec, který splňuje požadované podmínky je 

při  povyšování opomenut, automaticky se jeho povýšení přesunuje do dalšího roku. Naopak 

pokud má zaměstnanec roční skóre průměrného hodnocení nižší než 60, vystaví se 

zaměstnanci napomenutí nebo se změní jeho pracovní zařazení. 

Zjednodušené schéma celého procesu povyšování se nachází v přílohách č. 3 a 4.  
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6  ZHODNOCENÍ 
  

Literatura zdůrazňuje, že hodnocení zaměstnanců by mělo být racionální, probíhat 

v pravidelných intervalech a s přesně stanovenými kritérii. Z informací a článků dostupných 

v tisku a na internetu vyplývá, že české podniky hodnocení zaměstnanců spíše podceňují 

a  mnohdy ho vůbec nevykonávají. V tomto ohledu je zřejmé, že analyzovaný podnik je 

zahraniční firma, pro kterou je hodnocení zaměstnanců velice důležitou oblastí. Vedení 

společnosti si je vědomo, že lidské zdroje jsou jedním z důležitých prostředků zvyšování 

konkurenceschopnosti na trhu. Proto má SUNGWOO HITECH vypracované systematické 

a  standardizované hodnocení. 

 

6.1 Přípravné období 

Jak doporučuje literatura, společnost před vlastním hodnocením zaměstnanců prochází 

přípravným obdobím, které zahrnuje analýzu pracovních míst, stanovení kritérií a postupu 

hodnocení. 

Analýza pracovních míst je provedena, aby bylo možno vytvořit tzv. popis 

pracovního místa, který je pak podkladem pro efektivní hodnocení a samozřejmě v neposlední 

řadě složí k přiřazování zaměstnanců na pracovní pozici. 

U každého pracovního místa jsou stanovena kritéria, která zaměstnanci při hodnocení 

musejí splnit, například u dělnických pozic to je určitý počet vyrobených jednotek za hodinu, 

docházka, dodržování pravidel bezpečnosti a standardů „3J5S“. Velice zarážející je, že 

zaměstnavatel přikládá větší váhu pravidelné docházce než pracovnímu výkonu zaměstnance. 

V odborné literatuře je tomu právě naopak. Pracovní výkon zaměstnance je považován 

za  nejdůležitější aspekt hodnocení. U administrativních pozic společnost hodnotí týmovou 

práci, pracovní výkon a loajalitu zaměstnance.  

Postup hodnocení je detailně zpracovaný v interních dokumentech podniku a všichni 

zaměstnanci ho striktně dodržují.  

 

6.2 Frekvence a volba metod hodnocení 

Hodnocení probíhá v pravidelných intervalech – jednou měsíčně a jednou ročně. 

Tato  hodnocení jsou navzájem provázaná, protože roční hodnocení se skládá 
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ze  součtu měsíčních hodnocení a výsledků hodnotícího listu. Velkou výhodou je, že měsíční 

hodnocení je rozdílné pro dělnické a administrativní pozice. Slouží k určení měsíčních bonusů 

a jejich součet pak pro vyplácení 13. a 14. mezd („Letní“ a „Vánoční“ bonusy). Roční 

hodnocení slouží jako podklad pro případné povyšování zaměstnanců.  

Základní metodou, kterou společnost k ročnímu hodnocení svých zaměstnanců 

využívá, je checklist, který je stejný jak pro administrativní, tak i dělnické pozice. V tomhle 

ohledu se literatura se sledovaným podnikem neshoduje, protože podle Koubka by měl být 

vytvořen pro každou skupinu pracovních míst jiný hodnotící formulář, který by zohledňoval 

požadavky daného pracovního místa. 

 

6.3 Kdo provádí hodnocení   

Hlavním hodnotitelem pracovního výkonu ve společnosti by měl být bezprostřední 

nadřízený, který je podle Koubka nejkompetentnější osobou pro hodnocení, protože zná 

důvěrně práci svého podřízeného a podmínky, za nichž pracuje. 

U měsíčního hodnocení se praxe shoduje s teorií. Zaměstnanci ve společnosti 

SUNGWOO HITECH jsou hodnoceni přímým nadřízeným, se kterým jsou v každodenním 

kontaktu. 

U ročního hodnocení má společnost detailně propracovanou strukturu hodnotitelů, 

která je založena na pevné hierarchii pracovních pozic. Každá pracovní pozice má přidělenou 

jinou skupinu hodnotitelů. Velkou výhodou je, že hodnocení zaměstnanců u ročního 

hodnocení provádějí vždy dva hodnotitelé, čímž se dá zamezit nespravedlnosti při hodnocení. 

Obecně by se dalo říct, že jsou to dva nejbližší nadřízení hodnoceného, přičemž jeden 

z hodnotitelů je vždy korejské národnosti. Tuto část systému hodnocení má společnost 

SUNGWOO HITECH, oproti odborné literatury, nadstandardně propracovanou. 

Společnost klade velký důraz také na hodnocení manažerů a vyšších pracovních pozic. 

Vyšší administrativní pracovní pozice jsou hodnoceny korejským manažerem 

a  viceprezidentem společnosti. 

 

6.4 Informování o systému a kritériích hodnocení 

Jak doporučuje teorie, zaměstnanci by měli být o připravovaném hodnocení, jeho 

účelu a zejména o kritériích a normách pracovního výkonu včas informováni.  
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Společnost SUNGWOO HITECH má tuto oblast dokonale propracovanou. Všichni 

nově přijatí zaměstnanci dostanou firemní brožuru, kde jsou kromě systému hodnocení také 

popsány další potřebné oblasti jako například popis jednotlivých pracovních pozic, pracovní 

řád, pracovní doba, docházkový systém a standardy chování na pracovišti. Dále tito 

zaměstnanci absolvují celodenní školení, kde je jim znova vysvětlen celý systém hodnocení 

a  jeho kritéria, systém odměňování a profesního růstu, a jelikož je společnost korejská, je 

zaměstnancům také objasněna rozdílnost korejské a české kultury. 

 

6.5 Informování zaměstnanců o výsledcích hodnocení 

Výsledky hodnocení všech zaměstnanců vyhodnocuje a zpracovává HR oddělení. 

Vyhodnocené výsledky se zaznamenávají do osobních karet pracovníků, které se neustále 

aktualizují a slouží jako podklad pro další personální rozhodování. HR oddělení výsledky dále 

posílá přímým nadřízeným, kteří z výsledků dělají závěry a projednávají se zaměstnanci 

opatření vyplývající z hodnocení. Podle Koubka je toto řešení ideální. 

 

6.6 Chyby při hodnocení 

Vzhledem k tomu, že konzultant bakalářské práce jmenovitě neuvedl žádnou 

z možných chyb systému hodnocení, nejsou zde žádné chyby uvedeny. Ale jelikož do procesu 

hodnocení vstupuje lidský faktor, lze se domnívat, že hodnocení může podléhat 

subjektivnímu názoru. Klasickými příklady jsou předsudky či haló efekt. 

Z toho plyne doporučení soustředit se, aby nedocházelo k subjektivnímu hodnocení.   

 

6.7 Vazby hodnocení k jiným personálním činnostem  

 Aby byl systém hodnocení pro jakýkoliv podnik přínosný a efektivní, musí být 

napojen na další personální činnosti, zejména na systém odměňování a profesního růstu. 

Oba  tyto systémy budou nyní podrobně rozebrány. 

 

 Systém odměňování 

 

Na rozdíl od českých a také mnoha zahraničních společností, má 

SUNGWOO  HITECH velmi důkladně propracovaný systém odměňování, který velice úzce 
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navazuje na systém měsíčního hodnocení zaměstnanců. Z něho se určuje výše bonusů, které 

jsou zaměstnancům připočítávány k jejich základní mzdě.  

  Společnost má vypracovány dva systémy odměňování, a to opět pro dělnické 

a  administrativní pozice. Oba tyto systémy mají pevně určená pravidla a postupy, s kterými je 

každý zaměstnanec na začátku pracovního poměru seznámen. Díky tomu, že je celý systém 

natolik transparentní a spravedlivý, je pro zaměstnance velice motivující.   

 

 Systém profesního růstu 

 

Dalším systémem, který úzce navazuje na systém hodnocení, je systém profesního 

růstu. Podkladem pro případné povýšení zaměstnance je roční hodnocení, z kterého se určuje 

tzv. poměr povýšení. 

Na rozdíl od jiných společností, které zaměstnance povyšují kdykoliv během roku, 

mohou být zaměstnanci společnosti SUNGWOO HITECH povýšeni pouze jednou do roka 

k určitému datu, kdy se u zaměstnanců po ročním hodnocení zjistí jejich poměr povýšení.  

Aby byl systém profesního růstu spravedlivý, jsou pro každou pracovní pozici 

vytvořeny jiné podmínky povýšení, které musí zaměstnanec splnit.  

Tak, jak je tomu u systému odměňování, i systém profesního růstu má velice 

motivující charakter, jelikož je spravedlivý, transparentní a všichni zaměstnanci jsou s ním 

dopředu seznámeni. 
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ZÁVĚR 
 

Pouze motivovaní a kvalitní zaměstnanci zvyšují výkonnost a ekonomickou úspěšnost 

celé organizace. Proto je důležité vytvářet spravedlivý a fungující systém hodnocení, který by 

zaměstnance neustále motivoval k lepším pracovním výsledkům.  

Cílem mé bakalářské práce bylo, pomocí získaných teoretických poznatků z odborné 

literatury, analyzovat současný stav systému hodnocení ve společnosti 

SUNGWOO  HITECH  s.r.o.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části, a to na teoretickou 

a  na  praktickou.  

V teoretické části jsem se věnovala obecnému popisu řízení lidských zdrojů. V dalších 

kapitolách jsem popisovala už pouze systém hodnocení, zejména postup, metody a chyby 

hodnocení formálního.  

V praktické části (kapitola 4) je představena společnost SUNGWOO HITECH 

a  její korejská kultura a tradice.  

V páté kapitole jsem se zabývala analýzou systému hodnocení ve společnosti 

a  personálními činnostmi navazujícími na tento systém. Tedy systémem odměňování 

a  profesního růstu. 

Cíl bakalářské práce byl naplněn v kapitole šesté, která analyzovala a následně 

vyhodnotila současný stav systému hodnocení ve společnosti. Zjistila jsem, že tento systém 

má společnost velmi dobře propracovaný. Přesto jsem pečlivou analýzou a srovnáním 

s  teoretickými poznatky z úvodní části práce i s poznatky z praxe podniků odhalila pár 

slabých míst. 

Aby bylo možno se více zaměřit na specifické požadavky jednotlivých pracovních 

pozic, doporučuji společnosti zvážit vypracování hodnotících formulářů, které by byly, 

na  rozdíl od současných, vytvořeny zvlášť pro administrativní a zvlášť pro dělnické pozice.  

Dále bych upozornila na nestandardní výběr kritérií hodnocení pro dělnické pozice. Na rozdíl 

od odborné literatury a praxe v českých podnicích, je pro společnost SUNGWOO HITECH 

mnohem důležitějším aspektem při hodnocení pravidelná docházka než odvedený pracovní 

výkon zaměstnanců. Myslím si, že toto řešení není ideální a doporučuji upřednostnit kritérium 

pracovního výkonu před docházkou, i když ta je také pro podnik s výrobou na směny velmi 

důležitá. 
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Kromě těchto slabších míst má systém hodnocení i řadu "nadstandardních" vlastností, 

z nichž stojí za zmínku především nastavení hodnotitelů. U ročního hodnocení totiž hodnotí 

zaměstnance vždy dva hodnotitelé, kteří jsou jejich nejbližšími nadřízenými. Tímto 

zavedeným systémem se dá významně omezit subjektivita a zaujatost během hodnocení. 

Dále  bych chtěla vyzdvihnout to, že společnost pořádá celodenní školení pro nově přijaté 

pracovníky, na kterém je jim pečlivě objasněn systém hodnocení a jeho vazby na odměňování 

a profesní růst. Z dostupných článků na internetu jsem zjistila, že většina českých podniků má 

v tomto směru oproti analyzovanému podniku co dohánět. 

Aby byl systém hodnocení efektivně využit, jsou na něj napojeny systémy 

odměňování a profesního růstu. Oba tyto systémy mají pevně určená pravidla a postupy, 

se  kterými je každý zaměstnanec hned po nástupu seznámen. Díky tomu, že je celý systém 

natolik transparentní a spravedlivý, je pro zaměstnance velice motivující. 

 

 



 32 

Seznam použité literatury 
 
[1] ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, 10. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 

2007. ISBN: 978-80-247-1407-3. 

[2] CEJTHAMR, V., DĚDINA J.: Management a organizační chování, Praha: GRADA 

Publishing, a.s. 2005. ISBN: 80-247-1300-4. 

[3] FOOT, M.,  HOOK,C.: Personalistika – praxe managera, Praha: Computer Press, a.s. 

2002. ISBN: 8072265156. 

[4] HRONÍK, F.: Hodnocení zaměstnanců, 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s. 2006. 

ISBN. 80-247-1458-2. 

[5] KIRKPATRICK, D.L.: Improving employee performance through appraisal and 

coaching, New York: Amacom, 2006. ISBN: 9780814416006. 

[6] KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů - základy moderní personalistiky, 3. vyd. Praha: 

MANAGEMENT PRESS. 2002. ISBN: 80-7261-033-3. 

[7] LYSTER, S., ARTHUR, A.: 199 pre-written employee performance appraisals, Ocala: 

Atlantic Publishing Group, 2007. ISBN: 978-0-910627-76-4. 

[8] MATHIS, R.L., JACKSON, J.H.: Human resouce management, Mason: Thomson 

Corporation, 2006. ISBN: 978-0-324-54275-5. 

[9] PILAŘOVÁ, I.: Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost, 1.vyd. 

Praha: GRADA Publishing, a.s. 2008. ISBN: 978-80-274-2042-5. 

[10] TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Praha: GRADA Publishing, a.s. 

2004. ISBN: 80-247-0405-6. 

[11] Vnitropodnikové materiály firmy SUNGWOO HITECH  

[12] WAGNEROVÁ, I.: Hodnocení a řízení výkonnosti, Praha:GRADA Publishing, a.s. 

2008. ISBN: 80-247-2361-1. 

 

 
 



 33 

Seznam internetových zdrojů 
 
[13] Assessment Centrum v otázkách a odpovědích [on.line]. 2010 [cit. 2010-16-02]. 

Dostupné na WWW: <http://www.orlita.cz/detail.php?clanek=65> 

[14] businessinfo.cz [on.line]. 2010 [cit. 2010-23-03]. Dostupné na WWW: 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/korejska-republika-zakladni-informace-o-

teritoriu/1/1000786/ 

[15] Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [on.line]. 2010 [cit. 2010-23-03]. 
Dostupné na WWW: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/korejska_republika/> 

 



 34 

Seznam obrázků         str.

  

Obr. č. 1: Aktivity řízení lidských zdrojů                      3 

Obr. č. 2:  Systém hodnocení                  24 

 

Seznam tabulek 
 

Tabulka č. 1:  Zařazování zaměstnanců podle počtu výrobků      9 

Tabulka č. 2 :  Ukázka metody párového srovnání      10 

Tabulka č. 3:  Zařazení zaměstnanců do skupin      23 

Tabulka č. 4:  Přiřazení hodnotitelů        24 

 

Seznam grafů 
 

Graf č.1 : Vzdělanostní struktura zaměstnanců      19 



 35 

Seznam použitých zkratek 

 

IT systémy-  informační systémy 

„3J 5S“- korejské standardy hodnocení 

Jr. Specialista-Junior Specialista 

D. Manažer- Deputy Manažer 

Sr. Manažer- Senior Manažer 
 
Sr. Operátor (Sr. Op)- Senior Operátor 

Op- Operátor 

SV- Supervizor  



 36 

Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti 

Příloha č. 2: Hodnotící list 

Příloha č. 3: Systém povyšování u administrativních pozic 

Příloha č. 4: Systém povyšování u dělnických pozic 

 



Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti [11] 
 

 

Kvalita Projekce Údržba 

Lisy 

Prezident 

Viceprezident 

Divize vývoje a 
lisů 

Divize řízení Divize výroby 

Výzkum a vývoj 

Finanční Personální Logistická Vnitřní 
záležitosti 

Inf. 
technologie 

Vývoj 

Řízení 
výroby 

P P 



Příloha č. 2: Hodnotící list [11] 
 

První Druhý  Skóre 

  
Seznam oblastí Rank 

60% 40% za 
výkon 

Ochota být nápomocen nadřízenému a schopnost udržovat pozitivní vztahy na pracovišti 
založené na spolupráci a podpoře kolegů. A     
Schopen úspěšně zvládat svou práci. B     1 

Tendence vyhýbat se plnění zadaných úkolů a přesouvání vlastní odpovědnosti na druhé. C       
Aktivní přístup k řešení zadaných úkolů a ochota dále prohlubovat své znalosti vztahující se k 
těmto úkolům. A     
Skromnost a ochota neustále zlepšovat stávající pracovní postupy. B     2 

Neefektivní využívání pracovního času, pozdní příchody, brzké odchody, časté přestávky v 
práci a časté absence. C       
Schopen udržovat pozitivní vztahy s ostatními členy týmu založené na spolupráci a respektu. A     
Neschopen udržovat pozitivní vztahy s ostatními členy týmu založené na spolupráci a 
respektu. B     3 

Neschopen udržovat pozitivní vztahy, ignoruje názory ostatních členů týmu, podílí se na 
vytváření napjaté atmosféry uvnitř týmu. C       
Aktivní přístup k práci, kreativně navrhuje inovace vedoucí ke zvýšení produktivity. A     
Pasivní pracovní přístup, zaměstnanec nemá zájem přicházet s novými nápady. B     4 

Pasivní pracovní přístup, zaměstnanec není ochoten aktivně řešit jakýkoliv úkol, aniž by mu 
to bylo nařízeno nadřízeným. C       
Trvalý zodpovědný přístup k řešení zadaných úkolů, výsledky jeho práce vedou k úspěchu 
společnosti. A     
Po většinu času má zodpovědný přístup k řešení zadaných úkolů. B     5 

Neschopen dostát svým závazkům. C       
Schopen proaktivně zvládat krizové situace. A     
Neschopen využít všechny dostupné zdroje při řešení krizových situací a neinformování 
nadřízeného o krizové situaci. B     6 

Neschopnost zvládat krizové situace. C       
Nakládání s majetkem a zdroji společnosti s řádnou péčí, jako by pečoval o majetek vlastní. A     
Nedostatečné ztotožnění se společností a nízká míra loajality vůči společnosti. B     7 

Negativní postoj ke společnosti a její politice. C       
Schopen podávat trvalý pracovní výkon na výborné úrovni. A     
Uspokojení s momentálním stavem, bez ambicí dosahovat nových cílů. B     8 

Neaktivní přístup při dosahování vytýčených cílů. C       
Jasná představa o vlastní zodpovědnosti a povinnostech. A     
Neurčitá představa o vlastní zodpovědnosti a povinnostech. B     9 

Nesprávná představa o vlastní zodpovědnosti a povinnostech. C       
Jasná zodpovědnost a schopnost plnit své úkoly co nejlépe, uvědomění si vlastních chyb a 
ochota poučit se z nich. A     
Většinou jasná zodpovědnost a schopnost plnit své úkoly co nejlépe, uvědomění si vlastních 
chyb a ochota poučit se z nich. B     10 

Vzdávání se ambicí při plnění zadaných úkolů. C       



Příloha č.3: Systém povyšování u administrativních pozic [11] 
 
 
 

 

Období delší než 3 roky, skóre přes 90 
% a volné pracovní místo  

 
 
Asistent       Asistent      Asistent      Asistent       Jr.Specialista      Specialista      D.Manažer      Manažer      Sr.Manažer      G.Manažer
  
  (SŠ)           (VOŠ)        (Bc.)  (Mgr.) 
 

Období: 2 roky 
Skóre: přes 90 % 

2 roky 

Období: 3 roky 
Skóre: přes 90 % 

Období: 3 roky 
Skóre: přes 85 % 

Období: 3 měsíce 
Skóre: přes 90 % 



 

 

 
Příloha č.4: Systém povyšování u dělnických pozic [11] 
 
 

 

 

 
Junior Operátor     Operátor 1,2,3  Sr. Operátor 1,2        Team Leader 1,2,3       Supervizor 1,2,3 

3 měsíce 3 roky 2 roky 3 roky 

Po zkušební době  
(3 měsíce) , skóre: 
100% 

Každá úroveň : 
1rok , poměr 
povýšení mezi 
Op pozicemi : 
90%,  mezi 
Op→Sr.OP : 
80% 

Každá úroveň : 
1 rok , poměr 
povýšení mezi 
Sr.Op 
pozicemi : 90% 

Povýšení 
pokud je volná 
pracovní 
pozice, každá 
úroveň: 1 rok, 
poměr 
povýšení: 90% 

Každá úroveň: 
1 rok, pokud je 
pracovní 
pozice volná, 
poměr 
povýšení na 
SV úrovni: 
85% 


