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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Současná doba se dá charakterizovat snahou o zvyšování výkonnosti podniků. Jedním 

ze směrů, kterým se podniky ubírají, je snaha zajistit ve výrobách co nejkvalitnější 

pracovníky, motivovat je a zvyšovat jejich výkony. To se samozřejmě týká i chemického 

průmyslu, a proto je má práce zaměřena na hodnocení zaměstnanců v Unipetrol RPA s.r.o., 

což považuji za nejdůležitější k správnému řízení pracovního výkonu zaměstnanců. 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu hodnocení zaměstnanců v 

podniku Unipetrol RPA s.r.o. Současný stav hodnocení zaměstnanců bude posuzován 

dotazníkovým šetřením a budou navržena opatření k inovaci současného stavu nebo jeho 

nahrazení novým systémem hodnocení. 

Klíčová slova:  Hodnocení zaměstnanců, dotazníkové šetření, řízení pracovního 

výkonu zaměstnanců, motivace zaměstnanců. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA WORK 

The current period in business can be characterized by the efforts to increase 

performance. A trend is to motivate employees for more efficiency in production. 

These efforts are evident in the chemical industry, so my work focuses on evaluation of 

employees in Unipetrol RPA s.r.o.  Such evaluation ensures the best management of 

employee work performance. This diploma thesis is aimed at assessing the current state of 

employee evaluation in a company called Unipetrol RPA, s.r.o. The current state of staff 

evaluation will be assessed by means of a questionnaire. A proposal for measures to 

improve or replace the evaluation system will be made. 

Key words:    employee evaluation, staff evaluation, questionnaire, management 

        of work performance, employee motivation 
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1. Úvod 

Motto: 

„Samotné otázky jsou k ničemu. Zajistěte, aby vaše dotazy rozproudily debatu a 

přinesly náměty, které vyvolají činy.“. 

(Jack Welch) 

Pracuji v podniku Unipetrol RPA s.r.o. PKN Orlen a vzhledem k jeho hlavní činnosti 

v chemickém a petrochemickém oboru, je problém dostat se k údajům týkajícím se 

finančních stránek podnikové činnosti, stejně tak jako k cenám a množství jednotlivých 

vstupů a výstupů jdoucích do podniku a z podniku, protože se jedná obvykle o utajované 

skutečnosti nebo strategické informace. Mým cílem samozřejmě bylo, aby má práce měla 

nějaké praktické využití a byla nejen mně, ale i podniku nějakým přínosem. V současné 

době je zřejmě největším přínosem pro podnik zvyšování výkonu s co nejmenšími náklady. 

Položil jsem si tedy otázku, kde se v podniku mohou nacházet nevyužité rezervy nebo 

volné prostředky?  Došel jsem k názoru, že pokud někde rezervy jsou, pak jedině 

v lidech, v hospodárném využívání a zvyšování jejich výkonů a v práci, kterou vykonávají.  

Z těchto úvah vyplynulo pár základních otázek, na které bych velice rád znal 

odpovědi, a tyto otázky se staly základními otázkami mé diplomové práce: 

· Co v podniku Unipetrol RPA s.r.o. PKN Orlen ovlivňuje výkon zaměstnanců? 

· Jak výkon zaměstnanců měřit? 

· Jak ho hodnotit komplexně? 

· Jak a kde využívat výsledky hodnocení? 

· Je stávající hodnocení dostačující? 

Tyto základní otázky úzce souvisí s řízením pracovního výkonu zaměstnanců, ale 

nemůžeme na ně odpovědět bez jejich hodnocení, které tvoří nedílnou součást 

personálního managementu a tvoří zpětnou vazbu výkonu zaměstnanců. 

Cílem mé diplomové práce je tedy vyhodnotit stávající stav hodnocení zaměstnanců 

v podniku Unipetrol RPA s.r.o. PKN Orlen, najít jeho slabé stránky, snažit se zefektivnit 

hodnocení zaměstnanců a tím samozřejmě zvyšovat motivaci zaměstnanců a jejich 

pracovní výkon. 
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Ani hodnocení zaměstnanců, stejně jako jiné činnosti v hospodářské praxi podniku, 

nelze řešit bez patřičných vstupních údajů a dat. Já jsem se tedy rozhodl oslovit 

zaměstnance Unipetrol RPA s.r.o. PKN Orlen pomocí dotazníku a zjišťovat tak jejich 

spokojenost se stávajícím systémem hodnocení zaměstnanců. 

Z veřejných zdrojů i spoluprací personalistů získám údaje o počtu zaměstnanců o 

funkční struktuře podniku a struktuře řízení. Pomocí těchto dat vyhodnotím současný stav, 

případně jeho nedostatky a navrhnu nový způsob hodnocení zaměstnanců, který by lépe 

vyhovoval potřebám podniku, objektivněji hodnotil zaměstnance a přispíval k zvýšení 

jejich pracovních výkonů. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Co je hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších předpokladů plnění všech 

základních úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného člověka na správné místo, vhodně 

spojovat pracovníka s pracovními úkoly, optimálně využívat jeho schopnosti, formovat 

týmy, efektivně vést lidi, vytvářet zdravé mezilidské vztahy a realizovat personální a 

sociální rozvoj pracovníků. [1] 

Definice 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se: 

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

pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke 

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

přichází do styku; 

· sdělováním zjištěných výsledků jednotlivým pracovníkům a projednávání těchto 

výsledků s nimi 

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

napomoci. [1] 

Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí 

o nápravu a stanovení úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu a je považováno za 

velice účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků. [1] 

Aby podnik měl správného pracovníka umístěného na správné pozici a správně 

zmotivovaného k maximálnímu výkonu, musím si položit následující otázky: 

· Koho hodnotíme a jaká je skladba zaměstnanců podniku? 

· Jaké máme požadavky na výkon jednotlivých skupin zaměstnanců? 

· Jakou pracovní dobu u jednotlivých skupin v podniku máme? 

· Je vhodné hodnotit všechny zaměstnance podniku jednou metodou? 
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Tyto základní otázky by měly být zodpovězeny, aby nově navržený způsob či 

způsoby hodnocení pracovníků (jako výstup z hodnocení zaměstnanců), byl efektivním v 

celém podniku a zároveň motivačním faktorem zaměstnanců, vedoucím k zvýšení 

produktivity jejich práce. 

2.2 Základní druhy hodnocení 

Hodnocení ve své podstatě můžeme dělit na dva základní typy neformální a formální 

hodnocení pracovníka. 

 Neformální hodnocení můžeme charakterizovat jako momentální hodnocení 

pracovníka v průběhu nějakého období, kdy vykonává práci. Toto hodnocení nebývá 

podložené žádnými konkrétními čísly ani výsledky pracovní činnosti pracovníka, ale spíše 

je důsledkem momentální potřeby nadřízeného nebo hodnotícího pracovníka vyjádřit se 

k činnosti pracovníka nebo jeho chování a ohodnotit ho. Jde o naprosto běžnou součást 

vztahu nadřízený – podřízený a interpersonální komunikace mezi nimi na téma pracovní 

činnosti podřízeného nebo jeho chování. Neformální hodnocení se obvykle nezaznamenává 

a nemá také vliv na personální rozhodnutí nebo jiné hodnocení pracovníka. 

 Formální hodnocení (systematické) se opírá o přesná čísla týkající se výkonů 

pracovníka, je standardizované, probíhá v pravidelných intervalech a je determinováno 

plánovitostí a systematičností. Z tohot hodnocení pocházejí zpravidla dokumenty, které se 

zařazují do osobní složky pracovníka a slouží jako podklady k jeho hodnocení nebo pro 

další personální práci s ním, k jeho zařazování do týmů, funkcí atd. Vznikne-li okamžitá 

potřeba vytvoření pracovního posudku pracovníka a není-li k dispozici dostatečné aktuální 

hodnocení pracovníka z periodických hodnocení, přistupujeme k tzv. příležitostnému 

hodnocení. Jde však o velice výjimečnou situaci (např. ukončení pracovního poměru 

s pracovníkem). [1] 

U všech druhů hodnocení je obvykle hlavním hodnotícím bezprostředně nadřízený 

hodnoceného pracovníka. 

Další způsoby dělení hodnocení pracovníků: 

 Dle výsledku práce – obvykle snadno měřitelné (časem, hodnotou, atd.). 

 Dle chování pracovníka – charakteristiky psychických vlastností pracovníka, hůře 

měřitelné, s nižší spolehlivostí a menší objektivita (vliv hodnotitele). 



Bc. Alexandr Srb : Hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

2011   5  

 

Samotné hodnocení výkonu práce je neobjektivní, je zde nutné přihlédnout k chování 

pracovníka a jeho schopnostem vzhledem k pracovnímu místu a zařazení. 

2.3 Hodnocení zaměstnanců a vztah k vzdělání a motivaci 

Účelem hodnocení pracovníků je zvyšování pracovního výkonu pracovníků, a to 

nejen výše zmiňovanými prostředky, ale i zvyšováním úsilí a schopností pracovníků. 

Pracovní výkon je tedy i složen ze spojení a vzájemného poměru úsilí, schopností a 

vnímání role (úkolů a cílů). [1] 

Hodnocením pracovníků tedy musíme poukázat na jejich rezervy a motivovat je tím 

ke zvyšování aktivity a úsilí v pracovní činnosti. 

Současně musíme dbát na vzdělávání a zvyšování jejich kvalifikace, k zabezpečování 

rostoucí kvality jejich současné pracovní činnosti a možností profesního růstu a případného 

postupu na vyšší funkce. 

Hodnocením též ovlivňujeme vnímání úkolů a rolí pracovníků, zpřesňujeme je a 

zaměřujeme je na správné cíle společnosti. [1] 
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3. Charakteristika vybraného podniku 

3.1 Unipetrol RPA s.r.o. 

Rafinérský, Petrochemický a energetický komplex nacházející se v areálu Litvínov - 

Záluží, jehož součástí je i dnešní akciová společnost Unipetrol RPA s.r.o., prodělal za dobu 

své 67leté historie pozoruhodný vývoj. Jeho dnešní podoba se blíží původnímu závodu již 

jen v několika málo objektech. Došlo k významnému zvětšení plochy pro výrobní i 

navazující provozy a zařízení. Zcela zásadně se změnila surovinová základna a rozšířil se 

výrobní program vedle částečného zastavování některých výrob. V průběhu let se měnilo 

organizační zařazení a členění, vlastnické vztahy a návazně i názvy závodu (společnosti), 

kterým prošly tisíce zaměstnanců ve výrobě, energetice, údržbě, dopravě a manipulaci 

s materiálem, řízení a administrativně-technických profesích, službách a dalších 

činnostech. Rozvoj si vynucoval nepřetržité přizpůsobování a rozšiřování kvalifikace od 

směnových dělníků po ředitele. Historie Unipetrol RPA s.r.o. a Česká Rafinérská a.s. může 

sloužit jako praktická učebnice tendencí vývoje a chemické technologie realizovaných 

v souladu se světovými trendy. [2][3] 

3.2 Historie Unipetrol 

Výstavba hydrogenačního závodu začala 5. Května 1939 slavnostním rýpnutím rýče 

do země, kterého se ujal župní lídr Konrád Henlein. První vlak byl vypraven 15. prosince 

1942, v té době zde pracovalo okolo 29 881 vězňů. 3. června 1945 byl vyprodukován první 

československý syntetický benzín. V roce 1955 se zahájilo zpracování ropy, v následujícím 

roce už bylo zpracováno 100 000 tun. V roce 1972 byla zahájená výstavba nové 

Petrochemie. Už o tři roky později byl vyprodukován první polypropylen s označením 

Mosten a o rok později polyetylen s označením Liten. O další dva roky později v roce 1978 

měl podnik 10950 zaměstnanců. Nová rafinerie byla dokončena v roce 1982. V roce 1991 

se podnik přejmenoval na Chemopetrol s.p. Litvínov. 1. srpna 1995 Chemopetrol Group a 

o rok později Chemopetrol a.s. [2] 

Od 24. 5. 2005 se Unipetrol a.s., stal odkupem majoritního podílu akcií součástí 

seskupení ovládaného polskou společností „PKN ORLEN S.A.“. 1.srpna 2007 došlo ke 

sloučení společností Chemopetrol a.s., Unipetrol Rafinerie a.s. a Unipetrol RPA s.r.o. do 

jedné firmy s názvem Unipetrol RPA s.r.o. [2] 
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3.3 Unipetrol v současnosti 

Akciová společnost Chemopetrol založená 28. května 1996 měla k 31.12. 2006, 

tedy před sloučením v Unipetrol RPA s.r.o., 2 355 zaměstnanců. Bylo vydáno 10 846 764 

ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě v hodnotě 1000 Kč za akcii. 

Základní kapitál společnosti činil 10,85 miliardy korun. Unipetrol RPA je největším 

petrochemickým podnikem v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním 

podnikům v zemi. Patří ke klíčovým dodavatelům produktů pro chemický, plastikářský a 

farmaceutický průmysl. Hlavními výrobními produkty Unipetrolu RPA jsou etylen, 

propylen, polyetylen, polypropylen, benzen, čpavek, močovina a další komodity a 

výrobky. Více než polovina produkce je distribuována k českým zpracovatelům, přibližně 

40 % produkce se vyváží do celé Evropy, hlavně do Německa, Itálie, Polska, Slovenska, 

v současné době stále lukrativnější a otevírající se východní trhy.  

Změnou vlastníka ke dni 24. 5. 2005 na PKN ORLEN S.A. došlo následně 1.srpna 

2007 k fúzi společností Chemopetrol a.s., Unipetrol Rafinerie a.s. a Unipetrol s.r.o. do 

jedné firmy s názvem Unipetrol RPA s.r.o., čímž započala transformace skupiny Unipetrol. 

Hlavním důvodem je zjednodušení toků meziproduktů v rámci jedné firmy a lepší využití 

vzájemné spolupráce dosud oddělených firem. Chemopetrol a.s. a Unipetrol Rafinérie a.s. 

zanikly bez likvidace, veškerý jejich majetek, práva a povinnosti přešli na nástupnickou 

Unipetrol RPA s.r.o. [2][4] 

V roce 2010 a v následujících letech bude PKN Orlen v Unipetrol RPA s.r.o. 

provádět restrukturalizaci obzvláště v závodě energetika spojenou s rušením teplárny T200 

a inovací TER a teplárny T700, v rámci které již dochází k uvolnění 150 zaměstnanců. 

Výběrová řízení na nové a restrukturalizované pozice již proběhla, za tím účelem 

dosazeným ředitelem energetiky Witold Sugalski a záštitou společnosti Assessment 

Systems s.r.o., která provádí hodnocení všech zaměstnanců. Další části společnosti se též 

budou v následujících letech podobným způsobem restrukturalizovat. 
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Organizační struktura podniku 

Obr.1  Organizační struktura podniku Unipetrol RPA s.r.o.  
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4. Analýza současného stavu 

V této kapitole se budu zabývat analýzou současného stavu zaměstnanců, jejich počty 

a rozdělením v podniku. Všechny hodnoty jsou z oficiálních zdrojů Unipetrol RPA s.r.o. a 

uvádím je z pohledu, z kterého na ně nahlížejí a pracují s nimi personalisté Unipetrol RPA 

s.r.o. 

4.1 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. 

Členění zaměstnanců na jednotlivé skupiny, které zde uvádím, používají personalisté 

Unipetrol RPA s.r.o. a oprávnění zaměstnanci. K dosažení jsou veřejně všem 

zaměstnancům Unipetrolu v aplikaci Lotus Notes v infoportálu, jen dvě skupiny nejsou 

veřejně zobrazované a ty mi byly poskytnuty vedoucí personálního oddělení Naděždou 

Hamplovou se souhlasem jejího nadřízeného. Informace jsou aktuální k datu 28. 2. 2011. 

4.1.1 Členění zaměstnanců podle kategorií 

Kategoriemi zaměstnanců pro účely podnikové personalistiky rozumíme rozdělení 

zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Tab. 1 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. dle kategorií  

Kategorie Počet % 

základní vzdělání 120 6,56 

vyučen 726 39,69 

střední škola 756 41,34 

vysoká škola 227 12,41 

Suma 1829 100 

Jak je vidět nejpočetnější skupinou jsou zaměstnanci se středoškolským vzděláním 41.34% 

a nejméně početnou skupinou jsou zaměstnanci se základním vzděláním 6,56%. 

4.1.2 Členění zaměstnanců podle funkcí 

Tímto rozdělením zaměstnanců rozumíme dle zařazení v pracovním procesu 

Unipetrol RPA s.r.o.  
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Tab. 2 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. dle funkcí  

Funkce Počet % 

Dělnické 1146 63 

THP 683 37 

Suma 1829 100 

Jak je vidět v podniku 63% zaměstnanců tvoří dělníci a 37% THP pracovníci, což je více 

THP pracovníků, než bych předpokládal pro chemický podnik. 

4.1.3 Členění zaměstnanců podle pohlaví  

Rozdělení dle pohlaví mi bylo poskytnuto vedoucí personálního oddělení. 

Tab. 3 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. dle pohlaví  

Pohlaví Počet % 

Muži 1367 75 

Ženy 462 25 

Suma 1829 100 

V podniku, jak je vidět, pracuje 75% mužů a 25% žen a myslím si, že to odpovídá 

obvyklému rozložení dle pohlaví v průmyslových podnicích s chemickou výrobou. 

4.1.4 Členění zaměstnanců podle věrnosti  

Věrností pro účely personalistiky rozumíme nepřetržitou dobu zaměstnání v podniku 

Unipetrol RPA s.r.o.  

Tab. 4 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. dle věrnosti  

Věrnost (roky) Počet % 

0 - 5 248 13,56 

6 - 10 143 7,82 

11 - 15 218 11,92 

16 - 20 365 19,96 

21 - 25 292 15,97 

26 - 30 234 12,79 

31 - 35 186 10,17 

36 - 40 106 5,80 

41 a více 37 2,02 

Suma 1829 100 

Toto věrnostní rozložení odpovídá zaměstnancům v průmyslovém podniku a je vidět, že 

nejvíce zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru je 16 - 20 let a nejméně 41 a více let, což 

jsou zřejmě lidé v předdůchodovém věku. 
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4.1.5 Členění zaměstnanců podle věku 

Věková struktura je v Unipetrol RPA s.r.o. členěna do 5 kategorií a uvádím ji zde v 

intervalech, v kterých je používána v Unipetrol RPA s.r.o. 

Tab. 5 Členění zaměstnanců Unipetrol RPA s.r.o. dle věku  

Věk Počet % 

18 - 29 113 6,17 

30 - 39 444 24,26 

40 - 49 682 37,27 

50 - 59 517 28,25 

60 - 70 73 3,99 

Suma 1829 100 

Ve věkové struktuře podniku je nejvíce zastoupena skupina zaměstnanců ve věku 40–49 let 

37,27% a nejméně předdůchodová skupina zaměstnanců 60-70 let 3,99%. 

4.2 Hodnocení v Unipetrol RPA s.r.o. v současné době 

4.2.1 Cíle a zásady současného systému hodnocení zaměstnanců 

Současné hodnocení zaměstnanců se provádí podle jednotné metodiky a objektivních 

kritérií pro danou skupinu zaměstnanců (dělníci, THP) a výstupy z hodnotícího rozhovoru 

se zaznamenávají do elektronického formuláře na SAP portále skupiny UNIPETROL.  

Cíle současného hodnocení zaměstnanců 

 Předat zpětnou vazbu mezi hodnotitelem a hodnoceným 

 Projednat plnění úkolů a rozvojových aktivit zaměstnancem v minulém období 

 Zhodnotit stávající úroveň kompetencí a pracovního výkonu zaměstnance  

a projednat možnosti dalšího zlepšení jeho pracovní výkonnosti  

 Stanovit zaměstnanci úkoly a rozvojové aktivity pro příští období 

 Zhodnotit soulad požadavků kladených na výkon práce a skutečných znalostí a 

dovedností zaměstnance 

 Vyhodnotit efektivitu vzdělávacích aktivit absolvovaných zaměstnancem v minulém 

období a zpracovat návrh na jeho další vzdělávání 

 Specifikovat potřeby zaměstnance i společnosti, prodiskutovat možnosti budoucího 

uplatnění zaměstnance a jeho osobního rozvoje  

 Stabilizovat perspektivní zaměstnance, identifikovat potenciální nástupce  
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 Vytvořit podklady pro umísťování a rotaci zaměstnanců uvnitř společnosti a skupiny 

Unipetrol [6] 

Základní zásady pro hodnocení zaměstnanců 

 Základem hodnocení je hodnotící rozhovor hodnotitele a hodnoceného. 

 Hodnotí se pracovní výkon a chování, ne osobnost člověka! 

 Standardním hodnotitelem je přímý nadřízený, v některých případech se na hodnocení 

může podílet i „další hodnotitel“ (např. v případě maticového řízení nebo v případě změny 

pracovního zařazení během hodnotícího období).  

 Hodnocený má právo na vyjádření se k výsledkům hodnocení.  

 Hodnocený má právo s výsledným hodnocením nesouhlasit. V tom případě má 

hodnocený právo projednat svůj nesouhlas se závěry hodnocení zaměstnance s nadřízeným 

v hierarchii o jeden stupeň výše - jeho rozhodnutí je konečné.  

 Hodnotící formuláře vyplňují hodnotitelé prostřednictvím elektronického portálu. 

Hodnotící formulář na portále vždy uzavírá standardní hodnotitel („další“ hodnotitel 

nemůže hodnocení uzavřít) 

 Hodnotitel vytiskne záznam uzavřeného hodnocení ve dvou  vyhotoveních  

 1 podepsané vyhotovení je pro zaměstnance, 1 pro nadřízeného. 

 Jsou používány 3 formuláře dle skupin zaměstnanců 

Dělníci (nejsou jim stanovovány úkoly a rozvojové aktivity) 

THP zaměstnanci 

Management  

 Zaměstnanec má možnost připravit se na hodnocení prostřednictvím formuláře pro 

sebehodnocení 

 V celé skupině se přechází na systém jednotných kompetencí dle uvedených skupin 

zaměstnanců 

 Celkové hodnocení pracovního výkonu je výsledkem plnění kompetencí 

 V rámci hodnocení je řešena možného kariérového rozvoje, ochoty  

k mobilitě a plánování zastupitelnosti 

 Součástí hodnocení je návrh vzdělávání pro další období, který bude předložen k revizi 

a schválení vedením společnosti  
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 Úkoly a rozvojové aktivity a návrh vzdělávání je možné stanovit i zaměstnanci, který 

nebude hodnocen (tj. nebudou hodnoceny jeho kompetence a výkon) – např. nový nástup 

[6] 

Skladba současného hodnocení 

Hodnocení se skládá ze dvou hlavních součástí: 

1. Hodnocení kompetencí a výkonu 

2. Celkové hodnocení pracovního výkonu 

Hodnocení kompetencí a výkonu – hodnotí se soubor znalostí, dovedností, postojů a 

zkušeností zaměstnance, dle jeho zařazení v Mapě funkcí skupiny Unipetrol, v určité 

katalogizační skupině a třídě. 

Hodnotí se dle stupnice pro hodnocení kompetencí: 

• výrazně překračuje požadavky  

• překračuje požadavky  

• splňuje požadavky    

• v plnění požadavků má rezervy 

• nevyhovující plnění požadavků 

Dle katalogizačního požadavku pro jím zastávanou funkci. V každém z parametrů pro jeho 

funkci je hodnocen pětibodovou stupnicí od 1 do 5, tím nám vznikne soubor dílčích 

hodnocení. 

Celkové hodnocení pracovního výkonu – se vypočítá z výsledků předcházejících hodnocení 

v jednotlivých parametrech prostým průměrem hodnot a výsledek je transformován do 

jediného slovního hodnocení zaměstnance dle stupnice: 

Tab. 6 Hodnotící tabulka hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců Unipetrol RPA 

A          vynikající pracovní výkon  

B+        velmi dobrý pracovní výkon  

B          standardní pracovní výkon  

B-         dostatečný pracovní výkon  

C          nedostatečný pracovní výkon  
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Veškeré hodnocení probíhá formou pohovoru bez přítomnosti třetí osoby jen 

s hodnotitelem. Již při pohovoru hodnotitel v PC připojeném na intranet a SAP portál 

s hodnotícím formulářem (pro patřičnou osobu a její kategorizační třídu) tento formulář 

vyplňuje. Po skončení hodnocení hodnotitel formulář vytiskne ve dvou kopiích a předloží 

k podpisu hodnocenému. [6] 

Hodnocený podepsat nemusí, pak je jeho hodnocení předáno k hodnocení v hierarchii 

řízení vyšší úrovni. Hodnocený i hodnotitel jsou pozváni na pohovor k nadřízenému 

hodnotitele. Hodnocený je dotazován, proč není s hodnocením spokojen a hodnotitel je 

dotazován, proč právě takto hodnotitele hodnotil. Poté je hodnocení zaměstnance 

definitivně uzavřeno. 

4.2.2 Hodnotící formuláře používané k hodnocení 

K hodnocení zaměstnanců v současném systému používáme tři základní vzory 

hodnotících formulářů pro: 

1. Dělníky (nejsou jim stanovovány úkoly a rozvojové aktivity) 

2. THP pracovníky 

3. Management 

Všechny tři typy v současnosti používaných formulářů pro hodnocení zaměstnanců 

v Unipetrol RPA s.r.o. přikládám v plném znění a formátu. (Příloha č. 1) 

4.3 Dotazníkové šetření spokojenosti s hodnocením zaměstnanců 

Pro zjištění názoru zaměstnanců na současný způsob hodnocení zaměstnanců jsem 

vypracoval dotazník v elektronické podobě. Tento dotazník, včetně všech výsledků, které 

jsem obdržel od zaměstnanců a vyhodnotil přikládám. (Příloha č. 2, č. 3) 

4.3.1 Dotazník na hodnotící systém podniku 

Dotazník se skládá z 15-i otázek, na které respondent odpovídá volbou jedné 

z předvolených odpovědí kliknutím v okénku. Tento systém dotazníku jsem zvolil 

úmyslně, aby ho bylo možno distribuovat elektronicky a zároveň nezabralo jeho 

vyplňování respondentům příliš času a neodradilo je to. 

V úvodu dotazníku jsem seznámil respondenty s účelem dotazníku a způsobem jeho 

vyplňování a odesílání zpět do mnou za tím účelem vytvořené e-mail schránky, také jsem 

zdůrazňoval, aby se respondenti nikde nepodepisovali a zachovávali maximální 

anonymitu.  
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Vytvořil jsem tyto základní hypotézy k ověření: 

1. Zaměstnanci jsou spokojeni se současným stavem hodnocení a mají dojem,   

že hodnocení je objektivní a spravedlivé. 

2. Zaměstnanci se v důsledku hodnocení cítí motivováni na kvalitu a výkon své činnosti.  

3. Zaměstnanci upřednostňují hodnocení pohovorem v soukromí s nadřízeným. 

4. Zaměstnanci by rádi změnili současný stav hodnocení zaměstnanců. 

4.3.2 Způsob distribuce dotazníkového šetření 

Dotazník jsem šířil prostřednictvím  emailové pošty a byl doručen 123 osloveným 

zaměstnancům podniku. Vrátilo se mi 85 řádně vyplněných dotazníků  (Příloha č. 3), což 

odpovídá návratnosti 69,1%, a to považuji za dostačující pro účely mého dotazníkového 

šetření . 

4.3.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazník na současný hodnotící systém byl složený z 15 otázek. Odpovědi, které se 

mi vrátily od 85 respondentů vyhodnocuji v této kapitole. 

1. Jsem zaměstnanec Unipetrol RPA s.r.o.  PKN Orlen (viz. i předchozí názvy 

podniku)  

100 % zaměstnanců na tuto otázku odpovědělo kladně. 

2. Jsem v zaměstnaneckém poměru 

Obr.2  Jsem v zaměstnaneckém poměru  

  

12,94%

58,82%

28,24% do 3 let

3 až 10 let

nad 10 let
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3. Jsem pohlaví 

Obr.3  Jsem pohlaví 

 

4. Mé zařazení je ve funkci 

Obr.4  Mé zařazení je ve funkci 

 

5. Podstupuji pravidelné hodnocení zaměstnanců podle stávajícího systému 

100 % zaměstnanců na tuto otázku odpovědělo kladně. 
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6. Hodnotím se při hodnotícím pohovoru 

Tab.7 Hodnotím se při hodnotícím pohovoru  

 
Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Sám 19 28 7 64 3 50 29 34,12 

Spoluprací a diskuzí s 

nadřízeným (svůj úsudek si 

prosadím) 

19 28 3 27 1 17 23 27,06 

Dle doporučení nadřízeného 

(má větší vliv na můj 

úsudek) 

30 44 1 9 2 33 33 38,82 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

7. S výsledky hodnocení jsem spokojen 

Tab.8 S výsledky hodnocení jsem spokojen  

 
Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano, jsem s hodnocením 

spokojen. 
16 24 3 27 3 50 22 25,88 

Nejsem s hodnocením 

spokojen 
37 54 4 36 3 50 44 51,76 

S většinou jsem spokojen 8 12 3 27 0 0 11 12,94 

S menšinou jsem spokojen 7 10 1 9 0 0 8 9,41 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

 

  



Bc. Alexandr Srb : Hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti 

2011   18  

 

8. Jsem hodnocením motivován k lepším výsledkům a zamýšlím se nad nimi 

Tab.9 Jsem hodnocením motivován k lepším výsledkům a zamýšlím se nad nimi  

 
Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 26 38 6 55 5 83 37 43,53 

Ne 42 62 5 45 1 17 48 56,47 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

 

9. Připadá mi hodnocení spravedlivé 

Tab.10 Připadá mi hodnocení spravedlivé  

 
Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 12 18 3 27 2 33 17 20 

Ne 56 82 8 73 4 67 68 80 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

10. Hodnotitel je pro mne autoritou 

Tab.11 Hodnotitel je pro mne autoritou  

 

Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 44 65 7 64 2 33 53 62,35 

Ne 24 35 4 36 4 67 32 37,65 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 
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11. Hodnotící systém se dá použít na všechny zaměstnance společnosti  

Tab.12 Hodnotící systém se dá použít na všechny zaměstnance společnosti 

 

Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 26 38 5 45 5 83 36 42,35 

Ne 42 62 6 55 1 17 49 57,65 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

 

12. Výsledkem hodnocení je spravedlivější mzdové ohodnocení 

Tab.13 Výsledkem hodnocení je spravedlivější mzdové ohodnocení  

 
Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 11 16 3 27 2 33 16 18,82 

Ne 57 84 8 73 4 67 69 81,18 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 
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13. Mým hlavním motivačním faktorem je 

Tab.14 Mým hlavním motivačním faktorem je  

 

Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Mzda, finanční ohodnocení 56 82,35 9 81,82 2 33,33 67 78,82 

Patriotismus, hrdost na 

podnik a možnost pro něj 

pracovat 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Osobní postavení, potřeba 

vést lidi a rozhodovat 
3 4,41 0 0,00 1 16,67 4 4,71 

Pracovní výsledky a 

soutěživost 
2 2,94 0 0,00 1 16,67 3 3,53 

Kariéra a možnost 

profesního postupu a růstu 
0 0,00 1 9,09 2 33,33 3 3,53 

Jistota zaměstnání 2 2,94 0 0,00 0 0,00 2 2,35 

Odbornost snaha vyniknout 

ve své profesi, profesionální 

rozvoj 

2 2,94 1 9,09 0 0,00 3 3,53 

Tvořivost, možnost vytvářet 

něco nového 
1 1,47 0 0,00 0 0,00 1 1,18 

Přátelství, dobrý pracovní 

kolektiv 
2 2,94 0 0,00 0 0,00 2 2,35 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 
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14. Jsem spokojen s kolektivem, v kterém pracuji 

Tab.15 Jsem spokojen s kolektivem, v kterém pracuji  

 

Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 54 79 9 82 6 100 69 81,18 

Ne 14 21 2 18 0 0 16 18,82 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 

15. Současný hodnotící systém by se měl změnit 

Tab.16 Současný hodnotící systém by se měl změnit  

 

Dělníci THP Management Všichni 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Ano 58 85 9 82 3 50 61 71,76 

Ne 10 15 2 18 3 50 24 28,24 

Suma 68 100 11 100 6 100 85 100 
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5. Návrhy a doporučení 

5.1 Vyhodnocení stanovených hypotéz 

Vyhodnocením mnou zvolených hypotéz se snažím najít problémy v současném 

hodnotícím systému, které potom využiji při vytváření nového hodnotícího systému. 

1. Zaměstnanci jsou spokojeni se současným stavem hodnocení a mají dojem,  že 

hodnocení je objektivní a spravedlivé. 

Tato hypotéza je rozdělena na dvě části, a proto ji ověřuji dvěma základními 

otázkami, a to otázkami č.7 (tabulka č. 8) a druhou část hypotézy otázkou č.9 (tabulka č. 

10). 

Z otázky č. 7 " S výsledky hodnocení jsem spokojen" plyne, že z celkového množství 

většina respondentů není spokojena. 

Z dílčího dělení dle funkcí je 54 % zaměstnanců v dělnických funkcích nespokojeno s 

hodnocením, v THP sice nejvíce t.j. 36% respondentů není spokojeno, ale i tak je 

spokojeno 27%, 27% je spokojeno s většinou a 9% je spokojeno s menšinou, v 

managementu odpovídají respondenti jednoznačně a 50% je spokojeno a 50% 

nespokojeno. Z uvedeného je vidět, že první část hypotézy - Zaměstnanci jsou spokojeni se 

současným stavem hodnocení - je nepravdivá, i když musím věnovat pozornost silnému 

ovlivnění dělnickými funkcemi, protože se současným stavem hodnocení dělníci nejsou 

spokojeni vůbec, kdežto THP a administrativa odpovídají nejednoznačně, nejsou si jistí a 

jsou vyrovnaní v názorech. 

Z otázky č. 9 " Připadá mi hodnocení spravedlivé" plyne, že zaměstnancům z 80% 

připadá hodnocení jako nespravedlivé a pokud to rozdělím na dílčí funkce, pak ani jediná 

skupina zaměstnanců není spokojená. Nejvíce dělnické funkce 82%, následují THP 73% a 

Management a administrativa 67%, takže druhá část hypotézy vychází jako nepravdivá ve 

všech skupinách. 

Celkem tedy mohu říci, že hypotéza není pravdivá a mohu říci, že s hodnocením jako 

takovým jsou jednoznačně nespokojeni dělníci a nespravedlivé připadá všem skupinám, to 

zároveň znamená, že skupiny THP a Management a administrativa nevidí jednoznačně 

závadu na samotném hodnocení, ale spíše na jeho spravedlivosti. 
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2. Zaměstnanci se v důsledku hodnocení cítí motivováni na kvalitu a výkon své 

činnosti.  

Tuto hypotézu jsem se rozhodl vyhodnotit pomocí otázky č. 8 (tabulka č. 9) a 

doplňkově se snažím zjistit hlavní motivační faktory pomocí otázky č. 13 (tabulka č. 14). 

Vyhodnocením otázky č. 8 "Jsem hodnocením motivován k lepším výsledkům a zamýšlím 

se nad nimi" vyplývá, že 56,47% zaměstnanců se necítí hodnocením motivováno k lepším 

výsledkům, musím však uvést, že celkové hodnocení je ovlivněno převahou dělnických 

funkcí v hodnotícím vzorku. Z pohledu na tuto otázku po rozdělení na jednotlivé skupiny 

zaměstnanců jednoznačně vyplývá, že tato otázka je ovlivněná převahou dělnických 

profesí v dotazníku, protože ty se naprosto jednoznačně převahou 62% necítí motivovány 

výsledky hodnocení, zatím co THP zaměstnanci nadpoloviční převahou 55% jsou 

motivováni hodnocením a s převahou 83% se cítí být motivován dokonce Management a 

administrativa.  

Proto je také záhodno se podívat na jednotlivé motivační faktory u jednotlivých skupin 

a to doplňující otázkou č.13 "Mým hlavním motivačním faktorem je". 

Z otázky č. 13 jsem zjistil, že dělnické profese a THP pracovníci silně preferují mzdu 

a finanční ohodnocení a to dělníci 82,35% a THP 81,25%. Z toho vyplývá, že se 

motivováni necítí jen dělníci, ale tito se necítí mzdově dost ohodnoceni, kdežto THP 

zaměstnanci ano. U Managementu a administrativy jen 33,33% preferuje mzdu a stejně tak 

i 33,33% preferuje kariéru a možnost profesního růstu, další třetina se dělí rovným dílem 

16,67% na osobní postavení, potřebu vést lidi a rozhodovat a na pracovní výsledky a 

soutěživost, z čehož plyne, že i jejich potřeby jsou uspokojeny a sami jsou motivováni k 

lepším výsledkům. 

Ani 2. hypotéza neplatí, musím však podotknout, že je ovlivněna převahou dělnických 

profesí v šetření, protože THP i Management zaměstnanci se cítí být motivováni 

hodnocením k lepším výkonům. Takže neplatí, ale jen u dělnických profesí, a dochází k 

tomu zejména špatným mzdovým ohodnocením. 

3. Zaměstnanci upřednostňují hodnocení pohovorem v soukromí s nadřízeným. 

Tuto hypotézu jsem se rozhodl vyhodnotit pomocí otázky č. 6 (tabulka č. 7) a 

doplňkově se snažím zjistit, zda je hodnotitel autoritou pro hodnoceného dle otázky č. 10 

(tabulka č. 11). 
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Hodnocení otázky č. 6 mi ukazuje, že v hodnotícím vzorku je zastoupení velmi 

vyrovnané, 34,12% zaměstnanců se hodnotí samo, 27,06% spoluprací s nadřízeným s větší 

váhou svého úsudku a 38,82% dle doporučení nadřízeného. 

Pokud se na tento výsledek podívám z pohledu jednotlivých skupin,  tak zjistíme opět 

ovlivnění převahou dělnických funkcí ve vzorku, protože ti se z 44% hodnotí dle 

doporučení nadřízeného a jen 28% se hodnotí samo, kdežto THP se z 64% hodnotí sami a 

jen 9% dle doporučení nadřízeného a zaměstnanci Managementu a administrativy z 50% se 

hodnotí sami a jen 33% dle doporučení nadřízeného. Takže THP a Management si 

dovedou podstatně více prosadit vlastní názor při hodnotícím rozhovoru. 

Proto je důležité zjistit, nakolik je pro jednotlivé skupiny nadřízený autoritou, a to 

otázkou č. 10. 

Dotaz na autoritu nadřízeného je pro mne překvapením, protože u dělnických profesí 

a THP zaměstnanců vyšel s velkou převahou 65% a 64% procent "ANO", kdežto u 

Managementu a administrativy 67% nepovažuje svého nadřízeného za autoritu. 

Můžu tedy říci, že 3. hypotéza platí, a to hlavně u dělnických profesí, protože se dělníci 

nechávají výrazně ovlivnit nadřízeným, s čímž nejsou spokojeni a dali by přednost 

veřejnému hodnocení. Nadřízený je i pro THP pracovníky autoritou, kteří se však hodnotí 

sami 64%. Management a administrativa nejsou hodnocením v soukromí spokojeni a 

nadřízený pro ně není autoritou 67%, možná se jedná o rivalitu při boji o postup a kariéru, 

jak nám ukázal ukazatel motivace z předchozí hypotézy. 

4. Zaměstnanci by rádi změnili současný stav hodnocení zaměstnanců. 

Tuto hypotézu jsem se rozhodl vyhodnotit pomocí otázky č. 15 (tabulka č. 16) a 

doplňkově se snažím zjistit, zda si respondenti myslí, že je vhodné hodnotit všechny 

zaměstnance stejným způsobem dle otázky č. 11 (tabulka č. 12). 

Z hodnocení otázky č. 15 jednoznačně 71,76% respondentů by rádo změnilo 

současný stav hodnocení zaměstnanců, v tomto hodnocení se odráží zejména 

nespokojenost dělnických a THP zaměstnanců se současným stavem hodnocení - 85% a 

82%. Management si celkově není tak jistý a je pro změnu systému jen z 50%, přesto je 

výsledek více než přesvědčivý, a hypotéza tedy platí a současný stav hodnocení 

zaměstnanců by se měl změnit. 

Z doplňující otázky č.11 si 57% respondentů myslí, že by se dané hodnocení nemělo 

používat jednotně na všechny zaměstnance, v dílčím rozdělení dle funkcí je tu jen výrazná 
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83% odchylka managementu, který si myslí, že by hodnocení mělo být jednotným 

způsobem pro všechny zaměstnance, přesto si 62% dělnických funkcí a 55% THP funkcí 

myslí, že není vhodné používat pro všechny jeden typ hodnocení. 

5.2 Hlavní problémové oblasti 

Hlavní problémovou oblast vidím v nespokojenosti se současným hodnocením u 

dělnických funkcí, a to hlavně z důvodu, že dělnické funkce zastávají 63% všech 

zaměstnanců v podniku. Pokud se ptám na spravedlivost hodnocení, tak dle hypotézy č.1 

nepovažuje hodnocení za spravedlivé většinově ani jedna skupina v podniku. 

Další problémovou oblast jsem našel v nízké motivaci dělnických funkcí k lepším 

výsledkům v důsledku hodnocení zaměstnanců, ostatní funkce se cítí motivovány. 

Vzhledem k tomu, že hlavním motivačním faktorem dělnických funkcí je mzda, je 

naprosto jasné, že hledají výsledek hodnocení v financích a ten bohužel nevidí. 

To může být spojeno i s další problémovou oblastí u systému hodnocení dělnických 

funkcí, které se ze 44% nehodnotí samy, ale dle doporučení nadřízeného. Nadřízeného 

považují za autoritu z 65%, což se dá i vysvětlit i tak, že se bojí prosadit vlastní názor. 

Důkaz tohoto tvrzení můžu vidět i v 85% odpovědí u dělnických funkcí na otázku, zda by 

se měl současný způsob hodnocení změnit. Také mi dělnické i THP funkce potvrdily, že by 

se neměly všechny funkce hodnotit jedním hodnocením. 

Z těchto problémových oblastí, které jsem odhalil pomocí dotazníku a vyhodnocení 

hypotéz mi vychází toto: 

 Největší problém s hodnocením zaměstnanců má majoritní skupina zaměstnanců, a to 

dělnické funkce. 

 Jedná se o funkce, které pracují ve velkých kolektivech. 

 Necítí se hodnocením motivováni a berou ho jako nutnost. 

 Hlavním motivačním faktorem je mzda. 

Z těchto bodů by měl vycházet mnou navrhovaný nový systém hodnocení zaměstnanců.  

5.3 Návrh nové metody hodnocení zaměstnanců 

Při návrhu nové metody musím nejdříve vytýčit periodicitu hodnocení zaměstnanců. 

Tady musím říci, že hodnocení zaměstnanců jednou ročně mi připadá jako velice dlouhý 

termín hodnocení zaměstnanců. Při hodnocení má lidský mozek tendenci starším 
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událostem přikládat menší váhu a zase velice krátký termín by vedl k přeceňování 

některých událostí, proto bych doporučil termínovat hodnocení zaměstnanců každých 6 

měsíců,  a to v termínech k polovině června a polovině prosince. 

Poté musím určit, kdo a koho bude hodnotit. Navrhuji systém, kdy přímý nadřízený 

jako hodnotitel hodnotí přímého podřízeného, a to pro všechny úrovně řízení a funkce v 

podniku. Zná totiž přesně práci hodnoceného a kontroluje v rámci svých pracovních 

povinností pravidelně jeho činnost, tudíž je kompetentní osobou i pro hodnocení výkonu. 

Samotnou metodu hodnocení navrhuji rozdělit do 4 částí, z nichž každá má svůj 

vlastní a pevně daný cíl a účel. 

1. Zjišťovací část 

2. Hodnotící část. 

3. Rozbor hodnocení. 

4. Výsledková část. 

1. Zjišťovací část 

První část hodnocení probíhá formou osobního pohovoru hodnotitele s hodnoceným. 

Hodnotitel se dotazuje hodnoceného na tři základní otázky: 

1. Co v předchozím období dotyčný považuje za svůj největší pracovní úspěch nebo co 

se mu nejvíce povedlo (vzhledem k jeho činnosti). 

2. Co v předchozím období dotyčný považuje za svůj největší pracovní neúspěch nebo co 

se mu nejvíce nepodařilo (vzhledem k jeho činnosti). 

3. Co dotyčný považuje za nejdůležitější událost nebo činnost v předcházejícím období 

celkově pro danou skupinu nebo provozní celek. 

V této části hodnocení hodnotitel nesmí na hodnoceného nahlížet jako na hodnocenou 

osobu, ale jen naslouchat, případně ho podnítit k přemýšlení nad předchozím obdobím, a 

jen si dělá poznámky o tom, jak předcházející období ze svého pohledu vidí hodnocený. Je 

možno v rámci uvolnění hodnoceného nabídnout mu i kávu nebo čaj. 

Tímto způsobem postupně vyslechne všechny hodnocené zaměstnance. 

2. Hodnotící část 

V této části hodnocení si hodnotitel dává dohromady data, poznámky a zápisky z 

hodnoceného období o jednotlivých hodnocených zaměstnancích, jejich výkonech v 

jednotlivých oblastech, plnění úkolů a cílů, které jim byly zadány. Zároveň je dává 
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dohromady s informacemi, které zjistil v první části hodnocení, při pohovoru se 

zaměstnancem a s jeho vnímáním hodnoceného období. 

Poté hodnotitel hodnotí zaměstnance komparativní metodou párového srovnávání, to 

znamená všechny zaměstnance mezi sebou formou každého s každým v jednotlivých 

kritériích. Kritéria musí být jednoznačně určena nadřízeným zaměstnancem pro každou 

pozici a zaměstnance, které na této úrovni hodnotí. Kritéria by se měla v podniku rozhodně 

odlišovat, a to právě dle pozice a činností, které hodnotitelé vykonávají a jaké jsou na ně 

kladeny nároky při této činnosti. Proto se tato část hodnocení zaměstnanců bude v 

jednotlivých úsecích podniků lišit. Metodu komparativního párového hodnocení přiblížím 

v kapitole 5.4 .  

Po skončení hodnocení hodnotitel sečte výsledky, vytvoří přehledné tabulky s výsledky a 

pořadími hodnotitelů v jednotlivých kritériích i v celkovém hodnocení. 

3. Rozbor hodnocení 

V této části hodnocení hodnotitel uspořádá poradu, svolá všechny hodnocené 

zaměstnance. V úvodu porady je seznámí s celkovým výsledkem hodnocení, které provedl, 

vysvětlí jim váhové poměry jednotlivých kritérií. Umožní hodnoceným seznámit se i s 

dílčími výsledky hodnocení v jednotlivých kritériích, které seřadí dle pořadí hodnocených 

zaměstnanců. 

Hodnocení zaměstnanci jsou potom vyzváni, aby se k hodnocení vyjádřili, pokud mají 

nějaké výtky, podněty nebo jim něco připadá nespravedlivé nebo nesprávné, hodnotitel při 

tom obhajuje své rozhodnutí, sleduje reakce a dělá si případné poznámky. Může je 

upotřebit při příštím hodnocení. V závěru porady seznámí všechny hodnocené s úkoly pro 

dané pracoviště v příštím hodnoceném období, hlavními požadavky, které na ně budou 

kladeny a případně, co bude sledováno s větším zřetelem jako rozhodující pro další 

hodnocení zaměstnanců.  

4. Výsledková část 

V poslední části hodnocení hodnotitel posílá elektronickou poštou výsledky 

celkového hodnocení, návrhy na mzdové změny vyplývající z hodnocení a pohyblivé 

složky, které má k dispozici na své úrovni řízení, nadřízenému zaměstnanci. Zároveň 

předává nadřízenému i postřehy z hodnocení, případně navrhované motivační činnosti na 

jím hodnoceném úseku a možnosti růstu jednotlivých zaměstnanců v rámci podniku a 

návrhy na jejich začlenění do školících a přípravných programů podniku. 
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5.4 Komparativní metoda párového srovnávání  

Hlavní hodnotící část navrhovaného hodnocení, které budou provádět nadřízení 

vychází z komparativní metody párového srovnávání, kterou bych zde chtěl více přiblížit. 

Tato metoda v podstatě vychází ze srovnávání všech zaměstnanců na jedné úrovni v rámci 

jednoho hodnocení mezi sebou. Skládá se z jednotlivých hodnocení v jednotlivých 

hodnotících kategoriích, z kterých jsou jako výsledky dva druhy výstupů, a to body 

dosažené v každém z kritérií a pořadí, kterého v kategoriích dosáhli jednotliví  

zaměstnanci. Pro účely vytváření celkového hodnocení a objektivity hodnocení je možné 

různým hodnotícím kritériím přikládat různé váhy dle úseku a požadavku na zaměstnance, 

a ty potom zohlednit v bodových výsledcích hodnocených, což považuji za spravedlivější, 

než samotné pořadí v jednotlivých dílčích kritériích. 

Hodnotitel v rámci dílčích hodnocení srovnává každého zaměstnance s každým a přiděluje 

jim body body 3, 1, 0 takto:  

 Je lepší 3 body 

 Jsou rovnocenní 1 bod 

 Je horší 0 bodů 

Po skončení hodnocení sečte body v řádku, tím získá výsledky v bodech, z kterých vytvoří 

pořadí hodnocených zaměstnanců v jednotlivých kritériích a vynásobením vahou daného 

kritéria body přepočítané. Součtem přepočítaných bodů jednotlivých hodnotících kritérií 

získá celkové body hodnocených zaměstnanců, z kterých  vytvoří celkové pořadí 

hodnocených zaměstnanců v jejich hodnocení.[7] 
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Tab.17 Příklad dílčího hodnocení komparativní metodou párového srovnávání pro  

kritérium pracovní výkon a 5 zaměstnanců (vlastní zpracování) 

Pracovní výkon 

- váha 3 

K
ar

el
 P

rv
n
í 

Jo
se

f 
D

ru
h
ý

 

K
am

il
 T

ře
tí

 

L
u
b
o
š 

Č
tv

rt
ý

 

A
lo

is
 P

át
ý

 

S
o
u
če

t 

V
áh

o
v
ý
 s

o
u
če

t 

P
o
řa

d
í 

Karel První  3 3 1 3 10 30 1. 

Josef Druhý 0  1 1 0 2 4 5. 

Kamil Třetí 0 1  0 3 4 12 3. 

Luboš Čtvrtý 1 1 3  3 8 24 2. 

Alois Pátý 0 3 0 0  3 9 4. 

Tab.18 Příklad celkového hodnocení komparativní metodou párového srovnávání pro 

kritérium pracovní výkon a 5 zaměstnanců (vlastní zpracování) 

Celkové hodnocení 

K
ar

el
 P

rv
n
í 

Jo
se

f 
 D

ru
h
ý

 

K
am

il
 T

ře
tí

 

L
u
b
o
š 

Č
tv

rt
ý

 

A
lo

is
 P

át
ý

 

Pracovní výkon a množství vykonané práce 30 4 12 24 9 

Pracovní kázeň a chování 10 5 4 6 8 

Odborné znalosti a zkušenosti 20 30 10 8 16 

Schopnost řídit a organizovat práci 27 18 9 24 30 

Ochota brát na sebe riziko a odpovědnost 12 16 24 28 8 

Samostatnost v práci 9 21 18 6 27 

Sebeovládání a psychická vyrovnanost 15 12 9 30 21 

Autorita v pracovním kolektivu 32 16 20 24 16 

Jasnost cílů a stanovování úkolů 3 6 8 3 9 

Rychlost rozhodnutí 6 5 8 3 9 

Dodržování bezpečnosti práce 40 24 32 36 16 

Suma hodnotících bodů 204 157 154 192 169 

Pořadí hodnocených (celkové) 1. 4. 5. 2. 3. 
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5.5 Očekávaný a předpokládaný přínos nového způsobu hodnocení 

Jak je vidět z tabulek č.20 a č.21 je možné hodnotit a srovnávat pomocí 

komparativního párového srovnávání zaměstnance nejen v měřitelných a přesně 

ohodnotitelných kritériích, ale i v kritériích neměřitelných, u kterých by bylo velice 

problematické je jinak ohodnotit, jako je například interpersonální chování, docházka, 

pracovní kázeň apod. Vidím to jako hlavní přínos nové metody srovnávání, zároveň bych 

viděl jako veliký přínos volnost, kterou nadřízený má při volbě kritérií, jimiž hodnotí, 

nemusí se držet přesně nařízených hodnotících parametrů,  ale hodnotí podle parametrů, 

které jsou právě pro jeho úsek důležité, a navíc jim může přikládat i různou váhu. To vidím 

jako veliký přínos obzvláště v podniku Unipetrol RPA s.r.o., kde se v každém úseku dělá 

něco jiného, úplně jiným způsobem, s jinými prostředky, materiály,  technologií a postupy. 

Přesto v podniku pracují zaměstnanci se stejným funkčním zařazením (např. operátor IV)  

na všech úsecích, ovšem mají úplně jiné náplně práce i cíle a hodnotit je jednotnou 

tabulkou mi připadá jako nevhodné.  

Navržený  systém hodnocení tyto rozpory řeší a vytváří spravedlivější hodnotící 

systém, což by měli ocenit nejen dělnické funkce, ale všichni zaměstnanci Unipetrol RPA. 

V mém systému hodnocení využívám maximálně zpětnou vazbu, a to jak před hodnocením 

v zjišťovací části, tak i po hodnocení v rozboru hodnocení se zaměstnanci, kde dochází i k 

zpětné vazbě směrem od nadřízeného k podřízenému, což by mělo přispět i k ujasnění cílů 

a správnému motivování zaměstnanců do další činnosti. 
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval stávajícím systémem hodnocení 

zaměstnanců v podniku Unipetrol RPA s.r.o., svou práci jsem rozdělil do 6 základních 

kapitol, z nichž za stěžejní považuji 4. a 5. kapitolu. Pro posouzení současného stavu jsem 

použil dotazníkové šetření, kterým jsem oslovil 123 respondentů s návratností 69,1% a 

výsledky jsem zveřejnil pomocí tabulek a grafů v 4. kapitole, spolu s rozborem skladby 

zaměstnanců  podniku a jejich struktury. V 5.kapitole jsem vyhodnotil 4 hypotézy 

dotazníkového šetření, z nichž hypotézy č.1 a 2 se ukázaly jako neplatné. Vyhodnocením 

hypotéz a otázek s nimi souvisejících se mi objevily největší rozpory mezi skupinami 

dělníků a ostatních zaměstnanců, které je nutné řešit, protože dělnické funkce jsou největší 

skupinou zaměstnanců v podniku. Vytýčil jsem tedy problémové oblasti a navrhl jsem 

nový systém hodnocení zaměstnanců. Nový systém hodnocení zaměstnanců jsem navrhl 

jako univerzální ve smyslu, že dává hodnocenému úseku podniku možnost utvořit si 

vlastní skladbu hodnotících kritérií a váhových poměrů mezi nimi. Tím jsem překlenul 

velké rozdíly mezi jednotlivými úseky podniku a nároky na hodnocené zaměstnance na 

daných úsecích. Samotný hodnotící systém jsem navrhl složený ze 4 částí, z nichž za 

nejdůležitější považuji 2. hodnotící část hodnocení, kterou provádím pomocí komparativní 

metody párového srovnávání. Komparativní metodu párového srovnávání spolu s 3.částí 

hodnocení, v které hodnotitel na poradě se všemi hodnocenými zaměstnanci obhajuje 

výsledky hodnocení, považuji za velmi demokratický až přelomový. Toto spojení nutí 

hodnotitele nejen přistupovat k hodnocení odpovědně, ale i zachovat objektivitu a obhájit 

si svůj názor veřejně. Zároveň hodnocenému přímo poskytuje zpětnou vazbu od 

hodnocených zaměstnanců a případné podněty pro příští hodnocení zaměstnanců. 

Pro hodnocené je nové  hodnocení díky demokratičnosti systému motivujícím 

faktorem a měl by vést k lepším pracovním výkonům. Hodnocený zaměstnanec vždy ví, v 

kterých částech hodnocení byl horší než ostatní, čímž systém hodnocení nastoluje 

přirozenou soutěž mezi zaměstnanci. Doufám, že nový způsob bude použitý nebo bude 

alespoň inspirací ke změně stávajícího systému hodnocení zaměstnanců. Pevně věřím, že 

nový způsob přinese podniku správně motivované zaměstnance na správných místech, 

čímž by mělo dojít nejen ke zvýšení pracovních výkonů zaměstnanců, ale i hospodářských 

výsledků všech úseků a oddělení podniku.   
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