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1 Úvod 

Podstatným kritériem úspěšnosti jednotlivců, týmů i firem je neustálé rozvíjení výkonnosti  

v souladu s efektivitou firemních procesů. Součástí jsou manaţerské funkce, které 

zahrnují soubor kompetencí nezbytných pro řízení procesů ve firmě. V současné době je 

kladen důraz na vztah mezi zaměstnanci firmy a jejich nadřízenými. Firmy vytváří 

zaměstnancům pracovní prostředí, které lidi motivuje, a tím působí na větší výkonnost. 

Spokojenost zaměstnanců řadíme mezi základní kameny, na kterých stojí existence firmy. 

Zaměstnanec, který je spokojený, podává výkon v dostatečné kvalitě, je iniciativní, zajímá 

se o prosperitu a úspěšnost firmy. Pokud dojde ke špatnému nebo zhoršujícímu se výkonu 

zaměstnance, je třeba po tomto důvodu pátrat a stanovit nápravu daného stavu. 

Podstatou řízení pracovního výkonu je eliminace příčin pochybení nejen ze strany 

zaměstnanců, dále eliminace podceňování výkonostních problémů a příčin spojených  

s nedokonalým řízením výkonu zaměstnanců. Odstranit tyto příčiny znamená zpravidla 

zlepšit pracovní systém v daném prostředí firmy. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Úvodní teoretická část 

pojednává o vztahu pracovní spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců. Další kapitoly 

popisují proces řízení pracovního výkonu, jeho posuzování, zvyšování a následné 

hodnocení. 

Cílem mé práce je zvyšení výkonnosti firmy. S tímto cílem souvisejí dva další cíle, první  

z nich je zjišťování faktorů, které ovlivňují spokojenost a výkonnost, a druhým je navrţení 

hodnocení zaměstnanců. 

Praktická část mé práce se zaměřuje na pracovní prostředí a řízení výkonu ve firmě IRP 

Krejčí s. r. o., která se zabývá strojírenskou výrobou. Zabývám se popisem pracovního 

prostředí firmy a průzkumem spokojenosti zaměstnanců ve výrobě. Dále se zabývám 

analýzou faktorů, které výkonnost zaměstnanců ve výrobě ovlivňují, a návrhem zlepšení 

řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení. 
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2 Řízení pracovního výkonu v odborné literatuře 

2.1 Význam a cíle řízení pracovního výkonu 

Řízení lidských zdrojů, jehoţ součástí je řízení pracovního výkonu, je definováno jako 

strategicky a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co firmy mají – lidí, 

kteří ve firmě pracují  a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů firmy. Lidé  

a jejich kolektivní dovednosti, schopnosti a zkušenosti, společně s jejich schopností je 

vyuţívat v zájmu firmy, jsou nyní povaţováni za něco, co významně přispívá k úspěšnosti 

firmy a co tvoří významný zdroj konkurenční výhody. 

„Vezměte v úvahu všechny lidské schopnosti, ať vrozené či získané. Vlastnosti..., které 

jsou cenné a mohou být vhodným investováním rozšířeny, budou tvořit i lidský kapitál.1 

Systém řízení pracovní výkonnosti je manaţerský nástroj, který umoţňuje konkretizaci cílů 

a strategických záměrů. Přispívá tak k jejich dosaţení a spravedlivému ocenění 

pracovníka, čímţ působí na jeho motivaci.2 

Řízení pracovního výkonu představuje systematický proces zlepšování pracovního výkonu 

firmy pomocí rozvíjení výkonů zaměstnanců a týmů. Znamená to odvádět lepší výsledky 

pomocí znalosti a řízení pracovního výkonu v dohodnutém rámci plánovaných cílů, 

standardů a poţadavků týkajících se schopností. Je to proces pro vytvoření sdíleného, 

společného chápání toho, čeho má být dosaţeno, a pro řízení a rozvíjení lidí způsobem 

zvyšujícím pravděpodobnost, ţe toho dříve či později bude dosaţeno. Hlavními body jsou 

dohoda, měření, zpětná vazba, pozitivní povzbuzování a dialog. Řízení pracovního výkonu 

je zaloţeno na dohodě o poţadavcích a cílích role a zlepšování pracovního výkonu a na 

plánech osobního rozvoje. V pracovním prostředí neustále probíhají dialogy o pracovním 

                                            

1
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 

2
 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada publishing a.s., 2008. 128 s. ISBN 978-80-

247-2361-7 
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výkonu, které zahrnují společné a soustavné zkoumání dosaţených úspěchů  

s porovnanými cíli, poţadavky a plány.3 

K nejčastějším praktickým důsledkům nedostatečného či nevhodného řízení lidí, 

zvyšujícího náklady podniku, patří, ţe se zaměstnanci nevěnují činnostem odpovídajícím 

prioritám jejich pracovních míst, nebo naopak provádějí činnosti, které by mohl lépe či  

s niţšími náklady vykonávat někdo jiný. A také, ţe jsou motivováni způsobem, který 

neodpovídá zájmům firmy, nebo ţe jejich hodnocení dostatečně a zavčas nereaguje na 

jejich výkonové problémy. Chyba v tomto případě většinou nespočívá na straně 

zaměstnanců, ale i na straně jejich nadřízených, ti si potřebu změn ve své činnosti 

nemusejí vţdy uvědomovat. A pokud ano, provedení změn nemusí být v jejich pravomoci, 

případně k nim nemusejí být dostatečně motivováni. 

Postup označovaný jako řízení výkonu se snaţí na tyto problémy reagovat. Nezahrnuje 

ţádné principiálně nové manaţerské činnosti, snaţí se však upozornit na potřebu 

důsledného vykonávání základních úkolů spojených s řízením lidí. Jde o úkoly, které 

vedoucí většinou (alespoň teoreticky) znají, které však mnohdy podceňují, na které jim 

"nezbývá čas" či které provádějí neprofesionálně nebo jen formálně. 

Řízení výkonu se opírá o jednoduchý model výkonu zaměstnance zahrnující čtyři hlavní 

faktory. Patří k nim: 

 osobní předpoklady pracovníka,  

 způsob zadání úkolů a poţadavků,  

 způsob a směr, kterým je zaměstnanec svým podnikem a nadřízenými 

motivován, 

 hodnotící či zpětnovazební informace o vhodnosti nebo nevhodnosti činnosti, 

které zaměstnanec dostává.4  

Řízení výkonu má své výhody jak pro firmu, kde vede ke zvýšení výkonu zaměstnanců, 

poskytuje jasnější kritéria pro posuzování pracovního výkonu a napomáhá včasnému 

                                            

3
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 

4
 http://modernirizeni.ihned.cz/c1-39131170-spatne-rizeni-je-drahe 
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řešení jakýchkoliv problémů, tak pro zaměstnance, kterým umoţnuje pravidelně diskutovat 

o své práci se svým nadřízeným a dostávat tak zpětnou vazbu.5  

Řízení pracovního výkonu zahrnuje také vstupy a hodnoty. Vstupy jsou znalosti, 

dovednosti a chování vyţadované k dosaţení očekávaného výsledku. Dle definování 

těchto poţadavků a posouzením očekávané úrovně výkonu se rozpoznají potřeby rozvoje 

pracovníků. Je to trvalý a flexibilní proces zaloţený na principu řízení na základě dohody. 

Důraz je kladen spíše na shodu a spolupráci neţ na kontrolu a přinucení. Funguje jako 

trvalý proces, při němţ se pracovní výkon postupem času zlepšuje. Poskytuje základnu 

pro pravidelný a častý dialog mezi manaţery a zaměstnanci o potřebách výkonu a rozvoje. 

Je zaměřen na individuální výkon, ale lze jej pouţít i pro týmy. 6 

Maximálně angaţovaní zaměstnanci jsou produktivnější a mají závaţnější  

a zodpovědnější přístup ke své práci. Silný vztah spokojenosti-angaţovanosti a ukazatelů 

úspěšnosti společnosti, jako jsou spokojenost zákazníků, produktivita, zisk, fluktuace 

zaměstnanců a úrazovost, prokázali ve své studii v roce 2002 Harter, Schmidt a Hayes.7 

Někdy se lidé domnívají, ţe hodnocení pracovního výkonu je totéţ jako řízení pracovního 

výkonu. Mezi nimi však existují významné rozdíly. Hodnocení pracovního výkonu lze 

definovat jako formální posuzování a hodnocení pracovníků jejich manaţery, obvykle při 

kaţdoročním setkání za účelem hodnocení. Oproti tomu řízení pracovního výkonu je 

nepřetrţitý a mnohem širší,  komplexnější a přirozenější proces řízení, který vyjasňuje 

vzájemná očekávání, zdůrazňuje podpůrnou a pomocnou roli manaţerů, kteří budou 

působit spíše jako koučové neţ jako soudci, a zaměřuje se na budoucnost. 

                                            

5
 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha : Management press, 2004. 212 s. ISBN: 80-7261-116-X 

6
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 

7
 WRIGHT P.M., GARDNER T.M., MOYNIHAN L.M., ALLEN M.R., The relationship between HR practices 

and firm performance: Examining  causal order, 2005 
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Tab.  2.1.: Hodnocení pracovního výkonu v porovnání  s řízením pracovního výkonu 

Hodnocení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu 

posuzování a hodnocení shora 

dolů 
společný proces zaloţený na dialogu 

hodnotící setkání jednou za rok 

soustavné zkoumání a posuzování pracovního 

výkonu s jedním nebo více formálními 

setkáními 

pouţívání klasifikace, bodování klasifikace, bodování méně obvyklé 

monolitický proces flexibilní proces 

zaměření se na kvantitativní cíle 
zaměření na hodnoty a chování ve stejné míře 

jako cíle 

často propojeno s odměňováním 
přímá vazba na odměnu je méně 

pravděpodobná 

byrokratický systém – sloţité 

papírování 
dokumentace udrţovaná na minimální úrovni 

záleţitosti personálního útvaru 
zaměření na hodnoty a chování ve stejné míře 

jako cíle 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. 2007, str. 417 

Obecným cílem řízení pracovního výkonu je zavést kulturu vysokého výkonu, v níţ jedinci 

a týmy přebírají odpovědnost za soustavné zlepšování firemních procesů a svých vlatních 

dovedností a přínosů v rámci jim poskytovaného efektivního vedení. Týká se propojování 

individuálních a firemních cílů a zabezpečování toho, aby lidé vyznávali a dodrţovali 

hlavní firemní hodnoty. Cílem je vytvářet a rozvíjet schopnosti lidí, aby naplňovali, 

překračovali očekávání a plně vyuţívali svůj potenciál k uţitku svému i k uţitku firmy. 

Důleţité je, ţe řízení pracovního výkonu se týká zabezpečování podpory a vedení potřeby 

lidí rozvíjet se a zlepšovat se, aby byli připraveni vykonávat náročnější a odpovědnější 

práci.  
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2.2 Pracovní spokojenost a motivace k výkonu 

2.2.1 Pracovní výkon 

V personálním řízení firem proběhlo od svého počátku mnoho změn. Na firmy je  

v současné době pohlíţeno jako na „ţivé organismy”, které spoutáním pravidly zakrní  

a ztratí konkurenceschopnost. Pozornost je věnována roli zaměstnance a jeho 

nadřízeného. Zaměstnanec je důleţitým prvkem systému z hlediska znalostí, schopností  

a současně role nadřízených spočívají v kompetencích, které představují znalosti, 

zkušenosti a povahové rysy.8  

Jelikoţ je výkon ovlivňován mnoha činiteli, zaměstnanci se liší v kvalitě a kvantitě výkonů. 

Mezi ně patří mimo jiné vnitřní dispozice pro mentální a motorické výkony, které souhrně 

označujeme výkonností. Výkon, jeho dosaţení a splnění je také ovlivňován dalšími faktory 

a vnějšími okolnostmi (hluk, osvětlení pracoviště, teplota, sociální vztahy a také styl řízení 

práce nadřízeným).9  

Výkon lze popsat jako charakteristiku, která popisuje způsob nebo průběh, jakým 

zaměstnanec vykonává určitou činnost, ve srovnání s očekávaným způsobem vykonání 

nebo průběhu této činnosti. Jedná se tedy o míru dosahované úrovně výsledků  

ve srovnání s očekávaným prvkem, který obvykle představuje ideální stav nebo průběh 

zkoumané činnosti.10 

Pokud chceme ovlivňovat výkon zaměstnanců, měli bychom se orientovat v základních 

charakteristikách lidí: individuální rozdíly (schopnosti, inteligence, osobnost), postoje 

k jednotlivým úkonům (příčiny a projevy), orientace (přístupy uplatňované zaměstnaci při 

pracovním procesu). Také musíme brát v potaz posuzování zaměstnanců dle hodnocení 

jejich výkonu a ztotoţnění s úlohou, kterou vykonávají při práci. Mezi další vlivy ovlivňující 

výkonnost patří samotný charakter práce, pracovní prostředí a osobní zájem zaměstnance 

pracovat. 

                                            

8
 KOVÁCS, J. Kompetentní manaţer procesu. 1 vyd. Praha: Wolters Klunwer ČR, 2009 268 s. ISBN 978-80-

7357-463-5 

9
 NAKONEČNÝ,  M.  Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0628-1 

10 WAGNER, J. Měření výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2924-4. 
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Firma hledá cestu, jak zefektivnit výkonnost zaměstnanců a dosáhnout toho, aby jejich 

výkonnost přispívala k úspěšnosti firmy a dosahování jejich cílů. Klade se důraz na rozvoj 

a ekonomické vyuţití zaměstnanců.  Firmy neustále čelí změnám, které vyţadují jejich 

flexibilitu a rychlou reakci na vnější podněty. Dalším vlivem, který působí na produktivitu 

práce firmy, je také pracovní prostředí, organizace práce, podniková kultura, náročnost 

práce, technologie a motivující odměňovací systém. Důleţitost těchto vlivů pro 

zaměstnance se odlišuje dle náročnosti, druhu a také osobních charakteristik. 

„Lidské zdroje představují ten nejcennější i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě  

a konkurenceschopnosti podniku.”11 

V současnosti je rozvoj výkonnosti zaměstnanců současně rozvojem samotné firmy. Tento 

útvar by měl vést firmu k úsilí vytvářet pracoviště, na kterých mohou zaměstnanci projevit 

své schopnosti. Efektivní přístup k řízení výkonnosti a rozvoje, který můţe ovlivnit vedoucí 

pracovník, je zárukou dosaţení stanovených cílů. 

2.2.2 Vazba mezi spokojeností a výkonem 

V současnosti jsou kladeny vyšší nároky nejen na zaměstnance, ale i na jejich nadřízené, 

kteří mají za úkol vše řídit tak, aby činnost, kterou vykonávají byla efektivní a produktivní.  

Doba si ţádá neustálé sniţování nákladů a vykonání práce v nejkratším čase, coţ vede 

mnohdy zaměstnance i jejich nadřízené do stresových situací a následně k absentérství  

a fluktuaci kvalifikovaných zaměstnanců. 

Lidská práce je definována jako účelové vynakládání úsilí a aplikace znalostí  

a dovedností. Většina lidí pracuje, aby si vydělala na ţivobytí a současně také kvůli 

uspokojení dalších potřeb, které jim práce přináší.12 Rozdílná výkonnost zaměstnanců  

se projevuje na jejich práci a můţe být ovlivněná stresem, frustrací a také odporem ke 

změnám. 

                                            

11
 KOUBEK, J: Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-51-4 

12
 ARMSTRONG, M. Personální management.  Praha: Grada Publishing, 2002.  ISBN 80-247-0469-2 
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Mezi faktory mající vliv na výkonnost zaměstnance můţeme zařadit: 

 inteligeci (schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a úkolům),  

 osobnost (trvalá stránka jedince),  

 schopnosti smyslových orgánů a motoriky (rovnováha, pozornost, síla, vnímání, 

paměť, vyhledávání informací, pouţití informací),  

 znalosti (schopnosti, které lze rozvíjet), 

 dovednosti (co člověk umí), 

 postoje získané učením (získané na základě zkušeností, lze je měnit), 

 zdravotní stav (působí na pokles produktivity), 

 únava organismu (dlouhá pracovní doba), 

 věk (věkem se mění tělesné a psychofilozofické funkce), 

 pracovní prostředky (technologické vybavení procesů), 

 organizace pracoviště (pracoviště a pracovní prostor), 

 informace (schopnost přijímat, zpracovávat a rozlišovat informace), 

 pracovní prostředí (zvuky, barvy, teplota, klima, osvětlení), 

 sociální vztahy (vztahy v pracovní skupině), 

 organizační kultura (soustava hodnot, přesvědčení, postojů, které určují způsob 

chování a jednání lidí). 

Pokud lidé ví a pochopili, co je od nich očekáváno, a podílejí se sami na definování těchto 

poţadavků, budou se snaţit dělat všechno proto, aby tato očekávání splnili. Mnoţství 

dosaţených cílů závisí na úrovni schopností a  způsobilostí, které mají jednotliví 

zaměstnanci a týmy, na míře podpory nadřízených a na úrovni procesů, systémů a zdrojů 

přístupných ve firmě.13 

                                            

13
 ARMSTRONG, M.; BARON: Performance Management – New Realities. London: Chartered Institute od 

Personnel and Development, 2000. ISBN 0-85292-727-4 
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2.2.3 Ukazatele spokojenosti zaměstnanců 

K hodnocení výkonnosti se pouţívají nefinanční ukazatele související s těmito základními 

parametry:14 

 spokojenost zaměstnanců, 

 udrţení zaměstnanců, 

 kompetence a angaţovanost zaměstnanců. 

Ukazatele spokojenosti zaměstnanců 

Firmy provádějí hodnocení spokojenosti zaměstnanců, protoţe spokojenost je jeden 

z důvodů, který ovlivňuje kvalitu jejich práce. Tento průzkum se zpravidla provádí pomocí 

dotazníků jednou ročně.  Jednotlivé otázky se obvykle hodnotí pomocí bodování a jejich 

součtem se získá souhrnný index spokojenosti zaměstnanců: 

Index spokojenosti zaměstnanců = počet získaných bodů * 100 / maximálně možný počet 

bodů.15 

Ukazatele udrţení zaměstnanců 

V kaţdé firmě se nacházejí pracovní pozice, které jsou pro její výkonnost důleţité. 

Většinou jde o zaměstnance, jejichţ kvalifikace, schopnosti  a dovednosti jsou pro hladký 

chod firmy nezbytné. V případě jejich odchodu by firma čelila problémům, například 

hledáním náhrady nebo zaučováním, které by se projevilo v prosperitě firmy. Pouţívaným 

ukazatelem je procento obratu klíčových zaměstnanců: 

Procento obratu klíčových zaměstnanců = počet výpovědí klíčových zaměstnanců*100 / 

počet všech klíčových zaměstnanců – nově příchozí 

                                            

14
 KAPLAN, R S. - NORTON, D P. Balanced scorecard :strategický systém měření výkonnosti 

podniku.Translated by Marek Šusta. 5. vyd. Praha : Management Press, 2007. 267 s. ISBN 978-80-7261-

177. 

15
 Jak dosahovat podnikatelské úspěšnosti: výstup z projektu podpory jakosti č. 3/14+25/2004. Praha: 

Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004. 192 s. ISBN 80-02-01684-X. 
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Ukazatele kompetencí a angaţovanosti zaměstnanců 

Neustálé zapojování aktivních zaměstnanců do zlepšování firemních procesů vede 

k vysoké výkonnosti a případnému sniţování nákladů. Zaměstnanci jsou v kontaktu 

s prostředím, činnostmi a mohou sledovat moţné zlepšování procesů. Nejjednodušším 

měřítkem hodnotícím stupeň angaţovanosti zaměstnanců do zlepšovacích aktivit ve firmě 

je ukazatel počet  zlepšovacích návrhů na zaměstnance: 

Počet zlepšovacích návrhů na zaměstnance = počet podaných návrhů/celkový 

počet zaměstnanců16 

2.2.4 Měření pracovní spokojenosti 

Průzkumem pracovní spokojenosti, jehoţ cílem je systematicky shromaţďovat informace  

a analyzovat je, získáme informace k optimálnímu řízení výkonu. Zjišťujeme postoje, 

názory zaměstnanců a následně identifikujeme problémové oblasti v pracovní 

spokojenosti. Nejčastěji pouţívanou metodou je pooţití dotazníků, kde je důleţité před 

vyplněním dotazníků ujistit zaměstnance, ţe výsledky se bude vedení firmy zabývat. 

Pozitivním účinkem průzkumu je také spoluúčast zaměstnanců na spolurozhodování  

o opatřeních, které se jich týkají. Dalším způsobem, jak zjistit spokojenost zaměstnanců, je 

trvalý kontakt se zaměstnanci pomocí rozhovorů a včasné řešení problémů. Zde je 

nevýhodou velká časová náročnost. 

Přehled některých dotazníků, které jsou vyuţívány a jsou zpoplatněné: 

 Job Satisfakcion Survey – průzkum zafrnuje devět aspektů pracovní 

spokojenosti: plat, pracovní postup, vztah s nadřízeným, zaměstnanecké 

výhody, nefinanční odměny, pracovní podmínky, kolektiv, charakter práce, 

komunikace. Kaţdý aspekt je popsaný čtyřmi větami a pro vyjádření 

spokojenosti se pro kaţdou poloţku pouţívá šestibodová škála. 

 

                                            

16 Jak dosahovat podnikatelské úspěšnosti: výstup z projektu podpory jakosti č. 3/14+25/2004. Praha: 

Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2004. 192 s. ISBN 80-02-01684-X. 
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 Job Descriptive Index – bere v úvahu pět aspektů pracovní spokojenosti: 

práce, plat, pracovní postup, nadřízený a spolupracovníci. Kaţdý z aspektů je 

popsaný devíti nebo osmnácti tvrzeními, na které se odpovídá ano, ne  

a neumím se rozhodnout.17 

2.3 Podstata řízení pracovního výkonu 

2.3.1 Dohody o pracovním výkonu  

Jde o uzavření dohody (ústní) nebo smlouvy (písemné) mezi zaměstnancem a jeho 

nadřízeným definující očekávané výsledky a kompetence (znalosti, dovednosti) potřebné 

pro jejich dosaţení. Na jejím vytvoření se podílejí obě strany a platí pro určité období (půl 

roku, rok). 

Dohody o pracovním výkonu tvoří v procesu řízení pracovního výkonu základnu pro 

rozvíjení, posuzování a zpětnou vazbu. Definují očekávání v podobě profilu role, která 

stanovuje poţadavky role v podobě hlavních oblastí výsledků a v podobě schopností 

potřebných k efektivnímu výkonu. Profil role poskytuje základnu pro dohodu o cílech  

a metodách měření výkonu, o posuzování úrovně dosaţených schopností. Dohoda  

o pracovním výkonu zahrnuje všechny plány zlepšování pracovního výkonu, které mohou 

být nezbytné, a také plán osobního rozvoje. Dohoda popisuje, co se od zaměstnance 

očekává, co bude dělat, ale také říká to, jaké podpory se mu dostane od jeho 

nadřízeného. Dohody o pracovním výkonu vyplývají z analýzy poţadavků role,  

a ze zkoumání a z posuzování pracovního výkonu. 

Východiskem pro řízení pracovního výkonu je profil role, který tuto roli definuje  v podobě 

hlavních očekávaných výsledků toho, co drţitel role musí znát a být schopen dělat, a toho, 

jaké chování se od něj očekává z hlediska schopností chování a respektování hlavních 

hodnot firmy. Profily rolí je třeba aktualizovat vţdy, kdy vytváří formální dohodu  

o pracovním výkonu. Výsledkem analýzy role je profil role, definující výsledky, které  

se očekávají od zaměstnance v dané roli z hlediska hlavních oblastí výsledků nebo 

odpovědností. Uvádí také seznam schopností poţadovaných k efektivnímu vykonávání 

role, které zaměstnanec v dané roli musí znát a být schopen dělat. 

                                            

17 SPECTOR, P. E. Job Satisfaction. California: SAGE Publications, 1997. ISBN 0-7619-8923-4. 



16 

 

Cílem analýzy role je vytvořit následující informace o roli pro potřeby získávání a výběru 

pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců: 

1. Celkový účel – proč daná role existuje a jaký přínos se od drţitele role očekává. 

2. Organizace – komu je drţitel role odpovědný a kdo je odpovědný jemu. 

3. Hlavní oblasti výsledků nebo odpovědností – čeho má drţitel role dosáhnout 

4. Požadavky na schopnosti – specifické odborné schopnosti potřebné pro výkon role, 

co se očekává, ţe bude drţitel role znát a  co bude schopen dělat. 

K vytvoření profilu role je nutné, aby se zaměstnanci a jejich nadřízení spojili a dohodli  

se na hlavních oblastech výsledků a na schopnostech potřebných k jejich dosaţení. Profil 

role, který vede k tvorbě jejího popisu, se provádí prostřednictvím interview  

se zaměstnancem a jeho nadřízeným. Formou interview se zjišťuje účel, cíl, odpovědnost 

a kompenzace pozice.18 

2.3.2 Popis pracovní pozice a kompetenční model 

Popisy pracovních pozic včetně stanovení poţadavků na danou pozici lze povaţovat za 

základní stavební kámen personální práce. Chceme-li provádět nábor a výběr 

zaměstnanců, musíme vědět, na jakou pozici budeme nového zaměstnance vybírat, jaké 

úlohy na dané pozici bude zaměstnanec vykonávat a jaké k tomu potřebuje kompetence. 

Kompetence a očekávání uchazeče porovnáváme s poţadavky a úlohami pracovní pozice 

a rozhodujeme, zda je, nebo není vhodným kanditátem. Pokud se rozhodneme nového 

zaměstnance přijmout, vytvoříme pro něj vhodný zácvikový plán. 

Kaţdá firma prochází změnami a ty se odráţejí v pracovních povinnostech zaměstnanců a 

v poţadavcích na úroveň jejich kompetencí. Tyto změny je nezbytné aktuálně 

zaznamenávat do popisů pracovních pozic. Jejich aktualizaci lze provádět v běţném 

pracovním ţivotě, například při hodnotících pohovorech, kdy vyjde najevo, ţe popis jiţ 

není aktuální, ţe po pracovníkovi je vyţadováno plnění jiných úloh neţ je uvedeno v jeho 

náplni práce, ţe poţadovaná úroveň kompetencí není dostatečná pro zvládání úloh apod. 

                                            

18
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 
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K typickým chybám v oblasti tvorby popisů pracovních pozic patří: 

 příliš detailní popisy pracovních pozic (s cílem nevynechat nic, co má 

zaměstnanec dělat, aby se nemohl vymlouvat, ţe to nevěděl) 

 příliš obecné popisy pracovních pozic (s úmyslem nechat si prostor pro 

přidávání dalších úkolů, aby zaměstnanec nemohl říci, ţe tento úkol není  

v souladu s náplní práce), 

 příliš vysoká úroveň poţadovaných kompetencí (úroveň poţadovaných 

kompetencí neodpovídá reálně potřebné úrovni kompetencí), 

 chybějící informace o vztazích nadřízenosti, podřízenosti a zastupitelnosti, 

 vytváření rúzných názvů pozic se stejnou nebo téměř stejnou náplní práce. 

Máme-li ve firmě vytvořeny kvalitní, funkční a aktuální popisy pracovních pozic  

a kompetenční modely, jsou základy pro tvorbu systému hodnocení z 50% hotovy.19 

Otázky jsou podobné těm, které pokládají analytici rolí, ale pro nadřízené zaměstnanců 

mohou být omezeny na následující: 

 Jaké jsou nejdůleţitější věci, které podle vás musíte dělat? 

 Jaké výsledky v kaţdé z těchto oblastí se podle vašeho mínění od vás 

očekávají? 

 Jak se dozvíte - pokud vůbec - zda jste toho dosáhl, nebo nedosáhl? 

 Co musíte znát a být schopen dělat, abyste v těchto oblastech pracoval 

efektivně? 

Jaké znalosti a dovednosti z hlediska přípravy na povolání, odborných znalostí a znalostí 

postupů, dovedností řešit problémy, plánovat, komunikovat atd. musí drţitel role mít, aby 

zastával svou roli efektivně? 

                                            

19
 PILAŘOVÁ I., Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 128 s. ISBN 978- 80-247-2042-5 



18 

 

Profily rolí se vytvářejí podle následujících bodů: 

1. Název role 

2. Útvar 

3. Komu je drţitel odpovědný 

4. Účel role – definovaný v jedné, rozumně stručné větě, která v podobě celkového 

přínosu drţitele role definuje, proč role existuje. 

5. Hlavní oblasti výsledků – pokud je to moţné, mělo by jich být sedm nebo osm, ale jistě 

ne více neţ deset. Kaţdá hlavní oblast výsledků by měla být definovaná jednou větou 

začínající aktivním slovesem, (například rozpoznat, vytvořit, podporovat), přinášející 

pozitivní vyjádření toho, co se musí udělat, a oproštěnou od zbytečných slov. Popište 

náplň onoho slovesa (co se dělá) tak stručně, jak je to jen moţné, např.: prověřovat 

nové systémy, plánovat výrobu, předkládat zprávy managementu, připravovat 

marketingové plány. Stručně zformulujte účel dané činnosti z hlediska výstupů nebo 

standardů, které mají být splněny, např.: prověřovat nové systémy, aby byly v souladu 

se schválenými specifikacemi; plánovat výrobu, aby byly splněny cíle výroby  

a dodávky; předkládat zprávy managementu, aby měl aktuální a přesné informace 

potřebné pro rozhodování; připravovat marketingové plány, které pomáhají uskutečnit 

marketingovou strategii podniku a poskytují jasný návod k akcím, které by měly 

podniknout útvary vývoje, výroby a marketingu prodeje. 

6. Musí znát – potřebné obecné nebo specifické znalosti hlavních oblastí výsledků 

podniku a jeho konkurentů a zákazníků, metod, procesů, procedur nebo produktů. 

7. Musí být schopen dělat – dovednosti poţadované kaţdou oblastí činností. 

8. Očekávané chování – chování očekávané od konkrétního drţitele role (schopností 

chování), které můţe být nalezeno v soustavě schopností organizace.20 

                                            

20
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 800s. ISBN 978-

80-247-1407-3 



19 

 

2.3.3 Plánování pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu je jedním z procesů řízení firmy, který zajišťuje nastavení 

základní motivace a podporu pracovního úsilí týmů a jednotlivců ve firmě. Konkrétním 

vstupem i výstupem procesu řízení výkonu a rozvoje je ,,Plán výkonu a rozvoje", který 

vychází z definice o stanovení priorit výkonnostních cílů a identifikace oblastí 

individuálního rozvoje. Tento základní dokument je nástrojem pro stanovení a dosaţení 

cílů. Vede k rozvoji a trvalému zlepšování nebo přizpůsobování zaměstnance. Celý proces 

je cyklický, jednotlivé fáze probíhají během stanoveného období (většinou roku), začíná  

a končí vytvořením nového dokumentu - zhodnocením dosaţeného cíle a nastavením 

nových cílů. Hodnocení probíhá formou osobního pohovoru nadřízeného s podřízeným 

zaměstnancem minimálně jednou ročně. 

Plánování pracovního výkonu jako sloţka procesu řízení pracovního výkonu obsahuje 

dohodu mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným o tom, co pracovník musí udělat, aby 

splnil cíle, zvýšil normy, zlepšil výkon a rozvinul potřebné schopnosti. Stanovuje také 

priority – klíčové stránky práce, jimţ musí být věnována pozornost. 

Cílem je zajistit, aby byl správně pochopen význam cílů, norem výkonu a schopností tak, 

jak se objevují a uplatňují v kaţdodenní práci. Plány jsou východiskem pro přeměnu cílů 

na akce. V této fázi je třeba dosáhnout dohody o tom, jak bude výkon měřen a posuzován 

a jaké důkazy budou pouţity ke stanovení úrovně schopností. Je důleţité, aby potřebná 

kritéria a potřebné důkazy byly identifikovány a dohodnuty nyní, protoţe pak budou 

uplatňovány zaměstnanci a jejich nadřízenými ke sledování a demonstrování úspěšné 

práce. Pokud má firma takto definované svoje cíle, musí stanovit optimální počet 

zaměstnanců v organizačí struktuře, aby mohla začít posuzovat výkonnost zaměstnanců 

na jednotlivých pracovních pozicích. 

2.3.4 Plánování osobního rozvoje 

Plán rozvoje zaznamenává akce dohodnuté za účelem zlepšení pracovního výkonu  

a rozvoje znalostí, dovedností a schopností. Bude zaměřen na rozvoj potřeby současné 

práce – na zlepšení schopností ji vykonávat dobře, ale – coţ je důleţité –  i na rozvoj 

umoţňující zaměstnancům převzít širší odpovědnost a rozšířit své schopnosti tak, aby 

mohli vykonávat širší role. Plán tak přispívá k naplnění politiky soustavného rozvoje, která 

spočívá v přesvědčení, ţe kaţdý je schopen se naučit více a při výkonu své práce 
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pracovat lépe. Ale plán také přispívá ke zvýšení potenciálu jedinců proto, aby mohli 

vykonávat práce a pracovní funkce vyšší úrovně. 

Plánování osobního rozvoje provádějí zaměstnanci s potřebným vedením, podporou  

a pomocí nadřízených. Plán osobního rozvoje se zaměřuje na kroky, které lidé navrhují ve 

prospěch svého vzdělávání a rozvoje. Berou na sebe odpovědnost za formulování  

a realizaci plánů, ale musí jim být přitom poskytnuta podpora ze strany firmy a jejich 

manaţerů.21 

Obr. 2.1.: Fáze přípravy a realizace plánu osobního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd., 2007, str.471 

Analyzovat současný stav potřeby a rozvoje – to lze udělat v rámci procesu řízení 

pracovního výkonu. 

Stanovit cíle – můţe to zahrnovat zlepšování pracovního výkonu na současném 

pracovním místě, zlepšení nebo získání dovedností, rozšíření důleţitých znalostí, rozvoj 

konkrétních oblastí schopností, přechod nebo vzestup v rámci firmy. 

                                            

21
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 800s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 
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Připravit plán činností – stanovuje, co je třeba udělat a jak to udělat, a to v členění podle 

bodů, jako například očekávané výsledky, rozvojové aktivity, odpovědnost za rozvoj  

a časový rozvrh. Do plánu by měla být začleněna i paleta aktivit přizpůsobená potřebám 

daného zaměstnance, například pozorování práce jiných lidí, práce na projektu, plánovité 

pouţívání programů e-learningu a vnitrofiremních zdrojů studijních materiálů, studium 

doporučené literatury, pověření zvláštními úkoly a učení se akcí. Standardizovaný proces 

řízení pracovního výkonu a rozvoje ve firmě přináší konkrétní benefity pro zaměstnance  

i pro celou firmu. 

Jedná se zejména o: 

 nastavení pracovního výkonu v souladu s firemními cíli, 

 nastavení a podpora oboustranné komunikace, 

 systémové nastavení modelu trvalého zlepšování výkonnosti,  

 vytváření konkurenční výhody firmy, 

 vytvořený prostor a pravidla pro monitoring výkonnosti a rozvoje i pro zpětnou 

vazbu. 

Pro kaţdou firmu, která nemá ve svém řízení začleněn standardní proces řízení 

výkonnosti a rozvoje zaměstnanců, je velmi těţké obecně jakýkoliv standard nastavit. 

Nastavení samozřejmě znamená nutnou změnu a práci navíc. 22 Pokud management firmy 

neprojeví dostatečnou vůli procesy nastavit, neudělá to nikdo a ve firmě budou i nadále 

absentovat nejen zmíněné přínosy, ale zejména stabilní a výkonní zaměstnanci, kteří by 

firmu v nelehkých trţních podmínkách svým výkonem a rozvojem mohli podrţet.23 

                                            

22
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 

23
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 
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Obr. 2.2.: Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. 2007, str. 419 

2.3.5 Řízení pracovního výkonu během roku a jeho měření 

Řízení pracovního výkonu je nepřetrţitý proces, vyjadřující normální, správné manaţerské 

postupy, udávání směru, sledování a měření výkonu ve firmě a tomu odpovídajících kroků. 

Jde o nepřetrţitý proces, během něhoţ dochází k realizaci dohody či smlouvy o pracovním 

výkonu a rozvoji zaměstnance při vykonávání kaţdodenní práce a sledování výkonu ze 

strany nadřízeného a poskytování oboustranné zpětné vazby. Je to vytváření 

partnerského prostředí, ve kterém nechybí pochvala a uznání, ale také okamţité řešení 

pracovních problémů, pokud se vyskytnou, a podpora výkonu pomocí koučování  

a udávání směru. Řízení pracovního výkonu by nemělo být ukládáno jako něco zvláštního, 

co se musí dělat. Mělo by  být povaţováno za přirozený postup, který uplatňují dobří 

manaţeři. 

K zajištění vybudování a udrţování kultury řízení pracovního výkonu musí být řízení 

pracovního výkonu aktivně podporováno a povzbuzováno vrcholovým managementem, 

který musí dávat jasně najevo, ţe je povaţuje za ţivotně důleţitý nástroj trvalé úspěšnosti 

firmy. Důleţité je, ţe verbální podpora řízení pracovního výkonu musí být přeměněna na 

realitu činy i slovy lidí, kteří mají nejvyšší odpovědnost za fungování firmy. 

Měření výkonu je důleţitým prvkem řízení pracovního výkonu. Je základnou pro 

poskytování a vytváření zpětné vazby, identifikuje, kde je práce vykonávána dobře,  

a poskytuje tak východisko pro budování dalšího úspěchu a ukazuje také, kde to nejde tak 

dobře a lze tak sjednat kroky k nápravě. Měření výkonu je relativně snadné u těch 

pracovníků, kteří jsou odpovědní za dosahování kvantifikovatelných výsledků, například za 

Dohody o pracovním 

výkonu a rozvoji 

Zkoumání a posuzování 

pracovního výkonu 

Řízení pracovního výkonu 

během roku 
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objem prodeje. Je však obtíţnější v případě vzdělaných pracovníků, například vědců. Je 

třeba rozlišit dvě formy výsledků,  kvantifikovatelné - měřitelné výstupy a efekty, coţ jsou 

výsledky úsilí, které nutně nemusejí být měřeny kvantitativními nástroji,  

a nekvantifikovatelné. 24 

Ve všech pracích existují sloţky, které je obtíţné měřit pomocí kvantitativních nástrojů jako 

výstupy. Často je třeba posuzovat výkon pomocí odkazu na to, čeho bylo dosaţeno  

v porovnání s tím, co se očekávalo, a nekvantifikovatelné výsledky mohou být vyjádřeny  

v kvalitativních pojmech jako dosaţené standardy nebo úroveň schopností. 

Avšak pokud posuzujeme výkon, je také nezbytné zvaţovat vstupy v podobě úrovně 

dosaţených znalostí a dovedností a v podobě chování odpovídajícího standardům 

stanoveným v soustavě schopností a deklaracích základních hodnot. 

2.3.6 Zkoumání a posuzování pracovního výkonu  

Zkoumání a posuzování pracovního výkonu by se mělo opírat o skutečný pracovní výkon 

zaměstnance. Musí být konkrétní a musí umoţňovat zaměstnanců a jejich nadřízeným, 

aby našli společný pozitivní pohled na to, jak lze v budoucnu pracovní výkon zlepšit a jak 

řešit jakékoliv problémy s plněním norem výkonu a dosahováním cílů. Zaměstnanci by 

měli být vedeni k tomu, aby sami posuzovali a hodnotili svůj pracovní výkon a stali se při 

zlepšování svých výsledků aktivními činiteli změny. Při setkání zaměstnance  

a nadřízeného by mělo docházet k tzv. zpětné vazbě, účelem této zpětné vazby je: 

 informovat zaměstnance o tom, jak je vnímán jeho současný výkon  

v porovnání s dohodnutým a zároveň informuje i nadřízeného o moţných 

problémech zaměstnance spojených s nedostatkem prostředků, pravomocí 

nebo neznalostí postupu, 

 vychází z klíčových ukazatelů (cílů) pracovního výkonu, 

 je pozitivní (pozitivně vyjádřené ukazatele podporují chování, kterého chceme 

dosáhnout, kdeţto negativní zpětná vazba pouze zabraňuje tomu, čeho 

dosáhnout nechceme) – coţ ovlivňuje motivaci a zvyšuje výkon zaměstanců, 

                                            

24
 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 800 s.  ISBN 978-

80-247-1407-3 
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 je proaktivní – podporuje zaměstance k samostatnosti, k nalezení vlastního 

postupu řešení, k řízení vlastního výkonu, 

 vede zaměstnance – tzn. pomáhá mu, pokud to potřebuje nebo poţaduje, 

povzbuzuje jej a učí. 

Důleţitou otázkou týkající se zpětné vazby je to, jestli je vhodné poskytovat ji veřejně nebo 

pouze mezi „čtyřma očima”. Pokud není potřeba nějak výrazně omezovat soutěţivost 

(např. při týmové organizaci práce) je veřejná zpětná vazba vhodná. Zaměstnanci mají 

totiţ tendenci porovnávat svoje výsledky s ostatními (zvlášť měřitelné) a pokud jsou ty 

jejich niţší, motivuje je to k zvyšování výkonu. 

Velký význam v souvislosti s řízením výkonu během určitého období má působení 

nadřízeného v roli kouče, poradce. Koučování je progresivní nástroj vedení, povzbuzování 

a poskytování pozitivní zpětné vazby. Ale nejenom to. Koučování současně i učí 

zaměstnance na pracovišti, můţeme ho povaţovat za metodu vzdělávání. Pokud se 

koučování uplatňuje s přihlédnutím ke schopnostem a zkušenostem zaměstnanců, stává 

se efektivním nástrojem zvyšování výkonu. 

Důleţitá pravidla koučování (z pohledu nadřízeného): 

 podejte informace, ale neinstruujte…nechte zaměstnance, aby našel vlastní 

cestu, 

 projevujte zájem, ale ne přímou kontrolu, 

 akceptujte, ţe i chybami se člověk učí, 

 klaďte zaměstnanci takové otázky, které by ho vedly k zamyšlení nad 

problémem, 

 moţné počáteční zpoţdění (dané tím, ţe se zaměstnanci neřekne přesný 

postup řešení) se vykompenzuje vyšší angaţovaností a motivací 

zaměstnance. 

Kromě přispění nadřízeného zvládnutím role kouče je pro proces sledování pracovního 

výkonu důleţitá i aktivita zaměstnance. Podle některých názorů by měl zaměstnanec 

dokonce hrát v tomto procesu hlavní roli a nadřízený by jej měl pouze povzbuzovat a vést 

k tomu, aby sám zkoumal svůj pracovní výkon, zamýšlel se nad tím, co jej aţ dosud 
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ovlivňovalo pozitivně a co negativně, a aby se ujímal iniciativy při navrhování toho, co 

změnit, aby se příště jeho výkon zlepšil. 

Během formálního zkoumání a posuzování pracovního výkonu by nemělo docházet k 

ţádným překvapením, pokud byly ovšem problémy pracovního výkonu řešeny tak, jak to 

má být – během roku, okamţitě, jakmile se objevily nebo hrozilo, ţe se objeví. 

Skutečnou úlohou řízení pracovního výkonu je dívat se dopředu na to, co by lidé měli 

dělat, aby naplnili účel své práce, úspěšně čelili novým výzvám, stále lépe vyuţívali své 

znalosti, dovednosti a schopnosti, rozvíjeli své schopnosti pomocí vytváření svého 

vlastního programu samostatného vzdělávání, aby dosahovali shody ve všech oblastech, 

kde je třeba pracovní výkon zlepšit, a také shody v tom, jak jej zlepšit.25 

Pro setkání za účelem prozkoumání a posouzení pracovního výkonu platí dvanáct zlatých 

pravidel: 

1. Dobře se připravit. 

2. Postupovat podle jasně strukturovaných bodů. 

3. Vytvořit správnou atmosféru. 

4. Poskytovat dobrou zpětnou vazbu. 

5. Produktivně vyuţívat čas. 

6. Chválit. 

7. Nechat zaměstnance mluvit co nejvíce. 

8. Povzbuzovat pracovníky k sebehodnocení. 

9. Zaměřit se na práci a aktuální pracovní výkon, nikoliv na osobnost zaměstnance. 

10. Povzbuzovat k analytickému přístupu. 

11. Nedopustit se neočekávané kritiky. 

12. Dohodnout měřitelné cíle a plán postupu na další období. 

                                            

25
 http://www.vcvscr.cz 
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2.3.7 Závěrečné zhodnocení výkonu 

Většina soustav řízení pracovního výkonu obsahuje nějakou podobu klasifikace. Ta 

ukazuje kvalitu výkonu nebo schopností dosaţených nebo demonstrovaných pracovníkem 

pomocí toho, ţe na nějaké stupnici se vybere úroveň, která podle hodnotitele nejlépe 

odpovídá tomu, jak příslušný jedinec pracoval. 

Smyslem klasifikační stupnice je pomáhat při posuzování a umoţnit, aby tato posuzování 

mohla být zařazena do určitých kategorií, poskytujících informace pro rozhodování  

o odměnách podle výkonu nebo přínosu, nebo prostě jen poskytujcí jakési pouţitelné 

shrnutí pro záznam o tom, jak dobře nebo méně dobře někdo pracuje. 

Důvody pro klasifikaci pracovního výkonu: 

Klasifikace uznává skutečnost, ţe si všichni vytváříme nějaký celkový názor na výkon lidí, 

kteří pro nás pracují, a ţe má smysl spíše výslovně tento názor vyjadřovat na základě 

určitých kritérií a nástrojů, neţ jej skrývat. Nadřízené tak lze činit odpovědnými za jejich 

klasifikování a poţadovat od nich, aby je doloţili. Je uţitečné nějakým způsobem shrnout 

soudy o lidech, ukazující, kdo jsou zaměstnanci výjmečně výkonní a kdo málo výkonní  

a kdo jsou spolehliví klíčoví zaměstnanci, aby bylo moţné podniknout příslušné kroky. 

Bez klasifikace výkonu není moţné uplatňovat systém odměňování podle výkonu nebo 

přínosu – musí prostě existovat metoda, která vztahuje velikost odměny k úrovni 

individuálního výkonu. Avšak to uţ teď není zcela pravda: mnoho firem praktikujících 

odměňování podle výkonu nebo přínosu uţ v rámci procesu řízení pracovího výkonu 

nepouţívá klasifikaci. 

Jasně sděluje lidem, jak to s nimi je, alespoň podle jejich nadřízeného, a můţe je 

motivovat ke zlepšení pracovního výkonu, pokud budou hledat odpověď na otázku: „Co 

musím udělat pro to, abych byl příště klasifikován lépe?“. 

Typy klasifikačních stupnic 

Klasifikační stupnice mohou bý definovány abecedně nebo numericky. Někdy se ve snaze 

zastřít hiearchickou povahu stupnice pouţívají zkratky nebo počáteční písmena. Abecední 

nebo numerické body stupnice lze charakterizovat adjektivy, například a = vynikajcí, b = 

dobrý, c = uspokojivý, d = neuspokojivý. Alternativně mohou být úrovně stupnice blíţe 

charakterizovány, jako je tomu v následujcím příkladu: 
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Optimální výkon: překračuje očekávání a soustavně odvádí vynikající výkon, 

čímţ významně rozšiřuje dopad a vliv své role. 

Dobře vyvážený výkon: plní cíle a poţadavky role, soustavně dobře a důkladně 

pracuje. 

Stěží efektivní výkon: neplní všechny cíle a poţadavky role; je nutné výrazné 

zlepšení pracovního výkonu. 

Nepřijatelný výkon: neplní většinu cílů a poţadavky role; demonstruje 

nedostatek snahy o zlepšení svého pracovního výkonu nebo postrádá 

schopnosti, o nichţ se diskutovalo před posuzováním jeho pracovního výkonu. 

2.3.8 Metody hodnocení výkonu 

Existuje mnoho metod hodnocení zaměstnanců, z nichţ některé se zaměřují více na 

výsledky práce, jiné na pracovní chování. K tomu, abychom je mohli efektivně vyuţít, 

musíme zajistit soustavu hodnotících kritérií a reálnou dokumentaci o výkonech, chování  

a postojích zaměstnance. 

Kaţdý typ hodnocení výkonnosti má své výhody a nevýhody, které musí zaměstnavatel co 

nejpečlivěji zváţít předtím, neţ si vybere příslušný plán. Máme-li jasno v tom „co” chceme 

hodnotit a „proč”, můţeme si poloţit otázku „jak” budeme hodnotit, jakou metodu zvolíme. 

Volba metod hodnocení, odpovídajících charakteru činnosti, je jedním ze základních 

předpokladů pro úspěšný průběh a vyuţití výsledků hodnocení. Volba metody hodnocení 

by měla odpovídat podmínkám firmy, zvolená kritéria struktuře pracovních činností a celý 

systém by měl odpovídat moţnostem jeho zvládnutí s přijatelnými nároky na náklady.26 

Metody zařazovací  

Jsou zaloţeny na principu seřazení hodnocených zaměstnanců  podle vybraného kritéria 

od nejlepšího zaměstance po zaměstnance s nejhorším výkonem. Tyto metody jsou 

vhodné pro méně početné skupiny (max. 15 osob). Tyto metody nám poskytnou seznam 

zaměstnanců od nejlepšího po nejhoršího. Je třeba si uvědomit, výkony nejlepších 

zaměstanců ze dvou různých oddělení budou hodnoceny podle odlišných kritérií. 

                                            

26
 VEBER, J.: Základy – prosperita-globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-

029-5 
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Párové srovnávání  

Srovnáváme výkony nebo kompetence hodnoceného se všemi ostatními zaměstnanci z 

dané pracovní skupiny. Při kaţdém srovnání je vítěznému zaměstnanci přidělen jeden 

bod. Součtem bodů ve srovnáních pořadí hodnocených můţeme zaměstnance zařazovat 

do skupin podle počtu získaných bodů. 

Nucená distribuce  

Umoţňuje rozdělit hodnocené zaměstance do „výkonnostních skupin” na základě Gausovy 

křivky. Členění je zaloţeno na předpokladu, ţe rozdíly mezi zaměstanci odpovídají 

statisticky normálnímu rozloţení v populaci. 

Metody kritických událostí  

Jsou zaloţeny na pozorování a zaznamenávání kritických forem nebo výsledků 

pracovního chování. Výsledkem hodnocení je výčet všech pozitivních a negativních 

kritických případů. Tyto metody se v praxi pouţívají jako uţitečný podklad pro rozvoj 

zaměstnanců. 

Hodnotící pohovor  

Rozhovor probíhá podle předem stanoveného scénáře. Hodnotitelé i hodnocení se 

předem připravují. Podkladem můţe být předem vypněný dotazník, s jehoţ obsahem se 

oba účastníci seznámí před konáním hodnotícího pohovoru.27 

Hodnocení pomocí stupnice  

Patří k nejhojněji pouţívaným psychometrickým metodám. Umoţňují hodnotit chování, 

osobnost, výsledky práce, vztahy aj. Jejich vyplňování je jednoduché a časově nenáročné. 

Mohou mít podobu numerické škály, grafické škály a škály se slovním popisem. 

Numerické škály umoţňují popsat charakteristiku hodnoceného pomocí číselných hodnot  

v dimenzi „nejlepší – nejhorší” nebo „vţdy – nikdy”. 
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 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada publishing a.s., 2008. 128 s. ISBN 978-80-

247-2361-7 
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Význam jednotlivých číselných hodnot bývá obvykle slovně popsán pomocí školní 

klasifikace. Počet stupňů se pohybuje v rozmezí 2 – 10. Volíme počet stupňů, který je 

smysluplný a odpovídá specifikům firmy. U děnických profesí volíme poloviční počet 

stupňů. Je třeba zváţit, zda zvolíme sudý nebo lichý počet stupňů. Sudý počet postrádá 

střední hodnotu, tudíţ nutí hodnotitele jednoznačně se přiklonit  k pozitivnímu nebo 

negativnímu hodnocení.  

Číselná hodnota 1 můţe označovat nejhorší nebo nejlepší stupeň. Grafické škály hodnotí 

jemnější rozdíly mezi zaměstnanci pomocí kontinuální linie (například 0 – 100%). Škály se 

slovním popisem nabízejí hodnotitelům velmi podrobný popis jednotlivých stupňů  

a přesněji definují rozdíly mezi stupni. Uţívají se jak pro hodnocení výkonu tak pro 

hodnocení kompetencí. Tato metoda je nazývána 360º zpětná vazba. Tato metoda je 

náročná na přípravu, avšak objektivně srovnává úroveň výkonů u rúzných pracovníků. 

Hodnocení probíhá pomocí předem sranovené stupnice u jednotlivých aspektů práce. 

Není snadný výběr vhodných výkonů a forem chování. Pomocí této metody můţeme také 

zkoumat pracovní chování. 

Psychologické testy a dotazníky  

Poskytují informace o osobnosti hodnoceného, zejména o jeho vlastnostech, 

schopnostech, postojích, hodnotách aj. Je důleţité umět specifikovat své poţadavky na 

testování. Ke specifikaci je důleţité pouţít kvalitní popisy pracovních pozic a vybrat 

vhodného psychologa k testování.28 

Metoda stanovení úloh a stanovení cílů  

Tyto metody se pouţívají při hodnocení výkonů, při hodnocení kompetencí a rozvoji 

kompetencí (plnění konkrétních pracovních úloh nebo cílů, při nichţ zaměstnanec rozvíjí 

své kompetence). 

                                            

28 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada publishing a.s., 2008. 128 s. ISBN 978-

80-247-2361-7 
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Assessment centre (AC) 

Je komplexní metoda hodnocení, realizovaná prostřednictvím souboru metod (pozorování, 

psychologické testy a dotazníky, strukturované rozhovory, zadávání individuálních úkolů  

a cílů, zadávání skupinových úkolů a cílů aj.) a uţívaná k hodnocení jednotlivců a skupin.  

Hodnocení provádí několik speciálně proškolených interních a externích hodnotitelů. Počet 

hodnotitelů je 3 - 6, hodnocených 1-10. Jde o časově, organizačně  i finančně náročnou 

metodu.29 

2.3.9 Důsledky špatného hodnocení 

Pokud není ve firmě dobře nastavený systém hodnocení lidí, stává se, ţe ve firmě 

zůstávají takoví, kteří měli být dávno propuštěni. Nevýkonní, líní, neschopní či neochotní, 

prostě lidé, které by z normálně fungující firmy uţ dávno vyhodili. Kdyţ takoví zůstávají, 

tak představují zátěţ pro firmu. Berou peníze pro nic za nic, mrhají firemní energií a časem 

svého šéfa. Vytvářejí spory se zákazníky a nekonečné problémy pro stále nervóznější 

kolegy. Špatný systém způsobí to, ţe firma se přeplní mnoţstvím nevýkonných lidí. 

Pokud je nespravedlivé hodnocení lidí, drţí se ve firmě neschopní a vytváří přetíţenost 

těch nejschopnějších zaměstanců. Poté se vynořují špatné mezilidské vztahy v důsledku 

pocitu nespravedlnosti. Začíná závist a hádky u zaměstnanců se vytváří velký pocit křivdy. 

Z firmy odcházejí ti nejlepší, coţ znamená pro firmu obrovské problémy. Schopný  

a výkonný člověk bude vţdy rád pracovat naplno a podpoří vás v těţkých časech. Do firmy 

nikdy nepřijdou noví, schopní lidé, protoţe jejich místa jsou uţ obsazena neodhalenými 

neschopnými. Neschopní lidé také způsobí neefektivitu a následné špatné hospodářské 

výsledky firmy. A kdyby jen do takové firmy přece jen zabloudil nový, schopný a výkonný 

člověk, stačí, aby se rozhlédl kolem sebe, a kdyţ zjistí, ţe firma je nějak prohnilá, není 

zisková, neumí ho ani zaplatit, taky nikdo nepracuje na 105%, tak se rychle sbalí a uteče 

pryč. Hvězdy nenastoupí ke slabé firmě. Hvězda přijde jen ke hvězdám.30 

                                            

29
 PILAŘOVÁ I., Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 128 s. ISBN 978- 80-247-2042-5 

30
 Zisk měsíčník č. 2/2010 
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2.3.10 Hodnocení a odměňování 

Odměňování zaměstnanců ve firmě je vţdy citlivou záleţitostí. Jakékoliv změny  

v zaběhnutém (byť) špatném systému jsou vnímány s velkou ostraţitostí a nedůvěrou. 

Naproti tomu setrvání u špatně nastaveného systému můţe mít negativní vliv na finanční 

stabilitu a výkonnost firmy. Často se setkáváme s nespravidelným a netransparetním 

odměňováním, přeplácením nebo nedoceněním některých profesí či pracovních pozic,  

s diskriminací. Se zavedením hodnocení zaměstnanců je ve firmě očekáváno zvýšení 

transparetnosti systému odměňování   a objektivizace odměňování.  Systém odměňování 

by měl být schopen diferencovat výkonné zaměstnance od nevýkonných, mezi 

zaměstnanci s různou trţní hodnotou. 

Hodnocení výkonu je prováděno měsíčně nebo kvartálně a tomu obvykle odpovídá  

i perioda vyplácení pohyblivé sloţky platu (výkonové prémie, bonusy). Směrem k 

dělnickým pozicím se frekvence hodnocení výkonu a vyplácení pohyblivé sloţky zvyšuje 

(měsíční hodnocení, měsíční výkonové prémie), směrem k manaţerským pozicím se 

frekvence hodnocení a vyplácení pohyblivé sloţky sniţuje (kvartální výkonové prémie  

a roční bonusy). Kromě individuálních výkonů jsou sledovány výkony celého týmu, útvaru  

i firmy jako celku. I tyto výkony se v rámci hodnocení sledují a promítají se do pohyblivé 

sloţky platu. 

Odlišnosti nacházíme také v poměru mezi pohyblivou a pevnou sloţkou platu. Tento 

poměr je závislý na několika faktorech: typ pozice (moţnost ovlivnit výši výkonu), typ firmy 

(firemní kultura, týmová spolupráce, struktura pozic), typ výroby (tlak na vysoké 

individuální výkony). Například poměr mezi pohyblivou a pevnou sloţkou 70:30 najdeme 

častěji u pozic obchodních zástupců ve firmách, které pracují ve vysoce konkurenčním 

prostředí a vyvíjejí tlak na vysoké individuální výkony.31 

Odměňování pracovníků, zejména pak pohyblivá část mzdy, bývají často povaţována za 

hlavní, nebo dokonce jediný účel hodnocení. Hodnocení by se však spíše mělo zaměřit na 

rozvoj výkonnosti zaměstnance a odstranění nedostatků. Odměna za práci sice odráţí 

pracovní výkon, musí však respektovat řadu jiných faktorů. 

                                            

31
 PILAŘOVÁ I., Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 128 s. ISBN 978- 80-247-2042-5 
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Často diskutovanou otázkou je, zda mzdu zaměstnanců zveřejňovat, či nikoliv. Pro obě 

varianty existují silné argumenty: 

 mzda by měla být zveřejněna, protoţe tak se stane silným motivačním 

činitelem, povzbudí zaměstnance, aby se pokusili dosáhnout výsledku 

úspěšnějších kolegů; mzdu jednotlivce se také stěţí v našich podmínkách 

podaří utajit, 

 mzda by měla být utajena, protoţe její zveřejnění vyvolá u pracovníků závist, 

nespokojenost, zatrpknutí a způsobí nadřízenému mnoho problémů. 
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3 Charakteristika firmy IRP – Krejčí s. r. o. 

3.1 Charakteristika firmy 

Firma IRP Krejčí s. r. o. je soukromá společnost a je následnickou organizací firmy IRP – 

Krejčí, zaloţené v roce 1991 s nepřetrţitými podnikatelskými aktivitami. Firma je 

organizačně i profesně vybudována na zajištění inţenýrské činnosti a realizaci 

komplexních dodávek (IRP – inţenýrsko - realizační práce) ocelových konstrukcí  

a technologií ve strojírenském a hutnickém průmyslu, provádění průmyslových staveb  

a realizaci rozvodů průmyslového potrubí, vyhrazených plynových zařízení a vyhrazených 

zdvíhacích zařízení. Společnost současně provádí opravy a údrţby technologických 

zařízení v průmyslových, hutních a koksárenských provozech. Rovněţ zajišťuje dodávky  

a montáţe systémů opláštění průmyslových objektů a hal. Od svého vzniku společnost 

neustále rozšiřuje své výrobní prostory. V současné době disponuje dvěmi výrobními 

halami v prostorách ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

3.1.1 Historie 

Firma IRP Krejčí s. r. o. byla zaloţena 1. dubna 1991 fyzickou osobou panem Lubomírem 

Krejčím. Cílem bylo vytvořit firmu se zaměřením na opravy technologických zařízení 

zejména v hutních provozech Nové huti Ostrava a montáţe ocelových konstrukcí. 

Na základě schválených ţivností Ţivnostenským úřadem Ostrava byla firma aktivní 

v těchto činnostech: 

 výroba a montáţ ocelových konstrukcí,  

 výroba a rozvod páry, teplé vody a pitné vody, 

 výroba nádrţí, zásobníků a kontejnerů z kovů, 

 drobná opravárenská činnost a údrţba, 

 jiná vedlejší činnost v dopravě, 

 technická a inţenýrská činnost, 

 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 
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V letech 1991 a 1992 (prvních dvou letech činnosti) firma spolupracovala na základě  

dohod v oblasti ocelových konstrukcí s původně mateřským podnikem Monto -stroj Ţilina 

s. p. a společností IRP – Zvolen, s. r. o. Posledně jmenované se zabývají zajišťováním 

nových zakázek a odbytem, Montostroj s. p. výrobou ocelových konstrukcí a IRP – Krejčí 

jejich montáţemi. 

Tento proces a slibný vývoj byl prudce přerušen rozdělením Československa na dva 

samostatné státy. Oba slovenské podniky se spojily, vytvořily vlastní montáţní skupinu  

a zcela přerušily kontakty s firmou IRP Krejčí. Firma IRP – Krejčí s. r. o.  působila od roku 

1993 pouze na území České republiky. Její aktivity se dělily na dvě přibliţně stejné sféry 

činnosti: demontáţní a montáţní práce při opravách technologických a hutních zařízení 

v Nové huti a. s. , Ostrava – Kunčice a za druhé výrobní a montáţní činností v oblasti 

ocelových konstrukcí při investičních a neinvestičních akcích výhradně v rámci 

ostravského regionu. 

Do roku 2000 byly hlavním předmětem činnosti demontáţní a montáţní práce. Firma se 

výrobní činností zabývala jen v malém měřítku, kdy si sloţité díly ocelových konstrukcí 

nechávala zhotovovat na základě smluvního vztahu s některým subdodavatelem a sama 

vyráběla jen lehké konstrukce jako například sloupy, podpěry, střešní díly, kabiny a lehké 

příhradové konstrukce. Pokud se firma zúčastňovala sloţitějších akcí většího rozsahu, 

potom sama vystupovala v roli subdodavatele. Podobná situace byla v montáţních  

a demontáţních pracích při opravách hutních zařízení v Nové huťi a. s. , kdy šlo zejména 

o opravy technologických zařízení na výrobu koksu. Tudíţ hlavní činnost firmy spadala do 

oblasti sluţeb – montáţní a demontáţní práce pro konkrétního objednatele na základě 

určitého smluvního vztahu. 

V roce 2000 byla zaloţena společnost IRP Krejčí s. r. o. Dne 1. července 2001 převzala 

od firmy IRP – Krejčí veškeré zaměstnance a výrobní zařízení, cedovala veškeré smlouvy 

a stala se tím nástupnickou organizací. Pan Lubomír Krejčí do nové organizace nepřešel  

a stal se odborným poradcem. Statutárními orgány se stali synové, Ing. Lubomír Krejčí  

a Ing. Radim Krejčí. 

Nové vedení rozhodlo o tom, ţe rozšíří výrobní kapacity a současně zvýší počty 

pracovníků. Z pozice subdodavatelské firmy začala přecházet do pozice generálního 

dodavatele vyšších investičních i neinvestičních celků a pokud realizace vyţadovala vyšší 

výrobní nebo montáţní kapacity, sama oslovovala subdodavatelské firmy. V kooperaci 
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začala zajišťovat i projekty staveb vč. výrobní dokumentace a také stavební práce, 

natěračské práce, elektro a další odborné specializace, které nebyly předmětem činností 

společnosti. Postupně začala své podnikatelské oprávnění rozšiřovat i na oblast realizace 

staveb, plynových zařízení a vyhrazených zdvíhacích zařízení. Začala provádět realizaci 

stále vyšších celků (jako například generální opravy tandemových pecí na ocelárně 

ArcelorMittal, některé celky na generálních opravách vysokých pecí  oblasti koksových 

cest tamtéţ, kompletní instalaci výrobních linek pro výrobu vagónů). 

Dalším zlomem ve vývoji společnosti byl 1. srpen 2007, kdy převzala celou společnost KT 

Projekt s. r. o., která se poslala do konkurzu. Přešli všichni zaměstnanci včetně vedení 

firmy. Současně IRP Krejčí  převzala veškeré zařízení zkrachovalé firmy. Tato firma se 

zabývala převáţně výrobou ocelových konstrukcí a byla takto i organizačně zavedená. 

Vedení bylo nuceno řešit otázku, jak skloubit dva systémy tak, aby to nenarušilo plynulý 

chod firmy. Výroba zůstala ve stávajících prostorách, které si vzali do pronájmu, a majitelé 

nechali v činnosti i stávající organizaci výroby tak, jak fungovala předtím. V oblasti 

montáţe bylo padesát zaměstnanců, v oblasti výroby patnáct zaměstnanců  

a technickohospodářských pracovníků bylo deset. Pokud byl podepsán kontrakt většího 

rozsahu, bylo zapotřebí posílit počty zaměstnanců, vedení společnosti zvolilo jako řešení 

této situace přechodné zaměstnávání zaměstnanců z agentur práce. Počet těchto 

pracovníků dosahoval přechodně aţ do výše sedmdesáti zaměstnanců. Současná situace 

ve světě napovídá, ţe hospodářská krize je na ústupu a společnost můţe vstoupit do další 

etapy svého vývoje. 

3.1.2 Strategie firmy a významní zákazníci 

Strategií firmy je  budování firmy s pevným postavením na tuzemském trhu,  posilování 

svých podnikatelských pozic a odolnost firmy vůči tvrdé konkurenci. V současné době 

rozšiřuje své aktivity i mimo území České republiky. 

Firma IRP Krejčí s. r. o. se výrazně orientuje na tuzemský trh. Mezi nejdůleţitější 

zákazníky patří: 

 ArcelorMittal Ostrava, a.s 

 ŠKODA VAGONKA, a.s 

 EUROVIA CS, a.s. 

http://www.firmy.cz/detail/2587253-eurovia-cs-brno-dolni-herspice.html
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 Dalkia Česká republika, a. s 

 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

3.1.3 Organizační struktura firmy 

Organizační struktura je relativně statickou sloţkou systému řízení. Případné změny růstu 

firmy vyvolávají zákonitě i v této sloţce dynamiku a změny. Je kladen důraz na organickou 

jednotu firemní organizační struktury a efektivního procesu řízení. V současné době je 

celkový počet zaměstnanců kolem šedesáti zaměstnanců. 

Vytvořený model organizační struktury firmy umoţňuje manaţerské řízení podle cílů 

s relativně vysokou samostatností jednotlivých organizačních článků ve vertikální ose 

řízení, coţ vytváří předpoklady pro rozvoj spolupráce a předávání informací na 

horizontální úrovni. Umoţňuje to podle potřeby volit flexibilní přístup k řešení jednotlivých 

úkolů týmovou kooperací, která je cílově zaměřena. 

Obr. 3.3.: Organizační struktura firmy IRP Krejčí s. r. o. 

 

 

  

  

      

       

 

  

  

                                                                                  

Zdroj: IRP Krejčí s.r.o. 
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Vedení společnosti 

Vedení společnosti tvoří oba majitelé – společníci a současně jednatelé společnosti. Oba 

jsou výkonnými orgány společnosti. Ekonomický a finanční ředitel je zodpovědný za 

ekonomický chod společnosti, výrobní a technický ředitel je zodpovědný za realizaci 

jednotlivých zakázek. Jejich pravomoci jsou specifikovány ve stanovách společnosti. Oba 

současně provádí situační analýzu trhu a vnějšího prostředí, stanovují cíle, sestavují 

plány,  určují strategie pro jejich splnění. Kontrolními činnostmi ověřují plnění stanovených 

cílů. Úlohou vedení společnosti je dovést plánované cíle ke konkrétním pracovníkům, to 

znamená stanovit osobní odpovědnost toho, kdo odpovídá za realizaci konkrétního cíle,  

a provádět účinnou kontrolní činnost. Tento úkol souvisí s delegováním pravomocí, 

tvorbou účinné motivace pracovníků a následným odměňováním. 

Obchodní ředitelka 

Obchodní úsek společnosti řídí obchodní ředitelka, která je zodpovědná za zakázkovou 

náplň, za navazování nových obchodních kontaktů, získávání dalších obchodních 

příleţitostí, uzavírání smluvních vztahů, orientaci v konkurenčním prostředí a je 

spoluzodpovědná za tvorbu obchodní politiky. 

Obchodní ředitelce je organizačně podřízena dopravní skupina, která po konzultacích 

s mistry realizace zakázek a vedoucím výroby optimálně stanovuje nasazování dopravních 

prostředků k plnění úkolů. Kaţdý pracovník skupiny je úkolován jednotlivě a ve své 

pracovní činnosti je relativně samostatný. Drobné opravy a údrţby vozu si provádí řidič 

sám, závaţnější poruchy se odstraňují v odborných servisech. 

Technická příprava a realizace zakázek 

Technik v rámci technické přípravy zakázek zejména ve výrobě provádí zásobování  

a nákupní činnost včetně materiálových vstupů do výroby. Je zodpovědný za zpracování 

cen všech vstupů u cenových nabídek, se kterými společnost soutěţí na zakázkovém trhu, 

za zpracování podkladů k výkresové dokumentaci a jejich zadání do řídícího systému 

pálicího stroje. 

Realizaci zakázek řídí její vedoucí část svých pracovních činností deleguje na realizačního 

mistra, který je řízen výrobním a technickým ředitelem. Mistr v realizaci provádí zpracování 

cenových návrhů celé realizace staveb včetně činností, které společnost zajišťuje 

v kooperaci. Řídí přímo činnost montáţních skupin, zejména jednotlivé vedoucí 
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montáţních skupin a stanovují technologické postupy prací pro jednotlivé montáţní 

skupiny. Jsou zodpovědní za dodrţování pouţívání předepsaných základních  

a spojovacích materiálů. Řídí i několik montáţních skupin a spolupodílí se s vedoucím 

montáţní skupiny na stanovování výše a diferenciace  mezd ve skupině. Kontrolují kvalitu 

prováděných prací a jsou odpovědni za dodrţování harmonogramu prací v souladu 

s určeným termínem plnění stanoveným ve smlouvě o dílo. 

Vedoucí montážní skupiny 

Řízením vlastních realizačních prací jsou pověřeni vedoucí montáţních skupin. Kaţdý 

vedoucí skupiny (předák, parťák, skupinář) je zodpovědný za jÍm vedenou skupinu na 

základě stanoveného technologického postupu práce vytváří pracovní postupy 

jednotlivých operací, organizuje a přiděluje jednotlivé pracovní činnosti konkrétním členům 

skupiny. Dbá na dodrţování stanovených postupů prováděných prací, bezpečnostních 

předpisů a je spoluzodpovědný za dodrţování harmonogramu prací. Odpovídá za 

dodrţování kvality prováděných prací, eviduje docházku do zaměstnání a také dodrţování 

pracovní doby pracovníků. Vede montáţní deník a rovněţ stanovuje diferenciaci mezd ve 

skupině, podílí se přímo manuálně na realizační činnosti skupiny. To však aţ tehdy,  

kdyţ je kaţdý jednotlivec skupiny zaúkolován a je v pracovním výkonu. 

Montážní skupina 

V současné době existuje několik realizačních skupin a z organizačního hlediska je lze 

rozdělit na montáţně – realizační skupiny, které svou činnost vyvíjí pro různé investory na 

území celé České republiky, a na skupiny údrţby v jednotlivých závodech a provozech 

společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Skupiny se rovněţ liší svou velikostí a kaţdá má 

svého vedoucího skupiny. V zakázkových náplních společnosti také dochází k tomu,  

ţe probíhá několik akcí současně a tím se stává, ţe jednotliví pracovníci přecházejí 

z jedné skupiny do druhé a tím se rovněţ mění počty členů v jednotlivých skupinách. Lze 

provádět také záměrné zaměňování pracovníků mezi skupinami z hlediska profesního 

podle charakteru převzaté akce. Tato situace vyţaduje, ţe firma zaměstnává pracovníky  

s kvalifikací na více odborností (zámečník, montér, svářeč, potrubář, vazač, jeřábník, 

řidič). Od zaměstnanců to vyţaduje také určitou flexibilitu, přizpůsobivost a ochotu ke 

změnám při začleňování se do konkrétních skupin podle potřeb firmy. Nezřídka jsou práce 

prováděny v nepříznivých klimatických podmínkách v různém prostředí a často ve 

výškách. 
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Charakter této pracovní činnosti vyţaduje po kaţdém zaměstnanci dokonalý zdravotní 

stav a bezpodmínečné dodrţování bezpečnosti práce. Celkový počet členů ve skupině se 

pohybuje v rozmezí 4-7 pracovníků včetně předáka. Kaţdý jednotlivý pracovník v kaţdé 

skupině je odpovědný za svou práci svému vedoucímu skupiny. Míru plnění povinností 

kaţdého pracovníka posuzuje přímý nadřízený a ve sporných případech mistr realizace 

zakázek. 

Výroba 

Výrobu ocelových konstrukcí všech typů, které je firma schopna technicky realizovat, má 

na starosti vedoucí (mistr) výroby, který přezkoumává poţadavky na výrobu na základě 

předané technické dokumentace v součinnosti s vedením společnosti. Zpracovává 

cenovou nabídku, stanovuje technologický postup výroby, zadává úkoly a rozděluje 

jednotlivé výrobní procesy mezi jednotlivé výrobní skupiny. Přímo dohlíţí na dodrţování 

stanovených výrobních postupů a provádí kontrolu kvality zhotovení jednak vizuálně  

 a také metricky podle výrobní dokumentace. Protoţe výrobní skupiny nemají své vedoucí, 

zastává jejich roli vedoucí výroby, který je zodpovědný za dodrţování stanovených 

termínů realizace výroby. Předává vyrobený produkt zákazníkovi, ale manuálně se na 

procesu výroby nepodílí. 

Výrobní skupiny 

Výrobní skupiny jsou koncipovány odlišně od montáţních skupin. Nejsou to samostatné 

skupiny se svým vedoucím, které realizují zakázku od ,,a“ aţ do ,,z“, nýbrţ zakázka je 

realizována postupně a vzájemně je předávána jednotlivými skupinami po provedení 

dílčích procesů jednotlivým odborně zaměřeným skupinám. 
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Obr. 3.4.: Průběh výroby 

 

Zdroj: IRP Krejčí s.r.o. 

Výroba začíná dělením materiálu dle zpracovaných a předaných podkladů technickou 

přípravou výroby. Dělení válcových profilů se provádí na dvou pásových pilách. V případě 

poţadavku na menší přesnost autogenní soupravou. Dělení plochých materiálů se provádí 

pálením na programově řízeném pálicím – řezacím stroji, případně střihem na tabulových 

nůţkách. Další zpracování materiálu se provádí na ohýbačce nebo na zakruţovacích 

válcích. Dělením a úpravou materiálu se zabývají jednotlivci, dle velikosti materiálu pracují 

ve dvojicích. 

Po tomto základním zpracování přechází materiál ke skupinám, které mají na starosti 

skládání a kompletaci tak, aby vše vyhovovalo výrobní dokumentaci.  Tyto skupiny pracují 

ve dvojicích a jsou dvě aţ čtyři, podle velikosti zakázky, jejich úkolem je vyrobit tvar 

výrobků, který odpovídá metricky předané dokumentaci. 

Výrobek poté přechází ke svářečům, kteří opět pracují jednotlivě na svých pracovištích - 

svařovnách. Výrobek je k nim transportován mostovými jeřáby, členy kompletační skupiny.  

Poslední fází je konečná úprava výrobku po svařování – tj. očištění svarových kuliček 

obroušením. Tuto činnost provádí jednotlivec, který si výrobek přebírá od svářeče opět 

pomocí mostového jeřábu. Nad celým tímto výrobním procesem dozoruje vedoucí výroby, 

který průběţně kontroluje výrobní produkt, zda odpovídá poţadavku výrobního výkresu,  

i výstupní kontrolu provádí rovněţ mistr výroby. 

Dělení materiálu Úprava tvaru materiálu 

Svařování Skládání 

Konečná úprava 

výrobku 
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Systém odměňování 

Majitelé firmy vzhledem k typu výroby vycházejí z předpokladu, ţe výše mzdy je jeden  

z nejvyšších motivačních stimulů zaměstnance pro dosahování co nejeefektivnějších 

výkonů s vysokou produktivitou práce. Přirozená snaha člověka je mít stále vyšší a vyšší 

mzdu. Tudíţ úkolem je najít způsob, jak člověka aktivovat k vyuţívání pracovní doby a 

zvyšování produktivity práce. Najít způsob, jak by si člověk mohl sám ovlivňit výši své 

mzdy, aby měl sám zájem na zvyšování své produktivity. Majitelé se rozhodli stanovit 

tvorbu mzdy zaměstnanců podle počtu odpracovaných hodin, kde hodinová sazba je 

určována dle toho, do jaké skupiny dle hodnocení patří a také podle výkonu na 

jednotlivých zakázkách. Jde o princip kombinované mzdy. Je stanovený podílový způsob 

odměňování formou skupinového úkolu jako jediné formy mzdy, kdy je z celkového 

dosaţeného čistého měsíčního výkonu dopředu určeno procento na mzdy. 

Na základě hospodářského výsledku firmy na konci kaţdého roku mohou majitelé uvolnit 

zaměstnancům určitou výši finančních prostředků pro vyplácení podílů na zisku. V případě 

mimořádného výkonu skupiny či jednotlivce, při zvládnutí náročného úkolu nebo za práci  

v extrémně obtíţných podmínkách, majitel vyplácí jednorázové odměny. Finanční odměna 

je také motivací pro případné zkrácení termínu prací. 

3.2 Metody průzkumu 

Průzkum provedený ve firmě IRP Krejčí s. r. o. si klade za cíl zjistit spokojenost s prací, 

faktory působící na výkonnost a na základě výsledků navrhnout opatření ke zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců. Průzkum byl proveden pomocí dotazníků, rozhovorů  

a pozorování při výkonu práce. 

V současné době, kdy doznívá ekonomická krize, znamená kaţdý nový zaměstnanec 

zvýšení nákladů, je třeba si uvědomit, zda potenciál firmy je dostatečně a efektivně 

vyuţíván vzhledem k typu výroby, která je ovlivňována poţadavky na výrobní zařízení, 

kvalifikací zaměstnanců, prostorovým rozmístěním výrobního zařízení, podrobností 

zpracování výrobní dokumentace a organizací výrobních procesů. 
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Zaměstnanci byli předem informováni o důvodu průzkumu ve firmě. Dotazníky byly 

rozdány ve stanoveném datu zaměstnancům, kteří měli dostatek časového prostoru pro 

jejich vyplnění a poté je odevzdali svému nadřízenému. Bylo rozdáno 20 dotazníků  

(viz. příloha č. 1), z toho bylo vráceno a vyplněno 9 dotazníků, coţ vyjadřuje 45% 

návratnost. Ostatní zaměstnanci (11) se dotazníkového šetření nezúčastnili, z důvodu 

dovolených, čímţ je sníţená vypovídací schopnost tohoto výzkumu. Výsledky dotazníků 

jsem zpracovala v programu MS Excel. 

3.2.1  Techniky průzkumu 

Pro sběr dat potřebných pro zjištění pracovní spokojenosti výrobních dělníků jsem si 

zvolila formu dotazníků. Šest respondentů je vyučeno v oboru a tři jsou vyučeni v jiných 

oborech. V prvním kroku výzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření z důvodu nízké 

nákladnosti, rychlé administrativě a vyhodnocování. Dotazník jsem sestavila na základě 

porady s vedením společnosti. Vzhledem k typu výroby se dotazník skládal z osmnácti 

uzavřených otázek a pěti částí. Na výsledky tohoto šetření navazoval rozhovor, který byl 

sloţen z otázek navazujících na výsledky dotazníkového šetření a moţnostmi zapojení 

zaměstnanců svými názory. Zjišťovala jsem důvody a příčiny chování lidí při jednotlivých 

činnostech. Vzhledem k průměrně nízkému počtu zaměstnanců (20) jsem se mohla 

zaměřit na podrobné zkoumání názorů jednotlivců. Dotazníky byly rozdány při začátku 

čtrnáctidenního průzkumu v prvním dnu. 

Dotazník, viz. přílohy, byl rozdělen na pět částí, kdy první část byla úvodní, druhá část byla 

zaměřena na celkovou spokojenost s prací, kde byla volena čtyřstupňová škála odpovědí 

typu „rozhodně spokojen“, „spíše spokojen“, „spíše nespokojen“, „rozhodně nespokojen“  

a skládala se z jedenácti otázek a odpovědělo devět respondentů, viz. graf 3.1. 

spokojenost s prací.  

Třetí část byla zaměřena na spokojenost s odměňováním, kde byla volena třístupňová 

škála odpovědí typu „ano”, „ani ano ani ne” a „ne”, zde byly poloţeny dvě otázky  

a odpovědělo na ně devět respondentů,  viz. graf 3.2.  odměňování. 

Čtvrtá část byla zaměřena na výkon zaměstnanců. Typy odpovědí byly stejné jako  

u odměňování a odpovědělo na ně devět respondentů viz. graf 3.3. pracovní výkon. 

Výsledky jsou vyuţitelné pro zlepšení pracovní spokojenosti a současně, mohou vést  

k efektivnějšímu výkonu zaměstnanců a celé firmy. 
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Rozhovory se zaměstnanci, které probíhaly během 14 dnů, byly zaměřeny na výsledky 

dotazníkového šetření a podrobněji byly zkoumány důvody těchto odpovědí. Otázky, které 

byly pokládány, jsou uvedeny u jednotlivých faktorů pracovní spokojenosti. Mnoţství  

a kvalita získaných odpovědí záleţela na aktuálním stavu zaměstanců a jejich vůli 

odpovídat. 

3.2.2 Vyhodnocení průzkumu 

Graf 3.1. Spokojenost s prací 
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Organizace práce 

Zaměstnancům jsou jejich denní úkoly sděleny mistrem ráno na začátku pracovní doby  

a jsou rozděleni do skupin, ve kterých pracují vzhledem k náročnosti práce. Poté 

zaměstnanci odcházejí na svá pracoviště a připravují se k plnění pracovních úkolů: 

seznamují se s výkresovou dokumentací, chystají si nářadí, případně fasují materiál 

potřebný pro splnění úkolu. 
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Pozorování a rozhovory probíhaly také s mistrem, bylo zjišťováno, zda je schopen 

zorganizovat výrobu v daném rozpětí řízení, podávat včasné a úplné informace ke 

konkrétní zakázce tak, aby byl dodrţen termín dokončení zakázky v poţadované kvalitě, 

bez psychické zátěţe a s maximální hospodárností. Během pracovní doby má mistr  

v popisu práce také jiné činnosti související s chodem výroby, jako např. kontrola dodacích 

listů, dodávka materiálu z tryskárny a jeho kontrola, zprávy vedení o průběhu výroby, 

kalkulace ceny materiálu na jednotlivé zakázky atd. Zde bylo zjištěno přetíţení mistra  

a byly s ním konzultovány jeho návrhy na zvýšení jeho výkonu a následně výkonu všech 

zaměstnanců. 

Při pozorování bylo zjištěno, ţe pokud jde o náročnější zakázku, která se skládá z více 

částí výkresové dokumentace, ve které je zaznamenáno, o jaký materiál jde, rozměry, 

místa a typy svárů, je třeba ji důkladně prostudovat a pokud je dokumentace nejasná, 

nastává situace, kdy mistr musí tyto nejasnosti vysvětlit jednotlivým skupinám. Poté 

nastává zdrţení, ve kterém vznikají prostoje zaměstnanců a vzniká tlak na mistra. 

Problém nastává v případě onemocnění zaměstnance, který je zaučen na řezání pásovou 

pilou. Pila je prvním článkem přípravy materiálu k další výrobě, v případě absence tohoto 

zaměstnance se pozdrţí proces výroby a současně termín odevzdání zakázky. 

S organizací práce je jeden člověk spokojen, pět zaměstnanců je téměř spokojeno a tři 

jsou s organizací práce spíše nespokojeni. Zde převaţuje nespokojenost s organizací 

práce. 

Otázky, které byly pokládány:  

Co Vám vadí na organizaci práce? Zaměstnanci odpovídali, ţe nastávají zmatky při 

zahájení práce na zakázce, které jsou způsobeny mistrem, odpovědělo pět respondentů, 

čtyři se nezapojili. 

Máte návrh, jak zlepšit organizaci práce? Pět odpovědělo: vysvětlením výkresové 

dokumentace. Čtyři se nezúčatnili z důvodu pracovního vytíţení. Odpovídalo celkem pět 

respondentů, osloveno bylo devět. 

Pracovní podmínky 

Charakter práce vyţaduje fyzickou zdatnost a dodrţování bezpečnosti práce. Zaměstnanci 

ve svářečských profesích musí nosit nehořlavý oděv a odpovídající obuv, které jsou jim 

přiděleny při nástupu do firmy. Tento oděv je z finančního hlediska  nákladný, ale je 
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vyţadováno jeho nošení z hlediska bezpečnosti při práci. Pozorováním bylo zjištěno, ţe 

zaměstnanci oděv nenosí. 

Kaţdá skupina má své pracovní nářadí, za které zoodpovídá. Při pozorování bylo zjištěno 

chybějící nářadí, které si následně půjčují zaměstnanci mezi sebou. Zde nastávají prostoje 

z důvodu hledání nářadí, případně dalšího fasování ve skladu. V případě, ţe zaměstnanci 

pracují na více zakázkách současně, coţ je běţné, chybí ve skupině svářečka a poté tato 

skupina čeká, neţ se uvolní svářečka v jiné skupině, aby mohla být vypůjčena. 

S pracovními podmínkami je jeden zaměstnanec spokojen, sedm zaměstnanců spíše 

spokojeno a dva spíše nespokojeni. Co se týká ostatních pracovních pomůcek a vybavení 

mají zaměstnanci vše, co ke své práci a výkonu potřebují. 

Otázky, které byly pokládány: 

Proč jste nespokojeni s pracovními podmínkami? Nespokojenost vyplývala z nedostatku 

pracovního nářadí a následného tlaku na dokončení zakázky v termínu (brusky, svářečky, 

šroubováky).  

Proč nenosíte pracovní oděv? Šest zaměstanců odpovídalo, ţe jim vadí nepohodlný 

pracovní oděv a nebo jej nenosí z důvodu ztráty v prádelně. 

Odpovědělo šest respondentů, tři neodpovídali. Osloveno bylo devět respondentů. 

Fyzická náročnost práce 

Ve výrobě se pracuje s plechy, ţeleznými trubkami a rámy. Při manipulaci s materiálem 

zaměstnanci pouţívají jednak vlastní fyzickou zdatnost, případně halový jeřáb na ovládání, 

který je na kaţdé hale jeden. Jeřáb je jednotlivými skupinami pouţíván pravidelně k 

manipulaci, uchycení a přemístění materiálu, pokud ho v danou chvíli potřebuje více 

skupin,  nastává zdrţení. Jeřáb, který je k dispozici na druhé hale, nelze dálkově ovládat, 

tudíţ ho musí další zaměstnanec obsluhovat v kabině jeřábu a odbíhá od vlastní práce. 

S fyzickou náročností práce je rozhodně spokojen jeden zaměstnanec, sedm je spíše 

spokojeno a jeden spíše nespokojen. 

Psychická náročnost práce 

Byla pozorována psychická náročnost práce vzhledem k dodrţení termínů jednotlivých 

zakázek v daném prostředí, v daných podmínkách. Tlak na zaměstnance rovněţ nastává 

při onemocnění klíčových zaměstnanců, kteří svou kvalifikací a znalostmi ovládají 
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jednotlivé stroje. Ti musí být nahrazeni novými a zaškolení v průběhu zakázky působí na 

jejich psychiku. Zde zaměstnanci uvedli, ţe rozhodně spokojen je jeden, spíše 

spokojených je sedm a jeden je rozhodně nespokojen. 

Otázka, která byla položena: 

Z jakého důvodu pociťuje tlak na psychiku při výkonu práce? Šest odpovědělo, ţe 

důvodem psychického tlaku je časová náročnost práce na zakázkách vzhledem k 

termínům a následnému zvýšení přesčasů. Tři nepociťují tlak. Osloveno bylo devět 

respondentů. 

Vztahy mezi spolupracovníky 

Charakter práce vyţaduje spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci, tyto 

vztahy, které jsou velmi dobré. Jelikoţ jsou zaměstnanci zodpovědní a respektují firemní 

hodnoty, je spolupráce na vysoké úrovni. 

Se vztahy jsou rozhodně spokojeni tři zaměstnanci a spíše spokojeno je šest 

zaměstnanců. S pozorování vyplývá, ţe vztahy mezi zaměstnanci jsou na výborné úrovni. 

Otázky zde nebyly pokládány. 

Vztahy s přímým nadřízeným  

Mistra zaměstnanci respektují a zodpovědně plní svěřené úkoly. Problém nastává, pokud 

se navýší mnoţství práce, nastává nervozita, která se projevuje ve vzájemných vztazích. 

Se vztahy s přímým nadřízeným jsou rozhodně spokojeni tři zaměstnanci a šest 

zaměstnanců je spíše spokojeno. Otázky zde nebyly pokládány. 

Informovanost ze strany vedení 

Zaměstnanci na základě výsledků dotazníkového šetření odpovídali, ţe informací, které se 

týkají chodu firmy, mají ze strany vedení firmy nedostatek. Jeden zaměstnanec je 

rozhodně spokojen, šest zaměstnanců je spíše spokojeno a dva jsou spíše nespokojeni. 

Na základě těchto výsledků, jsem pokládala otázky typu: 

Zda by uvítali více informací? Na tuto otázku odpovědělo pět respondentů ano, čtyři ne. 

Celkem odpovídalo devět respondentů. 
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O jaké informace mají zájem? Mezi informace, o které mají zaměstnanci zájem, patří 

mnoţství zakázek na další období a jejich rozvrţení, hospodářské výsledky firmy a 

spokojenost odběratelů s jejich prací, odpovědělo osm respondentů. Jeden respondent je 

spokojen s informovaností. 

Platové ohodnocení 

Bylo zjištěno, ţe platové ohodnocení je největším stimulačním prvkem zaměstnanců této 

firmy, které ovlivňuje současně výkon. S platovým ohodnocením je spokojen jeden člověk, 

tři lidé jsou spíše spokojeni, tři jsou spíše nespokojeni a dva lidé rozhodně nespokojeni. 

Otázky, které byly pokládány: 

Uvítali by jste k svému platovému ohodnocení navíc zamětnanecké benefity? Osm 

zaměstanců odpovídalo, ţe zaměstanecké benefity pro ně nejsou důleţité, za důleţité 

pokládají pouze platové ohodnocení. Jeden se zdrţel moţnosti odpovědi. 

Proč jste nespokojeni s Vašim platovým ohodnocením? Vzhledem k výkonům si zaslouţím 

vyšší plat odpovědělo pět zaměstnanců, čtyři se neúčastnili. Osloveno bylo devět 

zaměstnanců. 

Jste spokojeni s hodnocením Vašeho výkonu? Způsobu hodnocení nerozumíme 

odpovědělo devět zaměstnanců, coţ jsou všichni. Výsledky hodnocení neznáme, rovněţ 

odpovědělo všech devět zaměstnanců. 

Organizace pracovní doby 

Organizace práce je přizpůsobena termínům zakázek, dle kterých jsou sestavovány 

výrobní skupiny a následně je organizována pracovní doba. S organizací práce je 

rozhodně spokojen jeden zaměstnanec, spíše spokojeno je šest zaměstnanců a dva spíše 

nespokojeni. Převáţná část výroby probíhá v jedné hale, kde nastává problém s čekáním 

na jeřáb a následnou manipulaci s materiálem, coţ vyvolává změny v organizaci pracovní 

doby. 

Otázky, které byly kladeny: 

Věděli by jste, jak lépe zoorganizovat pracovní dobu? Šest odpovídalo, ţe organizace 

pracovní doby by se zlepšila včasným podáváním informací mistrem ohledně náplně 

práce, zvýšením počtu kvalifikovaných zaměstnanců a lepší dostupností jeřábu. Tři 

zaměstnanci neodpověděli.  
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Délka pracovní doby 

Délka pracovní doby je rovněţ přizpůsobena termínům a nárazovosti jednotlivých 

zakázek, které je pro firmu nezbytné dodrţovat vzhledem ke konkurenci, která je v tomto 

oboru velká. Občas zaměstnanci vykonávají práci přesčas a to i o sobotách a nedělích. 

Zaměstnanci tyto přesčasy vykonávají dobrovolně a vítají případné odměny za tuto práci. 

Rozhodně spokojeni jsou s délkou pracovní doby čtyři zaměstnanci, spíše spokojeni jsou 

jsou také čtyři a jeden je spíše nespokojen. Otázky nebyly pokládány. 

Pracovní zátěž 

Typ výroby, kterou se firma zabývá, je náročný na fyzickou zdatnost a pracovní zátěţ 

kaţdodenně působí na zaměstnance. 

Rozhodně spokojen s pracovní zátěţí je jeden člověk, pět je spíše spokojeno a tři jsou 

spíše nespokojeni. Otázky zde nebyly pokládány, jelikoţ pracovní zátěţ souvisí s typem 

výroby a zaměstnanci s ní musí počítat. 

Graf 3.2.: Odměňování 
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Zdroj: Vlastní výzkum 

Odměňování 

Další část výzkumu byla zaměřena na konkrétní oblast související s výkonem a tou je 

odměňování. Zaměstnanci odpovídali v dotazníkovém šetření na otázku, zda je 

odměňování vzhledem k jejich výkonům spravedlivé. Na tuto otázku odpověděli dva 
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zaměstnanci, ţe odměňování vzhledem k jejich výkonům je spravedlivé, čtyři odpověděli, 

ţe je spravedlivé napůl a tři se vyjádřili, ţe odměňování je vzhledem k výkonům 

nespravedlivé. 

Na otázku, zda ví, jakým způsobem je stanoveno jejich platové ohodnocení  odpověděli tři 

ano, tři zaměstnanci odpověděli napůl a tři odpověděli, ţe neví, jakým způsobem je 

stanoveno platové ohodnocení. 

Kladena byla tato otázka: 

Proč myslíte, že je odměňování vzhledem k výkonům nespravedlivé? Zjistila jsem,  

ţe zaměstnanci očekávají ohodnocení z kaţdé přesčasové práce a zdá se jim,  

ţe ohodnocení není takové, jak očekávali, odpovědělo šest zaměstanců, dva 

neodpověděli, osloveno bylo devět. Částečně to souvisí se systémem odměňování, který 

firma aplikuje. Stává se, ţe některé zakázky nejsou ziskové a pokud se tak stane, jsou 

dofinancovávány zakázkami, které ziskové jsou. Aby firma mohla konkurovat a nadále 

existovat, volí právě tento způsob odměňování. 

Graf 3.3.: Pracovní výkon 
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Pracovní výkon 

Třetí část dotazníků, byla zaměřena na faktory, které mohou působit na výkon 

zaměstnanců. První otázka měla za cíl zjistit, zda zaměstnanci rozumí pojmu podniková 

filosofie. Z hlediska firemní úspěšnosti na trhu je důleţité, aby zaměstnanci tomuto pojmu 

rozuměli a respektovali jej. Zda funguje vzájemná komunikace a zpětná vazba ve firmě 

bylo zjišťováno další otázkou. Důleţitou součástí kvalitního výkonu zaměstanců je 

pochvala za dobře odvedenou práci, která následně vede k zvyšování produktivity 

zaměstnance. Faktorem ovlivňujícím výkonnost je stres, který můţe ovlivnit kvalitní výkon, 

způsobit pracovní úraz a také fluktuaci zaměstnanců. Poslední otázka týkající se 

výkonnosti byla zaměřena na zaměstnancovu spokojenost s vlastní odváděnou prací. 

Otázky, které byly kladeny: 

Ocenil by jste pochvalu za kvalitní výkon a pracovalo by se Vám tak lépe? Sedm 

zaměstnanců odpovědělo, ţe by uvítalo pochvalu za kvalitně odvedenou práci, která by 

byla pro ně vhodným stimulem, dva zaměstnanci pochvalu nepotřebují. 
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4 Analýza a návrhy na zlepšení řízení výkonu zaměstnanců ve 

firmě 

Analýzou prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovorů a pozorováním zaměstnanců 

při výkonu práce bylo zjištěno, ţe firma IRP Krejčí s. r. o. je tvořena kvalifikovanými, 

fyzicky i psychicky zdatnými zaměstnanci, včetně nadřízeného, kteří uznávají a ctí firemní 

kulturu, zároveň uznávají hodnoty, na kterých tato firma staví a to hlavně na  kvalitně 

odvedené práci. Také je vidět snaha ze strany vedení podniku o spokojenost  

a  motivovanost zaměstnanců. Charakter práce vyţaduje ze strany výrobních dělníků 

nejen teoretické a praktické znalosti, ale i fyzickou zdatnost. Bylo zjištěno, jen několik  

nedostatků, které však  lze odstranit jejich eliminací a zlepšením řízení pracovního výkonu 

ve firmě. Součástí je zavedení nového systému hodnocení. 

Zaměstnanci ve firmě nemají zvlášť zpracovaný popis pracovního místa, jehoţ účelem je 

stanovovat hodnotící kritéria pro jednotlivé profese ve firmě, ale také vyjasňuje zařazení  

a funkci v rámci organizační struktury firmy, název pracovního místa, úsek a oddělení,  

kde zaměstnanec práci vykonává. Součástí jsou kvalifikační poţadavky na danou profesi. 

Také je zde uveden rozsah pravomocí a odpovědností. V potaz jsou brány také poţadavky 

na zaměstnavatele, které se neustále mění, tudíţ je zapotřebí aktualizace činností 

vykonávaných zaměstnancem jeho nadřízeným. Poţadavky na danou pozici jsou součástí 

pracovní smlouvy, zde navrhuji současně uzavřít s kaţdým zaměstnancem dohodu  

o pracovním výkonu zvlášt pro konkrétní pozici viz. příloha č.3. Budou zde také průběţně 

doplňovány návrhy pro zlepšení výkonu v dané profesi. Tyto dohody doporučuji 

aktualizovat a přizpůsobovat změnám podmínek v této  oblasti výroby. 

V návaznosti na dotazníkové šetření byly pozorováním a rozhovory zjištěny potřeby 

nedostatečného zaučení zaměstnanců, které je nutné odstranit zaškolením zaměstnanců, 

případně zavedení rotace práce, vzhledem ke zvýšení výkonu a produktivity firmy. 

Navrhuji zaučení jednoho zaměstnance na pásové pile, jednoho zaměstnance na CNC 

stroji a doplnění svářečských kurzů u třech zaměstnanců z důvodů zastupitelnosti na 

těchto pozicích v případě onemocnění či odchodu tohoto zaměstnance z firmy. Splněním 

těchto potřeb se výrazně podpoří kvalifikační poţadavky, které povedou k odstranění 

prostojů souvisejících s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. 
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Při sestavování návrhu na zlepšování řízení pracovního výkonu nastaly problémy při 

určování časových měřítek, jelikoţ firma nemá u některých výrobních činností vytvořeny 

normy. Doporučuji vzhledem k stanovování termínů splnění zakázek, vyuţitelnosti 

jednotlivých zaměstnanců, vypracování  norem na pásové pile, CNC stroji, norem při 

svařování a opracovavání jednotlivého materiálu. Dojde ke sníţení psychické náročnosti  

a  stresovanosti zaměstnanců tím, ţe bude stanovena potřebná doba pro průběh výroby. 

Přínosem bude, ţe  bude mít vedení firmy podklady k tomu, zda je moţné plnit termíny 

zakázek včas. 

Problém nedostatků svářeček, který byl odhalen, navrhuji odstranit koupí nové svářečky, 

která i v případě menšího počtu zakázek bude slouţit jako náhradní v případě poruchy 

některé z ostatních. Část výroby navrhuji přemístit i na druhou halu, která je méně 

vyuţívána a je dostatečné prostorná, pro lepší organizaci práce a sníţení prostojů 

čekáním na jeřáb. Rovněţ zabudovat na tomto jeřábu dálkové ovládání. 

Pracovní vytíţenost mistra je v případě práce na více zakázkách maximální, není moţné 

v daném rozpětí řízení zvládat všechny pracovní povinnosti. Navrhuji přemístění 

pracoviště vedoucího výroby, který telefonicky spolupracuje s mistrem, který má své 

pracoviště v sídle firmy, do areálu výrobního závodu, kde má firma své výrobní prostory. 

Firma tím ušetří mzdové náklady na nového zaměstnance, který je zde nezbytný. 

Základem spolupráce mezi zaměstnanci a jejich nadřízeným je efektivní komunikace 

zaměřená na zlepšení spolupráce, čímţ současně dojde k zefektivnění týmové práce. Je 

třeba hledat rovnováhu mezi potřebami zaměstnance a firmy, např. motivací tím, ţe 

zaměstnanec pocítí uznání za kvalitně odvedenou práci pochvalou jeho nadřízeným a je 

také dostatečně informován. 

Mezi největší motivační faktory zaměstnanců, navazující na hodnocení, patří odměňování. 

Bylo zjištěno, ţe stávající způsob hodnocení je nevyhovující z důvodu netransparentnosti. 

Zde navrhuji po kaţdém hodnocení výkonu zaměstnance informovat o změnách v jeho 

platu a jeho důvodech. 

Vzhledem k výsledkům průzkumu a rozhovorů navrhuji vypracování nového způsobu 

hodnocení zaměstnanců, který bude navazovat na další personální činnosti a to na 

vzdělávání, odměňování a motivaci zaměstnanců. 
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4.1 Současný systém hodnocení ve firmě 

Firma IRP Krejčí s. r. o. nemá personální oddělení. Činnost, která souvisí s tímto 

oddělením, je vykonávána vedením firmy ve spolupráci s mistry jednotlivých útvarů. 

Stávající metoda hodnocení, která je pouţívána, zařazuje zaměstnance do jednotlivých 

skupin dle kvalifikace a schopností a  ke kterým jsou přiřazena rozmezí hodinových mezd 

a dle kterých jsou následně odměňováni. 

Důvodem pro zavedení nového systému hodnocení je nespokojenost a nejasnost  

v  stávajícím systému na základě výsledků průzkumu a také absence konkrétních kritérií. 

Na základě výsledků analýzy jsem byla vedením společnosti poţádána o vypracování 

nového způsobu, který bude jednoduchý a srozumitelný jak pro hodnocené, tak pro 

hodnotitele a zaměstnanci budou mít přehled, podle čeho je stanovena jejich odměna. 

V návaznosti na nový systém hodnocení zaměstnanců budou ve firmě realizovány tyto 

aktivity: 

 návrh sytému hodnocení zaměstnanců,  

 výběr kritérií a metody hodnocení,  

 vytvoření dokumentace související s hodnocením. 

Přínosem nového hodnocení bude pro firmu: zjištění míry současného pracovního výkonu, 

odhalení silných a slabých stránek zaměstnanců, poznání potřeb dalšího vzdělávání, 

motivace zaměstnanců s návaznosti na odměňování na základě výsledků hodnocení, 

zlepšení firemního klimatu, odhalení rezerv, přehled o vlivech působících na výkonnost 

zaměstnanců a jejich řešení. 

Mezi nejdůleţitější cíle firmy patří dosahování vysoké kvality svých výrobků a současně 

maximálně uspokojit poţadavky a potřeby svých zákazníků za účelem dosaţení 

dlouhodobé spolupráce. Vzhledem k tomu, ţe firma získala řadu osvědčení a oprávnění 

ke své činnosti a dosahuje vysoké úrovně konkurenceschopnosti ve svém oboru, je třeba 

sledovat  i spokojenost zaměstnanců, jehoţ součástí je hodnocení jejich výkonu. Dalším 

cílem je stanovit takovou výši odměny, která bude pro zaměstnance motivační při výkonu 

práce. Také je nezbytné mít dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kterého dosáhneme 

soustavným vzděláváním v souladu s potřebami firmy. 
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4.2 Realizace systému hodnocení 

Aktuální systém hodnocení byl vypracován na základě spolupráce s vedením firmy  

a mistrem výrobních dělníků, kteří mi poskytli potřebné podklady k vypracování hodnocení 

zaměstnanců. Návrh systému hodnocení byl předloţen nejprve vedení firmy a poté s ním 

byli seznámeni zaměstnanci na poradě. Zaměstnanci byli seznámeni s tím, co mohou  

od nového hodnocení očekávat a také jim bylo řečeno, co se očekává od nich. Byl vydán 

metodický pokyn navazující na nové hodnocení, kde jsou uvedeny změny, které nové 

hodnocení přináší. Pokyn je určen pro hodnotícího pracovníka výrobních dělníků. Součástí 

je hodnotící list viz. příloha 2. 

4.2.1 Návrh systému hodnocení 

Základním a podstatným krokem je volba vhodné metody hodnocení. Vzhledem 

k poţadavků vedení byla vybrána metoda hodnotící stupnice. Následně byla vybírána 

kritéria hodnocení, která navazují na cíle a potřeby firmy. Efektivnost výběru kritérií je 

podmíněna směrodatností pro zváţení kvality a kvantity kaţdého zaměstnance. Na volbě 

kritérií jsem spolupracovala s mistrem, který zná poţadavky na jednotlivé profese ve firmě. 

Kritéria, která byla zvolena, byla rozdělena do pěti skupin: 

 pracovní chování,  

 účelnost práce, 

 vztah k práci, 

 spolupráce,  

 osobní faktory. 

Současně byly vypracovány dva formuláře hodnotící list a příručka hodnotitele, které 

budou slouţit jako podklad a budou součástí hodnocení. Popisy pracovních míst a dohody 

o řízení výkonu byly aktualizovány a přizpůsobeny aktuálním poţadavkům firmy. 
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4.2.2 Postup při hodnocení 

Na základě vyhotovení směrnice, která zahrnuje nový systém hodnocení, bylo dohodnuto, 

ţe formální hodnocení bude probíhat jednou do roka a neformální hodnocení čtyřikrát do 

roka. Předpokladem pro úspěšnost hodnocení je příprava hodnotících pracovníků, 

chápání důleţitosti hodnocení, ovládání metod hodnocení a dodrţování pravidel průběhu 

hodnocení. 

Hodnotící formuláře, které jsou ve dvojím vyhotovení, jsou vyplňovány za účasti 

hodnoceného a hodnotitele. Jakmile je hodnocení ukončeno, je s ním seznámen 

zaměstnanec, můţe psát své návrhy do formuláře a nakonec je podepsán oběmi stranami. 

Poté je originál předán vedení k posouzení a zpracování, kopie zůstává u hodnotile jako 

podklad pro další hodnocení. Vedení firmy výsledky zpracuje do měsíce a následně 

probíhá v závislosti na výsledcích pohovor se zaměstnancem osobně. 
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5 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit pracovní spokojenost zaměstnanců, navrhnout 

opatření ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců firmy IRP Krejčí s. r. o.. Má práce spočívala 

v zjišťování faktorů působících na spokojenost a výkonnost pomocí dotazníkového šetření, 

pozorování a rozhovorů a na základě tohoto zjištění navrhnout opatření ke zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců. 

Z výsledků vyplývá, ţe lze zvýšit výkon zaměstnanců lepší organizací práce, 

informovaností zaměstnanců, přehledným platovým ohodnocením a také pochvalou za 

kvalitní výkon. Tyto faktory budou odstraněny a poté, na základě výsledků, bude navrţen 

nový systém hodnocení zaměstnanců, který bude stimulovat zaměstnance k vyšším 

výkonům. 

Vedení společnosti si je vědomo, ţe řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení je velmi 

důleţitým a významným personálním nástrojem firmy, která chce být úspěšná nejen na 

domácím, ale i na zahraničním trhu. V současném konkurenčním prostředí dokáţí přeţít 

jen nejschopnější firmy, které podávají efektivní a maximální výkon. Tudíţ spokojený 

zaměstnanec je jedním z předpokladů úspěšnosti kaţdé firmy. Zaměstnanec, od kterého 

je očekáván efektivní a maximální výkon, musí mít zajištěný pro takový výkon podmínky  

a současně by měl být dostatečně motivován. 

Má práce by měla inspirovat k zamyšlení se nad pracovní spokojeností zaměstnanců 

v návaznosti na výkonnost a hodnocení zaměstnanců. Zlepšení tohoto systému, který 

splňuje potřeby a poţadavky zaměstnanců a také celé firmy, je sice nelehký úkol, ale při 

zájmu vedení a liniového managemetu splnitelný úkol. 
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DOTAZNÍK 

 

 

Spokojenosti zaměstnanců firmy IRP Krejčí s. r. o. 

 

 

Váţení zaměstnanci, 

touto cestou bych Vás ráda poţádala o vyplnění anonymního dotazníku, který má za cíl 

vymezit spokojenost zaměstnanců s prací ve firmě IRP Krejčí s.r.o.  

Prosím o zakřiţkování odpovědí, které nejlépe vystihují Váš názor. Přibliţná délka 

vyplňování dotazníku je 5 min. Zhodnoťte současnou situaci, která se díky Vám můţe 

zlepšit. Děkuji za Vaši ochotu a trpělivost. 

         Bc. Michaela Dlabajová 

 

 

Spokojenost s prací Rozhodně 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Rozhodně 

nespokojen 

Pracovní podmínky 

 

1 7 2  

Pracovní zátěž 

 

1 5 3  

Délka pracovní doby 

 

4 4 1  

Organizace pracovní doby 

 

1 6  2 



 

Platové ohodnocení 

 

1 3 3 2 

Vztahy s přímým nadřízeným 

 

3 6   

Informovanost ze strany vedení 

podniku 

 

1 6 2  

Vztahy mezi spolupracovníky 

 

2 6 1  

Organizace práce 

 

1 5 3  

Fyzická náročnost práce 

 

1 7 1  

Psychická náročnost práce 

 

1 7  1 

 

 

Odměňování 

 
Ano Napůl Ne 

Vím, jakým způsobem je stanoveno mé platové 

ohodnocení 

3 3 3 

Odměňování je vzhledem na mé pracovní výkony 

spravedlivé 

2 4 3 

 



 

  Pracovní výkon               Pracovní výkon 

          Pracovní 

Ano Napůl Ne 

Jste spokojen/a s vlastní odváděnou prací? 

 

 

5 

 
4  

Řekl/a byste, že jste při výkonu práce ve stresu? 

 

 

3 4 2 

Pochválil Vás někdo v posledním měsíci za dobře  

odvedenou práci? 

 

3  6 

Jsou Vaši nadřízení připraveni Vás vyslechnout, 

když to potřebujete? 

 

6 3  

Víte, co je to podniková filosofie? 

 

 

4 4 1 

 

Muţ    9   Věk 20 - 29  3 

Ţena        30 - 39  1 

        40 - 49  3 

                             50 - 59  2 

 Děkuji Vám za spolupráci i čas věnovaný dotazníku a přeji Vám příjemný den. 



 

 

Hodnocení zaměstnance 

Příjmení a jméno hodnoceného 

 

 

Hodnocené období 

Pracovní funkce Útvar Osobní číslo 

Hodnotitel 

Stupnice hodnocení -       4 – Optimální výkon, 3 – Dobře vyváţený výkon,  

2 – Stěţí efektivní výkon, 1 – Nepřijatelný výkon 

Váha maximálně 10 bodů 

Kritéria hodnocení Váha Stupnice Výsledek Poznámky 

1. Pracovní chování     

Kvalita práce  1 2 3 4   

Pracovní nasazení  1 2 3 4   

Řešení problémů  1 2 3 4   

Plnění pokynů nadřízeného  1 2 3 4   

Dodrţování předpisů  1 2 3 4   

Udrţování pořádku na pracovišti  1 2 3 4   

 

2. Účelnost práce     

Plnění úkolů v termínech  1 2 3 4   

Organizace práce  1 2 3 4   

Vyuţití pracovní doby  1 2 3 4   



 

 

3. Vztah k práci     

Zájem o práci  1 2 3 4   

Docházka  1 2 3 4   

Ochota při mimořádných úkolech  1 2 3 4   

Spolehlivost  1 2 3 4   

Flexibilita  1 2 3 4   

Zájem o odborný růst  1 2 3 4   

 

4. Spolupráce     

Loajalita k firmě  1 2 3 4   

Vztahy se spolupracovníky  1 2 3 4   

Schopnost týmové práce  1 2 3 4   

Komunikace  1 2 3 4   

Vztah k nadřízenému  1 2 3 4   

 

5. Osobní faktory     

Aktivní přístup k práci  1 2 3 4   

Samostatnost  1 2 3 4   

Sebeovládání  1 2 3 4   

Odolnost vůči zátěţi a stresu  1 2 3 4   

Úroveň odborných znalostí  1 2 3 4   



 

     

Celkem     

Výsledek hodnocení 

 

Výsledek celkem  

                               * 100 = 

(Váha celkem * 4) 

 

 

Hodnotící stupnice 

 

100% - 85% 

  84% - 50% 

  49% - 35% 

  34% -   0% 

Podpis zaměstnance: Podpis hodnotitele: 

 

 



 

 

Dohoda o pracovním výkonu 

Příjmení a jméno  

 

 

Hodnocené období 

Pracovní funkce Útvar Osobní číslo 

 

Výsledky hodnocení předchozího období, úspěchy, nezdary 

 

Úkoly na následující období (nad rámec stanovené pracovní náplně) 

Úkol Termín 
Plnění 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Závěry vyplývající z hodnocení výkonu za období 

 

- návrh o poskytnutí peněţní odměny za úspěšné splnění mimořádných úkolů 
- návrh na úhradu nadstandardního vzdělávání 

 



 

Doporučení ke zlepšení pracovního výkonu 

 

 

Doporučení k osobnímu rozvoji 

 

 

Jiná opatření 

 

 

 

Připomínky zaměstnance k vlastnímu hodnocení výkonu – zda je spokojen, jaká je 

představa o dalším vzdělávání a jak zaměstnanec hodnotí zaměstnavatele 

 

 

 

 

 

Zaměstnanec byl seznámen s hodnocením výkonu dne: 

 

Podpis zaměstnance 

 

Podpis hodnotitele 

 


