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1 Úvod 

 

Hodnocení zaměstnanců spadá do procesu řízení lidských zdrojů a je díky svému 

dopadu povaţováno za velmi přínosnou činnost v ekonomické politice firem. Správně 

nastavený proces hodnocení má přímou vazbu na produktivitu zaměstnanců, a tím i na 

finanční prosperitu firmy, je nástrojem pro motivaci a odměňování pracovníků.  

Přesto je hodnocení zaměstnanců v mnoha firmách stále velmi podceňováno a je 

povaţováno za jakýsi nadstandard. Velké společnosti mají zpravidla systém hodnocení na 

velmi vyspělé úrovni a hodnocení pracovníků se věnují intenzivně. Na straně druhé jsou 

firmy, které hodnocení zaměstnanců podceňují jednak z důvodů finančních, jelikoţ zavedení 

kvalitního systému hodnocení včetně jeho následného udrţování znamená nemalé finanční 

výdaje. Rovněţ časové hledisko bývá velmi často důvodem absence hodnocení zaměstnanců 

ve firmách. V neposlední řadě je to pak nevědomost, kdy vedení společnosti netuší, jaký 

přínos by pro jejich firmu systém hodnocení zaměstnanců mohl mít. 

Celý proces hodnocení musí být přitom důkladně propracován, podmíněn potřebám a 

cílům firmy, organizační struktuře a podobně. Smysl ovšem celý proces můţe mít jen tehdy, 

pokud je systém jednak dobře nastaven, ale hlavně v praxi dodrţován. Hodnocení 

zaměstnanců má být vţdy činěno kompetentními osobami, které přicházejí s hodnocenými 

zaměstnanci co nejvíce do kontaktu. Ve větších firmách to jsou vedoucí pracovníci 

jednotlivých úseků či oddělení, v menších firmách pak přímo majitelé či jejich výkonní 

zástupci, vţdy jde o osoby, které denně přicházejí do styku s hodnocenými zaměstnanci a je 

zde tedy zajištěna zpětná vazba jejich pracovního výkonu. Podle nastaveného systému 

hodnocení pak vypracovávají kompetentní hodnotitelé v daných intervalech výstupy, na 

základě kterých probíhá samotné hodnocení s následnou analýzou výsledků.  

Cílem této bakalářské práce je analyzovat nově zaváděný systém hodnocení 

zaměstnanců ve firmě CENTURION, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. 

V první části jsou popsána teoretická východiska hodnocení zaměstnanců. V aplikační části je 

na základě teoretických východisek analyzován nově zaváděný systém hodnocení 

zaměstnanců ve firmě CENTURION, s.r.o. Na základě této analýzy jsou poté stanoveny 

návrhy a doporučení v jednotlivých oblastech. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Definice hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců patří k velmi významné personální činnosti a je povaţováno 

za účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. 

Bez hodnocení svých zaměstnanců mají firmy jen omezené moţnosti k ovlivňování výkonu a 

výkonnosti pracovníků.
1
 

V odborné literatuře se také setkáváme s pojmem řízení pracovního výkonu. Mezi tyto 

dva pojmy, ale nemůţeme dát rovnítko. Řízení pracovního výkonu je hlavním smyslem 

personální práce. Jedná se o přístup, zaloţený na principu řízení lidí na základě ústní dohody 

nebo písemné smlouvy mezi nadřízeným a pracovníkem o pracovním výkonu.  

Hodnocení zaměstnanců se zaměřuje na zjišťování toho, jak zaměstnanec vykonává 

danou práci, plní úkoly a poţadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a 

jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiţ přichází 

v rámci pracovního výkonu do styku. Na základě takovéhoto zjišťování se jednotlivým 

zaměstnancům sdělí a projednají s nimi výsledky a nacházejí se cesty, vedoucí ke zlepšování 

pracovního výkonu.
2
 

 

2.2 Cíle hodnocení zaměstnanců 

Na začátku hodnocení je důleţité stanovit si, co vůbec od hodnocení zaměstnanců 

očekáváme, tedy cíle hodnocení zaměstnanců. Cíle hodnocení zaměstnanců by měly být 

jasné, porovnatelné, dosaţitelné a akceptovatelné.  

Mezi nejdůleţitější cíle patří:
3
 

- monitorovat výkon v minulosti vzhledem k dohodnutým normám a stanoveným 

cílům 

- pomáhat činit rozhodnutí v oblasti odměňování; 

- identifikovat potenciál pracovníka; 

- poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu o tom, jak si v práci počíná; 

- identifikovat potřeby v oblasti rozvoje; 

- poskytovat pracovníkovi příleţitost projednávat své ambice se svým nadřízeným a 

- zlepšovat výkon v budoucnosti. 

                                                
1 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2. 
2 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
3
HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2. 
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 Jako další cíle je moţno uvést například zlepšování vztahů mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci a motivovat zaměstnance, aby sledovali cíle, které jsou v souladu s cíli celé 

organizace.
4
 

 Hodnocení zaměstnanců se můţe orientovat na několik cílů najednou, ale nemůţe na 

ně být zaměřeno stejnou měrou, protoţe by se ztratilo zaměření na cíl a došlo k rozmělnění 

nasazení.
5
 To znamená, ţe například u dělníků se nebudu zaměřovat na jejich komunikační 

nebo manaţerské schopnosti, ale na jejich pracovní nasazení a výkon. 

 

2.3 Oblasti hodnocení zaměstnanců
6
 

Existují 3 oblasti hodnocení pracovníků.  

První oblastí hodnocení je výkon, který se zaměřuje na objektivní a velmi dobře 

měřitelné ukazatele, například trţby, mnoţství práce a její kvalitu, náklady, mnoţství 

reklamací, zmetkovost, mnoţství obslouţených zákazníků. Výkon má charakter výstupu. 

Výstup se dělí na přímé měření výstupu, za které se dá povaţovat výkon nebo výsledek, který 

lze číselně vyjádřit. Za přímé měření výstupu lze povaţovat obrat společnosti či počet 

obchodních schůzek a podobně. Další měření výstupu je nepřímé, kde se výsledky mohou 

hodnotit na základě stupnice, na které se odhadují hodnoty výstupu.  

Druhá oblast hodnocení je vstup, který je definován vším tím, co zaměstnanec do své 

práce vkládá či můţe vkládat, čili předpoklady. Do předpokladů se zahrnuje nejen zkušenosti 

z praxe, ale i potenciál a způsobilosti zaměstnance. Mezi vstupy jsou často zařazovány 

kompetence, pro jejichţ základní hodnocení se pouţívají kompetenční modely. 

Poslední oblastí hodnocení zaměstnanců je proces, který je hodnocením postoje a 

ochotou zaměstnanců k různorodým zadáním, úkolům, dodrţování instrukcí, řádnou 

docházkou atd. Jedná se o mezičlánek mezi vstupy a výstupy, kde hodnotíme způsob 

dosahování cílů nikoliv výsledek. Zjednodušeně lze říci, ţe proces analyzuje to, jak se 

zaměstnanec chová při práci. 

Pro zvyšování efektivnosti hodnocení zaměstnanců se musí hodnocení zaměřit na 

všechny oblasti. Samozřejmě záleţí na povaze funkce, kde se budeme rozhodovat, na kterou 

oblast budeme klást větší či menší důraz. Pokud bychom se zaměřili pouze na výstup, mělo by 

to za důsledek krátkodobé zaměření. Naopak zaměření pouze na vstup můţe mít za důsledek 

                                                
4 ARTHUR, D. 70 tipů pro hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 168 s. ISBN 978-80-

247-2937-4. 
5 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2. 
6
 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 20-

21. 
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zrychlení výstupu. Zároveň ale zaměření na vstup a zároveň výstup s vynecháním mezičlánku 

neboli procesu, můţe mít také za důsledek jisté komplikace. 

 

2.4 Proces hodnocení zaměstnanců
7
 

 Proces hodnocení zaměstnanců se skládá ze tří období. Pro kaţdé období jsou 

specifické jednotlivé činnosti: 

  Přípravné období 

 Přípravné období se zabývá zkoumáním předmětů hodnocení, stanovení zásad, 

pravidel a postupu hodnocení. Dále se analyzují pracovní místa, popřípadě se provádí revize 

popisu pracovních míst. Na základě toho si lze představit výkony na pracovních místech, 

moţnosti zlepšení výkonů a kategorie pracovníků a pracovních míst. Další činností je 

stanovení kritérií výkonu, norem a následná volba metod hodnocení zaměstnanců. Nesmíme 

zde zapomenout ani na určení rozhodného období pro zjišťování informací o pracovním 

výkonu. 

 Období získávání informací a podkladů 

 Toto období se dělí na dvě fáze. Obě fáze jsou pro hodnocení zaměstnanců velice 

důleţité. Do první fáze spadá zjišťování informací o výkonech zaměstnanců, kde je klíčové 

stanovit si toho, kdo je kompetentní zjišťovat tyto informace a samotné hodnocení provádět. 

Druhá fáze se zaměřuje na pořízení dokumentace, která vychází právě z první fáze, kde se 

uskutečňoval sběr informací. 

 Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu 

 Poslední období se zabývá ze všeho nejdříve analýzou a porovnáním skutečných 

výsledků výkonu, chování a kompetencí zaměstnanců s normami výkonu nebo očekávanými 

výsledky práce. Jelikoţ je nutná písemná interpretace objektivních ukazatelů, existuje zde 

riziko subjektivního přístupu. Na základě těchto výsledků hodnocení je další činností 

rozhovor s hodnocenými zaměstnanci, kde se projednává rozhodnutí vyplývající z hodnocení 

a cesty řešení problémů souvisejících s výkonem zaměstnance. Toto je důleţité pro zlepšování 

pracovního výkonu zaměstnance, protoţe na základě takovéhoto rozhovoru se odvíjí případný 

motivační efekt pro zaměstnance. 

 Tímto však nekončí proces hodnocení, je také důleţité nadále sledovat pracovní 

výkony hodnocených zaměstnanců, poskytovat jim pomoc při zvyšování výkonu a sledovat 

efektivnost systému hodnocení zaměstnanců. 

                                                
7
 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
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2.5 Hodnotitel a hodnocený
8
 

Hodnocení zaměstnanců provádí hodnotitel. Hodnocení můţe provádět více osob.  

 Nejčastěji však hodnocení zaměstnanců provádí jejich bezprostřední nadřízený. 

Bezprostřední nadřízený je povaţovaný za nejvhodnější osobu, která můţe hodnocení 

provádět, protoţe zná důvěrně úkoly pracovního místa, práci podřízeného (hodnoceného), 

často i zázemí zaměstnance a podmínky, za kterých pracuje. Bezprostřední nadřízený provádí 

závěrečné vyhodnocování podkladů hodnocení (ať uţ je pořizoval kdokoliv) a navrhuje 

opatření vyplývající z hodnocení. 

 Další moţností je, ţe hodnocení provádí nadřízený bezprostředního nadřízeného. U 

této varianty se překonává nebezpečí nedostatečné autority, které hrozí v případě 

bezprostředního nadřízeného. Toto hodnocení je vhodné při odměňování či povyšování a 

zajišťuje jednotný způsob hodnocení větší skupiny zaměstnanců. Nevýhodou je moţný 

nedostatek kontaktu s pracovišti a pracovníky (hodnocení z příliš velkého odstupu).  

 Hodnocení pracovníkem personálního útvaru se vyuţívá málo a spíše tehdy, kdy není 

k dispozici přímý nadřízený. Toto hodnocení se špatně organizuje a je zaloţeno na 

schopnostech personalisty posoudit poţadavky dané práce a jednotlivé úkoly. 

 Hodnocení můţe být prováděno také nezávislým externím hodnotitelem. Toto 

hodnocení je pouţitelné k hodnocení jen určitých aspektů pracovního výkonu a bývá 

prováděno například psychologem. 

 V případech, kdy je zaměstnanec při výkonu své práce v bezprostředním styku se 

zákazníky, hodnotí zpravidla právě zákazníci. Nevýhodou je situace, kdy se nespokojenost 

zákazníka se sluţbou či výrobkem přenese do kritiky pracovního výkonu zaměstnance. U 

tohoto hodnocení je velká pravděpodobnost, ţe se vyskytnou negativní, neobjektivní a 

nespravedlivá hodnocení. Proto by se o toto hodnocení neměla opírat personální rozhodnutí.  

 Další moţností je provádět hodnocení spolupracovníkem nebo skupinou 

spolupracovníků. Toto hodnocení bývá spolehlivé a je většinou pro hodnoceného přijatelnější 

variantou. Nevýhoda je ta, ţe spolupracovníci často nejsou ochotni se angaţovat v hodnocení. 

 Hodnocení podřízeným není příliš pouţívané a to z důvodu velmi silné tendence 

„vyřizovat si účty“ s nadřízeným. Je vhodné pouze v případech, kdy podřízení důvěrně znají 

povahu práce nadřízeného.  

                                                
8
 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 

 



 - 6 - 

 V poslední době vzrůstá pouţívání a význam sebehodnocení. Nejčastější formou je 

vyplnění hodnotícího formuláře či zprávy o výsledcích práce. Nevýhoda je nedostatek 

schopnosti objektivně ohodnotit sami sebe. Převládá tendence nadhodnocovat se. 

  

2.6 Metody hodnocení zaměstnanců 

 Metod hodnocení zaměstnanců je mnoho, metody se mohou dělit například na 

formální a neformální, dále podle časového horizontu rozlišujeme metody zaměřené na 

minulost, přítomnost a budoucnost a podobně.  

 

 2.6.1 Kompetenční modely 

 Kompetenční modely se pouţívají stále častěji, avšak většinou u firem se zahraniční 

účastí. U českých firem se kompetenční modely vyskytují jen zřídka.
9
 

 Na začátek je třeba vysvětlit pojem kompetence. Kompetence představuje soubor 

vědomostí, dovedností, schopností, vlastností a postojů, které umoţňují zaměstnancům 

dosahovat poţadovaného výkonu.
10

 

 Kompetenční modely reprezentují určitým způsobem kompetence. Tyto kompetence 

musí být uspořádány. Mezi výhody kompetenčních modelů patří sjednocení „jazyka“ 

manaţerů a personalistů, poskytování jednotných kritérií pro výběr a hodnocení, 

propojitelnost s vyhodnocením „čísel“, základ pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj. 

Důleţité pro stanovení efektivního kompetenčního modelu je obsah kompetencí. Obecně by 

měly kompetenční modely obsahovat nejvýše 10-12 kompetencí. Při vyšším počtu 

kompetencí je nejen sloţité pracovat s takovýmto modelem, ale můţe také nastat situace, kdy 

kompetenčnímu modelu rozumí ve firmě jen pár lidí a tím pádem nemůţe být sdílen. 

Nemoţnost sdílení brání zvyšování efektivity kompetenčních modelů.
11

 

  

 Kompetenční model Philip Mores International (PMI)
 12

 

 Tento kompetenční model vychází z modelu poradenské společnosti McBer, kde je 

deset kompetencí uspořádáno plošně a lze je rozdělit do tří skupin sociálněpsychologicky 

vymezených kompetencí. Kompetenční model společnosti PMI je plně integrován do 

                                                
9 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2. 
10 PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5 
11

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2. 
12 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 34. 
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personální práce a je uplatňován nejen na manaţerskou populaci. Hodnocení jednotlivých 

kompetencí je součástí hodnocení výkonu. 

 

 Kompetenční model Skanska
13

 

 Kompetenční model Skanska představuje šest kompetencí: 

- zaměření na zákazníka 

- zaměření na výsledky 

- strategické myšlení 

- vedení lidí 

- osobnostní kvality 

- odborné/obchodní znalosti a dovednosti 

Menší počet kompetencí umoţňuje jejich pruţné uţívání, coţ je důleţité zejména pro 

oblast, ve které firma Skanska podniká. Tento model je formulován pro vedoucí pracovníky.  

 

Kompetenční model MotivC
14

 

Tento model vychází z modelů společnosti McBer a PMI. V tomto modelu jsou 

kompetence rozděleny do tří skupin : 

- Kompetence sebeřízení 

- Kompetence řešení problému 

- Interpersonální kompetence 

V kaţdé skupině kompetencí jsou zařazeny čtyři dílčí kompetence. Tento model je 

vyuţíván při Assessment centre ve společnostech, které nemají zavedený vlastní model. 

Výhoda tohoto modelu spočívá v moţnosti snadného převodu získaných hodnot do prostředí 

nového kompetenčního modelu, v případě přijetí tohoto modelu společností. 

 

 2.6.2. Komparativní metody
15

 

 Podstata těchto metod spočívá ve srovnávání pracovníků mezi sebou dle daných 

kritérií. Komparativní metody jsou vyuţívány u výrazně soutěţivého a individualistického 

prostředí. Uplatňují se tam, kde lze stanovit jednoznačně měřitelná kritéria jako je například 

objem získaných zakázek, objem výroby, fluktuace zákazníků a dále se dají pouţít 

v situacích, kdy je nutno různá dílčí hodnocení sloučit do celkového hodnocení.  

                                                
13 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 36. 
14 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 37. 
15

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 

46-49. 
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Nevýhoda komparativních metod je ta, ţe v soutěţivém prostředí není moţné očekávat 

významnější spolupráci a sdílení pracovníků. Zavádění metod je třeba provádět velmi 

uváţlivě a zdůvodněně.  

K nejjednodušším metodám patří metoda určení pořadí, která nachází uplatnění u 

jednokriteriálního hodnocení. Jako příklad je moţno uvést například finanční objem 

získaných zakázek. Pořadí se určuje sestupně od nejvyššího objemu získaných zakázek. Tato 

metoda je vhodná ke tvorbě skupin dle výkonnosti.  

Další komparativní metoda je metoda přidělení bodů, která se od metody určení pořadí 

liší tím, ţe se zde posuzuje více kritérií. Protoţe jsou tyto kritéria vyjádřeny různými 

hodnotami, převádí se tyto hodnoty na určité body, které usnadní následné srovnávání a 

sčítání. 

 

Metoda párového srovnávání 

U této metody je kaţdý zaměstnanec srovnáván s kaţdým. Tato metoda je vhodná 

tehdy, kdyţ hodnotíme celý výsledek (například pracovní výkon, chování či kompetence) 

nebo kdyţ není moţné u určitého kritéria dosáhnout jednoznačného měření. Tato metoda 

pracuje na principu přiřazení hodnot hodnotitelem, který srovnává kaţdého s kaţdým v kaţdé 

kompetenci nebo celkově. 

 

Metody nucené distribuce 

 Metody nucené distribuce patří mezi méně vyuţívané metody a to z důvodu sloţitého 

početního cvičení. Princip těchto metod spočívá v tom, ţe má kaţdý hodnotitel určitý „balík 

bodů“, které má rozdělit mezi skupinu hodnocených. Je náročné stanovit kaţdému 

hodnocenému určitý počet bodů, jelikoţ musí být zachována podmínka, ţe nesmí stanovit 

dvěma hodnoceným stejný počet bodů. Kaţdý hodnocený musí mít jiný počet bodů a je 

poměrně náročné rozloţit body tak, aby to „vyšlo“ a zároveň bylo reálné.  

 

 2.6.3 Základní metody hodnocení
16

 

Za základní metody se povaţují metoda MBO (Management by Objectives) a 

Motivačně-hodnotící pohovor. MBO se vyuţívá především při hodnocení výstupů, protoţe se 

zaměřuje na snadněji měřitelné hodnoty. 

 

                                                
16

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 

55-60. 
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MBO – Management by Objectives 

Management by Objectives znamená v překladu řízení pomocí cílů. Tato metoda 

zahrnuje stanovení jasných a přesně definovaných cílů, plánování postupů pro jejich dosaţení, 

sebeřízení a zabezpečení zpětné vazby a kontroly plnění dílčích cílů. Spočívá tedy 

v hodnocení zaměstnanců na základě jejich schopnosti plnit předem stanovené cíle, ať uţ 

rozvojové nebo pracovní.  Kaţdý cíl musí být SMART
17

 nebo KARAT
18

.  

 

Hodnotící rozhovor 

Tato metoda je obvykle součástí kaţdého hodnocení. Před pouţitím této metody je 

uţitečné všechny účastníky rozhovoru vhodně ve vedení hodnotících rozhovorů proškolit. Do 

hodnotícího rozhovoru se promítají jak postoje účastníků rozhovoru k hodnocení, tak 

kompetence účastníků v oblasti vedení hodnotícího rozhovoru. Metoda zahrnuje dvě části, 

kde v první hodnotí pracovník sám sebe a v druhé je hodnocený nadřízeným. Hlavní výhodou 

je schopnost pokrytí všech oblastí a časových horizontů hodnocení. Z důvodu pouţití této 

metody v aplikační části je této metodě věnována kapitola 2.6.5. 

 

 2.6.4 Doprovodné metody hodnocení
19

 

 Doprovodné metody mají za úkol doprovázet a doplňovat základní metody. Nelze je 

pouţít jako samostatné metody hodnocení, ale zároveň by bez nich hodnocení bylo chudé. 

Jelikoţ je doprovodných metod spousty, jsou uvedeny jen některé.  

 

 Metoda klíčové události 

 Tato metoda je zaměřena na sledování procesu. Princip této metody spočívá v tom, ţe 

se v pravidelném cyklu zaznamenávají jedny pozitivní a jedny negativní události, které 

nastaly během určeného intervalu. Interval obvykle činí 14 dní aţ 1 měsíc. Kaţdé události ať 

negativní či pozitivní se přiřazuje určitá váha v momentě zápisu. Metoda klíčové události je 

vhodná díky své malé administrativní a časové náročnosti. Je důleţité být co nejvíce popisně 

přesný a konkrétní. Výhoda této metody je to, ţe spojuje formální a neformální hodnocení.  

 

 

                                                
17 SMART (S – specifický, M – měřitelný, A – akceptovatelný, R – realistický, T – termínovaný) 
18 KARAT (K – konkrétní, A – ambiciózní, R – reálný, A – akceptovatelný, T – termínovaný) 
19

 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2 s. 

61-74. 



 - 10 - 

 Assessment Centre a Development Centre 

 Tyto metody jsou povaţovány za nejvalidnější metody v jejich předpovědi. 

Assessment Centre (AC) se pouţívá při výběru a Development Centre (DC) se vyuţívá jako 

zdroj poznatků při navrhování skupinového i individuálního rozvoje. AC nebo DC trvají 

obvykle jeden den a lze je charakterizovat jako multisituační
20

 zkoušku s mnohostranným 

hodnocením. Nevýhoda AC a DC je jejich vysoká finanční náročnost. V dnešní době jsou AC 

a DC jednou z nejrozšířenější metodou. 

 

 360º zpětná vazba 

 Princip metody 360º zpětná vazba spočívá v tom, ţe je hodnocený hodnocen různými 

lidmi podle stejných kritérií. Tato metoda není myslitelná bez elektronické podpory, kde se 

jako nejvýhodnější jeví internetové prostředí z důvodu moţnosti přístupu odevšad a kdykoliv.  

 Do hodnocení spadá 7 základních skupin respondentů a v těchto skupinách probíhá 

hodnocení: 

- Sebehodnocení 

- Hodnocení nadřízeným 

- Hodnocení kolegy 

- Hodnocení podřízeným 

- Hodnocení zákazníkem 

- Hodnocení dodavatelem 

- Hodnocení „ţolíkem“ (hodnocení lidmi, kteří jsou vybráni samotným hodnoceným 

a obvykle ho znají jiným způsobem například manţel, přítel) 

Výhoda této metody spočívá v koncentrovanosti informací i jejich setříděnosti, coţ je 

velmi dobrým podkladem pro vytváření konkrétně zacíleného rozvojového plánu. 

 

Mystery shopping 

Metoda mystery shopping je zaloţena na principu pozorování na místě. Při uţití této 

metody jsou hodnotitelé – pozorovatelé po celou dobu v anonymitě a nejsou rozlišení od 

ostatních zákazníků. Pouţitelnost této metody je nejčastější tam, kde pracovník přichází do 

přímého styku se zákazníky. Tato metoda je pouţívaná především v hypermarketech, často 

bývá dokonce zásadním podkladem pro odměňování pracovníků či jednotlivých oddělení. 

 

                                                
20 multisituační zkouškou se rozumí soubor většího mnoţství situací, které jsou prezentovány uchazečem 
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 2.6.5 Hodnotící rozhovor 

Hodnotící rozhovor se řadí do základních metod hodnocení pracovníků. Proces 

hodnotícího rozhovoru je obvykle popsán v interním dokumentu (např. směrnici) a obsahuje 

termín konání hodnocení, časový harmonogram hodnocení, označení hodnotitele a 

hodnoceného, způsob záznamu dat, návaznost na systém odměňování, rozvoj, kariérní růst, 

metodické pokyny a další povinnosti pro účastníky hodnotícího rozhovoru. 
21

 

Za předpokladu správné implementace kvalitního systému hodnocení, akceptace a 

proškolení účastníky se realizuje samotné hodnocení. Hodnocení se skládá ze tří fází: 

 

Příprava na hodnotící rozhovor  

V této fázi se hodnocený i hodnotitel obvykle účastní školení proto, aby se seznámili 

se strukturou hodnocení a naučili se potřebným dovednostem. Dále se hodnotitel dohodne 

s hodnoceným na termínu a místě konání hodnotícího rozhovoru a seznámí ho se strukturou a 

délkou hodnocení a předá mu dokumentaci a instrukce potřebné pro přípravu k hodnocení 

(např. interní směrnici, formulář pro hodnocení). Pro vedení hodnotícího rozhovoru je nutné si 

naplánovat dostatek času a také klidné prostředí. 
22

 

 

Hodnotící rozhovor 

Druhá fáze je samotný hodnotící rozhovor, který zahrnuje tři části: úvod, hlavní část a 

závěr.  

Úvod je zaměřen na vytvoření vhodného prostředí. Vhodné prostředí je ovlivněno 

čtyřmi prvky – soukromím, místem bez rušivých vlivů, přátelskou atmosférou a dostatkem 

času. Přátelské atmosféra se dá navodit například nabídnutím občerstvení.
23

 Je důleţité 

opětovně vysvětlit účel hodnocení, seznámit hodnoceného se strukturou hodnocení a časovým 

rámcem setkání. 
24

 

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

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 
22 PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 
23 ARTHUR, D. 70 tipů pro hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 168 s. ISBN 978-80-

247-2937-4. 
24 PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 
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V hlavní části hodnotícího rozhovoru je důleţité, aby hodnotitel dodrţoval 

předepsanou strukturu a uplatňoval určité zásady pro vedení hodnotícího rozhovoru:
25

 

- V případě, kdy je některému tématu věnováno velké mnoţství času nebo se 

rozhovor ubírá jiným směrem, je třeba mít na mysli, ţe hodnotící rozhovor vede 

hodnotitel. To znamená, ţe hodnotitel je zodpovědný za řešení výše uvedené 

situace.  

- Hodnocení není monologem hodnotitele, nýbrţ dialogem dvou stran. Cílem 

hodnocení je získat informace o názorech, problémech, potřebách, způsobu práce, 

způsobu přemýšlení hodnoceného, nikoliv sdělit hodnocenému názor hodnotitele 

na jeho výkony nebo kompetence.  

- Hodnotitel musí mimo jiné umět klást vhodné otázky a umět naslouchat. Pomocí 

vhodně formulovaných otázek můţe hodnotitel rozpovídat „málomluvného“, 

přesvědčit druhého, usměrňovat „upovídaného“ a dávat najevo svůj zájem.  

- Je vhodné nejdříve poţádat hodnoceného o jeho názor a teprve následně předkládat 

názory hodnotitele. Pokud totiţ předloţí názor nejdříve hodnotitel je velmi 

pravděpodobné, ţe hodnocený začne bránit své názory proti názorům hodnotitele 

nebo bude povaţovat názor hodnotitele jako fakt, kdy nemá smysl nic namítat.  

- Při hodnocení je důleţité umět akceptovat názor druhé strany. Je tedy vhodné 

ţádat, aby druhá strana sdělila svůj názor a zdůvodnila proč situaci tak posuzuje.  

- V případech, kdy se názor hodnoceného neshoduje s názorem hodnotitele, platí 

zásada, ţe nejdříve hovoříme o shodách a následně o rozdílech. Je vhodné zeptat se 

hodnoceného na to, proč si myslí, ţe mají jiné názory na určité téma.  

- Hodnotitel musí poskytovat vyváţenou zpětnou vazbu. To znamená, ţe nesděluje 

pouze pochvaly či kritiky, ale snaţí se je kombinovat a poskytovat pochvalu i 

kritiku konkrétně, otevřeně a věcně. Zároveň musí hodnotitel umět otevřeně 

přijímat kritiku ze strany hodnoceného. 

- V případě neúspěchu hodnoceného v rámci určitého úkolu, musí hodnotitel 

objektivně analyzovat příčiny takového neúspěchu. Příčina neúspěchu totiţ nemusí 

být pouze v hodnoceném, ale příčina můţe být v hodnotiteli, ve vnějších 

okolnostech vázajících se k firmě nebo k ostatním vnějším vlivům nebo v jiţ 

zmiňovaném hodnoceném.  

                                                
25

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

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 
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- Hodnotitel jako nadřízený můţe hodnoceným nařizovat jednotlivé úkoly. Je ovšem 

velmi pravděpodobné, ţe nařízené úkoly budou plněny jen formálně, bez ochoty a 

iniciativy hodnoceného.  

- V hodnotícím rozhovoru nejde o prosazení vlastního zájmu či autority, ale jde zde 

o motivaci hodnoceného k vyššímu výkonu. Vyšší výkon je moţný pouze tehdy, 

kdy hodnocený akceptoval úkoly či cíle.  

- Při hodnocení je důleţité otevřeně sdělovat protější straně své názory a záměry. Je 

také důleţité poskytovat informace a vysvětlovat nejasnosti.  

- Na konci hodnotícího rozhovoru je důleţité, aby hodnocený odcházel s dobrým 

pocitem, nikoliv s pocitem nepatřičnosti a to i přestoţe jsou během hodnotícího 

rozhovoru probírány jak příjemné tak nepříjemné záleţitosti. 

Na závěr hodnotícího rozhovoru je třeba stručně shrnout výsledky rozhovoru. 

Hodnotitel vyplní standardizované formuláře, podepíše je a předá hodnocenému a 

personalistovi a jeden si ponechá u sebe. 

 

Realizace a kontrola dohod a opatření, které vyplývají z hodnotícího rozhovoru
26

 

Hodnocení můţe být vnímáno účastníky jen jako formalita a ztráta času a to většinou 

z důvodů, kdy se cíle dohodnuté při hodnocení, jejichţ realizaci nikdo nevyţaduje, posouvají 

do pozadí a obvykle nejsou realizovány. Plnění operativních cílů se naopak dostává do 

popředí a postupem času se na dlouhodobé cíle zapomíná. 

 

Ţádná z těchto fází nesmí být podceněna, protoţe by se tím hodnocení stalo 

neúčinným nástrojem.  

 

                                                
26

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

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 



 - 14 - 

2.7 Implementace systému hodnocení zaměstnanců
27

 

 Kvalitně vytvořený systém hodnocení je nutnou podmínkou pro akceptaci systému a 

jeho následné efektivní vyuţívání firmou. Při implementaci nového systému hodnocení je 

základním předpokladem úspěšnosti soulad cíle s firemní strategií. Mezi časté problémy patří 

skutečnost, ţe si HR
28

 oddělení vytváří vlastní strategie a cíle bez ohledu na strategii firmy a 

poslání HR oddělení. Cílem HR je zajištění, aby organizace byla schopna plnit své cíle 

prostřednictvím lidí. Cíle organizace jsou tedy na prvním místě pro všechny manaţery.  

 V případě, kdy je změna (implementace hodnocení zaměstnanců) v souladu s cíli 

organizace, je důleţité získat pro tuto změnu podporu managementu. Touto podporou získává 

změna prioritu a očekává se spolupráce ostatních zaměstnanců. V případě nezískání podpory 

nemá změna příliš velkou šanci na úspěch.  

 Pro úspěšnou implementaci systému hodnocení je velmi důleţité zajištění participace 

navrhovatelů, schvalovatelů i koncových uţivatelů. Je důleţité, aby HR manaţeři 

spolupracovali s ostatními výkonnými manaţery, kteří jsou experti na jejich podřízené a 

procesy. Na základě takovéto spolupráce je moţné nastavit takový systém, který je 

nejvhodnější a nejefektivnější pro danou organizaci.  

 Změna musí být pečlivě připravena. Podstatou této pečlivé přípravy je vhodná 

komunikační strategie. Je nutné definovat, jakým cílovým skupinám se bude změna 

prezentovat, jaké informace jim budou sděleny a jakým způsobem. Velmi důleţité je také 

propracování harmonogramu změny, vhodného načasování, zapojení zaměstnanců do 

přípravy, implementace a realizace změny. Načasování implementace ovlivňuje vývojová 

fáze organizace, proto se musí pečlivě definovat jednotlivé fáze.  

 Při postupné implementaci změny se vţdy začíná od vrcholového managementu a 

postupuje se dolů. Tímto způsobem postupu je moţno včas odhalit problémy a úskalí 

implementace. Je také důleţité zajistit návaznost systému hodnocení na systém odměňování, 

systém rozvoje zaměstnanců a popisy pracovních pozic.  

 Neúspěch implementace systému hodnocení je nejčastěji zapříčiněn: 

- odporem ke změnám, 

- nesprávným načasováním, 

- nesouladem HR cílů se strategií firmy, 

- neexistencí návazných personálních systémů, 

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

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5 s. 105-109. 
28

 HR = human recources ( z angličtiny lidské zdroje) 
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- nezkušeností HR manaţera. 

 

2.8 Nejčastější chyby v hodnocení zaměstnanců 

 Při hodnocení zaměstnanců hraje velmi důleţitou roli osobnost hodnotitele. Hodnocení 

zaměstnanců je poznamenáno subjektivitou hodnoceného i hodnotitele.
29

 Chyby, ke kterým 

můţe dojít v rámci procesu hodnocení zaměstnanců, jsou rozděleny na chyby způsobené: 

- Špatnou interpretací informací, 

- momentálním stavem hodnotitele, 

- osobností a úrovní sociální percepce
30

. 

 

Chyby způsobené špatnou interpretací informací 

Způsob, jakým se interpretují informace, je ovlivněno různými faktory, například: špatná 

koncentrace na přijímání informací, neprojevení zájmu o názory druhé strany, nevědomé 

zkreslení významu získaných informací. 

 

Chyby způsobené momentálním rozpoloţením hodnotitele 

Při špatné náladě má hodnotitel tendenci hodnotit negativně a naopak, kdyţ má hodnotitel 

dobrou náladu hodnotí ostatní spíše pozitivně. 

 

Chyby způsobené úrovní sociální percepce a osobností 

Kaţdý hodnotitel by si měl uvědomit, ţe hodnocení zaměstnanců můţe být ovlivněno jeho 

zkušenostmi, schopností zpracovávat informace, hodnotami apod. K odstranění těchto chyb si 

hodnotitel musí uvědomit jejich existenci a dále vytýčit si, které chyby se vyskytují právě u 

něj. Dále je třeba vědět, jak tyto chyby odstranit. Je dobré se v přípravě na hodnocení zaměřit 

na eliminaci těchto chyb a v průběhu hodnocení je vědomě kontrolovat. Mezi typické chyby, 

které vyplývají z osobnosti hodnotitele a úrovně sociální percepce patří:
31

 
32

 

Osobní vztah - Jedná se o tendenci nechat se ovlivňovat sympatiemi či antipatiemi 

k hodnoceným. 

                                                
29 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
30 Sociální percepce (poznávání druhých) – vnímání jedinců ve sociálním styku 
31 PILAŘOVÁ, I. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 128 s. ISBN 978-80-247-2024-5. 
32 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
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Mírnost – Hodnotitel má tendenci všechny hodnocené spíše nadhodnocovat, jsou 

koncentrování na pozitivním konci stupnice. 

Přísnost – Hodnotitel má naopak tendenci všechny hodnocené spíše podhodnocovat, jsou 

koncentrování na negativním konci stupnice. 

Tendence k průměrnosti – Hodnotitel hodnotí všechny spíše průměrně, stejně a nedělá 

rozdíly. Hodnotitel má obavy z reakcí hodnoceného a tím pádem hodnotí průměrně, aby 

nebylo nikomu ublíţeno. 

Neoprávněná generalizace – Hodnotitel má tendenci zobecňovat ojedinělé projevy 

jedince. 

Haló efekt – V tomto případě je chyba v tom, ţe se hodnotitel nechá ovlivnit pozitivní či 

negativní vlastností hodnoceného a nevšímá si ostatních projevů a hodnotí pod tímto vlivem.  

Chyba kontrastu – Při této chybě hodnotitel hodnotí zaměstnance takovým způsobem, ţe 

srovnává výkony a kompetence hodnoceného s jeho vlastními výkony a kompetencemi. 

Předsudky – Tendence nechat se ovlivňovat sociálním postavením, příbuzenstvím, 

sociální příslušností, etnickým znakům, pohlavím, známostí apod. 

Konformita – Hodnotitel má tendenci hodnotit zaměstnance tak, jak si oni sami přejí, 

nebo jak si přejí vyšší nadřízení apod. 

Projekce – Tendence hodnotitele vidět na hodnocených své vlastnosti a chyby. 

 

2.9 Vztah hodnocení zaměstnanců k jiným personálním činnostem 

 Hodnocení zaměstnanců souvisí s řadou dalších personálních činností. Mezi tyto 

činnosti mimo jiné patří:
33

 

 Odměňování – Hodnocení zaměstnanců určuje zaměstnancům výši jejich mzdy či 

platu a odměn, zejména v případech, kde je odměna vázána na pracovní výkon. Spravedlivost, 

úroveň a přiměřenost odměňování má velký dopad na chování pracovníků.  

 Personální plánování – Výsledky hodnocení zaměstnanců jsou brány v úvahu při 

plánování personálního rozvoje zaměstnanců a také při plánování potřeby zaměstnanců a 

moţností pokrytí potřeby z interních zdrojů. 

 Analýza pracovních míst – Pro hodnocení zaměstnanců poskytuje analýza 

pracovních míst nenahraditelnou základnu v podobě specifikace a popisu pracovních míst. 

Výsledky hodnocení lze rovněţ pouţít k „znovu-navrţení“ pracovních míst, dále pak také ke 

                                                
33

 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
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zlepšování pracovních podmínek a odstraňování negativních faktorů, které ovlivňují pracovní 

výkon. 

 Oblast pracovních vztahů – Pro zaměstnance je hodnocení přijatelné za předpokladu, 

ţe je podloţeno objektivními kritérii a objektivně zjištěnými informacemi, zásadové, 

spravedlivé a v souladu se zákony. Za těchto předpokladů zaměstnanci berou hodnocení jako 

argument pro personální rozhodnutí. 

 Rozmisťování zaměstnanců – Hodnocení zaměstnanců je nejdůleţitějším podkladem 

pro rozhodování o převedení na jinou práci, povýšení, penzionování, přeřazení na niţší funkci 

nebo propouštění. Významný motivační účinek můţe mít rozmisťovací politika za 

předpokladu, ţe je spravedlivá, promyšlená a srozumitelná. 

 Získávání a výběr zaměstnanců – Základnou pro posuzování efektivnosti získávání a 

výběru zaměstnanců tvoří hodnocení zaměstnanců. Zejména se posuzuje vhodnost pouţitých 

metod výběru zaměstnanců. 

 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – Výsledky hodnocení zaměstnanců hrají 

významnou roli v identifikaci potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců přispívá k odvádění ţádoucího pracovního výkonu zaměstnanců a jeho 

neustálého zlepšování. 

 

2.10 Odměňování a motivace zaměstnanců
34

 

 Hodnocení zaměstnanců je vhodné provázet s odměňováním zaměstnanců a také s 

motivací, protoţe zaměstnanci jsou motivováni ke zlepšení pracovního výkonu především 

odměnami, coţ se odrazí také na jejich hodnocení.  

 

Odměňování 

Odměňování je jednou z nejzávaţnějších a nejstarších personálních činností, které 

v moderním pojetí nezahrnuje jen mzdu nebo plat či jiné formy peněţních odměn, ale je 

mnohem širší. Odměňování se dělí na vnitřní a vnější odměny.   

Do vnějších odměn patří vedle peněţních forem odměňování i nepeněţní formy. 

Některé nepeněţní formy lze vyjádřit i v penězích a některé nelze. Mezi nepeněţní formy se 

řadí například formální uznání (pochvaly), povýšení, zaměstnanecké výhody nebo také 

                                                
34

 KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 

368 s. ISBN 80-7261-033-3. 
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vybavení kanceláře či zařazení na určité pracoviště. Mezi nepeněţní formy odměňování se 

čím dál více řadí také vzdělávání poskytované organizací.  

Vnitřním odměnám se věnuje stále více pozornosti a jsou to takové odměny, které 

souvisí se spokojeností zaměstnance s prací, kterou vykonává a s radostí, kterou mu tato práce 

přináší. Tyto odměny jsou v souladu s osobností pracovníka, s jeho potřebami, zájmy, 

hodnotami a postoji.  

Navzájem různé povaze těchto dvou typů odměn, jsou vnitřní i vnější odměny úzce 

propojeny. Odměňování patří mezi nejefektivnější nástroje v motivaci zaměstnanců, které má 

organizace k dispozici. Proto odměna za odvedenou práci určuje také mnoţství a kvalitu 

budoucí práce. V dnešní době stále přetrvává orientace na vnější odměny a spíše na jejich 

peněţní formu.  

 

 Motivace
35

 

 Smyslem motivace je především vytvoření pozitivního přístupu nejčastěji k typu 

chování či k nějakému výkonu. Kdyţ jsou zaměstnanci dobře motivováni, zlepšuje se nejen 

jejich pracovní výkon, ale také celkový přístup k práci. Slovo motivace vyjadřuje jednak 

proces, jednak jeho výsledek.  

 Motivace má velkou výhodu v případě stanovení správných motivů. V tomto případě 

zaměstnanci vykonávají úlohu, protoţe je to baví nebo z důvodu, ţe to povaţují za významné 

a důleţité.  

 Motivace má kromě výše uvedené výhody také velkou nevýhodu. Nevýhoda spočívá 

v tom, ţe správně motivovat není zrovna jednoduché. Aby byla motivace efektivní, a správná 

je třeba vědět co nejvíce o člověku, který má být motivován a také o procesu motivace 

samotné.  

                                                
35

 PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 128 s. ISBN 978-80-247-1991-7. 
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3 Aplikační část 

3.1 Představení společnosti 

 Pro aplikační část bakalářské práce byla vybrána firma, která je v této kapitole stručně 

charakterizována. Název společnosti je uváděn fiktivní, protoţe si firma nepřála být 

jmenována. 

 

Název společnosti: CENTURION, s.r.o. 

Datum zaloţení: 1. června 2006 

Sídlo:   Ostrava 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Motto společnosti: Partnerství – cesta k úspěchu 

 

Společnost (dále téţ pod fiktivním názvem CENTURION, s.r.o.) vznikla 1. června 

2006 privatizací a restrukturalizací nejmenované obchodní společnosti. Její hlavní činností je 

správa nemovitého majetku, rozděleného do několika portfolií (komerční majetek, rezidenční 

nemovitosti apod.). Ve většině případů se jedná o majetky, které byly do společnosti 

CENTURION, s.r.o. převedeny jako nepotřebný majetek nebo aktivity nesouvisející s hlavní 

činností. Cílem této restrukturalizace bylo vytvořit z obchodní společnosti společnost 

zaměřenou ryze na správu majetku, tzn. vytvořit z okrajového podnikání hlavní 

podnikatelskou činnost.  

Úkolem vedení bylo vytvořit zcela nový funkční model řízení, tj. nastavit veškeré 

činnosti tak, aby byl nově zaloţený subjekt schopen dosahovat poţadovaných ekonomických 

výsledků. Byl vybudován nový obchodní model pro práci s jednotlivými majetky, který si 

vyţádal změny také v oblasti marketingu. Společnost CENTURION, s.r.o. vlastní následující 

portfolia majetku a zajišťuje k nim následující sluţby: 

 

Pronájmy bytů 

- Správa rezidenčních a komerčních nemovitostí 

- Pronájem nemovitostí a vyhledávání nájemců 

- Péče o nájemníky 

- Silné právní oddělení 

- Řízení hodnoty portfolií 

- Optimalizace majetkové struktury 
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- Výkon vlastnických práv 

 

Sluţby 

- Kompletní nabídka komerčních sluţeb v oblasti facility managementu 

- Zajištění provozu, oprav a údrţby rezidenčních, komerčních a průmyslových 

objektů 

- Rekonstrukce stávajících objektů 

- Zvyšování hodnoty nevyuţitého majetku 

- Vyhledávání nových investičních moţností 

 

CENTURION, s.r.o. je od svého vzniku velmi důkladně sledován médii i lokálními 

politiky vzhledem k velikosti spravovaného portfolia a mnoţství obyvatel, kteří 

uţívají/pronajímají si prostory společnosti. Společnost CENTURION, s.r.o. se řadí mezi 

největší poskytovatele nájemního bydlení v České Republice. Velké mnoţství jejich prostor 

se nachází především v Moravskoslezském kraji. 

 

3.2 Organizační struktura společnosti 

 

 

CENTURION, s.r.o. 

DIVIZE SLUŢBY 

Eduard Sviták – pověřen vedením 

DIVIZE PRONÁJEM BYTŮ 

Pavel Rožný – pověřen vedením 

Marketing Manager 

Martina Nová 

Office Manager 

Klára Popletalová 

Ředitel ICT 

Osvald Černý 

 

Ekonomický ředitel 

Jana Petříková 

 

Personální ředitel 

Petr Novák 
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3.3 Struktura zaměstnanců 

Ke dni 1. 3. 2011 společnost zaznamenává 236 zaměstnanců z toho 14 zaměstnanců je 

v mimoevidenčním stavu. Následující grafy zaznamenávají strukturu zaměstnanců jak v celé 

společnosti, tak v divizi pronájmy bytů. Grafy struktury zaměstnanců v divizi pronájmy bytů 

jsou vytvářeny z důvodu hodnocení pracovníků právě v této divizi. 

 

 3.3.1 Struktury zaměstnanců ve společnosti CENTURION, s.r.o.
36

 

Následující graf znázorňuje počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích – THP, 

dělníci a manaţeři v celé společnosti k 1. 3. 2011: 

Graf 3.1 Celkový počet evidovaných zaměstnanců k 1.3.2011

(dle pozic)

210

7 5

1 - thp

2 - Dělníci přímí

3 - manažeři

 

 zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je zřejmé, ţe ve společnosti CENTURION,s.r.o. je nejvíce THP pracovníků. 

                                                
36 Nesrovnalosti v počtech jsou dány chybějícími údaji v systému. 
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 Následující graf znázorňuje rozdělení na muţe a ţeny: 

Graf 3.2 Celkový počet evidovaných zaměstnanců k 1.3.2011

(dle pohlaví)

173

49

ženy

muži

 

 zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je patrné, ţe ve společnosti je zaměstnáno více ţen. 

 

 Následující graf znázorňuje věkovou strukturu ţen a muţů: 

0

5
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15

20

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 60 63

počet 
zaměstnanců

Věk

Graf 3.3 Věková struktura zaměstnanců k 1.3.2011

Ženy

Muži

  zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu vyplývá, ţe průměrný věk muţů je 39 let a průměrný věk ţen je 42 let. 
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 Následující graf znázorňuje vzdělanostní strukturu zaměstnanců: 

Graf 3.4 Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 3.1.2011

121 10 19

13

120

10

43

Základní

Nižší střední

Nižší střední odborné

Střední odborné s vyučením

Úplné střední všeobecné

Úplné střední odborné s
vyučením a maturitou

Úplné střední odborné s
maturitou

Baklářské

Vysokoškolské

 

 zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu je patné, ţe nejvíce zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou.  

 

 3.3.2 Grafy struktury zaměstnanců v oddělení pronájmy bytů 

 Následující grafy znázorňují struktury zaměstnanců v divizi pronájmy bytů, kde se 

bude hodnocení zaměstnanců provádět. Firma CENTURION, s.r.o. dále plánuje hodnocení 

rozšířit do celé společnosti. 

 V divizi pronájmy bytů je celkem evidováno 79 THP pracovníků.  
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 Následující graf znázorňuje strukturu ţen a muţů v divizi pronájmy bytů k 1. 3. 2011: 

Graf 3.5 Celkový počet zaměstnanců - pronájem bytů k 1. 3. 

2011 (dle pohlaví)

60

19

z toho ženy

z toho muži

 

zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, ţe v divizi pronájmy bytů je více ţen (75%), neţ muţů (25%).  

 

Následující graf vyjadřuje věkovou strukturu zaměstnanců v divizi pronájmy bytů k  

1. 3. 2011: 
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Graf 3.6 Věková struktura zaměstnanců - pronájem bytů k 1. 3. 

2011

Ženy

Muži

 zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu lze vyčíst, ţe nejvíce zaměstnanců je ve věku 35 let (2 muţi, 10 ţen) a 38 let 

(10 ţen). Průměrný věk v divizi pronájem bytů je 36,59 let. 
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 Následující graf ukazuje vzdělanostní strukturu zaměstnanců v divizi pronájmy bytů 

k 1. 3. 2011: 

Graf 3.7 Vzdělanostní struktura zaměstnanců  - pronájem bytů k

 3. 1. 2011

10

7

36

4

22

Úplné střední všobecné

Úplné střední odborné s
vyučením a maturitou

Úplné střední odborné s
maturitou

Bakalářské

Vysokoškolské

 zdroj: vlastní zpracování  

 Z grafu je zřejmé, ţe nejvíce zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou (36 zaměstnanců) a vysokoškolské vzdělání (22 zaměstnanců). 

 

 

3.4 Hodnocení zaměstnanců ve společnosti CENTURION, s.r.o. 

 Ve společnosti CENTURION, s.r.o. nebyl po celou dobu její dosavadní existence 

aplikován ţádný systém hodnocení zaměstnanců. Společnost se proto rozhodla zavést systém 

hodnocení nejprve v divizi pronájmy bytů s tím, ţe na základě zjištěných výsledků hodnocení 

bude provedena analýza a vedení společnosti následně přistoupí k závěru, zda se hodnocení 

rozšíří do celé společnosti.  

 Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení zaměstnanců na ekonomickém 

oddělení. Na základě důkladné analýzy s vedením společnosti byl vybrán systém hodnocení 

zaměstnanců prostřednictvím hodnotícího rozhovoru. Po uskutečnění dvou workshopů 

personálního úseku s vedením společnosti byla zpracována směrnice pro hodnocení 

zaměstnanců a dále byly také definovány dotazníky, které budou pro hodnocení pouţívány.  

Účelem směrnice je stanovení jednotného postupu, pravidel a odpovědnosti při 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti. Cílem veškerých opatření a postupů uvedených ve 

směrnici je rozvoj schopností, dovedností a znalostí zaměstnanců tak, aby byli připraveni 

vyuţít svůj potenciál k naplnění záměrů a vizí společnosti. Hodnocení probíhá formou 

„odshora dolů“, tzn. nejvýše postavená osoba hodnotí své podřízené, ti dále hodnotí své 

podřízené atd. Tento způsob je vhodný proto, aby si i hodnotitelé vyzkoušeli roli 
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hodnoceného. 

Jsou stanoveny dva typy hodnocení – hodnocení standardní a mimořádné. Standardní 

hodnocení probíhá jednou ročně u všech zaměstnanců, případně dvakrát ročně (například u 

klíčových zaměstnanců, zvláštních skupin). Hodnocení mimořádné probíhá při změně 

pracovního místa, výrazné změně pracovního výkonu, prodluţování smluv na dobu neurčitou 

apod.  

Harmonogram standardního ročního hodnocení ekonomického úseku byl stanoven na 

1. 4. – 30. 4. 2011 a dále je naplánováno hodnocení zbývajících zaměstnanců divize pronájmy 

bytů v termínu do 30. 6. 2011.  

Mezi základní cíle hodnocení zaměstnanců ve společnosti patří zejména: 

- Určit úroveň pracovního výkonu a kvality práce a rozpoznat výkonnostní potenciál 

jednotlivých zaměstnanců. 

- Motivace zaměstnanců k vyššímu výkonu prostřednictvím zpětné vazby. 

- Orientace zaměstnanců na pracovní úkoly a cíle. 

- Umoţnit jednotlivým zaměstnancům rozvoj a zlepšení pracovního výkonu, mají-li 

rezervy ve výkonu a předpoklady k dalšímu rozvoji. 

- Stanovit konkrétní poţadavky na zlepšení jednotlivých stránek pracovního výkonu 

a stanovit jako závěr z hodnocení cíle pro zaměstnance pro příští období. 

- Získat informace pro odměňování podle individuálního pracovního výkonu. 

- Identifikovat potřeby zvyšování kvalifikace a moţnosti dalšího postupu. 

- Zvýšit úroveň a účinnost motivace k výkonu, ke zvyšování kvalifikace, k 

identifikaci s firemními cíli a zvýšení loajality k zaměstnavateli. 

- Získat informace o názorech zaměstnanců, faktorech spokojenosti nebo 

nespokojenosti. 

 

Přínosy hodnocení zaměstnanců jsou spatřovány především ve zvýšení výkonu 

zaměstnance, obsazení pracovních míst správnými zaměstnanci, změně ve finančním 

ohodnocení, znalosti perspektivy ve společnosti, růstu odbornosti a informovanosti. 

 

 3.4.1 Fáze hodnocení zaměstnanců 

1. fáze – příprava na hodnotící rozhovor 

V této fázi kaţdý vedoucí (hodnotitel) prošel třemi jednodenními školeními. Školení 

vedl personální ředitel společnosti, který uvedl teoretickou část, a praktický nácvik 

hodnotitelů byl v kompetenci externí společnosti.  



 - 27 - 

- První den byli hodnotitelé seznámeni se směrnicí hodnocení a proběhl nácvik 

úvodního rozhovoru, kdy by měl hodnotitel vytvořit příznivou, neuspěchanou a 

otevřenou atmosféru, sníţit obavy a stres.  

- Druhý den probíhal nácvik problémových a neočekávaných situací, byl nacvičován 

způsob jejich řešení. Byly probrány jednotlivé druhy šumů, jednotlivé formy 

otázek, proces učení, koučování a zpětná vazba.  

- Třetí den byla teoreticky probrána motivace – konkrétní způsoby a techniky 

motivačních nástrojů. Vedoucí měli šanci doptat se na vše, co jim v průběhu 

školení nebylo jasné, a proběhl poslední nácvik rozhovorů.  

Součástí 1. fáze je povinnost vedoucích připravit si vyhodnocení výkonových 

ukazatelů a stanovit si nové cíle/úkoly na následující rok. Je důleţité, aby si hodnotitelé 

uvědomili, ţe smyslem hodnocení není podat úplný a vyčerpávající přehled o schopnostech 

zaměstnance, ale zaměřit se na posouzení klíčových vlastností a schopností pro výkon dané 

pozice nebo funkce.  

V přípravné fázi musí vedoucí informovat hodnoceného zaměstnance o termínu 

hodnotícího pohovoru s dostatečným předstihem. Minimální předstih pro oznámení termínu 

hodnocení byl stanoven na 10 pracovních dní. Spolu s informací je vedoucí povinen zaslat 

zaměstnanci prázdný elektronický formulář k vyplnění. Hodnocený zaměstnanec je povinen 

vyplnit před pohovorem hodnotící formulář (sebehodnocení) v elektronické podobě a odeslat 

jej minimálně 5 pracovních dní předem svému nadřízenému. Hodnotící formulář je 

podporujícím prvkem (osnovou) při následném pohovoru. Hodnocený by se měl řádně 

připravit na hodnotící pohovor. 

 

2. fáze – hodnotící rozhovor 

Hodnotící rozhovor představuje nejdůleţitější část systému hodnocení zaměstnance. 

Průběh rozhovoru je závislý na kvalitě přípravy hodnotitele, který je odpovědný za celé 

hodnocení. Vedoucí zaměstnanec by se měl soustředit zejména na: 

- Vytvoření klidné a příjemné atmosféry pro hodnocení, vysvětlení účelu a cíle 

hodnocení. 

- Vytvoření dostatečného prostoru pro vyjádření zaměstnance (naslouchání). 

- Hodnocení výkonu, nikoli osobnosti zaměstnance. 

- Podpoření svých komentářů k hodnocení příklady a záznamy z minulého období. 

- Rekapitulaci závěrů, zajištění vzájemného pochopení závěrů (hodnocení není 

jednostranný úkon). 



 - 28 - 

U hodnotícího rozhovoru můţe být přítomen zástupce personálního útvaru, který je zde 

v roli pozorovatele a nezávislého účastníka, který nevstupuje přímo do samotného průběhu, 

případně další přímý nadřízený hodnoceného zaměstnance. 

V rámci hodnotícího rozhovoru hodnotitel: 

1. Zhodnotí odbornou připravenost a uloţí absolvování odpovídajících vzdělávacích akcí 

v závislosti na dalším rozvoji hodnoceného zaměstnance, případně uloţí samostudium 

k získání poznatků potřebných pro výkon pracovní činnosti. 

2. Vyhodnotí úkol z uplynulého hodnocení/období a vazby na odměňování (tento bod 

bude projednáván aţ v druhém kole hodnotících rozhovorů). 

3. Hodnotí zaměstnance dle jednotlivých způsobilostí a kompetencí, vedoucí nemusí 

hodnotit všechny kompetence v kategorii, jednu kompetenci je moţné vţdy vynechat. 

4. Posoudí potenciální schopnosti zaměstnance a nastíní moţnosti jeho rozvoje, 

seznámení zaměstnance s jeho perspektivou. 

5. Uloţí úkoly pro následující období, včetně maximální výše výkonové odměny. 

6. Získá zpětnou vazbu a reakci hodnoceného na výsledek hodnocení.   

 

3. fáze – závěry z rozhovoru 

Průběh a výsledky rozhovoru je vedoucí zaměstnanec povinen zaznamenat do 

záznamového formuláře. 

Výsledky z hodnocení slouţí dále:  

- Zaměstnanci pro získání zpětné vazby o svém výkonu, moţnostech dalšího 

odborného nebo osobního rozvoje ve společnosti. 

- Vedoucím zaměstnanců k porovnání schopností jednotlivých zaměstnanců, 

k plánování pracovního postupu zaměstnanců, změně organizace jednotlivých 

pracovních činností nebo jejich přerozdělení. 

- Personálnímu útvaru pro aktualizaci plánu vzdělávání, aktualizaci systému 

odměňování, apod. 

Vedoucí zaměstnanec vyplní elektronicky formulář „Hodnocení zaměstnance“ odešle jej 

emailem hodnocenému a v kopii zástupci personálního útvaru, a to do stanoveného termínu. 

V případě, ţe hodnocený nemá email, je vedoucí povinen formulář vytisknout a předat 

v tištěné podobě. 
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 3.4.2 Popis hodnotícího formuláře 

 Na základě dohody personálního úseku s vedením společnosti byl stanoven hodnotící 

formulář (viz příloha č.1). Hodnotící formulář se skládá z několika částí:  

- V první části se vypíší osobní údaje hodnoceného (jméno, příjmení, pracovní 

pozici a útvar, ve kterém hodnocený pracuje) a jméno hodnotitele.  

- V druhé části hodnotícího formuláře určí vedoucí odbornou připravenost 

hodnoceného, kde vyznačí aktuální úroveň odborné připravenosti a také výčet 

plánovaných kurzů či školení hodnoceného.  

- Třetí část je zaměřená na cíle z minulého období, kdy se posuzuje splnění 

stanovených cílů, tzn. srovnání plánů se skutečností. Na základě zjištěných 

výsledků se určí, zda zaměstnanec získá stanovený podíl na výkonové odměně.  

- Čtvrtá část obsahuje samotné hodnocení způsobilosti a kompetencí zaměstnanců a 

je nejdůleţitější částí celého formuláře. Je rozdělena do 5 dílčích oblastí a jejím 

výstupem je celkové hodnocení výkonu zaměstnance (jednotlivé oblasti jsou 

rozepsány níţe). 

- Následuje oddíl zaměřený na silné stránky zaměstnance, jeho nevyuţitý potenciál a 

příleţitosti ke zlepšení výkonu zaměstnance.  

- Na závěr stanoví hodnotitel pro hodnoceného zaměstnance úkoly a cíle pro 

budoucí období včetně návaznosti na výkonovou odměnu.  

- Na konci hodnotícího formuláře je prostor pro vyjádření hodnoceného 

zaměstnance k průběhu rozhovoru a také k jeho závěru, včetně podpisu obou 

zúčastněných stran. 

 

 Popis oddílu „způsobilosti/kompetence“ 

Účastníci hodnocení (hodnotitel a hodnocený) provádí hodnocení jednotlivých 

způsobilostí a kompetencí na šesti bodové škále, která je definována slovně: Vynikající, 

Velmi dobrý, Dobrý, Podprůměrný, Nedostatečný, Nevyhovující. 

Hodnocený provádí nejprve sebehodnocení (sloupec vlevo v hodnotícím formuláři), 

hodnotitel poté provádí své hodnocení v samostatném sloupci (zvýrazněn v záznamovém 

formuláři oranţovou barvou). Hodnotitel provádí kromě dílčího hodnocení vţdy také 

souhrnné hodnocení dané způsobilosti. 

1. Pracovní tempo, organizace práce a stabilní výkon 

 V této oblasti se posuzuje pracovní tempo, způsob organizace práce a spolehlivost, 

s jakou jsou výsledky dosahovány. Jsou zde definována tato dílčí hodnocení: 
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- Má ve věcech pořádek a systém. 

- Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje plnění. 

- Umí zhodnotit své moţnosti a okolnosti (časové, …). 

- Organizuje si práci (neztrácí se v papírech). 

- Dodrţuje stanovené postupy a pravidla. 

  

 Souhrnné hodnocení zaměstnance v této oblasti: 

- Vynikající - zaměstnanec podává ojedinělý výkon, který je vzorem pro ostatní 

kolegy. 

- Velmi dobrý - zaměstnanec odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny; stále se 

zlepšuje. 

- Dobrý - zaměstnanec odvádí výkon odpovídající poţadavkům pracovního místa. 

- Podprůměrný - zaměstnanec nedosahuje poţadovaných výsledků, potřebuje 

pravidelně podporu svých kolegů nebo nadřízeného, nedokáţe si organizovat práci, 

přestoţe se snaţí. 

- Nevyhovující - zaměstnanec pravidelně nedosahuje poţadovaných výsledků, často 

potřebuje podporu svých kolegů nebo nadřízeného, nedokáţe si samostatně 

organizovat práci, přestoţe se snaţí; nedodrţuje stanovená pravidla nebo postupy. 

- Nedostatečný - zaměstnanec se snaţí, ale kolegové za něj musí vykonávat část 

činností nebo mu soustavně  pomáhat; podává nejniţší nebo nejméně stabilní 

výkon ze všech; nedodrţuje stanovené postupy. 

 

2. Kvalita práce 

 Zde se posuzuje kvalita odvedené práce, znalosti a dovednosti, kterými zaměstnanec 

disponuje a také samostatnost v plnění úkolů. V této oblasti jsou definována tato dílčí 

hodnocení: 

- Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro radu. 

- Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez stíţností. 

- Dodrţuje termíny a zadání. 

- Chápe celou škálu činností souvisejících s jeho prací. 

- Zvaţuje dopad jednotlivých kroků na náklady. 
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 Souhrnné hodnocení zaměstnance v této oblasti: 

- Vynikající - zaměstnanec odevzdává práci bez chyb, předkládá více 

rozpracovaných variant řešení; práce je zpracována vţdy samostatně na vysoce 

odborné a profesionální úrovni; vede své kolegy nebo i nadřízené po odborné 

stránce; vţdy je zapracován ekonomický dopad řešení. 

- Velmi dobrý - zaměstnanec odevzdává práci bez chyb, je odborně nadprůměrně 

zdatný. 

- Dobrý - zaměstnanec odvádí práci v kvalitě odpovídající poţadavkům pracovního 

místa a vedoucího, nejsou na něj stíţnosti. 

- Podprůměrný - mnohdy je potřeba práci zaměstnance dopracovat nebo doplnit; 

nedaří se mu dodrţovat termíny; jeho práci občas reklamují kolegové nebo 

zákazníci. 

- Nevyhovující - zaměstnanec odevzdává práci, kterou je potřeba pravidelně 

předělávat nebo doplňovat, soustavně překračuje termíny nebo nedodrţuje zadání, 

unikají mu ekonomické dopady. 

- Nedostatečný - zaměstnanec odevzdává práci po termínech; ve většině případů je 

potřeba práci doplňovat nebo předělávat, odborně není schopen zastat dané místo 

ani po absolvování určeného kurzu, objevují se pravidelně stíţnosti od kolegů nebo 

od zákazníků. 

 

3. Otevřenost změnám, Flexibilita 

 Posuzuje se, jak dokáţe zaměstnanec reagovat na změny v zadání, změny v organizaci 

práce, změny vnějšího prostředí a podmínek, za kterých je nutné úkol splnit. Jsou zde 

definována tato dílčí hodnocení: 

- Dokáţe řešit ad hoc úkoly (flexibilní). 

- Nepomlouvá firmu, je ztotoţněn s jejími cíli. 

- Dokáţe se přizpůsobit změně zadání v průběhu řešení úkolu. 

- Umí si spojit více informací do souvislostí. 

- Přizpůsobí se rychle novým pracovním postupům. 

 

 Souhrnné hodnocení zaměstnance v této oblasti: 

- Vynikající - zaměstnanec vţdy reaguje na změnu v okolním prostředí i uvnitř 

společnosti, mnohdy ji očekává a je na ni připraven. Většina ad hoc úkolů je 

svěřováno jemu. 
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- Velmi dobrý - zaměstnanec většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat 

informace. Změna v zadání úkolu jej „nerozhází“;  dokáţe připravit náhradní 

variantu řešení, přizpůsobit se novým postupům. 

- Dobrý - zaměstnanec se dokáţe přizpůsobit změnám na „svém“ útvaru, změna 

v zadání úkolu u něj málokdy znamená posunutí termínu; většinou propojí všechny 

souvislosti. 

- Podprůměrný - zaměstnanec se se změnami obtíţně sţívá, trvá mu déle neţ většině 

kolegů zvyknout si na nové postupy, dělá po určitou dobu více chyb; je moţné mu 

svěřit pouze lehké ad hoc úkoly s přesným zadáním. 

- Nevyhovující - zaměstnanec se vrací k překonaným pracovním postupům, školení 

ani zaučení u něj neomezí chybovost. Změna v zadání většinou znamená nutnost 

předat úkol k řešení jinému zaměstnanci nebo řešení rozdělit. Zaměstnanec řeší 

obtíţně ad hoc úkoly i s přesným zadáním. 

- Nedostatečný - zaměstnanec stále trvá na původních pracovních postupech, školení 

ani zaučení u něj neomezí chybovost. Změna v zadání znamená nutnost předat 

úkol k řešení jinému zaměstnanci. Není schopný poradit si s ad hoc úkoly, nezná 

cíle společnosti. 

 

4. Iniciativa a proaktivita 

 V této oblasti se posuzuje, jakým způsobem přebírá zaměstnanec úkoly vedoucí 

k cílům společnosti, zda upozorňuje sám na dílčí nedostatky a hlásí se k jejich odstranění. 

Jaký je jeho zájem o dění ve společnosti. Jsou zde definována tato dílčí hodnocení: 

- Nebojí se udělat rozhodnutí. 

- Avizuje v předstihu problémy, řeší je; přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky. 

- Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje týmového ducha. 

- Zajímá se o vlastní rozvoj, snaţí se rozvíjet a vzdělávat. 

- Rozumí trhu, identifikuje obchodní příleţitosti. 

 

 Souhrnné hodnocení zaměstnance v této oblasti: 

- Vynikající -  zaměstnanec se aktivně hlásí k vybraným úkolům nebo k řešení 

problematiky, upozorňuje pravidelně na problémy, a to nejen na „svém“  úseku 

nebo ve „svém“ útvaru. Mnohdy řeší problému bez ohledu na pracovní dobu nebo 
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je členem více projektových týmů, které řeší různorodou problematiku. Je schopen 

zastávat více pracovních míst/činností. 

- Velmi dobrý - zaměstnanec upozorňuje na nedostatky ve fungování vlastního 

útvaru, nemá problém účastnit se hledání řešení; hledá, jak by bylo moţné naplnit 

cíle společnosti, aktivně se zajímá o dění ve společnosti. 

- Dobrý - zaměstnanec akceptuje většinu přidělených úkolů, je ochoten pracovat 

v projektovém týmu s vědomím vyřešení vybraného problému. Je ochoten 

pracovat i nad rámec běţné pracovní doby, dle potřeby a aktuálního poţadavku 

zaměstnavatele. 

- Podprůměrný - zaměstnanec pracuje na přidělených úkolech, řeší jasně 

definovanou problematiku. Nepředkládá většinou návrhy na dořešení vybraných 

problémů, na které narazí. 

- Nevyhovující - zaměstnanec není připraven nebo ochoten věnovat se širší 

problematice neţ popisuje pracovní místo. Je pasivní v přístupu k práci, 

nevyměňuje si s kolegy informace. 

- Nedostatečný - zaměstnanec není připraven nebo ochoten věnovat se širší 

problematice neţ popisuje pracovní místo. Je potřeba jej upozorňovat na jeho 

povinnosti. 

 

5. Orientace na zákazníka 

 Zde se posuzuje, jak zaměstnanec řeší úkoly ve vztahu ke svým kolegům z jiných 

útvarů (vnitřní zákazník), případně jeho přístup a jednání k externím zákazníkům 

(nájemníkům apod.). Jsou zde definována tato dílčí hodnocení: 

- Snadno vyjednává s různými typy lidí 

- Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci 

- Je schopen nahlíţet na úkoly z pohledu jiných zaměstnanců a oddělení 

- Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných emocí 

- Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc 

 

 Souhrnné hodnocení zaměstnance v této oblasti: 

- Vynikající -  zaměstnanec je vzorem pro své kolegy; vzniklé problémy je schopný 

řešit věcně, druhá strana oceňuje jeho vstřícnost a rychlost řešení nebo předloţené 

alternativní návrhy; jakýkoli poţadavek většinou dovede do konce a o výsledku 

informuje druhou stranu. Jedná se o „týmového hráče“. 
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- Velmi dobrý - zaměstnanec je nadprůměrným v porovnání s ostatními kolegy, 

většina výstupů jeho práce je přijímána pozitivně či minimálně neutrálně. 

Konflikty kolem něj většinou nevznikají nebo jsou rychle vyřešeny. 

- Dobrý - zaměstnanec příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými 

odděleními bez zprostředkovatele; poděkuje za spolupráci a pomoc. 

- Podprůměrný - zaměstnanec vidí většinou poţadavky ostatních útvarů jako 

komplikaci, mnohdy se nezeptá, v jaké podobě by výstup z jeho oddělení 

vyhovoval dalšímu „odběrateli“. V konfliktech se pravidelně nechává unést 

emocemi. 

- Nevyhovující - zaměstnanec se snaţí, ale mnohdy se neubrání slovům „nejde“, 

„nemůţeme“; ostatní z něj cítí neochotu, na coţ mnohdy upozorňují; řeší problémy 

jako „solitér“, tj. „já mám vyřešeno, více mě nezajímá“. 

- Nedostatečný - zaměstnanec se nedokáţe domluvit s ostatními odděleními nebo 

útvary, mnoţí se stíţnosti na způsob jeho jednání. Pomoc ostatních bere jako 

samozřejmost. Bývá často neochotný, arogantní a přezíravý k práci druhých. 

 

3.5 Vyhodnocení 

 Předmětem tohoto výstupu je dílčí hodnocení divize pronájmy bytů, a to 

ekonomického oddělení. Hodnocení se zúčastnilo všech 7 zaměstnanců tohoto úseku, jejichţ 

výsledky jsou níţe analyzovány. Hodnotící formuláře byly přepsány do souhrnných tabulek 

(viz příloha č. 2). Pro zajištění anonymity nejsou uvedeny pozice zaměstnanců a jsou pouţita 

fiktivní jména. Cíle a úkoly zaměstnanců z minulého období budou projednávány, aţ 

v druhém kole hodnotících rozhovorů. Všechny cíle pro příští období byly zaměstnancům 

definovány po souhlasu s vedením společnosti. Informace o odměnách zaměstnanců 

v návaznosti na cíle nejsou firmou CENTURION, s.r.o. poskytovány. 

 

 Jana Králová 

 Aktuální odborná připravenost paní Jany je na dobré úrovni, v budoucnu by měla 

absolvovat školení SAP - registr smluv - nevyuţívané fce, reporting. Toto školení je 

naplánováno do konce roku. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Jana v porovnání 

s hodnotitelem spíše nadhodnocovala.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny a stále se zlepšuje. 
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2. Odvádí práci v kvalitě odpovídající poţadavkům pracovního místa a vedoucího, 

nejsou na ní stíţnosti. 

3. Dokáţe se přizpůsobit změnám na „svém“ útvaru, změna v zadání úkolu u ní málokdy 

znamená posunutí termínu. Většinou dokáţe propojit všechny souvislosti. 

4. Akceptuje většinu přidělených úkolů, je ochotna pracovat v projektovém týmu 

s vědomím vyřešení vybraného problému. Je ochotna pracovat i nad rámec běţné 

pracovní doby, dle potřeby a aktuálního poţadavku zaměstnavatele. 

5. Příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými odděleními bez 

zprostředkovatele. Umí poděkovat za spolupráci a pomoc. 

 Celkový výkon paní Jany je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na dobré úrovni. 

Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří zejména systematičnost, dokonale 

zvládnutá rutinní agenda a díky dokonale zvládnuté organizaci práce schopnost absorpce 

zvyšování objemu práce. Měla by si zdokonalovat znalosti v oblasti reportingu z registru 

smluv a JES. Paní Janě byly definovány dva úkoly. První úkol zní registrace smluv, 

objednávek a smluvních partnerů do SAP v termínu nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení na JES. Druhý úkol se týká ukončení všech pasivních smluvních vztahů (nájemních) 

v registru smluv nejpozději do 30. 11. 2011. 

 Paní Jana se závěry hodnocení a se zadanými úkoly souhlasila a akceptovala také 

rozdíly v hodnocení. 

 

 Petra Nová 

 Aktuální odborná připravenost paní Petry je na velmi dobré úrovni, v budoucnu by 

měla absolvovat školení pro zvýšení odbornosti v oblasti DPH a daně z příjmu. Tato školení 

by měla proběhnout do konce tohoto kalendářního roku. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, 

ţe se paní Petra hodnotila většinou kolem střední hodnoty - dobrý.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí výkon odpovídající poţadavkům jejího pracovního místa. 

2. Odevzdává zadanou práci bez chyb, je odborně nadprůměrně zdatná. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 



 - 36 - 

4. Akceptuje většinu přidělených úkolů, je ochotna pracovat v projektovém týmu 

s vědomím vyřešení vybraného problému. Je ochotna pracovat i nad rámec běţné 

pracovní doby, dle potřeby a aktuálního poţadavku zaměstnavatele. 

5. Je nadprůměrná v porovnání s ostatními kolegy, většina výstupů její práce je přijímána 

pozitivně či minimálně neutrálně. Konflikty kolem ní většinou nevznikají nebo jsou 

rychle vyřešeny. 

 Celkový výkon paní Petry je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi dobré 

úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří zejména flexibilita, 

výkonnost a odborná zdatnost. Dále by se měla zaměřit na zdokonalení řídících schopností a 

projektové řízení. Paní Petře byly definovány tři úkoly. První úkol je implementace nových 

alokačních pravidel a optimalizace doby nutné pro zpracování (minimalizovat dobu v rámci 

uzávěrky) na 1 den včetně podkladu pro fakturaci. Druhý úkol se týkal procesu vymáhání 

pohledávek mimo oblast bytů, coţ zahrnuje popis stavu, návrh řešení, projednání, 

implementace změn, práce s pohledávkovým dispečinkem - odpovědné osoby. Druhý úkol by 

měl být splněn do 31. 7. 2011. Třetím úkolem paní Petry je implementovat nový systém 

zpracování prognóz ročních ekonomických výsledků, a to v rámci 10-ti pracovních dnů. 

 Paní Petra zhodnotila hodnotící rozhovor tak, ţe byl veden věcně, v klidné atmosféře a 

ve vzájemné shodě s výsledky hodnocení a úkoly. 

 

  Markéta Prchalová 

 Aktuální odborná připravenost paní Markéty je na velmi dobré úrovni. V budoucnu jí 

čekají dvě školení, první zaměřené na vyuţití funkcí Excelu a druhé školení se má týkat 

základů DPH a praktického dopadu. Tato školení by měla proběhnout do konce tohoto 

kalendářního roku. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Markéta hodnotila 

objektivně a reálně, jelikoţ z 25 kompetencí se její sebebehodnocení od hodnocení 

hodnotitelem lišilo pouze ve 4 případech.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí výkon odpovídající poţadavkům jejího pracovního místa. 

2. Odevzdává zadanou práci bez chyb, je odborně nadprůměrně zdatná. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 
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4. Akceptuje většinu přidělených úkolů, je ochotna pracovat v projektovém týmu 

s vědomím vyřešení vybraného problému. Je ochotna pracovat i nad rámec běţné 

pracovní doby, dle potřeby a aktuálního poţadavku zaměstnavatele. 

5. Příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými odděleními bez 

zprostředkovatele. Umí poděkovat za spolupráci a pomoc. 

 Celkový výkon paní Markéty je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi dobré 

úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří zejména samostatnost, 

vysoká odborná erudovanost, analytické myšlení. Zaměřit by se měla na vyšší míru vyuţití 

technických prostředků ke zpracovávání reportů, vyšší míru decentralizace práce a "výchovu" 

plnohodnotného zástupce. Paní Markétě byly definovány tři úkoly. První úkol spočívá v 

přijmutí opatření k zajištění, aby výše pohledávek starších 90 dnů nepřekročila 2% z výše 

ročního předpisu nájmu. Druhý úkol se týká nastavení motivačního systému hodnocení 

telefonistky, termín splnění úkolu je do 30. 4. 2011. Třetím úkolem paní Markéty je 

navrhnout a realizovat reporting o činnosti telefonisty a vyhodnocení výkonností s termínem 

splnění tohoto úkolu do 31. 5. 2011. 

 Paní Markéta s hodnocením a všemi úkoly souhlasila a k průběhu hodnocení neměla 

ţádné připomínky. 

 

  Karolína Liskovicová 

 Aktuální odborná připravenost paní Karolíny je na velmi dobré úrovni. V budoucnu jí 

čekají dvě školení, první zaměřené na projektové řízení a druhé školení se má týkat nových 

právních předpisů (daně a účetnictví). Tato školení by měla proběhnout do konce tohoto 

kalendářního roku. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Karolína ve všech 

kompetencích hodnotila stupněm dobrý.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny a stále se zlepšuje. 

2. Odevzdává zadanou práci bez chyb, je odborně nadprůměrně zdatná. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 

4. Akceptuje většinu přidělených úkolů, je ochotna pracovat v projektovém týmu 

s vědomím vyřešení vybraného problému. Je ochotna pracovat i nad rámec běţné 

pracovní doby, dle potřeby a aktuálního poţadavku zaměstnavatele. 
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5. Příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými odděleními bez 

zprostředkovatele. Umí poděkovat za spolupráci a pomoc. 

 Celkový výkon paní Karolíny je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi 

dobré úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří spolehlivost, 

preciznost, analytické myšlení a řešení záleţitostí v kontextu. Dále také vynikající 

zpracovávání a popis interních postupů a aktů. Zaměřit by se měla na samostatné vedení 

dílčích úkolů dotýkajících se více interních útvarů, inovace zaběhlých postupů a hledání 

nových řešení. Paní Karolíně byly definovány tři úkoly. První úkol spočívá v nastavení 

správného systému výpočtu opravných poloţek k pohledávkám u všech společností (ve 

smyslu účetních a daňových právních předpisů). První úkol by měl být splněn do 30. 9. 2011. 

Druhým úkolem paní Karolíny je vyhotovit směrnici upravující problematiku DPH, zejména 

pro sluţby spojené s nájmem, a to do 31. 12. 2011. Třetí úkol paní Karolíny je navrhnout a 

realizovat zavedení registru rizikových subjektů v SAP, termín splnění tohoto úkolu je do  

31. 12. 2011. 

 Paní Karolína se závěry hodnocení souhlasila a k průběhu hodnocení neměla ţádné 

výhrady. 

 

  Barbora Štefková 

 Aktuální odborná připravenost paní Barbory je na dobré úrovni. V budoucnu jí čekají 

dvě školení, první je pravidelné školení zaměřené na oblast daňových a účetních předpisů a 

druhé školení je zdokonalení a pravidelné školení o změnách v oblasti IFRS. Tato školení by 

měla probíhat průběţně. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Barbora hodnotila 

podobně, jak ji hodnotil hodnotitel.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny a stále se zlepšuje. 

2. Odvádí práci v kvalitě odpovídající poţadavkům pracovního místa a vedoucího, 

nejsou na ni stíţnosti. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 

4. Upozorňuje na nedostatky ve fungování vlastního útvaru, nemá problém účastnit se 

hledání řešení. Hledá, jak by bylo moţné naplnit cíle společnosti a aktivně se zajímá o 

dění ve společnosti. 
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5. Příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými odděleními bez 

zprostředkovatele. Umí poděkovat za spolupráci a pomoc. 

 Celkový výkon paní Barbory je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi dobré 

úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří zejména koncepční a 

analytické myšlení a bezproblémové zvládnutí řízení útvaru s vysokým počtem zaměstnanců. 

Zaměřit by se měla na inovaci interních postupů, reakceschopnost na změny a kontrolní 

činnost v rámci řízeného útvaru. Paní Barboře byly definovány tři úkoly. První úkol spočívá 

v navrţení a po schválení implementování organizační změny v rámci útvaru účetnictví a to 

do 30. 11. 2011. Druhým úkolem paní Barbory je realizovat projekt Elektronické fakturace 

médií, s termínem do 30. 11. 2011. Tento úkol závisí na rozhodnutí vedení o realizaci 

projektu. V případě přesunutí projektu, bude nahrazen tento úkol úkolem jiným. Třetí úkol 

paní Barbory je zavést elektronické schvalování faktur pro všechny divize dle rozhodnutí, a 

měl by být splněn do 30. 6. 2011. 

 Paní Barbora se akceptuje závěry  hodnocení i úkoly. 

 

  Irena Mladá 

 Aktuální odborná připravenost paní Ireny je na vynikající úrovni. V budoucnu jí čekají 

dvě školení, první je školení zaměřené na Excel III a druhé školení se týká programu SAP – 

funkcí registru smluv. Tato školení by měla proběhnout do konce tohoto kalendářního roku. Z 

hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Irena hodnotila ve všech kompetencí/způsobilostí 

stejně, a to dobře.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny a stále se zlepšuje. 

2. Odevzdává práci bez chyb, je odborně nadprůměrně zdatná. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 

4. Upozorňuje na nedostatky ve fungování vlastního útvaru, nemá problém účastnit se 

hledání řešení. Hledá, jak by bylo moţné naplnit cíle společnosti a aktivně se zajímá o 

dění ve společnosti. 

5. Příliš nevybočuje z průměru, dokáţe se domluvit s jinými odděleními bez 

zprostředkovatele. Umí poděkovat za spolupráci a pomoc. 
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 Celkový výkon paní Ireny je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi dobré 

úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří samostatnost, proaktivita, 

spolehlivost a perfektní znalost problematiky pracovního místa zodpovědnost. Zaměřit by se 

měla na dotahování administrativních procesů. Paní Ireně byly definovány tři úkoly. První 

úkol spočívá v navrţení úpravy systému JES a zajištění realizace dle rozpočtu, s termínem do 

31. 12. 2011. Druhý úkol paní Ireny má být splněn do 30. 9. 2011 a spočívá v zavedení 

elektronického schvalování smluv na všech divizích dle rozhodnutí. Třetí úkol paní Ireny je 

navrhnout v rámci implementace nového systému úsporná opatření (zrychlení a zjednodušení) 

pro vkládání dat, a to do 31. 12. 2011. 

 Paní Irena se závěry hodnocení souhlasí a úkolům rozumí. 

 

 Jaroslava Plašková 

 Aktuální odborná připravenost paní Jaroslavy je na vynikající úrovni. V budoucnu jí 

čeká jedno pravidelné školení, týkající se daňové a účetní oblasti. Tato školení by měla 

proběhnout průběţně. Z hodnotícího formuláře je zřejmé, ţe se paní Jaroslava hodnotila 

podobně, jako jí hodnotil hodnotitel.  

 Z hodnocení kompetencí vyplývá, ţe: 

1. Odvádí kvalitní práci, převyšuje výkon většiny a stále se zlepšuje. 

2. Odevzdává práci bez chyb, je odborně nadprůměrně zdatná. 

3. Většinou uvaţuje v souvislostech, dokáţe si spojovat informace. Změna v zadání 

úkolu jí „nerozhází“. Dokáţe připravit náhradní variantu řešení a přizpůsobit se 

novým postupům. 

4. Upozorňuje na nedostatky ve fungování vlastního útvaru, nemá problém účastnit se 

hledání řešení. Hledá, jak by bylo moţné naplnit cíle společnosti a aktivně se zajímá o 

dění ve společnosti. 

5. Je nadprůměrná v porovnání s ostatními kolegy, většina výstupů její práce je přijímána 

pozitivně či minimálně neutrálně. Konflikty kolem ní většinou nevznikají nebo jsou 

rychle vyřešeny. 

 Celkový výkon paní Jaroslavy je v ohledu na všechny sloţky hodnocení na velmi 

dobré úrovni. Mezi její silné stránky, které společnost můţe vyuţít, patří vynikající odborná 

zdatnost a také příkladná míra ochoty k řešení problémů a situací nad rámec vlastní práce a 

vlastního útvaru. Nevyuţitý potenciál paní Jaroslavy, který by společnost mohla začít 

vyuţívat jsou zkušenosti a znalosti z oblasti účetnictví. Paní Jaroslava by se měla zaměřit na 
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řídící schopnosti a projektové řízení. Paní Jaroslavě byly definovány tři úkoly. První úkol 

spočívá v implementaci výstupů z mapování procesů do interních postupů a pravidel 

organizace. Tento úkol by měl být splněn nejpozději do 30. 11. 2011. Druhým úkolem paní 

Jaroslavy je implementace změn dle novely DPH k 1. 4. 2011, s termínem plnění do 30. 4. 

2011. Třetí úkol paní Jaroslavy je v návaznosti na rozhodnutí o skupinové registraci DPH 

implementovat procesní a systémové změny, tento úkol by měl být splněn do 31. 12. 2011. 

 Paní Jaroslava bez výhrad souhlasí se závěry hodnocení i s úkoly. 

 

 Ekonomické oddělení 

 Závěry hodnocení zaměstnanců ekonomického oddělení jsou znázorněny 

v následujících grafech. 

 

Graf 3.8 Aktuální odborná připravenost
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 zdroj: vlastní zpracování 

 Aktuální odborná připravenost zaměstnanců ekonomického oddělení je vyhovující. 

Dva zaměstnanci jsou vynikající, tři zaměstnanci jsou na velmi dobré úrovni. Dva 

zaměstnanci jsou na dobré úrovni, u těchto zaměstnanců by se společnost měla více zaměřit 

na školení či vzdělávací kurzy. 
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Graf 3.9 Výkon zaměstnanců se po zhodnocení 

všech sloţek jeví jako
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 zdroj: vlastní zpracování 

 Výkon zaměstnanců ekonomického oddělení se po zhodnocení všech sloţek jeví jako 

velmi dobrý, tohoto výsledku dosáhlo šest zaměstnanců, coţ se dá povaţovat za úspěch. U 

jednoho zaměstnance se jeho výkon jeví jako dobrý a společnost by se měla zaměřit na 

zvyšování jeho pracovního výkonu. 
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4 Návrhy a doporučení 

 Ve společnosti CENTURION, s.r.o. byl zaveden nový systém hodnocení pomocí 

hodnotících rozhovorů. Tento systém je podrobně popsán v předchozích kapitolách.  

Hodnocení zaměstnanců se v první fázi týkalo ekonomického oddělení a výsledky hodnocení 

zaměstnanců jsou zanalyzovány výše. 

 Celkově lze ze získaných výsledků říci, ţe zaměstnanci velmi dobře reagují na změny 

v rámci pracovního procesu, coţ je pro firmu velmi pozitivní, jelikoţ současný trend bývá 

spíš opačný. Zaměstnanci nemají problém při řešení ad hoc úkolů, dodrţují správné postupy a 

pravidla, jsou odborně velmi zdatní, pracují bez chyb, bez reklamací a bez stíţností a chápou 

celou řadu činností souvisejících s jejich prací. 

 Naopak je ze získaných výsledků zřejmé, ţe by se společnost měla zaměřit na zlepšení 

vztahů zaměstnanců s klienty, především na to, aby vzniklé konflikty řešili zaměstnanci věcně 

a bez zbytečných emocí a také na zlepšení pozitivního přístupu k práci. Dále je ţádoucí, aby 

firma nepodceňovala otázku názoru zaměstnanců na firmu jako celek a na to, aby se ztotoţnili 

s jejími cíly. V neposlední řadě by se mělo vedení společnosti snaţit o zvýšení schopnosti 

zaměstnanců identifikovat obchodní příleţitosti a schopnost rozumět trhu. 

 Co se týče nevyuţitého potenciálu zaměstnanců, zde dopadly výsledky velmi dobře. 

Společnost plně vyuţívá veškerého potenciálu téměř všech zaměstnanců. 

 Ţádný ze zaměstnanců nebyl v ţádné z kompetencí hodnocen niţší „známkou“ neţ 

dobrý, coţ svědčí o správné struktuře zaměstnanců na tomto úseku. 

 Firma CENTURION, s.r.o. by měla hodnocení zaměstnanců rozšiřovat dále v rámci 

celé společnosti. Díky výsledkům hodnocení můţe nejen efektivněji vyuţívat potenciál 

zaměstnanců, ale také zjistit, kde jsou jejich případné slabiny ve výkonu a kompetencích, 

zaměřit se na tyto slabé stránky a podporovat zaměstnance v jejich dalším profesionálním 

růstu. Tento systém má v konečném důsledku dopad také na motivaci zaměstnanců, coţ je 

další neocenitelný přínos pro společnost.  

  

 Doporučení firmě z hlediska jednotlivých zaměstnanců 

 U paní Jany Králové navrhuji, aby se společnost CENTURION, s. r. o. zaměřila na 

zlepšení její orientace na zákazníka (jak externího, tak interního), a to například kurzy, 

školením apod. Doporučuji prohloubení znalostí paní Jany v oblasti trhu a obchodních 

příleţitostí společnosti CENTURION, s. r. o. Je rovněţ ţádoucí motivovat paní Janu, aby 

usilovala o vlastní rozvoj a vzdělání, coţ by ocenila jak firma, tak do budoucna i paní Jana.  
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 U paní Petry Nové doporučuji její zlepšení v týmové práci, je ţádoucí docílit lepšího 

sdílení svých názorů a zkušeností s ostatními. Rovněţ by mělo dojít ke zdokonalení v 

pracovním tempu, organizaci práce a stabilním výkonu, kde dosáhla pouze dobrých výsledků. 

Firma by se měla také zaměřit na kontrolu toho, jak paní Petra dodrţuje termíny a zadání 

pracovních úkolů.  

 

 Firma CENTURION, s. r. o. by se měla u paní Markéty Prchalové zaměřit na zlepšení 

řešení konfliktů se zákazníky bez emocí např. pomocí kurzů či školení. Z výsledků hodnocení 

vyplývá nejistota, zda paní Markéta rozumí cílům firmy a je s nimi ztotoţněna, její nadřízený 

by měl provést zjištění aktuálního stavu formou osobního rozhovoru a případné nesrovnalosti 

by měl s paní Markétou řešit.  

  

 U paní Karolíny Liskovicové navrhuji motivovat paní Karolínu, aby se zlepšil její ne 

příliš pozitivní přístup k práci a také aby se změnil její postoj k vlastnímu rozvoji a vzdělání. 

Z výsledků hodnocení vyplynulo také nedostatečné vyuţívání vlastních schopností, zlepšení 

by bylo moţné dosáhnout například koučinkem. 

 

 U paní Barbory Štefkové bych firmě CENTURION, s. r. o. doporučila zaměřit se na 

dosahování lepšího pracovního výkonu paní Barbory a zlepšení její odbornosti pomocí 

sebevzdělávání a vlastního rozvoje, který by byl přínosem nejen pro firmu, ale i pro paní 

Barboru. Také doporučuji ověřit si, zda paní Barbora rozumí cílům firmy a je s nimi 

ztotoţněna. 

 

 Tak jako u předešlých zaměstnankyň i u paní Ireny Mladé doporučuji firmě 

CENTURION, s. r. o. zaměřit se na zlepšení schopnosti řešit konflikty bez nadbytečných 

emocí. Navrhuji paní Irenu motivovat ke zlepšení jejího přístupu k práci a ujasnit si, zda paní 

Irena rozumí cílům firmy a je s nimi ztotoţněna.  

 

 U paní Jaroslavy Plaškové navrhuji zlepšit schopnost jednat s různými typy lidí bez 

nadbytečných emocí (kurzy, školení). Dále je ţádoucí posílit její rozhodovací schopnosti, kdy 

z výsledků hodnocení vyplynula obava při vlastním rozhodování. Firmě navrhuji také vyuţití 

znalostí a zkušeností paní Jaroslavy z oblasti účetnictví, které jsou nyní firmou nevyuţívány. 
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5 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat systém hodnocení ve firmě 

CENTURION, s.r.o. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, aplikační část a 

návrhy a doporučení. 

 V první části je teoreticky popsáno hodnocení zaměstnanců. 

 Aplikační část byla věnována analýze systému hodnocení zaměstnanců ve firmě 

CENTURION, s.r.o. Analýzou se zjistilo, ţe ve společnosti nebyl od jejího zaloţení aplikován 

ţádný systém hodnocení. Společnost se tedy rozhodla zavést zcela nový systém hodnocení 

pomocí hodnotících rozhovorů. Systém hodnocení byl aplikován na ekonomické oddělení 

společnosti. V aplikační části byl dále popsán celý proces hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti a také byly podrobně popsány výsledky hodnocení jednotlivých zaměstnanců. 

 V návrhové části této práce bylo definováno několik doporučení vyplývajících 

z hodnocení zaměstnanců. 

 Cíl této bakalářské práce byl naplněn v aplikační a návrhové části, kde se analyzoval 

systém hodnocení, zhodnotily se výsledky a byly definovány doporučení společnosti. 
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Seznam pouţitých zkratek 

Atd. – a tak dále 

Apod. – a podobně 

Např. – například 

DPH – daň z přidané hodnoty 

SAP – komplexní ERP systém 

ERP – (Enterprise Resource Planning) komplexní informační systémy organizací 

IFRS – mezinárodní účetní standardy 

JES - interní zkratka Jednotná Evidence Smluv 

Ad hoc úkoly – úkoly náhodně přidělované, jak je přinese ţivot 

SMART – S-specifický, M-měřitelný, A-akceptovatelný, R-realistický, T-termínovaný 

KARAT – K-konkrétní, A-ambiciózní, R-reálný, A-akceptovatelný, T-termínovaný 

HR – Human resources (z angličtiny lidské zdroje) 
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