
 

  

Příloha č. 1: Hodnotící formulář 

 

Hodnotící formulář 

         

osobní údaje:             

Jméno:   Příjmení:       

Pozice:   Útvar:       

Hodnotitel:            

              

   odborná připravenost:   hodnocení vedoucího    

Aktuální odborná připravenost:  
 

    

         

Jaké kurzy/školení je nutno absolvovat:      

1. termín:   

2. termín:   

3. termín:   

4. termín:   

              

   Cíle z minulého období:           

Úkol č.1   Plán/cíl:     

Komentář   Skutečnost:     

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Plnění(%):     

           

Úkol č.2   Plán/cíl:     

Komentář   Skutečnost:     

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Plnění(%):     

           

Úkol č.3   Plán/cíl:     

Komentář   Skutečnost:     

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Plnění(%):     

           

Celkem výkonová odměna až (Kč):         

K vyplacení na základě splnění (Kč):         

              

   Způsobilosti/kompetence 
         

(hodnotitel má možnost vynechání v každé oblasti 1 dílčí hodnocení)     

    hodnocení vedoucího     



 

  

1. pracovní tempo, organizace práce a stabilní výkon:  
 komentář 

vedoucího 

Má ve věcech pořádek a systém 
  

  

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a 

kontroluje plnění 

  

Umí zhodnotit své možnosti a okolnosti 

(časové) 

  

Organizuje si práci (neztrácí se v 

papírech) 

  

Dodržuje stanovené postupy a pravidla 
  

         

2. Kvalita práce: 
   komentář 

vedoucího 

Je odborně zdatný, kolegové za ním 

chodí pro radu 
  

  

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností 
  

Dodržuje termíny a zadání 
  

Chápe celou škálu činností souvisejících 

s jeho prací 

  

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady 

  

         

3. Otevřenost změnám, Flexibilita:  
 komentář 

vedoucího 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní) 
  

  

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími 

cíli 
  

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu 
  

Umí si spojit více informací do 

souvislostí 
  

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům 
  

         

4. Iniciativa/Proaktivita:   
komentář 

vedoucího 

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, snaží se 

rozvíjet a vzdělávat 
  

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti 
  

         



 

  

5. Orientace na zákazníka (interního/externího): 
 

komentář 

vedoucího 

Snadno vyjednává s různými typy lidí 
  

  

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k 

práci 
  

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu 

jiných zam. a oddělení 
  

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí 
  

Prokazuje kolegům uznání za jejich 

pomoc 
  

              

CELKOVÉ HODNOCENÍ  hodnocení vedoucího     

Výkon zaměstnance se po zhodnocení všech složek jeví jako: 
 

    

              

Komentář hodnotícího:       

Silné stránky:        

  

    

    

    

    

Nevyužitý potenciál:       

  

    

    

    

    

Příležitosti ke zlepšení:       

  

    

    

    

    

              

Cíle a ukazatele pro příští období:       

Úkol č.1:   Plán/cíl:   

Komentář:   

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Odměna až:   

              

Úkol č.2:   Plán/cíl:   

Komentář:   

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Odměna až:   

              

Úkol č.3:   Plán/cíl:   

Komentář:   



 

  

Podíl na výkonové odměně 

(%):   Odměna až:   

              

Celková výkonová odměna až (Kč):        

         

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu rozhovoru:     

  

Podpis:     Datum:   

         

…………………………………  …………………………………   

zaměstnanec     hodnotitel       

 



 

  

Příloha č. 2: Souhrnné tabulky hodnocených zaměstnanců 

 

Jméno zaměstnance: Jana Králová 

Aktuální odborná připravenost: dobrý 

Školení/Kurzy: SAP - registr smluv - nevyužívané fce, reporting 

 - termín: 31.12.2011 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   velmi dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: vynikající velmi dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: velmi dobrý dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: velmi dobrý dobrý 

Organizuje si práci: vynikající velmi dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: vynikající velmi dobrý 

Kvalita práce:   dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí 

pro radu: velmi dobrý dobrý 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: velmi dobrý velmi dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: vynikající velmi dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: vynikající dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: vynikající dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): velmi dobrý dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: vynikající dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: velmi dobrý dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: velmi dobrý dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: velmi dobrý dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: velmi dobrý dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: vynikající dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, 

posiluje týmového ducha: velmi dobrý dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: velmi dobrý dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: velmi dobrý dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: velmi dobrý dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: vynikající dobrý 



 

  

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu 

jiných zam. a oddělení: velmi dobrý dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: vynikající dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: velmi dobrý dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   dobrý 

Silné stránky: Systematičnost, dokonale zvládnutá rutinní agenda, 

díky dokonale zvládnuté organizaci práce schopnost 

absorbce zvyšování objemu práce. 

Nevyužitý potenciál: Plně využitý potenciál. 

Příležitosti ke zlepšení: Reporting z Registru smluv, JES. 

Úkol č.1: 
Registrace smluv, objednávek, smluvních partnerů do 

SAP nejpozději do 2 prac. dnů od doručení útvaru 

JES 

komentář     

Plán/cíl: 2 dny od doručení 

Úkol č.2: Ukončit v Registru smluv všechny pasivní smluvní 

vztahy (oblast nájemních vztahů) 

komentář     

Plán/cíl: 30.11.2011 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 

Souhlasím se závěry hodnocení  a se zadanými úkoly, 

rozdíly v hodnoceny byly probrány a výsledek 

akceptuji. 

 

 

 

Jméno zaměstnance: Petra Nová 

Aktuální odborná připravenost: velmi dobrý 

Školení/Kurzy: Zvýšení odbornosti v oblasti DPH a daně z příjmu 

 - termín: 31.12.2011 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý velmi dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: dobrý dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: velmi dobrý dobrý 

Organizuje si práci: dobrý dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: dobrý velmi dobrý 

Kvalita práce:   velmi dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí 

pro radu: dobrý velmi dobrý 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: dobrý velmi dobrý 



 

  

Dodržuje termíny a zadání: dobrý dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: dobrý velmi dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: dobrý dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: velmi dobrý velmi dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: dobrý velmi dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: dobrý velmi dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: dobrý velmi dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: dobrý dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, 

posiluje týmového ducha: dobrý dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: dobrý dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: dobrý dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   velmi dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: dobrý velmi dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: dobrý dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu 
jiných zam. a oddělení: dobrý velmi dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: velmi dobrý velmi dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: dobrý dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: Flexibilita, výkonnost, odborná zdatnost.  

Nevyužitý potenciál:   

Příležitosti ke zlepšení: Řídící schopnosti, projektové řízení. 

Úkol č.1: Implementace nových alokačních pravidel a 

optimalizace doby nutné pro zpracování  

komentář 
Optimalizace doby nutné pro 

zpracování=minimalizovat dobu v rámci uzávěrky, 

cíl: 1 den včetně podkladu pro fakturaci 

Plán/cíl: 1 prac.den 

Úkol č.2: Proces vymáhání pohledávek mimo oblast bytů 

komentář 
Popis stavu, návrh řešení, projednání, implementace 

změn, práce s pohledávkovým dispečinkem - 
odpovědné osoby 

Plán/cíl: 31.7.2011 



 

  

Úkol č.3: 

Implementovat nový systém zpracování prognóz 

ročních ekonomických výsledků  

komentář Cíl: redukce doby nutné pro zpracování - 10 prac. 

dnů 

Plán/cíl: 10 prac. Dnů 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 

Hodnotící rozhovor byl veden věcně, v klidné 

atmosféře a ve vzájemné shodě s výsledky hodnocení 

a úkoly. 

 

 

 

Jméno zaměstnance: Markéta Prchalová 

Aktuální odborná připravenost: velmi dobrý 

Školení/Kurzy: Excel - využití funkcí 

Základy DPH a praktický 

dopad  

 - termín: 31.12.2011 31.12.2011 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: dobrý dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: velmi dobrý velmi dobrý 

Organizuje si práci: dobrý dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: velmi dobrý velmi dobrý 

Kvalita práce:   velmi dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro 

radu: dobrý velmi dobrý 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: velmi dobrý velmi dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: dobrý dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 
jeho prací: velmi dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: velmi dobrý velmi dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): velmi dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: velmi dobrý dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: velmi dobrý velmi dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: velmi dobrý velmi dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: velmi dobrý dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: velmi dobrý velmi dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: velmi dobrý velmi dobrý 



 

  

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje 

týmového ducha: dobrý dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: dobrý dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: dobrý dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: dobrý velmi dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: velmi dobrý velmi dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu jiných 

zam. a oddělení: dobrý dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 
emocí: dobrý dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: velmi dobrý velmi dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: Samostatnost, vysoká odborná erudovanost, 

analytické myšlení.  

Nevyužitý potenciál:   

Příležitosti ke zlepšení: Vyšší míra využití technických prostředků ke 
zpracovávání reportů, vyšší míra decentralizace 

práce, "výchova" plnohodnotného zástupce. 

Úkol č.1: 
Přijmout opatření k zajištění, aby výše pohledávek 

starších 90 dnů nepřekročila 2% z výše ročního 

předpisu nájmu 

komentář 2% z ročního předpisu 

Plán/cíl: 2% 

Úkol č.2: 
Nastavit motivační systém hodnocení telefonistky 

komentář   

Plán/cíl: 30.4.2011 

Úkol č.3: 

Navrhnout a realizovat reporting o činnosti 

telefonisty a vyhodnocení výkonností 

komentář   

Plán/cíl: 31.5.2011 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 

S hodnocením a úkoly souhlasím, k průběhu nemám 

připomínky. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Jméno zaměstnance: Karolína Liskovicová 

Aktuální odborná připravenost: velmi dobrý 

Školení/Kurzy: Projektové řízení 
Nové právní předpisy (daně, 
účetnictví) 

 - termín: 31.12.2011 31.12.2011 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   velmi dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý velmi dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: dobrý dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: dobrý dobrý 

Organizuje si práci: dobrý velmi dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: dobrý velmi dobrý 

Kvalita práce:   velmi dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro 

radu: dobrý velmi dobrý 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: dobrý velmi dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: dobrý dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: dobrý dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: dobrý dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: dobrý velmi dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: dobrý velmi dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: dobrý dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: dobrý dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: dobrý dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje 
týmového ducha: dobrý dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: dobrý dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: dobrý dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: dobrý velmi dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: dobrý dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu jiných 

zam. a oddělení: dobrý dobrý 



 

  

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: dobrý dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: dobrý velmi dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: Spolehlivost, preciznost, analytické myšlení a řešení 

záležitostí v kontextu. Vynikající zpracovávání a 

popis interních postupů a aktů. 

Nevyužitý potenciál:   

Příležitosti ke zlepšení: Samostatné vedení dílčích úkolů dotýkajících se více 

interních útvarů. Inovace a zaběhlých postupů, 

hledání nových řešení. 

Úkol č.1: Nastavit správný systém výpočtu opravných položek 

k pohledávkám u všech společností 

komentář Správný ve smyslu účetních a daňových právních 

předpisů, vazba na NewSMIS 

Plán/cíl: 30.9.2011, systémové řešení 

Úkol č.2: Vyhotovit směrnici upravující problematiku DPH 

(zejm. služby spojené s nájmem)  

komentář   

Plán/cíl: 31.12.2011, interní akt 

Úkol č.3: 

Navrhnout a realizovat zavedení registru rizikových 

subjektů v SAP 

komentář   

Plán/cíl: 31.12.2011, systémové řešení 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 

Nemám výhrady k hodnocení a se závěry i úkoly 

souhlasím. 

 

 

 

Jméno zaměstnance: Barbora Štefková 

Aktuální odborná připravenost: dobrý 

Školení/Kurzy: 
Pravidelné školení v 
oblasti daňových a 

účetních předpisů 

Zdokonalení a pravidelné 
školení o změnách v oblasti 

IFRS 

 - termín: průběžně průběžně 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   velmi dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý velmi dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: dobrý dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: dobrý dobrý 

Organizuje si práci: dobrý velmi dobrý 



 

  

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: velmi dobrý velmi dobrý 

Kvalita práce:   dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro 

radu: velmi dobrý dobrý 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: dobrý dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: dobrý dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: dobrý dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): velmi dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: dobrý dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: velmi dobrý velmi dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: dobrý dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: velmi dobrý velmi dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   velmi dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: velmi dobrý velmi dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: dobrý dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje 

týmového ducha: velmi dobrý velmi dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 
vzdělávat: dobrý dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: nehodnoceno dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: velmi dobrý velmi dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: velmi dobrý dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu jiných 
zam. a oddělení: dobrý velmi dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: dobrý dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: dobrý dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: 
Koncepční a analytické myšlení, bezproblémové 

zvládnutí řízení útvaru s vysokým počtem 

zaměstnanců. 

Nevyužitý potenciál:   

Příležitosti ke zlepšení: Inovace interních postupů, reakceschopnost na 

změny, kontrolní činnost v rámci řízeného útvaru.  



 

  

Úkol č.1: Navrhnout a po schválení implementovat 

organizační změny v rámci útvaru účetnictví 

komentář   

Plán/cíl: 30.11.2011 

Úkol č.2: 
Realizovat projekt Elektronická fakturace médií  

komentář 
Úkol závisí na rozhodnutí vedení o realizaci tohoto 
projektu. V případě přesunutí projektu bude úkol 

nahrazen jiným.  

Plán/cíl: 30.11.2011 

Úkol č.3: 

Zavést elektronické schvalování faktur pro všechny 

divize/společnosti dle rozhodnutí 

komentář   

Plán/cíl: 30.6.2011 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 

Akceptuji závěry hodnocení a úkoly pro příští 

období. 

 

 

 

Jméno zaměstnance: Irena Mladá 

Aktuální odborná připravenost: vynikající 

Školení/Kurzy: Excel III SAP - fce Registru smluv 

 - termín: 31.12.2011 31.12.2011 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   velmi dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 
plnění: dobrý velmi dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: dobrý velmi dobrý 

Organizuje si práci: dobrý velmi dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: dobrý dobrý 

Kvalita práce:   velmi dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro 

radu: dobrý vynikající 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 
stížností: dobrý velmi dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: dobrý velmi dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: dobrý velmi dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: nehodnoceno dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: dobrý velmi dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: dobrý velmi dobrý 



 

  

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: dobrý velmi dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   velmi dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: dobrý velmi dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: dobrý dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje 

týmového ducha: dobrý velmi dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: dobrý velmi dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: dobrý velmi dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: dobrý velmi dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: dobrý dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu jiných 

zam. a oddělení: dobrý dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: dobrý dobrý 

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: dobrý dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: 
Samostatnost, proaktivita, spolehlivost,perfektní 

znalost problematiky pracovního místa 

zodpovědnost. 

Nevyužitý potenciál:   

Příležitosti ke zlepšení: Dotahování administrativních procesů. 

Úkol č.1: Navrhnout úpravy systému JES (notifikační maily, 

apod.)  

komentář 
Zajištění realizace dle disponibilního rozpočtu. 

Plán/cíl: 31.12.2011 

Úkol č.2: Zavést elektronické schvalování smluv na všech 

společnostech/divizích dle rozhodnutí 

komentář   

Plán/cíl: 30.9.2011 

Úkol č.3: 

Navrhnout v rámci implementace nového systému 

úsporná opatření pro vkládání dat  

komentář Zrychlení a zjednodušení vkládání dat do Registru 

smluv. 

Plán/cíl: 31.12.2011 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 
Se závěry hodnocení souhlasím, úkolům rozumím. 

 

 



 

  

Jméno zaměstnance: Jaroslava Plašková 

Aktuální odborná připravenost: vynikající 

Školení/Kurzy: Pravidelné školení v daňové a účetní oblasti. 

 - termín: průběžně 

Pracovní tempo, organizace práce a 

stabilní výkon:   velmi dobrý 

  (hodnocení zaměstnance) (hodnocení vedoucího) 

Má ve věcech pořádek: dobrý dobrý 

Stanovuje si priority, deleguje úkoly a kontroluje 

plnění: velmi dobrý velmi dobrý 

Umí zhodnotit své možnosti: velmi dobrý dobrý 

Organizuje si práci: dobrý velmi dobrý 

Dodržuje stanovené postupy a pravidla: velmi dobrý velmi dobrý 

Kvalita práce:   velmi dobrý 

Je odborně zdatný, kolegové za ním chodí pro 

radu: velmi dobrý vynikající 

Pracuje bez chyb, bez reklamací, bez 

stížností: velmi dobrý velmi dobrý 

Dodržuje termíny a zadání: vynikající velmi dobrý 

Chápe celou škálu činností souvisejících s 

jeho prací: velmi dobrý velmi dobrý 

Zvažuje dopad jednotlivých kroků na 

náklady: velmi dobrý velmi dobrý 

Otevřenost změnám, flexibilita:   velmi dobrý 

Dokáže řešit ad hoc úkoly (flexibilní): velmi dobrý velmi dobrý 

Nepomlouvá firmu, je ztotožněn s jejími cíli: dobrý dobrý 

Dokáže se přizpůsobit změně zadání v 

průběhu řešení úkolu: dobrý dobrý 

Umí si spojit více informací do souvislostí: velmi dobrý velmi dobrý 

Přizpůsobí se rychle novým pracovním 

postupům: velmi dobrý velmi dobrý 

Iniciativa/Proaktivita:   velmi dobrý 

Nebojí se udělat rozhodnutí: dobrý dobrý 

Avizuje v předstihu problémy, řeší je; 

přichází s návrhy, upozorňuje na nedostatky: velmi dobrý velmi dobrý 

Sdílí s ostatními názory a zkušenosti, posiluje 

týmového ducha: velmi dobrý velmi dobrý 

Zajímá se o vlastní rozvoj, snaží se rozvíjet a 

vzdělávat: velmi dobrý velmi dobrý 

Rozumí trhu, identifikuje obchodní 

příležitosti: nehodnoceno dobrý 

Orientace na zákazníka 

(interního/externího):   velmi dobrý 

Snadno vyjednává s různými typy lidí: podprůměrný dobrý 

Zaujímá a rozšiřuje pozitivní přístup k práci: velmi dobrý velmi dobrý 

Je schopen nahlížet na úkoly z pohledu jiných 

zam. a oddělení: velmi dobrý velmi dobrý 

Konflikty řeší věcně a bez nadbytečných 

emocí: dobrý dobrý 



 

  

Prokazuje kolegům uznání za jejich pomoc: velmi dobrý velmi dobrý 

Výkon zaměstnance se po zhodnocení 

všech složek jeví jako:   velmi dobrý 

Silné stránky: 
Vynikající odborná zdatnost. Příkladná míra 
ochoty k řešení problémů a situací nad rámec 

vlastní práce a vlastního útvaru.  

Nevyužitý potenciál: Zkušenosti a znalosti z oblasti účetnictví. 

Příležitosti ke zlepšení: Řídící schopnosti, projektové řízení. 

Úkol č.1: Implementace výstupů z mapování procesů do 

interních prostupů a pravidel organizace 

komentář     

Plán/cíl: 30.11.2011 

Úkol č.2: Novela DPH 

komentář 
Implementace změn dle novely DPH k 1. 4. 2011 

- interní postupy, SAP/R3 

Plán/cíl: 30.4.2011 

Úkol č.3: Skupinová registrace DPH 

komentář 
V návaznosti na rozhodnutí o skupinové registraci 
DPH implementovat změny procesní a systémové 

(SAP/R3) 

Plán/cíl: 30.11.2011 

Vyjádření hodnoceného k závěru a průběhu 

pohovoru: 
Bez výhrad souhlasím se závěry hodnocení a s 

úkoly.  

 

 

 

 

 


