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Organizačná štruktúra spoločnosti Digis, spol. s r.o. 
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Funkčná organizačná štruktúra spoločnosti Digis, spol. s r.o. 



 

Príloha 3 

 

 

Schéma procesov 



 

Príloha 4 
 

Otázky kladené v rozhovore so zamestnancami 

(vedúci oddelení
1
 + rádoví zamestnanci) 

 

1. Ako dlho pracujete v spoločnosti Digis, s.r.o.? Aká je Vaša pracovná pozícia? 

2. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

3. Stretol ste sa v doterajšej kariére s hodnotením zamestnancov? 

4. Pokiaľ áno, akou formou prebiehalo hodnotenie?  

4.1.Uvítal/a by ste školenie zamerané na získanie vedomostí o efektívnom hodnotení         

zamestnancov? 

5. Viete k čomu slúži hodnotenie a čo je jeho cieľom? 

6. Aké prínosy môže hodnotenie pre podnik predstavovať? 

7. Je Vám poskytovaná spätná väzba na vami odvedenú prácu? 

8. Pochválil vás niekto v poslednom čase za dobre vykonanú prácu? 

8.1.Poskytujete spätnú väzbu, reakciu na výkon Vám zverenému tímu? 

8.2.Máte predstavu časovej náročnosti procesu hodnotenia podriadených?  

9. Koho považujete za kompetentného posúdiť / zhodnotiť váš výkon? 

10. Zastáva Váš nadriadený subjektívny či objektívny postoj k vašej práci? 

11. Aká forma odmeny by vás najviac motivovala? (kariérny rast, vyšší plat, 

zamestnanecké výhody, možnosti vzdelávania, uznanie) 

12. Poznáte ciele firmy na nasledujúce obdobie respektíve ciele, ktoré máte dosiahnuť? 

13. Máte možnosť podieľať sa na tvorbe cieľov spoločnosti Digis, s.r.o.? 

14. Stanovujete si vlastné ciele na určitý časový horizont? /mesiac, pol roka, rok/ 

15. Akým pravidlom, prípadne čoho sa držíte pri tvorbe vlastných cieľov? 

16. Poskytujú vám vaši bezprostredne nadriadení či vedenie priestor na otvorený rozhovor 

o problémoch, názoroch či podnetoch? 

17. Poskytuje Vám nadriadený včas dostatok informácii potrebných k vašej práci? 

18. Podporuje spoločnosť Digis Váš profesijný rozvoj? Je vedená diskusia o vzdelávaní 

a rozvoji? 

19. Ste spokojný s vašim umiestnením a pôsobením v spoločnosti Digis? 

20. Ste odmeňovaný na základe vášho výkonu? Prípadne pri vyššom výkone získavate 

vyššiu odmenu? 

21. Myslíte si, že hodnotenie pracovníkov by vašej organizácii prospelo? 

                                                 
1
 Hrubo označené otázky boli položené výhradne vedúcim oddelení. 



 

Príloha 5 

 

POSTUP TVORBY CIEĽOV 

Prečo by sme si mali stanovovať ciele? 

 stanovením cieľa dostávame svoju prácu pod kontrolu, máme zmysel svojich aktivít, 

vieme kde máme sústrediť svoju energiu a čas, 

 ak si dáme cieľ, už nemusíme rozmýšľať spôsobom "keby", ale uvažujeme "ako" a to 

nás orientuje na vyriešenie problému, alebo prekonanie prekážky, 

 ak je cieľ jasný vieme si predstaviť ako bude náš práca či výkon vyzerať keď cieľ 

dosiahneme, máme silnú vnútornú motiváciu "ísť do toho" 

Ako si stanovovať pracovné ciele? 

 cieľ má byť naozaj váš, veď sa týka vašej práce. No je potrebná previazanosť so 

strategickými cieľmi čím sa zabezpečí rovnaké smerovanie zamestnancov a 

organizácie. 

 nedávajte si ľahký cieľ, nebude pre vás motivujúcim, "neoplatí" sa vám na ňom 

pracovať, nebudete mať pocit osobného rozvoja. Príliš ťažko dosiahnuteľný cieľ 

(nehovoriac o nereálnom cieli) vás bude demotivovať. 

 rozdeľte cieľ na etapy/míľniky, aby ste sa presvedčili, či "idete" správnou cestou, keď 

realizujete aktivity k dosiahnutiu celkového cieľa, 

 cieľ si čo najpodrobnejšie špecifikujte tak, aby ste vedeli merať výsledky. 

 vizualizujte vaše ciele, aby ste ich mali neustále na očiach a nezabúdali na ne. 

 aby ste oddelili cieľ od priania, dajte svojmu cieľu časové ohraničenie, míľnikom 

časový rámec, kedy ich dosiahnete. 

 pri viacerých dôležitých cieľoch pamätajte na kompatibilitu (Pri stanovovaní 

individuálnych cieľov pre dané obdobie je vhodné stanoviť si 3-5 cieľov, pričom 1-3 

ciele sú zamerané na výkon, 1-2 na rozvoj a 1-2 na pracovné chovanie. Presný pomer 

závisí na funkcii či prioritách zamestnanca a schopnosti si ciele obhájiť pri 

hodnotiacich pohovoroch.) 

 flexibilita je znakom dobrého cieľa. Pre prácu a konkurenčné prostredie je typická 

premenlivosť. Okolnosti, pri ktorých ste si stanovili ciele sa môžu meniť. Rovnako sa 

môžu zmeniť v priebehu obdobia  aj priority vedenia podniku či požiadavky 

zákazníkov. Čo potom s vašimi plánmi? Pamätajte: FLEXIBILITA. 
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SMART 

Každý cieľ by mal spĺňať určité parametre aby bolo možné považovať ciele za 

kvalitné a vhodné k procesu hodnotenia. Ciele musia byť: 

 

S (specific/stretching) = konkrétne, jasné, jednoznačné, zrozumiteľné 

a podnetné 

M (measurable) = merateľné, vyjadrené v množstve, kvalite, čase, 

peniazoch 

A (achievable) = dosiahnuteľné, podnetné ale aj náročné no pre 

motivovaného jedinca dosiahnuteľné 

R (relevant) = relevantné, odpovedajúce cieľom organizácie, tak 

aby ciele jednotlivca prispievali k naplneniu 

organizačných cieľov 

T(time-framed) = časovo určené, termínované pre vedomie dokončenia 

cieľov 

 

  



 

         Príloha 7 
  
HODNOTÍCÍ POHOVORY A JEJICH VEDENÍ  

 
„Postavte základ pro růst produktivity práce.“ 

 
Co hodnotíte systematicky na svých spolupracovnících? 
Chcete zlepšit práci s lidmi ve Vaší firmě? 
Kolik času trávíte ve Vaší firmě hodnotícími pohovory? 
Jak chcete zvýšit spokojenost a motivaci zaměstnanců? 
Co můžete ještě udělat pro zvýšení pracovního výkonu? 
Je váš systém v souladu se standardy jakosti podle ISO 9001? 
 
Cíle: 
  
Získat kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí 
přípravy na hodnotící pohovor  a následné 
vedení hodnotícího pohovoru s pracovníky. 
Zvládnout základní principy procesu řízení pracovního výkonu. 
Hodnotit spolupracovníky přijatelným způsobem pro všechny. 
Stimulovat hodnocením výkonu k rozvoji osobního potenciálu spolupracovníků. 
Naučit posluchače zvládat práci s jednotlivými typy osobností. 
Seznámit se s účelem a cíli hodnocení a možnými problémy při přípravě a implementaci systému hodnocení. 
Diskutovat o trendech v oblasti hodnocení pracovního výkonu. 
 
Reference: JÄKL Karviná, EMOS, ČSAD Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Priessnitzovy léčebné lázně 
Jeseník, Mora Moravia, Kobla, Schwan Cosmetics, IPO Security, CIDEM Hranice, Keravit, Bekaert, UNEX, Optys, 
KAZETO,  Borcad CZ, Krnovské opravny a strojírny, Vítkovice válcovny trub, Witzenmann, Romotop, HL 
Autokola, SATJAM, Policie Opava,  Dopravní podnik Opava, Digis, OLMA a další. 
 

Program semináře – 1 den 
Co je a co není hodnocení pracovníků? 
Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zpětnou 
vazbou? 
Proč hodnotit? Jaký užitek hodnocení přináší? 
Jak usnadnit pohovor hodnocenému? 
Jak řešit obtížné situace při hodnocení? 

Jak aktivovat zaměstnance a motivovat je do 
budoucnosti? 
Hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu 
jako jeden z nosných personálních procesů v 
systému řízení jakosti dle normy ISO 9001 
Hodnocení pracovního výkonu 
Typy hodnocení, využití sebehodnocení,  
Koučování k lepší výkonnosti  

 
Navazující semináře:  Základy personalistiky, Jak dobře vést lidi, Efektivní vedení týmu. 
 
Účastnický poplatek:    3.480,- Kč (bez DPH 20 %) 
Kód kurzu (variabilní symbol úhrady): 248MMDD, MM – měsíc, DD – první den kurzu. 
Občerstvení a dobrý oběd jsou zajištěny v rámci semináře. 
 
Organizace semináře: 
Výuka probíhá od 8.00 do 15.00 hodin. Během výuky je hodinová přestávka na oběd. Registrace účastníků probíhá od 
7.45 hodin. Kurzy se konají v našich školicích prostorách na ulici Alejníkovova 5A, Ostrava-Zábřeh. 3 dny před 
začátkem obdrží účastníci e-mailem pozvánku. Počet účastníků je maximálně 13 osob. Účastníci obdrží pracovní 
materiály, využitelné pro vlastní poznámky a poznatky. Každému z absolventů bude vydáno osvědčení o 
absolvování semináře.   
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POPIS PRACOVNÉHO MIESTA                                     

 
Meno zamestnanca: 

Pracovné miesto: 

Oddelenie: 

Účel pracovného miesta: 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné oblasti zodpovednosti, činnosti a povinnosti: 
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Meno hodnoteného:     Meno hodnotiteľa: 

 

V pravidelnom intervale (týždeň/14 dní/mesiac), prípadne bezprostredne pri vzniku danej situácie  

zaznamenajte chovanie hodnoteného zamestnanca, ktoré malo pozitívny ale aj negatívny prínos nielen pre 

jeho prácu ale aj jeho okolie.  Súčasne s dátumom priraďte váhu udalosti v nasledovnej 5-bodovej škále: 1= 

minimálne závažná udalosť, 5=maximálne závažná udalosť) 

Dátum Pozitívna udalosť Váha Negatívna udalosť Váha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

Kľúčové udalosti výkonu   

 

Záznamový arch 

Kľúčové udalosti výkonu 
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Ciele vedúcich oddelení 

1/ Hodnotený: vedúci oddelenia Informačných technologii (I) 

Ciele vedúceho (I): Do 31.5.2012 zabezpečiť v svojom oddelení vytvorenie 

internetovej aplikácie pre prevod z desktopových inštalácii GIS na webové riešenie. 

Naplánovanie úloh k splneniu cieľov pre vedúceho (I): zorganizovať poradu týmu, 

delegovať úlohy v týme, poskytovať priebežnú kontrolu a pomoc, stanoviť si niekoľko 

priebežných termínov kontroly, pravidelná rekapitulácia cieľov a úloh. 

 

2/ Hodnotený: vedúci oddelenia Prípravy GIS projektov (P) 

Ciele vedúceho (P): Zabezpečiť u všetkých získaných zákazníkov v podobe štátnych 

inštitúcii  do 31.7.2012 kompletnú Štúdiu prevoditeľnosti tvorby GIS. 

Naplánovanie úloh k splneniu cieľov pre vedúceho (P): viesť dokumentáciu 

zákazníkov štátnych inštitúcii, rozdeliť v oddelení úlohy, stanoviť si časovú náročnosť 

jednotlivých zákaziek s patričnou rezervou, kontrolovať termíny plnenia, každý týždeň 

prekontrolovať komplexnosť údajov potrebných k analýzam v rámci Štúdie, 

 

3/ Hodnotený: vedúci oddelenia Marketingu a obchodu(O/M) 

Ciele vedúceho (O/M): V priebehu roku reklamou na internetových stránkach 

a bilboardoch, zameranou na robotické skenery, zaujať v Moravskosliezskom kraji 

klientov, vďaka ktorým sa zisk z predaja zvýši do 31.7.12 o 15% a do 31.12.12 o 30%. 

Naplánovanie úloh k splneniu cieľov pre vedúceho (O/M): preskúmať všetky 

prínosy robotických skenerov, vytypovať klientelu, zvoliť vhodné miesta pre reklamu, 

využiť brainstorming k tvorbe sloganu a reklamy, rozdeliť úlohy v týme. 

 

4/ Hodnotený: vedúci Oddelenia servisných služieb (S) 

Ciele vedúceho (S): Do 29.4.2012 sa zaškoliť na obsluhu a poruchovosť robotických 

skenerov a následne pripraviť podklady pre Oddelenie O/M na tvorbu stratégie 

prieniku na trhy v Moravskosliezskom kraji. 

Naplánovanie úloh k splneniu cieľov pre vedúceho (S): vyhľadať ponuky školení 

v oblasti robotických skenerov, zorganizovať si čas potrebný na školenie, dohodnúť si 

schôdzku s vedúcim (M/O) a dohodnúť sa na potrebných bodoch spracovania, vytvoriť 

prehľadný dokument o problematike robotických skenerov,  
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1/ OSOBNÉ ÚDAJE 
 

 

Meno hodnoteného: Meno hodnotiteľa: 

Pracovná pozícia: Pracovná pozícia: 

Dátum nástupu na pozíciu: Dátum nástupu na pozíciu: 

 

2/ ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA 
Dôležité udalosti/profesijný rast, zmena pozície, zmena vedúceho oddelenia, prerušenie výkonu práce, dlhodobá 

pracovná neschopnosť, zmena pracovných podmienok/ od predošlého hodnotiaceho pohovoru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ZHODNOTENIE CIEOV PREDOŠLÉHO OBDOBIA 
Cieľ predošlého obdobia Stanovená 

váha/0-100%/ 

Dosiahnutý stav 

   

   

   

   

   

   
 

 

4/ CIELE BUDÚCEHO OBDOBIA 

Budúci cieľ Ukazovateľ Termín 
Váha  
 /0-100%/ 

    

    

    

    

    

    
 

HODNOTIACI  FORMULÁR 



 

 

5/ VZDELÁVACIE AKTIVITY 
Prehľad školení, ktorých ste sa zúčastnil/a a návrh nových školení, ktoré prispejú k profesijnému rastu. 

 

Školenie predchádzajúceho obdobia: 

  

  

  

 

Školenia budúceho obdobia: 

Typ školenia:                                                                                  Termín: 

  

  

  

 

 

6/ OČAKÁVANIA ZAMESTNANCA 
Osobné očakávania zamestnankyne od svojho priameho nadriadeného a od spoločnosti Digis, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

7/ PROFESNÝ PLÁN ZAMESTNANCA 
Profesijné plány zamestnanca a vyjadrenie hodnotiteľa k tomuto plánu 

 

Potreba zmeny pracovného miesta:     ANO 

                                                                 NIE 

Zdôvodnenie a špecifikácia zmeny: 

 

 

 

 

Názor hodnotiteľa: 

 

 

 

 

 
 

8/ ZÁVER POHOVORU 
Po zhrnutí zrealizovaného hodnotiaceho rozhovoru obe strany/hodnotený a hodnotiteľ/ podpisom potvrdia 

súhlas s uvedenými skutočnosťami a naplánovanými cieľmi pre budúce obdobie. 

 

Podpis hodnoteného:                                            Podpis hodnotiteľa: 
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1/ OSOBNÉ ÚDAJE 
 

 

Meno hodnoteného: XXX Meno hodnotiteľa: XXX 

Pracovná pozícia: vedúci oddelenia Z Pracovná pozícia: riaditeľ spoločnosti 

Dátum nástupu na pozíciu: xx.xx.xxxx Dátum nástupu na pozíciu: xx.xx.xxxx 

 

2/ ZHODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA 
Dôležité udalosti/profesijný rast, zmena pozície, zmena vedúceho oddelenia, prerušenie výkonu práce, 

dlhodobá pracovná neschopnosť, zmena pracovných podmienok/ od predošlého hodnotiaceho pohovoru . 

 
V uplynulom období došlo k povýšeniu mojej osoby na vedúceho Oddelenia Zákazníckej potreby. 

Súčasne v rámci oddelenia bola reorganizovaná práca a došlo k miernej fluktuácii v pracovnej 

skupine mne zvereného oddelenia. 
 

 

 

 

3/ ZHODNOTENIE CIEOV PREDOŠLÉHO OBDOBIA 
Cieľ predošlého obdobia Stanovená 

váha/0-100%/ 

Dosiahnutý stav 

   

   

   

   

   

   
 

 

4/ CIELE BUDÚCEHO OBDOBIA 

Budúci cieľ Ukazovateľ Termín 
Váha  
 /0-100%/ 

Zákaznícky prieskum u 60% zákazníkov. Výstup prieskumu 29.4.2012 30% 
Zabezpečiť 40% súhlas k prechodu na webový GIS. Počet zákaziek 31.5.2012 40% 
Zaškolenie sa na webový GIS Doklad o školení 31.3.2012 20% 
Zabehnúť pravidelné porady pracovnej skupiny Prezenčná listina 01.3.2012 5% 
Naučiť sa využívať time - management v praxi. Termíny úloh 31.5.2012 5% 

    
 

HODNOTIACI  FORMULÁR vedúcich oddelení 



 

5/ VZDELÁVACIE AKTIVITY 

Prehľad školení, ktorých ste sa zúčastnil/a a návrh nových školení, ktoré prispejú k profesijnému rastu. 

 

Školenie predchádzajúceho obdobia: 

 Osobnostná typológia a jej využitie v praxi 
 Zvyšovanie výkonnosti firmy 
 Angličtina 

 

Školenia budúceho obdobia: 

Typ školenia:                                                                                  Termín: 
 Webový GIS                                                                                      do 31.3.2012 
 Nové trendy v hodnotení zamestnancov                                            do 11.5.2012 
 Riadenie ľudí a motivácia                                                                  do 27.5.2012 

 

 

6/ OČAKÁVANIA ZAMESTNANCA 
Osobné očakávania zamestnankyne od svojho priameho nadriadeného a od spoločnosti Digis, s.r.o. 

 
Očakávam od spoločnosti podporu pri výkone novej funkcie - osoby kompetentnej za proces 

hodnotenia. Zároveň vytvorenie vhodných podmienok pri odstraňovaní chýb a prekážok brániacich 

kvalitnej realizácii a umožnenie rozvoja mojej osoby prostredníctvom školení. 
 

 

 

 

 

7/ PROFESNÝ PLÁN ZAMESTNANCA 
Profesijné plány zamestnanca a vyjadrenie hodnotiteľa k tomuto plánu 

 

Potreba zmeny pracovného miesta:     ANO 

                                                                 NIE 

Zdôvodnenie a špecifikácia zmeny: 
V krátkodobom horizonte nezvažujem možnosti kariérneho rastu či horizontálny alebo vertikálny 

posun v organizačnej štruktúre. Chcem sa vypracovať v novej pracovnej náplni a poskytovať kvalitný 

výstup mojej práce. 
 

 

Názor hodnotiteľa: 
Plne akceptujem názor hodnoteného ale zároveň beriem na vedomie jeho profesijný potenciál pre 

dlhodobú perspektívu jeho fungovania v spoločnosti Digis, s.r.o. 

 

 

 



 

8/ ZHODNOTENIE PRACOVNEJ SKUPINY(členov oddelenia) 
Osobné zhodnotenie rozvoja v rámci oddelenia 

Meno zamestnanca Súčasná pozícia Splnenie 

cieľov 

Návrh na 

zlepšenie 

Termín 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

9/ ZÁVER POHOVORU 
Po zhrnutí zrealizovaného hodnotiaceho rozhovoru obe strany/hodnotený a hodnotiteľ/ podpisom potvrdia 

súhlas s uvedenými skutočnosťami a naplánovanými cieľmi pre budúce obdobie. 

 

Podpis hodnoteného:           XXX                              Podpis hodnotiteľa:     XXX 
 

 

 

  



 

Príloha 13 

Časový priebeh implementácie hodnotiaceho systému 

 

 


