
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

Personální audit a jeho využití ve vybrané organizaci 

Personnel Audit and its Use in the Selected Organization 

 

 

 

 

 

 

 

Študent:  Ivana Badurová 

Vedúci diplomovej práce: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. 

 

Ostrava 2012 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 

 

„Prehlasujem, že som celú prácu, vrátane všetkých príloh, vypracovala 

samostatne. Prílohy č. 3. a 4., ktoré mi boli dané k dispozícií, som samostatne doplnila.“ 

 

 

V Ostrave, dňa 27.4.2012                   ............................................... 

             Bc. Ivana Badurová 



 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 Rada by som poďakovala pánovi prof. PhDr. Jiřímu Bláhovi, CSc. za odborné 

vedenie a poskytnuté cenné rady a pripomienky pri spracovaní tejto diplomovej práce. 

Ďalej by som rada poďakovala personalistke Odšteného závodu Čadca – pani Jaroslave 

Vojtekovej, za ochotu pri konzultovaní a tiež za poskytnuté údaje potrebné pre 

vypracovanie mojej diplomovej práce. 



 

3 

 

OBSAH 

1. ÚVOD ........................................................................................................................6 

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKA ..............................................................................8 

2.1 Riadenie ľudských zdrojov ..............................................................................8 

2.2 Nové trendy v riadení ľudských zdrojov po roku 2000 .....................................8 

2.3 Audit riadenia ľudských zdrojov ......................................................................9 

2.3.1 Oblasti auditu riadenia ľudských zdrojov .........................................................9 

2.3.2 Metódy a nástroje auditu ................................................................................ 10 

2.4 Personálny audit ............................................................................................ 10 

2.4.1 Teoretické poňatie personálneho auditu ......................................................... 10 

2.4.2 Význam personálneho auditu ......................................................................... 11 

2.4.3 Cieľ personálneho auditu ............................................................................... 12 

2.4.4 Prínosy personálneho auditu .......................................................................... 13 

2.4.5 Vymedzenie druhov auditu ............................................................................ 14 

2.4.6 Organizačné zabezpečenie auditu ................................................................... 15 

2.4.7 Doba uskutočnenia personálneho auditu......................................................... 15 

2.4.8 Priebeh personálneho auditu .......................................................................... 16 

2.4.9 Nástroje a metódy personálneho auditu .......................................................... 19 

2.4.10 Výhody a nedostatky personálneho auditu ..................................................... 21 

2.4.11 Opakovateľnosť auditu .................................................................................. 22 

2.4.12 Výsledky personálneho auditu ....................................................................... 23 

2.5 Hodnotenie zamestnancov ............................................................................. 24 

2.5.1 Definícia hodnotenia zamestnancov ............................................................... 24 

2.5.2 Význam hodnotenia zamestnancov ................................................................ 25 



 

4 

 

2.5.3 Cieľ hodnotenia zamestnancov ...................................................................... 26 

2.5.4 Metódy hodnotenia ........................................................................................ 26 

2.5.5 Funkcie hodnotenia zamestnancov ................................................................. 27 

2.5.6 Zlaté pravidlá hodnotenia výkonu .................................................................. 28 

2.5.7 Najčastejšie druhy percepčných chýb pri vedení pohovoru ............................. 28 

2.6 Záverečná správa ........................................................................................... 30 

3. METODIKA DIPLOMOVEJ PRÁCE .................................................................. 32 

4. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE .............................................................. 34 

4.1 Základné informácie o š.p. Lesy SR ............................................................... 34 

4.2 Víza a poslanie podniku ................................................................................. 34 

4.3 Organizačná štruktúra .................................................................................... 35 

4.3.1 Odštepné závody............................................................................................ 36 

4.4 Ľudské zdroje ................................................................................................ 36 

4.5 Personálny program štátneho podniku Lesy SR .............................................. 38 

4.6 Proces hodnotenia zamestnancov v š.p. Lesy SR ............................................ 39 

4.7 Odštepný závod Čadca ................................................................................... 39 

5. PRAKTICKÁ ČASŤ............................................................................................... 43 

5.1 Analytická bodová metóda hodnotenia ........................................................... 44 

5.1.1 Kritéria hodnotenia zamestnancov a ich bodové hodnoty ............................... 44 

5.1.2 Klasifikácia výsledkov hodnotenia ................................................................. 50 

5.1.3 Výsledky hodnotenia zamestnancov na manažérskych pozíciách ................... 51 

5.1.4 Výsledky hodnotenia ostatných zamestnancov na nemanažérskych pozíciách 52 

5.1.5 Klasifikácia získaných výsledkov .................................................................. 55 

5.1.6 Kritické faktory hodnotenia ........................................................................... 57 



 

5 

 

5.2 Štruktúrovaný hodnotiaci pohovor ................................................................. 61 

5.2.1 Sebahodnotenie .............................................................................................. 61 

5.2.2 Hodnotenie nadriadeným ............................................................................... 61 

5.2.3 Praktické aspekty vedenia pohovoru .............................................................. 62 

5.3 Dotazníkové šetrenie ...................................................................................... 65 

6. NÁVRHY A DOPORUČENIA ............................................................................... 67 

7. ZÁVER .................................................................................................................... 69 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY ........................................................................ 70 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK ......................................................................... 72 

ZOZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKOV ..........................................................................  

ZOZNAM POUŽITÝCH TABULIEK ............................................................................  

ZOZNAM POUŽITÝCH GRAFOV ................................................................................  

PREHLÁSENIE O VYUŽITÍ VÝSLEDKOV .................................................................... 

ZOZNAM PRÍLOH ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1. ÚVOD 

 

Mať kvalitných zamestnancov s požadovanými schopnosťami a znalosťami, je cieľom 

každej prosperujúcej organizácie. Ľudský kapitál je totiž jediným zdrojom, ktorého hodnota 

časom rastie, a preto je nesmierne dôležité pochopiť jeho význam v podniku. Často krát sa 

totiž stáva, že ľudský faktor je stále menej považovaný za pracovnú silu a častejšie sa na 

neho nazerá ako na jedinečný zdroj podnikateľskej úspešnosti.  

Hlavným cieľom v oblasti ľudských zdrojov, je hľadať rovnováhu týkajúcu sa 

zabezpečovania kvalifikovaných zamestnancov s požadovanými znalosťami 

a schopnosťami a na druhej strane hľadanie ich optimálneho počtu v súlade s cieľmi 

organizácie. Kvalita ľudského potenciálu podmieňuje pružnosť a schopnosť prispôsobiť sa 

neustále sa meniacim podmienkam na trhu a silnejúcej globalizácii a je zároveň základným 

faktorom úspechu organizácie.  

Personálny audit je nástrojom ako docieliť to, aby bol v organizácií rozmiestnený ľudský 

faktor optimálne, aby nevznikali rezervy a aby všetky procesy prebiehali čo 

najefektívnejšie. Zároveň poskytuje vrcholovému managementu prehľad o silných 

a slabých stránkach v organizácií, čím umožňuje rozvíjať potenciál organizácie. 

Vzhľadom na fakt, že odštepný závod Čadca má zanedbanú oblasť hodnotenia 

zamestnancov, mojím cieľom v diplomovej práci bude: 

– detailne rozpracovať kritéria pracovného hodnotenia a následne aplikovať toto 

hodnotenie zamestnancov na vybranú skupinu technicko-hospodárskych 

zamestnancov, 

– navrhnúť kroky a štruktúru hodnotiaceho pohovoru, ktorý momentálne v OZ Čadca 

nie je zavedený, 

– vypracovať dotazník, ktorý bude zameraný na získanie všeobecných informácií 

o podniku a zamestnancoch a Odštepný závod Čadca ho môže následne využiť 

pred najbližším vykonávaním personálneho auditu. 



 

7 

 

Samotný proces personálneho auditu bude ponechaný do kompetencií OZ Čadca, 

vzhľadom na jeho rozsiahlosť a množstvo získaných informácií. Mojím hlavným cieľom je 

zefektívniť oblasť hodnotenia zamestnancov v OZ Čadca, ktorá pri samotnom vykonávaní 

personálneho auditu hrá dôležitú rolu.  
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 

Personálny audit je dôležitý proces v organizácií a preto je potrebné, aby ako 

zamestnanci, tak aj podnik chápali jeho hlavný význam. Teoretickú časť diplomovej práce 

som preto zamerala na objasnenie pojmov a definícií, ktoré úzko súvisia so samotným 

procesom personálneho auditu. 

 

2.1 Riadenie ľudských zdrojov 

 

Riadením ľudských zdrojov sa rozumie koordinovanie firemných činností tak, aby 

slúžili k získavaniu a udržaniu zamestnancov a zároveň vytvárali podmienky k podávaniu 

čo najlepších výkonov, čím prispievajú k dosiahnutiu prevádzkových aj podnikových 

cieľov. Neoddeliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov je aj dohliadanie na osobný 

rozvoj, odborný rast a prosperitu zamestnancov (Bláha, Mateicius, Kaňáková, 2005). 

Strategické riadenie ľudských zdrojov je také riadenie, kde sa rozhoduje o zámeroch 

a plánoch organizácie týkajúcich sa charakteru zamestnávania ľudí, ich získavaniu, 

adaptovaniu, odmeňovaniu a riadeniu pracovného výkonu a pracovných vzťahov. 

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov býva charakterizovaná orientáciou na záujmy 

organizácie aj jedinca, ako vzťah vzájomného prospechu, podmienený splnením 

obojstranných očakávaní a potrieb. Organizácia sleduje splnenie svojich cieľov a svoj 

rozvoj prostredníctvom ľudí a ľudia v organizácií zase očakávajú splnenie ich cieľov a ich 

rozvoj prostredníctvom organizácie. Je teda potrebné zladiť ciele organizácie s cieľmi 

individuálnymi (Kociánová, 2012). 

 

2.2 Nové trendy v riadení ľudských zdrojov po roku 2000 

 

Oblasť riadenia ľudských zdrojov sa v posledných rokoch vyvíjala pomerne rýchlo, ako 

u nás, tak predovšetkým vo svete. Menili sa prístupy a metódy personálneho riadenia. 

Význam ľudí pre organizáciu narastá s rastúcimi nákladmi a investíciami do ľudského 
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kapitálu. Neustále rastúci význam riadenia ľudských zdrojov je spôsobený aj silnejúcimi 

konkurenčnými tlakmi na pracovnom trhu. V poslednom desaťročí sa v teórií aj v praxi 

rozvíjali nové koncepcie managementu, medzi ktoré patrí napríklad leadership, riadenie 

zmien, učiaca sa organizácia, sociálna zodpovednosť firiem ale aj holistický management, 

work-life balance, diversity managemnt, talent management atď. (Vojtovič, 2011). 

 

2.3 Audit riadenia ľudských zdrojov 

 

Je potrebné odlišovať pojem „audit riadenia ľudských zdrojov“ od pojmu „personálny 

audit“. 

Audit riadenia ľudských zdrojov preveruje úroveň riadenia ľudských zdrojov, efektivitu 

procesov, dokumentov a systémov a ich účinnosť. Na základe výsledkov sú navrhnuté 

riešenia, ktorých cieľom je odstránenie nedostatkov, návrh prioritných oblastí a odporúčaný 

časový harmonogram. Zároveň tvorí základ pre nastavenie procesov tak, aby viedli 

k ekonomicky výhodnému a kvalitnému riadeniu ľudského kapitálu (www.jobpoint.sk). 

 

2.3.1 Oblasti auditu riadenia ľudských zdrojov 

 

K oblastiam auditu riadenia ľudských zdrojov patrí: 

– stratégia firmy a stratégia riadenia ľudských zdrojov, 

– plánovanie a rozmiestňovanie ľudských zdrojov, 

– odmeňovanie a motivačný systém, 

– hodnotenie zamestnancov, 

– získavanie a výber nových zamestnancov, 

– personálna administratíva, 

– management talentu, 

– interná a externá komunikácia. 

Je možné realizovať ako audit všetkých oblastí, tak aj audit konkrétnych oblastí.  

http://www.jobpoint.sk/
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2.3.2 Metódy a nástroje auditu 

 

Medzi hlavné metódy a nástroje, ktoré audit využíva patrí: 

– analýza dokumentácie firmy, 

– štruktúrované „face to face“ rozhovory s manažmentom a jednotlivými 

zamestnancami, 

– anonymné dotazníkové šetrenie, 

– skupinové rozhovory. 

Obvykle sa využíva kombinácia jednotlivých metód a nástrojov. 

 

2.4 Personálny audit 

 

Personálny audit je jedným z nástrojov, ako môže organizácia dosiahnuť pozitívnu 

zmenu na pracovisku. 

 

2.4.1 Teoretické poňatie personálneho auditu  

 

Existuje viacero definícií personálneho auditu, väčšina z nich však má niektoré znaky 

spoločné. Keďže sa v knižnej literatúre nachádza zmienka o personálnom audite len veľmi 

zriedka, väčšinu teoretických pojmov som čerpala z internetových zdrojov.  

Personálny audit je jedným z prostriedkov ako zistiť reálny stav v organizácii, 

identifikovať kľúčové body, rezervy a získať obraz o možnostiach zlepšenia. Posudzuje 

a kontroluje riadenie ľudských zdrojov, efektivitu procesov, správnosť rozmiestnenia 

a kvalifikačnú úroveň personálneho obsadenia (www.pp.sk).
 
 

Personálny audit je objektívne a nezávislé posúdenie existujúcej personálnej kapacity 

organizácie, zhodnotenie efektívnosti riadenia ľudských zdrojov a analyzovanie možností 

ďalšieho rozvoja z hľadiska jej personálneho zabezpečenia. Ide o komplexný poradenský 

servis, ktorého cieľom je odhaliť obmedzenia a potenciálne prekážky ďalšieho rastu 
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spoločnosti. Posudzované sú ako odborné a výkonové schopnosti, tak aj nadodborné 

a riadiace schopnosti zamestnancov (www.hrmc.sk). 

Personálny audit je nástroj ako rýchlo, komplexne a hĺbkovo zhodnotiť vhodnosti 

obsadenia pozícií zamestnancov a zároveň zhodnotiť kapacity spoločnosti v náväznosti na 

ich pripravenosť vyrovnať sa so strategickými úlohami. Pomáha identifikovať kľúčových 

zamestnancov na „správnych“ miestach a v rámci celej spoločnosti zhodnotiť stav ich 

zručností s ideálnymi profilmi zamestnancov (www.fiducia.sk).
 

Personálny audit je metóda preskúmavania všetkých závažných stránok riadenia 

ľudských zdrojov vo firme a okolností, ktoré s týmto procesom súvisia. Výsledky auditu by 

mali odpovedať na otázku „ako na tom firma je“, aké sú jej silné a slabé stránky, aké má 

prednosti v tejto oblasti a ako by mala ďalej postupovať, aby čo najefektívnejšie zhodnotila 

a rozvinula najcennejší zdroj, ktorým disponuje – ľudský kapitál (Bláha, Mateiciuc, 

Kaňáková, 2005). 

V súčasnosti sa o potrebe auditu hovorí najmä v súvislosti so zavádzaním systémov 

kvality v organizáciách. Norma STN EN ISO 9000:2000 definuje audit ako „systematický, 

nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho 

vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritéria auditu.“  

 

2.4.2 Význam personálneho auditu 

 

Pojem audit pochádza z latinského slova „audio“, ktoré znamená „vypočuť, zistiť, 

dozvedieť sa, presviedčať“. V odbornej literatúre sa tento pojem vysvetľuje slovenskými 

ekvivalentmi ako: „kontrola, analýza, skúmanie, posudzovanie“.  

V súčasnosti personálny audit predstavuje neoddeliteľnú súčasť moderných prístupov 

k riadeniu ľudských zdrojov. Reprezentuje systém revízie a kontroly určený na 

informovanie managementu o účinnosti a spoľahlivosti programu riadenia ľudských 

zdrojov. Súčasným trendom v riadení ľudských zdrojov je presúvať nosnú časť personálnej 
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práce na každého riadiaceho pracovníka  a z tohto dôvodu nadobúda personálny audit ešte 

väčší význam. 

Audit sa vždy realizuje ako reakcia na konkrétnu potrebu alebo situáciu v spoločnosti. 

Najčastejšie je to pri zmenách podnikového vlastníctva, pri zavádzaní nových cieľov 

a stratégií, pri transformácií podnikovej organizácie a pri potrebe zlepšenia výkonu firmy. 

Obvykle zahŕňa tiež analýzu pracovných miest, analýzu vyťaženosti zamestnancov, ich 

silné a slabé stránky, možnosti ďalšieho rozvoja zamestnancov a identifikáciu ich potrieb. 

Pri personálnom audite sa často využívajú rôznorodé metodiky posudzovania 

zamestnancov, ako sú hĺbkové pohovory, pozorovania, osobnostné testy a iné.  

 

Hlavný význam personálneho auditu spočíva v zodpovedaní 3 dôležitých otázok: 

– Koľko zamestnancov je potrebné mať vo firme, aby bola zabezpečená efektivita 

všetkých procesov? 

– Kto zo zamestnancov je ideálny pre danú pracovnú pozíciu? 

– Ako je nastavený personálny systém vo firme? 

 

2.4.3 Cieľ personálneho auditu 

 

Personálny audit umožňuje hodnotiť zamestnancov v najdôležitejších kritériách a ich 

osobnostných predpokladoch, ktoré určujú jeho riadiaci potenciál a poukazujú na možnosti 

a smery jeho ďalšieho rozvoja.   

Ako uvádza internetový portál Sme.sk, vo svojom článku: „ Personálny audit 

a screening pre posudzovanie potenciálu pracovníkov“, cieľom personálneho auditu je 

najmä: 

– zistiť predpoklady jednotlivých zamestnancov pre výkon danej pracovnej pozície,  

– spoznať možnosti a odporučiť oblasti, v ktorých by sa títo zamestnanci mali ďalej 

rozvíjať, 

– určiť problémy v organizácií, či už globálne, alebo diferencovane,  
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– posúdiť znalosti a zručnosti zamestnancov, či už jazykové, manažérske, odborné, 

počítačové alebo iné. 

 

2.4.4 Prínosy personálneho auditu 

 

Dobre naplánovaný a zrealizovaný manažérsky alebo personálny audit môže viesť 

k odporúčaniu využiť rôzne nástroje riadenia ľudských zdrojov, napríklad vytvorenie 

nových pracovných pozícií pre zamestnancov, u ktorých bol identifikovaný talent a osobité 

zručnosti, lepšie využitie manažérov v rámci organizačnej štruktúry, ukončenie pracovného 

pomeru s nadbytočnými zamestnancami a pod. 

 

Medzi najväčšie prínosy personálneho auditu podľa personálnej poradenskej spoločnosti 

Fiducia, patrí: 

– presnejšie nastavenie rozvojových potrieb zamestnancov, 

– lepšie využívanie silných stránok zamestnancov, 

– definovanie osobnostného potenciálu, 

– určenie osobnostných požiadaviek pre jednotlivé pracovné pozície, 

– objektívne hodnotenie práce jednotlivých zamestnancov, 

– nastavenie individuálnej formy nepeňažnej motivácie, 

– identifikácia manažérskeho potenciálu, 

– získanie spätnej väzby pre zamestnancov, ktorá smeruje k cielenejším 

individuálnym plánom rozvoja. 

Pomocou personálneho auditu sa vo firme odhalia nedostatky a stanovia sa potrebné 

zmeny na to, aby zamestnanci mohli pracovať rýchlejšie, efektívnejšie a boli pri výkone 

práce úspešnejší. 
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2.4.5 Vymedzenie druhov auditu  

 

Personálne audity rozlišujeme podľa týchto kritérií: 

 

a) Podľa rozsahu auditu: 

Komplexný personálny audit – preveruje procesy a javy v organizácií ako celok. Je 

vhodné ho použiť vtedy, ak organizácia potrebuje analyzovať celkový stav personálnej 

práce a chce vybudovať efektívny, dobre fungujúci systém riadenia ľudských zdrojov. 

Čiastočný personálny audit – preveruje len určitú vybranú zložku podniku. Používa sa 

vtedy, ak má organizácia pocit, že určitá zložka alebo proces podniku, nevykonáva svoju 

funkciu efektívne. 

Špecializovaný personálny audit – zameriava sa na vybrané činnosti a medziútvarové 

vzťahy. 

Dodržiavací audit – je zameraný na overenie dodržiavania procesov, ktoré sú 

v organizácií direktívne stanovené. 

 

b) Podľa toho, kto audit vykonáva:
 

Externý audit – realizujú ho špecializované externé poradenské spoločnosti 

s dlhoročnými skúsenosťami a praxou. Výhodou tohto auditu je, že poskytuje nezávislejší 

a dôveryhodnejší pohľad na zistené skutočnosti, než audit vykonávaný z interných zdrojov. 

Interný audit – zabezpečuje si ho organizácia sama, väčšinou ho má na starosti 

personálne oddelenie danej spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby sa dodržala objektivita pri 

jeho realizovaní a spracovávaní výsledkov. 
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2.4.6 Organizačné zabezpečenie auditu 

 

Predpokladom úspešného personálneho auditu je včasná komunikácia s personálnym 

obsadením a profesionálne prevedenie. Medzi najdôležitejšie predpoklady patrí: 

– informovať včas účastníkov auditu, oboznámiť ich s jeho obsahom a pozitívne ich 

motivovať, 

– zabezpečiť vhodné podmienky pre audit (čas, priestor a pod.), 

– jasne deklarovať dôvernosť personálnych a ďalších informácií plynúcich z auditu. 

 

Každý zamestnanec by mal byť na audit vopred pripravený a nemal by podliehať strachu 

z testovania. Je dôležité, aby zamestnanci pochopili, že prostredníctvom auditu majú byť 

identifikované nedostatky a slabiny, ktorých odstránenie prospeje nielen organizácií ale aj 

jednotlivcom.  

Okruh zamestnancov zaradených do personálneho auditu nebýva spravidla veľký, 

väčšinou ide o 50-60 ľudí, rozdelených do 4-6 skupín. Samozrejme to závisí hlavne od 

veľkosti organizácie a počtu jej zamestnancov. Samotná organizácia si volí, ktorí 

zamestnanci budú podliehať auditu, a ktorí nie.  

 

2.4.7 Doba uskutočnenia personálneho auditu  

 

Pre efektívne uskutočnenie personálneho auditu je dôležité aj správne načasovanie. 

Väčšinou sa personálny audit uskutočňuje v organizácií ak:  

– sa zmenilo podnikové vlastníctvo alebo jeho vedenie, 

– dochádza k zmene organizačnej štruktúry, 

– prevláda silné pracovné napätie, vznikajú pracovné konflikty, resp. nie je pozitívna 

pracovná klíma, 

– výsledky práce a kvalita práce majú klesajúcu tendenciu, 
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– je neprimeraná alebo nežiaduca fluktuácia zamestnancov a manažérov, 

– sa mení alebo vytvára nová stratégia alebo sa stanovujú nové ciele, 

– je nízka výkonnosť, efektivita a produktivita práce. 

 

2.4.8 Priebeh personálneho auditu 

 

Proces personálneho auditu je zložitý a skladá sa z viacerých fáz. Séria jednotlivých 

hodnotení vždy postupuje od vrcholu smerom dole. To znamená, že sa začína 

u vrcholového manažmentu, pokračuje sa senior manažmentom a končí stredným 

manažmentom.  Ako je uvedené v internetovom slovníku pojmov audit je „ systematický, 

nezávislý a dokumentovaný proces, ktorého cieľom je stanoviť či činnosti a s nimi spojené 

výsledky sú v súlade s plánovanými zámermi a či sa tieto zámery realizujú efektívne a sú 

vhodné k dosiahnutiu stanovených cieľov“. 

 

Fázy personálneho auditu 

 

Obr. 2. 1 Fázy personálneho auditu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

1. Prípravná fáza 

2. Realizačná fáza 

3. Hodnotiaca fáza 

4. Fáza spätnej 

väzby 

Fázy 

personálneho 

auditu 
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Ako môžeme vidieť na obrázku 2.1, personálny audit sa skladá z nasledujúcich fáz: 

 

1. Prípravná (iniciačná) fáza – získavanie a zber informácií 

Kľúčovým faktorom a  zároveň hlavným predpokladom pre úspech auditu, je jeho 

samotná príprava.  

V tejto fázy sa audit zameriava hlavne na: 

– stanovenie časového harmonogramu auditu, 

– definovanie špecifických požiadaviek – predmet auditu, určenie cieľov 

(primárnych aj sekundárnych), očakávania, kritéria a použité metódy merania, 

formy vstupov a výstupov a pod., 

– dojednanie organizačných aspektov, komunikácie, mechanizmu a pravidiel pre 

vzájomnú spoluprácu. 

V prípravnej fáze je dôležité tiež vypracovať popisy pracovných pozícií a z nich 

vyplývajúcich kľúčových kompetencií, na všetkých hodnotených úrovniach. Pri popise 

pozície sa definuje názov pozície, horizontálne a vertikálne vzťahy, zaradenie 

v organizačnej štruktúre, kľúčové zodpovednosti a kompetencie atď. Z požiadavkového 

profilu by mal vyplývať profil optimálneho kandidáta, ktorý definuje, aké požiadavky by 

mal zamestnanec spĺňať z hľadiska vzdelania, odbornej úrovne, skúseností, kompetencií, 

jazykovej vybavenosti či iných zručností.  Zároveň sa určuje aký by mal byť jeho 

osobnostný profil.  

 

2. Realizačná fáza - výber vhodnej zisťovacej metódy a stanovenie postupu 

V tejto fáze je dôležité zvoliť správnu metódu a postup, ktorý budeme používať pri 

realizácii auditu. Vo väčšine prípadov sa využívajú individuálne štruktúrované pohovory, 

pri ktorých sa analyzuje kariéra a ciele, ktoré zamestnanci mali a ktoré dosiahli, analyzujú 

sa kvalifikačné a odborné predpoklady, relevantné skúsenosti a pod. Každý zamestnanec sa 

hodnotí voči všetkému, čo bolo uvedené v prípravnej fáze. Po každom rozhovore sa robí 
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priebežný výstup, v ktorom sú zaznamenané všetky zistenia. Štruktúrované pohovory 

bývajú veľmi často doplnené o hĺbkové interview, v rámci ktorých sa kladú na mieru „šité“ 

otázky. Pri hĺbkových rozhovoroch sa využívajú rôzne psychologické postupy a techniky, 

pomocou ktorých sa nezávislí poradcovia snažia spoznať každého zamestnanca po jeho 

osobnostnej stránke. V tejto fáze je dôležité vytvoriť auditovaným osobám vhodnú 

atmosféru (vhodná miestnosť, kľud) , aby mali z rozhovoru čo najlepší pocit a aby boli 

maximálne otvorení. Odstránenie bariér u auditovaných osôb je umenie profesionálov, ktorí 

audit prevádzajú. Súčasťou hodnotiaceho procesu sú aj psychodiagnostické testy, ktoré 

dotvárajú celkový pohľad na hodnoteného zamestnanca. Zostavujú sa z medzinárodne 

špecializovaných testov upravených na lokálne pomery. Takmer vždy sa používajú testy 

postihujúce štruktúru osobnosti, odborné a nadodborné kompetencie, zručnosti 

a manažérsky potenciál.  

 

3. Hodnotiaca fáza – identifikácia slabín 

Po ukončení všetkých rozhovorov a psychodiagnostických testov sa prechádza k fáze 

hodnotenia, v ktorej sa hodnotia a spracovávajú výsledky prieskumu. Poradcovia vypracujú 

objektívnu a dôkladnú analýzu súčasného stavu s ohľadom na strategické zámery 

a praktické odporúčania na ich realizáciu. Výstupy sú spracované do súhrnnej záverečnej 

správy, ktorá má väčšinou písomnú podobu. Výsledky v správe sa môžu vzťahovať ako 

k organizácií ako celku, tak aj k jednotlivým zamestnancom.  

Okrem súhrnnej správy môže organizácia získať aj ďalšie výstupy z auditu: 

– písomné správy pre definované pracovné skupiny (oddelenia, tímy, manažment 

atď.), 

– individualizované písomné správy pre účastníkov auditu, táto správa zväčša 

obsahuje zhrnutie, prípadne detailnejší popis silných a slabých stránok 

a rozvojových oblastí, podľa vopred definovaných kritérií, 

– individuálne spätné väzby pre účastníkov auditu – poskytujú sa s cieľom objasniť 

a interpretovať jednotlivé výstupy, uzavrieť témy a otázky, ktoré boli v audite 
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použité a následne motivovať jednotlivcov k ďalšiemu napredovaniu, v prípade 

záujmu zadávateľa dochádza aj k formulácií akčného rozvojového plánu, 

– interaktívna prezentácia záverečnej správy zadávateľovi alebo manažmentu 

organizácie, 

– facilitované workshopy pre jednotlivé cieľové skupiny auditu o ich čiastkových 

výsledkoch. (PP - „Personálny audit v organizáciách“) 

 

4. Fáza spätnej väzby – návrhy a odporúčania 

Ako už bolo spomenuté v hodnotiacej fáze, je možné účastníkom auditu poskytnúť 

spätnú väzbu, v prípade ak s tým zadávateľ súhlasí. Účastníci auditu majú možnosť 

absolvovať hodnotiaci rozhovor s auditormi. Každý, kto o tento rozhovor prejaví záujem 

môže získať informácie o zhodnotení jeho kariéry, či už súčasnej alebo budúcej, ktorá je 

dôležitá pre jeho ďalší osobnostný rozvoj. Hodnotenia sa týkajú najmä kariéry, skúseností, 

zručností a kompetencií vzhľadom na danú pracovnú pozíciu a samozrejme rady a typy čo 

by mali zamestnanci zmeniť, poprípade zlepšiť vo výkone svojich  pracovných činností. 

Spoločne sa stanovujú hlavné témy, ktoré by sa mali dostať do pozornosti personalistov. Je 

však oveľa dôležitejšie, aby výsledky auditu nezostali len pri písomnej prípadne ústnej 

podobe, ale aby boli aj následné aplikované do pracovného prostredia.  

 

2.4.9 Nástroje a metódy personálneho auditu 

 

Medzi najviac používané metódy personálneho auditu patria: 

a) Rozhovory a diskusie – sú najpoužívanejším nástrojom personálneho auditu. Zostavujú 

sa podľa konkrétneho zamerania auditu. Existuje niekoľko druhov rozhovorov: voľný, 

štruktúrovaný alebo v tiesňovom ovzduší, avšak vždy býva zameraný na zhodnotenie 

kľúčových bodov doterajšieho vývoja zamestnanca. Pomocou rozhovoru sa určuje jeho 

osobnostný a pracovný potenciál. Štruktúrované rozhovory vedú skúsení psychológovia 

a slúžia k ďalšiemu skúmaniu. V porovnaní s inými metódami môžeme u rozhovorov zistiť 
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aj ďalšie vlastnosti ako napríklad plynulosť slovného prejavu, priateľskosť či spravenie 

dobrého dojmu.    

b) Kvalitatívna analýza vybraných dokumentov – pomocou nich sú navrhnuté ďalšie 

postupy riadenia firmy. Úspech personálneho auditu je teda závislý aj na získaní 

potrebných informácií či poznatkov a na analyzovaní ako interných, tak aj externých 

dokumentov. Medzi interné dokumenty patria plány vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

stratégie firmy, pravidla hodnotenia zamestnancov, zásady odmeňovania, zápisky z porád, 

hodnotenie vzdelávacích akcií a mnoho ďalších. Medzi externé dokumenty patria zákony, 

vyhlášky, informácie v tlači, celoštátne a regionálne projekty a ďalšie.  

c) Dotazníkové šetrenie – môžu mať ako elektronickú, tak aj tlačenú podobu. Je potrebné 

zostaviť ho z tých správnych otázok, ktoré nám čo najobjektívnejšie vykreslia situáciu 

v organizácií a vytvoria detailný obraz zamestnanca.  

d) Psychodiagnostické testy - poskytujú informácie o povahových vlastnostiach, 

schopnostiach a predpokladoch zamestnanca. Umožňujú tiež posúdiť jeho vhodnosť pre 

danú pracovnú pozíciu alebo určiť jeho rozvojový potenciál. Je možné objektívne 

porovnanie výsledkov zamestnancov vo vybraných kritériách. Výhodou testov je, že 

získame presne hodnotiteľné výsledky za pomerne krátky časový interval. Nevýhodou je 

časová náročnosť pri zostavovaní týchto testov.  

e) Assessment centre a development centre – metódy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi 

populárne v súvislosti s personálnym auditom.  

Assessment centre (ďalej len AC) - dôležité je uvedomiť si, že ide o hodnotenie, nie 

o miesto, kde hodnotenie prebieha. AC nie je samostatnou metódou, ale súhrnom rôznych 

metód bežne používaných v personálne-psychologickej praxi. Existujú 3 rôzne spôsoby 

využitia AC, ktoré sa navzájom prelínajú, ale spravidla vždy jedno prevažuje: 

– využitie s cieľom zhodnotiť, aký majú uchádzači potenciál k tomu, aby boli úspešní 

vo svojej profesii, 
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– využitie s cieľom identifikácie silných a slabých stránok účastníkov vzhľadom 

k ich požadovaným pracovným kompetenciám, 

– využitie s cieľom naučiť účastníkov novým schopnostiam  prostredníctvom 

individuálnych cvičení a tiež tímovej práce v skupinových cvičeniach. 

Ako už bolo spomenuté, AC nieje len jedna metóda ale je to skupina metód. V AC sa 

používajú najmä techniky ako skupinová diskusia, hranie rolí, individuálne prezentácie, 

individuálne alebo skupinové riešenie problémov, manažérske hry a prípadové štúdie. 

Nevýhoda AC spočíva v ich ekonomickej a časovej náročnosti. Ekonomická náročnosť 

však nemusí byť vždy negatívom, pretože prijatie nevhodného kandidáta môže priniesť 

niekedy omnoho vyššie náklady.  

Development centre (ďalej len DC) – pri tejto metóde je primárnym cieľom rozvoj 

schopností a zručností zamestnancov. DC kladie dôraz na okamžitú spätnú väzbu, obsahuje 

sebahodnotiace prvky. Role „hodnotiteľov“ sa menia skôr na koordinátorov 

a predovšetkým nie je hodnotenie zamestnancov obmedzené bipolárnou stupnicou 

vyhovel/nevyhovel. 

 

2.4.10 Výhody a nedostatky personálneho auditu 

 

Pri každej realizácií personálneho auditu je dôležité si uvedomiť, že audit nie je cieľom 

ani riešením pre akúkoľvek situáciu v podniku, ale je len nástrojom, ktorý umožňuje získať 

kvalifikované vstupy pre ďalšie rozhodovanie. Táto forma auditu dáva odpovede na otázky 

ako funguje firma ako celok, a tiež odpovede potrebné pre ďalší rozvoj jednotlivca.  

Medzi hlavné výhody personálneho auditu pre firmu patrí: 

– identifikácia potrieb osobného a profesijného rozvoja zamestnancov, 

– návrh opatrení smerujúci k zlepšeniu výkonnosti, 

– zlepšenie imidžu podniku a jeho spoločenskej prestíže, 



 

22 

 

– zníženie nákladov v oblasti personálneho riadenia, 

– nájdenie talentov a identifikovanie zamestnancov s vyšším potenciálom, 

– odhalenie personálnych rezerv, 

– podpora systému práce so zamestnancami, 

– zlepšenie firemnej klímy a kultúry. 

Z časového hľadiska slúžia výsledky auditu k tomu, aby firma disponovala v každom 

období svojho rozvoja optimálnym počtom zamestnancov s odpovedajúcim profilom, 

osobnostnými vlastnosťami, odbornými poznatkami a skúsenosťami.  

Výhody auditu pre zúčastnených zamestnancov: 

- možnosť uvedomiť si svoje silné a slabé stránky a podľa toho sa zamerať na ďalší 

osobnostný rozvoj, 

- zmerať svoje sily v náročnom konkurenčnom prostredí.  

Nedostatky personálneho auditu: 

- neochota alebo nedôvera zamestnancov, 

- nevyužitie výsledkov auditu, 

- neochota poskytnúť informácie a podklady k auditu, 

- nízka komunikačná ochota,  

- neochota hovoriť o problémoch firmy alebo o problémoch zamestnancov. 

 

2.4.11 Opakovateľnosť auditu 

 

V niektorých organizáciách sa personálny audit pravidelne opakuje. Nie je to spôsobené 

tým, že by zamestnávatelia nedôverovali svojím zamestnancom, ale tým, že sa manažment 

snaží presvedčiť, že personálne obsadenie pracuje efektívne. Pravidelne sa opakujúci audit 
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totiž často odhalí nedostatky, ktoré sú pri bežnom chode organizácie neviditeľné, alebo by 

vyšli najavo len v mimoriadnych situáciách. Ak sa audit neuskutočňuje pravidelne, je 

vhodné ho realizovať aspoň v dlhších časových intervaloch. V tomto smere hrá samozrejme 

dôležitú úlohu aj cena. Tá môže značne kolísať v závislosti od rôznych faktorov, ako je 

napríklad rozsah alebo hĺbka auditu a počet auditovaných osôb. Prínos z auditu pre 

organizáciu by mal byť v konečnom dôsledku vyšší ako cena, ktorú sme zaňho zaplatili 

(Burák, 2001). 

 

2.4.12 Výsledky personálneho auditu 

 

Personálny audit prináša zamestnávateľovi komplexný pohľad na stav jeho 

zamestnaneckého portfólia, navrhuje riešenia za účelom zefektívnenia práce a hodnotí 

jednotlivé pracovné úkony a navrhuje možnosť zvýšenia výkonu organizácie, 

prostredníctvom jej zamestnancov. 

Ako uverejňuje internetový portál Rozodhute.sk, výsledkom personálneho auditu je: 

– definovanie osobnostného potenciálu zamestnancov, 

– určenie osobnostných požiadaviek pre jednotlivé pracovné pozície, 

– redukcia alebo zvýšenie počtu pracovných pozícií za účelom zefektívnenia práce, 

– lepšie využívanie silných stránok alebo naopak odstránenie slabých stránok 

zamestnancov, 

– upresnenie rozvojových potrieb zamestnancov, 

– odhalenie skrytých problémov, 

– prehodnotenie systému odmeňovania v organizácií, 

– zvýšenie efektivity práce správnou alokáciou zamestnancov, 

– nastavenie individuálnej formy nepeňažnej motivácie v organizácií. 
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Úspešnosť personálneho auditu však spočíva najmä v tom, ako sa podarí organizácií 

implementovať navrhnuté riešenia do zabehnutého systému podniku.  

S personálnym auditom sa však úzko spája aj hodnotenie zamestnancov.  

Personálny audit je vlastne súbor jednotlivých hodnotení, na základe ktorých získame 

informácie o pracovných miestach v organizácií a ich držiteľoch. Hodnotiace procesy 

odhaľujú silné a slabé stránky v oblasti riadenia ľudských zdrojov, odhaľujú nedostatky 

v personálnej práci a pomáhajú vytvárať efektívny systém využívania ľudských zdrojov 

(Stýblo, 2004). 

V nasledujúcej časti diplomovej práce som sa preto zamerala aj na oblasť hodnotenia 

zamestnancov. Vybrala som podľa mňa najdôležitejšie informácie o hodnotení 

zamestnancov, aby som získala obraz o tom, ako hodnotenie vlastne prebieha a čo všetko 

obnáša. Tieto teoretické poznatky následne využijem v praktickej časti. 

 

2.5 Hodnotenie zamestnancov 

 

Každá úspešná organizácia musí odhaliť svojich kľúčových zamestnancov a kľúčové 

pozície k tomu, aby dosiahla vyššiu účinnosť produkčných procesov. Hodnotenie 

zamestnancov je najlepším spôsobom ako týchto kľúčových zamestnancov odhaliť.  

 

2.5.1 Definícia hodnotenia zamestnancov 

 

V literatúre môžeme nájsť viacero definícií hodnotenia zamestnancov. Uveďme si preto 

príklad niektorých z nich: 

Hodnotenie zamestnancov je výraz snahy pomôcť zamestnancovi neustále zlepšovať 

jeho pracovný výkon, prekonávať pracovné problémy, nájsť vyššiu mieru uspokojenia 

z práce a uľahčiť pracovnú kariéru. Zároveň je to nástroj zvyšovania spravodlivosti 
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v odmeňovaní a nástroj zvyšovania participácie zamestnancov na riadení podniku (Koubek, 

2007).  

Hodnotenie je podľa š.p. Lesy SR základným aktom, ktorý má odhaliť obraz o tom, 

s akým ľudským potenciálom podnik disponuje, aké má v tomto smere rezervy a kde všade 

môže ešte zmeniť riadiaci proces. Hodnotenie je dôležitým prostriedkom objasňovania 

strategických cieľov podniku a zisťovania štandardov personálnej výkonnosti ako aj 

zdrojom motivácie individuálneho výkonu pracovníka do budúceho obdobia. Zároveň 

predstavuje systematický proces stanovenia relatívnej hodnoty zamestnanca v podniku pre 

dosiahnutie jeho cieľov, je teda hodnotením práce zamestnanca.  

 

2.5.2 Význam hodnotenia zamestnancov 

 

Hodnotenie pravidelne poskytuje informácie o pracovnom výkone zamestnanca, jeho 

potenciáloch a budúcich potrebách. Hodnotenie dáva možnosť sa celkovo pozerať na náplň, 

zaťaženosť a množstvo udelenej a vykonanej práce. Umožňuje spätný pohľad na to, čo bolo 

v priebehu hodnoteného obdobia dosiahnuté a možnosť dohodnúť sa na budúcich cieľoch 

(Gullicson and Howard, 2009). 

Jeho prostredníctvom sa hodnotia zamestnancove silné stránky, úroveň jeho úsilia 

a oblasti, v ktorých by bol potrebný jeho ďalší rozvoj. Sústreďuje sa na to, ako si 

zamestnanec v minulosti viedol, zameriava sa na jeho silné stránky a zlepšuje ďalšie oblasti 

tak, aby zamestnanec mohol v budúcnosti pracovať efektívnejšie. Je však veľmi 

nepravdepodobné, že všetci manažéri v konkrétnych organizáciách budú svojich 

zamestnancov hodnotiť nepretržite a efektívne. Je omnoho pravdepodobnejšie, že 

v organizáciách, bez zavedenia formálneho systému hodnotenia a patričného školenia, by 

veľká časť manažérov nehodnotila vôbec alebo nepravidelne a používala by subjektívne 

nespravodlivé kritéria. Takže zavedenie formálneho systému hodnotenia je nevyhnutne 

potrebné. 
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2.5.3 Cieľ hodnotenia zamestnancov 

Ako je uvedené v interných informáciách š.p. Lesy SR, cieľom hodnotenia 

zamestnancov je vytváranie predpokladov k tomu, aby sme prostredníctvom ich 

hodnotenia:  

– zhodnotili výsledky práce podľa vytýčených úloh a cieľov, 

– mohli zamestnancov lepšie motivovať k vyšším výkonom, 

– posúdili vedomosti, znalosti, spôsobilosť a skúsenosti, 

– mohli zamestnancov lepšie stimulovať, 

– zhodnotili postoje, vystupovanie, konanie a jednanie, 

– zabezpečovali objektívnu diferenciáciu a odmeňovanie, 

– lepšie určovali budúce využívanie pracovného potenciálu zabezpečovali vyššiu 

pracovnú výkonnosť, efektívnosť a kvalitu, 

– poskytovali zamestnanecké výhody podľa zásluh, 

– zabezpečovali výchovu, vzdelávanie, osobný a profesijný rozvoj v súlade  

s osobnými potrebami, ako aj s potrebami podniku, 

– zabezpečili vysoký stupeň identifikácie zamestnancov s cieľmi podniku, 

– zlepšovali kontakty medzi hodnoteným a hodnotiteľom, 

– zlepšili vzájomné vzťahy medzi vedúcimi a vedenými zamestnancami, 

– poznali a mohli riešiť vzniknuté problémy, 

– lepšie zabezpečovali sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 

 

2.5.4 Metódy hodnotenia  

 

V zásade môžeme hovoriť o 2 základných metódach hodnotenia: 

 Porovnávacie metódy – sú založené na vzájomnom porovnávaní výkonu jedného 

zamestnanca s iným zamestnancom. Využívajú sa tu rôzne bodovacie metódy, 

matematicko-štatistické nástroje a pod. 
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 Neporovnávacie metódy – sú založené na vopred definovaných merateľných 

kritériách, ktoré sú určené pre konkrétneho zamestnanca či pracovný tím. Patria tú 

rôzne metódy testov a techník merania. 

 

2.5.5 Funkcie hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov má viacero funkcií. Tieto funkcie rozdeľujeme do 2 

základných kategórií, ktorými sú: 

a) funkcie hodnotenia pre zamestnávateľa: 

- funkcia poznávacia – prehĺbenie poznatkov o pracovnej spôsobilosti, hodnotovej 

orientácii, postojoch, správaní, úrovni komunikácie, 

- funkcia motivačná – zvyšovanie účinnosti nástrojov vo vzťahu k pracovným 

výsledkom, pracovnej výkonnosti, potrebám, záujmom, aktivizácií, 

- funkcia personálna – upresnenie osobného rozvoja, programu kariéry, 

pracovných dispozícií, ašpirácií = ďalšieho vzdelávania, 

- funkcia informačná – aktualizácia osobných údajov, zmien kvalifikácie, vzťahov, 

problémov, 

- funkcia identifikačná – vytváranie pozitívneho vzťahu k podniku, zosúlaďovanie 

osobných záujmov a cieľov s potrebami podniku, orientácia na zmeny postojov 

k štýlu a metódam práce manažmentu, 

- funkcia organizačno-riadiaca – stanovenie cieľov a úloh v pracovnej činnosti, 

vytváranie priaznivých podmienok pre realizáciu pracovných úloh,  

b) funkcie hodnotenia pre zamestnanca: 

- funkcia reflexívna – získanie poznatkov, informácií o svojej perspektíve 

v podniku, vzťahu hodnotiteľa k hodnotenému, požiadavkách hodnotiteľa na 

hodnoteného, 

- funkcia sociálna – vytvorenie príležitosti prezentovať svoje sociálne potreby 

a získať informácie o možnostiach ich realizácie, orientovať sa v hierarchii 
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hodnôt a postojoch hodnotiteľa, svojej prezentácie v priamom styku 

s hodnotiteľom.  

Je dôležité, aby si nielen hodnotitelia, ale aj zamestnanci, ktorí sú hodnotení, tieto 

funkcie uvedomili a brali hodnotenie ako pozitívnu vec na pracovisku. 

 

2.5.6 Zlaté pravidlá hodnotenia výkonu 

 

Arthur (2010) vo svojej knihe „70 tipů pro hodnocení pracovníků“ uvádza 3 zlaté 

pravidlá hodnotenia zamestnancov: 

1. nič, čo je behom hodnotiaceho pohovoru povedané, by pre zamestnanca nemalo byť 

prekvapením, 

2. vedúci by mali byť pripravení chváliť aj kritizovať jednotlivosti zamestnancovej 

práce od okamžiku jeho posledného hodnotenia alebo od okamžiku prijatia do 

zamestnania, 

3. každý incident, ktorý bude zmienený, by mal byť náležito zdokumentovaný.  

 

2.5.7 Najčastejšie druhy percepčných chýb pri vedení pohovoru 

 

Podľa Dvořákovej (2007) najčastejšie chyby pri vedení pohovoru sú: 

Stereotypy 

Hodnotiaci zamestnanec hodnotí záujemcu o miesto podľa akéhosi ideálu. Môže sa 

potom stať, že hodnotiteľ porovnáva záujemcu s uchádzačmi, ktorých už videl 

a podvedome hľadá niekoho, kto sa im bude podobať (môže tak vylúčiť uchádzačov, ktorí 

sú tiež dobrí, ale v niektorých charakteristikách sa nepodobajú predchádzajúcim 

uchádzačom). 
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Predsudky, zaujatosť a návyk interpretácie 

Naše vnemy majú „zvykovú“ povahu. Pozeráme sa na veci a javy z pohľadu, ktorý je 

ovplyvnený našou výchovou, životnými skúsenosťami. Ak namiesto pozorovania 

predčasne interpretujeme uchádzačovo chovanie, prichádzame o množstvo cenných 

informácií a získavame o uchádzačovi skreslenú predstavu. Chybou je interpretácia hlavne 

vtedy, pokiaľ si ju neuvedomujeme a zamieňame ju za vlastné pozorovanie.  

 

Vplyv osobnostných atribútov  

Vplyv na úsudok hodnotiaceho môže mať vek, pohlavie, atraktivita alebo to, do akej 

miery je záujemca extrovertne alebo introvertne založený.  

 

Váha informácií 

Na hodnotiteľa má väčší vplyv negatívna ako pozitívna informácia. Nepriaznivé 

informácie, ktoré sa objavia na začiatku rozhovoru, majú väčší vplyv ako nepriaznivé 

informácie, ktoré sa objavia neskôr.  

 

Haló efekt 

Hodnotiteľ si vytvára celkovú predstavu o uchádzačovi na základe globálneho dojmu, 

môže byť pre neho obtiažne hodnotiť vlastnosti záujemcu nezávisle jednu od druhej, resp. 

hodnotí povahové vlastnosti tak, ako sa mu to javí logické (napr. človeka, ktorý pôsobí 

sympaticky, hodnotíme i ako inteligentného a charakterného). Hovorí sa vtedy o tzv. 

logickej chybe. 

 

Zhovievavosť a prísnosť 

Hodnotiteľ si vytvára úsudok už na základe vyplneného formulára alebo v ranom štádiu 

pohovoru a riadi pohovor tak, aby získal dôkazy k potvrdeniu svojho prvotného 

rozhodnutia.  



 

30 

 

Ako predísť chybám pri hodnotení: 

– dôkladne vypracovať plán hodnotenia, 

– dôkladne pripraviť všetky potrebné dokumenty pre hodnotenie, 

– dôkladne vybrať kritéria a metódy hodnotenia, 

– dôkladne preškoliť pracovníkov, ktorí budú hodnotenie prevádzať, 

– informovať zamestnancov o zmysle, kritériách, metódach a cieľoch hodnotenia. 

 

2.6 Záverečná správa 

 

Záverečná správa obsahuje informácie o testoch, pohovoroch, ako aj výsledky 

pozorovaní, na základe ktorých sú odporučené a navrhnuté postupy s jednotlivými 

zamestnancami, útvarmi alebo tímami.  

Záverečná správa tiež konštatuje, nakoľko sú výsledky auditu z hľadiska cieľov podniku 

uspokojivé, identifikuje potenciál podniku z hľadiska krátkodobých a dlhodobých stratégií 

a samozrejme navrhuje odporúčania do budúcnosti.  

Pri predávaní záverečnej správy je potrebné, aby sa s výsledkami auditu zoznámili všetci 

vedúci zamestnanci útvaru a mohli o nich diskutovať s odborníkom. Nemenej dôležité je, 

aby základné informácie o výsledkoch dostali i samotní respondenti. 

Závery personálneho auditu sa vzťahujú ako k jednotlivým zamestnancom, tak i k celým 

tímom.  

 

a) Individuálne hodnotenie jednotlivých zamestnancov obsahuje:  

– zhodnotenie osobných predpokladov v členení podľa jednotlivých prvkov 

(hodnotiacich kritérií) modelu kompetencií, 

– identifikáciu hlavných silných a slabých stránok zamestnancov, a to vzhľadom 

k cieľom a požiadavkám ich pracovnej pozície a v porovnaní so zamestnancami 

porovnateľných firiem, 
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– posúdenie celkovej vhodnosti zamestnanca pre danú pozíciu, 

– stanovenie rozvojového a manažérskeho potenciálu zamestnanca, 

– doporučenie ďalšieho rozvoja (vzdelávanie, tréning, rozširovanie kompetencií, 

získavanie ďalších pracovných skúseností a pod.) jednotlivých zamestnancov. 

 

Toto posúdenie zamestnancov umožní: 

– odhaliť nové stránky, schopnosti a rozvojové možnosti jednotlivých 

zamestnancov, 

– poznať, ako lepšie využiť pracovný a tvorivý potenciál zamestnancov, 

– posúdiť, aké personálne zmeny by bolo vhodné vykonať, 

– získať informácie o optimálnom prístupe k riadeniu a rozvoju jednotlivých 

zamestnancov a poznať, akým spôsobom ich lepšie viesť a motivovať. 

b) Súhrnné posúdenie zamestnancov 

Súhrnné výsledky manažérskeho auditu za celú hodnotenú skupinu alebo podľa 

jednotlivých organizačných jednotiek stanovujú silné a slabé miesta manažérskeho tímu, 

jeho rozvojový potenciál a navrhujú optimálny prístup k posilneniu jeho výkonnosti.  

K doporučeniu Záverečnej správy personálneho auditu môžu patriť i návrhy odstránenia 

určitých riadiacich bariér brániacich vyššiemu výkonu (zmeny organizačnej štruktúry, 

rozhodovacie kompetencie či komunikačné procesy), na doplnenie alebo zoštíhlenie 

štruktúry firmy, lepšie využitie personálneho potenciálu, prípadne doporučenia určitých 

personálnych zmien vo firme. Audit sa môže zamerať i na výber a vyhľadávanie 

zamestnancov pre manažérske a ďalšie významné pozície v rámci firmy.
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3. METODIKA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

Najskôr sa oboznámime s podstatnými informáciami o podniku a jeho strategických 

zámeroch. Personálny audit sa vždy robí na mieru, preto sa musia dopredu presne 

vyšpecifikovať metódy a kritéria hodnotenia. Vzhľadom na to, že na Odštepnom závode 

Čadca neprebehlo v priebehu posledných šiestich rokov žiadne hodnotenie technicko-

hospodárskych zamestnancov, rozhodla som sa, že vypracujem kritéria hodnotenia 

riadiacich zamestnancov a ostatných technicko-hospodárskych zamestnancov.  

Hodnotenie zamestnancov, ktoré prebehlo v roku 2006, bolo prevádzané pomocou 

„Pracovného hodnotenia“ založeného na analytickej bodovej analýze, kde boli 

vypracované jednotlivé kritéria a im následné pridelené bodové ohodnotenia. Táto 

metóda sa zdala byť efektívna pre podnik, preto ju využijem aj ja. Jednotlivé kritéria 

detailne rozpracujem, aby im hodnotitelia dostatočne rozumeli a aby zachytávali všetky 

dôležité náležitosti pracovnej činnosti. Priradím im bodové ohodnotenia a následne túto 

metódu aplikujem a použijem na vybranej skupine technicko-hospodárskych 

zamestnancov v OZ Čadca. Výsledky hodnotenia graficky spracujem. 

Vzhľadom na fakt, že v Odštepnom závode Čadca je hodnotenie zamestnancov 

zanedbanou oblasťou, nevyužívajú žiadnu z metód hodnotenia a nemajú žiadnu 

predlohu štruktúrovaného  pohovoru, navrhnem tomuto podniku kroky a štruktúru 

pohovoru, ktorý môže podniku slúžiť ako oporný bod pri vykonávaní personálneho 

auditu. 

Pred každým uskutočnením personálneho auditu je vhodné previesť dotazníkové 

šetrenie, pomocou ktorého hodnotiteľ získa poznatky, postoje a názory hodnotených 

zamestnancov. Pretože proces personálneho auditu je časovo a organizačne veľmi 

náročný proces a vyžaduje si dlhšiu časovú prípravu na zaistenie všetkých 

organizačných náležitostí, rozhodla som sa, že navrhnem OZ Čadca štruktúru 

dotazníku, ktorý následne môže byť použitý pred vykonaním personálneho auditu. 

Tento dotazník bude anonymný a bude slúžiť na získanie všeobecných informácií, ktoré 

môžu hrať dôležitú rolu pri následnom personálnom audite.  

Keďže je personálny audit rozsiahly proces s množstvom získaných informácií 

a výsledkov, zameriam sa v mojej diplomovej práci hlavne na efektívne hodnotenie 
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zamestnancov, ktoré v OZ Čadca chýba. Všetky mnou navrhnuté riešenia a kroky 

odovzdám riaditeľovi a personálnej pracovníčke OZ Čadca a ich implementácia bude 

v rukách kompetentných osôb.  
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4. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

 

Pre spracovanie mojej diplomovej práce som si vybrala štátny podnik 

Lesy SR a to konkrétne Odštepný závod Čadca. 

 

4.1 Základné informácie o š.p. Lesy SR 

Štátny podnik Lesy SR vznikol rozhodnutím ministerstva pôdohospodárstva 

o splynutí štátnych lesných podnikov na Slovensku, t.j. Lesov Bratislava, Košice, 

Prešov  Trenčín, Stredoslovenských lesov a štátnych podnikov Žilina, Banská Bystrica 

a Semenársko-šľachtiteľského podniku Liptovský Hrádok. Deň vzniku š.p. Lesy SR sa 

datuje na 1. 7. 1999.  

Hlavnou úlohou podniku je spravovať lesný a iný majetok vo vlastníctve Slovenskej 

republiky.  Realizuje vyvážené plnenie všetkých funkcií lesa a trvalo udržateľné 

využívanie hmotných a nehmotných produktov i služieb poskytovaných lesom. 

Prvoradým cieľom činností štátneho podniku Lesy SR je však zabezpečenie trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov vo vlastníctve štátu a ostatných užívateľov lesov 

tak, aby sa zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov 

hospodárenia.  

V zmysle obchodného zákonníka je tento podnik hospodárskou organizáciou 

s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou a obchodom. 

Podnik je oprávnený poskytovať práce, služby a ďalšie činnosti, ktorých cieľom je 

získanie finančných prostriedkov. Vďaka uspokojovaniu verejnoprospešných záujmov 

získal podnik štatút prirodzeného monopolu v rámci Slovenskej republiky.  

 

4.2 Víza a poslanie podniku 

Vízia podniku 

„Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý zabezpečí 

proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí lesný majetok 

štátu.“ 
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Poslanie podniku  

„Svojou činnosťou chceme zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj lesa, pracovať 

v prospech celej spoločnosti, pri rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, 

tradícií lesníctva a dlhodobej prosperity podniku.“ 

 

Poslanie kódexu etického správania 

Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa štátneho 

podniku Lesy SR a jeho zamestnancov vo vnútri organizácie, medzi zamestnancami na 

jednotlivých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – obchodným 

partnerom, občianskym združeniam, záujmovým skupinám, predstaviteľom štátnej 

a verejnej správy a všetkým občanom Slovenskej republiky. Taktiež je prejavom 

zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávnych a obchodných vzťahov.  

 

4.3 Organizačná štruktúra 

 

Organizačnú štruktúru štátneho podniku Lesy SR tvorí 26 odštepných závodov a 3 

špecializované. Názorne nám to zobrazuje tabuľka 4.1. 

 

Tab. 4. 1 Organizačná štruktúra štátneho podniku Lesy SR 

Forma  Počet 

Odštepné závody 26 + 3 

Lesné správy  147 

Lesné obvody 965 

Expedičné sklady  71 

Špecializované a ostatné strediská 27 

Lesné hospodárske obvody 24 

Účelové zariadenia  3 

Zdroj: výročná správa š.p. Lesy SR za rok 2010  
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K podniku ďalej patrí niekoľko lesných správ, lesné obvody, expedičné sklady, 

strediská a účelové zariadenia. Ich počet môžeme vidieť v tabuľke 4.1. Organizačnú 

štruktúru generálneho riaditeľstva so sídlom v Banskej Bystrici môžeme vidieť 

v prílohe č. 1. Orgánmi štátneho podniku boli v roku 2010 generálny riaditeľ a dozorná 

rada. 

 

4.3.1 Odštepné závody 

Odštepné lesné závody zabezpečujú operatívnu správu im zvereného lesného 

a ostatného majetku. Zameriavajú sa hlavne na pestovateľskú činnosť, plánovanú ťažbu 

dreva, ochranu lesa, biologické práce a zhodnocovanie ostatných produktov lesa.  

 

4.4 Ľudské zdroje 

 

Štátny podnik Lesy SR venuje, v rámci strategického riadenia ľudských zdrojov, 

veľkú pozornosť starostlivosti o zamestnancov, ich odbornému a osobnému rozvoju 

a pomocou profesionálneho riadenia ľudských zdrojov rozvíja tvorivý a pracovný 

potenciál zamestnancov, s cieľom dosiahnutia podnikových cieľov. Firemnú kultúru 

dotvára etický kódex, ktorý bol prijatý v roku 2005 a je platný pre všetkých 

zamestnancov. V rámci konštruktívnej spolupráce bola podpísaná tiež kolektívna 

zmluva na ročné obdobie, ktorá priniesla zmeny v mzdovej oblasti a bola kompromisom 

medzi požiadavkami zamestnancov a možnosťami zamestnávateľa. Podpornými 

piliermi, pre spokojnosť zamestnancov a ich motiváciu, je mzda, možnosť odborného 

rastu a podpora sociálnych aktivít. 

Pre úspešné fungovanie š.p. Lesy SR v meniacich sa podmienkach trhu a meniacich 

sa environmentálnych podmienkach, aj napriek nepriaznivým ekonomickým vplyvom 

a doznievajúcej hospodárskej kríze si podnik uvedomuje, aké dôležité je disponovať 

kvalitným ľudským kapitálom, schopným efektívne pracovať. Práve preto sa podnik 

snaží vytvárať vhodné podmienky ako pre profesionálny a osobný rozvoj, tak aj pre 

oblasť sociálnych benefitov. Vďaka tomu sa mu darí udržiavať si postavenie 

zodpovedného zamestnávateľa v prostredí slovenského lesníctva. 
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V nasledujúcej tabuľke 4.2 môžeme vidieť ako sa menil počet zamestnancov 

v štátnom podniku Lesy SR. Vývoj zachytáva obdobie rokov 2005-2010.  

 

Tab. 4. 2 Vývoj počtu zamestnancov v š.p. Lesy SR za obdobie 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

THZ 2911 2797 2831 2815 2557 2443 

„R“ 2559 1881 1782 1744 1438 1181 

Spolu 5470 4678 4613 4559 3995 3624 

Zdroj: Výročné správy š. p. Lesy SR, dostupné na www.lesy.sk (údaje za roky 2011 a 2012 ešte nie sú 
dostupné). 

 

V tabuľke 4.2 môžeme vidieť, že počet zamestnancov š.p. Lesy SR sa neustále 

znižoval. Zistené skutočnosti som tiež graficky spracovala. 

 

Graf 4. 1 Vývoj počtu zamestnancov v š.p. Lesy SR za obdobie 2005-2010 
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Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných materiálov OZ Čadca 

http://www.lesy.sk/
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Ako môžeme v grafe 4.1 vidieť, počet zamestnancov v š.p. Lesy SR sa neustále 

znižuje. Výraznejší pokles bol zaznamenaný v rokoch 2009 a 2010 a tento pokles bol 

spôsobený najmä hospodárskou krízou, ktorá zasiahla aj odvetvie lesníctva.  

 

4.5 Personálny program štátneho podniku Lesy SR 

 

Personálny program ako nástroj personálnej politiky  má tieto ciele a úlohy:  

– zabezpečenie optimálnej štruktúry zamestnancov za účelom vykonania 

plánovaných prác vo všetkých činnostiach v pracovnom pomere na dobu určitú a 

dobu neurčitú, 

– zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov za účelom zvládnutia stanovených 

úloh organizácie, 

– zabezpečenie plnenia časti plánovaných úloh podniku prostredníctvom 

podnikateľských subjektov v lesníckych činnostiach, špecializovaných firiem a 

využívaním ponukových možností príslušných úradov práce, 

– zabezpečovanie kontinuálneho obsadzovania uvoľnených funkčných miest THZ 

na všetkých organizačných úrovniach podľa systematizácie miest THZ s 

uplatňovaním preferencie výkonnosti, odbornosti, mravnej bezúhonnosti, 

perspektívnosti, 

– zabezpečenie potrebného vzdelávania zamestnancov rôznymi formami štúdia, 

požadovanými kvalifikačnými kurzami a školeniami, 

– zabezpečovanie výkonu personálnej práce, v súlade s platnými pracovnoprávnymi 

normami a platnou Kolektívnou zmluvou, 

– vedenie kompletnej personálnej evidencie a osobných spisov zamestnancov so 

zabezpečovaním nedotknuteľnosti osobných údajov zamestnanca, 

– optimálne rozdelenie kompetencií v personálnych činnostiach podľa vertikálnej 

organizačnej štruktúry podniku. 
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4.6 Proces hodnotenia zamestnancov v š.p. Lesy SR 

 

Hodnotenie zamestnanca vykonáva priamy nadriadený za účasti personalistu. Za 

vykonanie a úspešný priebeh hodnotiaceho procesu sú na svojej organizačnej úrovni 

zodpovední všetci vedúci zamestnanci, ktorí hodnotenie vykonávajú. Za bezproblémový 

priebeh hodnotiaceho pohovoru sú zodpovední tak hodnotiaci, ako aj hodnotení. Vedúci 

organizačných jednotiek oboznámia všetkých THZ o potrebe a priebehu hodnotiaceho 

procesu na pracovných poradách. 

Základom hodnotenia zamestnancov je voľba a určenie kritérií na hodnotenie 

zamestnancov. K tomu je nevyhnutné zvoliť metódu, postup pre prácu s kritériami a 

určiť podmienky, za ktorých má byť použitá. Pred samotným určením konkrétnej 

metódy a stanovením príslušných kritérií, je potrebné zvážiť použiteľnosť metódy 

hodnotenia v podmienkach štátneho podniku Lesy SR v nadväznosti na štruktúru 

zamestnancov a výkon príslušných činností. 

Pri vykonávaní personálneho auditu sú osobitne hodnotení zamestnanci, ktorí 

zastávajú nemanažérske pozície a osobitne zamestnanci na manažérskych pozíciách.  

Za manažérske pozície sa pre potreby personálneho auditu považujú nasledovné 

funkčné miesta: 

Na generálnom riaditeľstve 

• generálny riaditeľ, riaditelia úsekov, asistent generálneho riaditeľstva, vedúci odborov, 

vedúci stredísk, vedúci odborný referent a špecialista. 

Na odštepných závodoch 

• vedúci odborný referent – personalista, riaditeľ OZ, námestníci riaditeľa OZ,  vedúci 

lesných správ a vedúci stredísk. 

 

4.7 Odštepný závod Čadca 

Svoju diplomovú prácu som smerovala na konkrétny úsek podniku Lesy SR,  a to na 

odštepný závod Čadca. Územie dnešného OZ bolo formované na základe socializácie 
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triedneho bohatstva podľa Vyhlášky 105/1946 Zb. z prevzatých konfiškátov a 

vykupovaných majetkov, prevzatím mestských a obecných lesov do socialistického 

sektoru. Súčasná územná pôsobnosť OZ sa datuje od zlúčenia bývalých lesných 

závodov Čadca a Krásno nad Kysucou, ku ktorému došlo 1. 7. 1991. K zmene sídla 

závodu došlo 1. 1. 1992.  

V súčasnej dobe existuje už len OZ Čadca, ktorý spravuje 6 lesných správ a to: LS 

Makov, LS Povina, LS Turzovka, LS Stará Bystrica, LS Nová bystrica a LS Oščadnica 

a k tomu ešte 3 expedičné sklady: ES Turzovka, ES Kanále a ES Oščadnica. 

 

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť ako sa vyvíjal počet zamestnancov v OZ Čadca.  

 

Tab. 4. 3 Vývoj počtu zamestnancov v OZ Čadca za obdobie 2006 - 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

THZ 85 87 80 78 81 84 

„R“ 29 30 31 27 24 24 

Spolu 114 117 111 105 105 108 

Zdroj: interné materiály OZ Čadca 

 

Rok 2007 bol pre OZ Čadca pomerne priaznivým rokom. Počet zamestnancov sa 

v tomto roku zvýšil o 3, z toho 2 zamestnanci pribudli do kategórie THZ a 1 

zamestnanec do kategórie „R“.  

Nasledujúce roky 2008 a 2009 už neboli pre podnik tak priaznivé. Počet 

zamestnancov sa začal znižovať nielen v dôsledku vznikajúcej hospodárskej krízy, ale 

najmä v dôsledku odchodu niektorých zamestnancov do predčasného starobného 

dôchodku.  

V roku 2010 sa situácia stabilizovala a celkový počet zamestnancov sa oproti 

predošlému roku nezmenil.  
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V minulom roku, roku 2011, OZ Čadca dokonca zaznamenal zvýšenie počtu 

zamestnancov. Dôvodom bolo vytvorenie nových pracovných pozícií v kategórií THZ. 

Pre lepšie zobrazenie počtu zamestnancov v OZ Čadca som údaje spracovala aj 

graficky: 

 

Graf 4. 2 Vývoj počtu zamestnancov v OZ Čadca za obdobie 2006-2011 
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Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných materiálov OZ Čadca 

 

Nasledujúci graf 4.3 nám zobrazuje mieru počtu mužov a žien spomedzi THZ 

v Odštepnom závode Čadca k 31. 3. 2012. 

 

Graf 4. 3 Počet mužov a žien medzi THZ v OZ Čadca 
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Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných materiálov OZ Čadca  

 

Z grafu 4.3 vyplýva, že 81 % z celkového počtu THZ tvoria muži a len 19 % tvoria ženy.. 

Môžeme teda tvrdiť, že oblasť lesníctva je viac mužskou ako ženskou záležitosťou. Potvrdzuje 
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to aj výročná správa š.p. Lesy SR z roku 2010, kde z celkového počtu THZ pracujúcich 

celoplošne u š.p. Lesy SR je 83 % mužov a 17 % žien. 

Vekové zastúpenie zamestnancov v OZ Čadca je rôznorodé. Zobrazuje nám to graf č.4.4. 

 

Graf 4. 4 Vekové zastúpenie technicko-hospodárskych zamestnancov 
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 Zdroj: vlastné spracovanie podľa interných informácií OZ Čadca 

 

Ako môžeme v grafe 4.4 vidieť, v OZ Čadca sú v kategórií THZ zastúpené všetky 

vekové kategórie. Štátny podnik Lesy SR dáva možnosť sa zamestnať ako mladým 

ľudom, tak aj vyšším vekovým kategóriám. Podnik sa radí medzi tzv. „rodinné 

podniky“, kde veľká časť zamestnaných zostáva od svojho nástupu do zamestnania až 

po odchod do starobného dôchodku. 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

5. PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

Hodnotenie zamestnancov by malo byť v š.p. Lesy SR realizované každých 5 rokov. 

Vzhľadom na fakt, že toto hodnotenie zamestnancov bolo v OZ Čadca realizované 

v roku 2001 a potom v roku 2006 a odvtedy, z doposiaľ nezistených dôvodov, sa už 

žiadne hodnotenie zamestnancov ani personálny audit neuskutočnili, rozhodla som sa 

vypracovať návrh na efektívne prevedenie hodnotenia zamestnancov a následne, 

pomocou tejto metódy  realizovať personálny audit. Praktická časť diplomovej práce sa 

preto zameriava na návrh kritérií pre hodnotenie zamestnancov štátneho podniku Lesy 

SR, Odštepný závod Čadca a vypracovanie metód k následnému prevedeniu 

personálneho auditu. 

Posledné hodnotenie zamestnancov v roku 2006 bolo prevedené pomocou 

vypracovania záznamového listu „Pracovné hodnotenie“, ktorý vyplnil priamy 

nadriadený hodnoteného zamestnanca a pomocou prílohy „Záznamový hárok pre 

hodnoteného zamestnanca“, ktorý vypracoval hodnotený zamestnanec pred samotným 

hodnotením a slúžil hodnotiteľovi k lepšiemu poznaniu hodnôt, postojov a názorov 

hodnoteného (oba tieto dokumenty sú vložené v prílohe 3 a 4).  

Pre pracovné hodnotenie bola vybratá ako optimálna metóda hodnotenia technicko-

hospodárskych zamestnancov analytická bodová metóda hodnotenia pracovnej 

výkonnosti, zodpovednosti, schopností, predpokladov, vlastností, úrovne riadenia a 

výsledkov pracovného kolektívu - v zmysle stanovených kritérií a ich váhy vyjadrených 

v príslušných  bodových hodnotách. Táto metóda sa zdá byť veľmi efektívna, prehľadná 

a poskytuje takmer všetky potrebné informácie. Preto som sa túto metódu rozhodla 

využiť aj vo svojej praktickej časti diplomovej práce. Niektoré jej časti som však 

rozšírila a viac špecifikovala, aby boli zrozumiteľné a pochopiteľné pre každého 

hodnotiteľa a aby nepôsobili zavádzajúco.  

Mnou vybrané kritéria hodnotenia som detailne rozpracovala a následne ich 

aplikovala v praxi pri realizovaní  hodnotenia zamestnancov v OZ Čadca. Výsledky boli 

následne graficky aj slovne spracované. 
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5.1 Analytická bodová metóda hodnotenia 

 

Táto metóda bola využitá pri hodnotení zamestnancov OZ Čadca. 

 

5.1.1 Kritéria hodnotenia zamestnancov a ich bodové hodnoty 

V nasledujúcej časti budú uvedené najdôležitejšie kritéria, ktoré by sa pri hodnotení 

zamestnancov mali zohľadniť. Každé kritérium je detailne rozpracované do 5 možností 

od najlepšieho po najhoršie a týmto možnostiam je priradená bodová hodnota.  

Nadriadený zamestnanec (hodnotiteľ) následné vyberie v každom hodnotiacom 

kritériu jednu možnosť, ktorá podľa neho objektívne odpovedá zamestnancovej 

kvalifikácií. Kritéria sú rozdelené do 2 častí: kritéria spoločné pre všetkých 

zamestnancov a kritéria pre zamestnancov na manažérskych pozíciách.   

 

I. Kritéria spoločné pre všetkých zamestnancov: 

 

KRITÉRIUM 1: 

Kvalita a množstvo vykonanej práce vyplývajúcej z pracovnej náplne zamestnanca 

40 bodov kvalita výborná, práca je prevedená bez chýb, množstvo vykonanej práce 

výrazne prevyšuje priemer, 

30 bodov kvalita práce dobrá, s občasnými nie tak podstatnými chybami, množstvo 

práce prevyšuje priemer, 

20 bodov kvalita práce je uspokojivá, výnimočne sa vyskytnú závažné chyby, 

pracovný výkon je štandardný, 

10 bodov kvalita práce je na hranici prijateľnosti, pracovný výkon je často 

podpriemerný, 

0 bodov kvalita práce je úplne neuspokojivá a výkon je vždy pod určeným 

priemerom. 
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KRITÉRIUM 2: 

Pracovná iniciatíva, angažovanosť a disciplinovanosť 

8 bodov zamestnanec je mimoriadne iniciatívny, vždy spoľahlivý, často sa 

podieľa na vytváraní nových nápadov, nepotrebuje ani nevyžaduje 

kontrolu nadriadeného, 

6 bodov zamestnanec iniciatívne, samostatne a úspešne rieši pracovné situácie, je 

spoľahlivý, len vo výnimočných prípadoch nedodrží termíny, ale včas si 

vyžiada ich predĺženie, 

4 body zamestnanec plní pokyny, len ak ich dostane príkazom, nie vždy dodrží 

termíny, musí byť z času na čas kontrolovaný, 

2 body zamestnanec je málo spoľahlivý, vo veľa veciach nedôsledný a potrebuje  

kontrolu, len veľmi zriedka sa angažuje pri tvorení nových nápadov 

a myšlienok, 

0 bodov zamestnanec je nespoľahlivý, nedisciplinovaný, nepodieľa sa na 

vytváraní nových nápadov, nikdy nedodrží termíny. 

 

KRITÉRIUM 3: 

Adaptabilnosť a flexibilita 

8 bodov zamestnanec sa dokáže veľmi rýchlo prispôsobiť akýmkoľvek zmenám 

týkajúcich sa práce alebo pracovného prostredia, 

6 bodov zamestnanec sa dokáže zmenám prispôsobiť bez väčších problémov, 

4 body zamestnanec sa zmenám prispôsobí po krátkej časovej dobe, 

2 body zamestnanec je ochotný prispôsobiť sa zmenám, ale trvá mu to dlhšie 

časové obdobie, 

0 bodov zamestnanec má problémy s prispôsobovaním sa zmenám v pracovnom 

prostredí, nie je schopný ani ochotný sa zmenám prispôsobiť. 
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KRITÉRIUM 4: 

Komunikatívnosť 

8 bodov zamestnanec má výbornú komunikačnú schopnosť, či už ústnou, alebo 

písomnou formou, vyjadruje sa presne, jasne a zreteľne, 

6 bodov komunikačná schopnosť zamestnanca je presná a zreteľná, len zriedkavo 

nájdeme u neho chyby v komunikácií, 

4 body zamestnanec sa nie vždy vyjadruje presne a zreteľne, častejšie u neho 

nájdeme chyby, ktoré však nenarúšajú pracovný chod, 

2 body zamestnanec má časté problémy s komunikáciou, 

0 bodov zamestnanec sa nevie jasne a zreteľne vyjadrovať, má veľké problémy 

s komunikáciou. 

 

KRITÉRIUM 5: 

Aktivita v osobnom rozvoji a vo vzťahu k podriadeným zamestnancom 

8 bodov zamestnancovi mimoriadne záleží ako na vlastnom rozvoji, tak aj na 

rozvoji jeho podriadených a aktívne a systematicky ho podporuje, 

6 bodov zamestnanec sa zaujíma o svoj rozvoj a rozvoj jeho podriadených 

adekvátne k svojmu postaveniu v podniku, 

4 body zamestnanec javí len priemerný záujem o svoj rozvoj a rozvoj jeho 

podriadených, 

2 body zamestnanec sa veľmi málo zaujíma o svoj rozvoj a rozvoj podriadených 

zabezpečuje len sporadicky, 

0 bodov zamestnanec sa nezaujíma o svoj vlastný rozvoj ani o rozvoj jeho 

podriadených. 
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KRITÉRIUM 6: 

Podiel osobnostných prvkov vo vzťahu k plneniu úloh 

8 bodov zamestnanec disponuje mnohými pozitívnymi osobnostnými prvkami, 

ktoré plne uplatňuje pri plnení pracovných úloh a pozitívne nimi 

ovplyvňuje kolektív, 

6 bodov zamestnanec uplatňuje pri vykonávaní práce svoje pozitívne osobnostné 

prvky, 

4 body zamestnanec disponuje pozitívnymi osobnostnými prvkami, ale využíva 

ich len zriedka, 

2 body u zamestnanca vnímame len veľmi málo pozitívnych osobnostných 

prvkov, ktoré takmer nevyužíva, 

0 bodov zamestnanec disponuje len takými osobnostnými prvkami, ktoré 

nedokážu  pozitívne ovplyvniť úlohy, ktoré má plniť. 

 

KRITÉRIUM 7: 

Úroveň využívania získaných vedomostí a skúseností 

8 bodov zamestnanec v plnej miere využíva pri výkone svojej práce všetky 

získané skúsenosti a vedomosti, 

6 bodov zamestnanec využíva získané skúsenosti a vedomosti pomerne často, 

hlavne pri činnostiach, ktoré si to vyžadujú, 

4 body zamestnanec sa snaží využívať svoje skúsenosti a vedomosti pri výkone 

práce ak je to potrebné, 

2 body zamestnanec len málo využíva svoje skúsenosti a vedomosti, 

0 bodov zamestnanec takmer vôbec nevyužíva svoje skúsenosti a vedomosti. 
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KRITÉRIUM 8: 

Správanie sa na pracovisku a dodržiavanie predpisov 

4 body zamestnanec sa na pracovisku chová disciplinovane, dodržuje základné 

bezpečnostné predpisy, riadi sa etickým kódexom a vytvára okolo seba 

pozitívnu atmosféru, 

3 body zamestnanec sa riadi všetkými nariadeniami a predpismi, ktoré sú 

stanovené pre dané pracovisko, 

2 body zamestnanec nie vždy dodržuje všetky nariadenia a predpisy, ale jeho 

správanie nijako nenarúša pracovnú klímu, 

1 bod zamestnanec dodržuje len tie predpisy a nariadenia, ktoré sú podľa neho 

dôležité, 

0 bodov zamestnanec má problémy s dodržiavaním predpisov a nariadení, ktoré 

stanovil podnik. 

 

KRITÉRIUM 9: 

Cieľavedomosť a vytrvalosť 

4 body zamestnanec je vždy vytrvalý, priebojný a ide za svojím cieľom za 

každých okolností, 

3 body zamestnanec je cieľavedomý, ale nie vždy sa mu podarí dotiahnuť veci 

„do konca“, 

2 body zamestnanec si stanoví ciele, ale nebojuje za ich naplnenie, 

1bod zamestnanec si len zriedka stanovuje ciele a snaží sa o ich naplnenie, 

0 bodov zamestnanec nie je cieľavedomý a vytrvalý pri plnení svojich 

pracovných úloh.  
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KRITÉRIUM 10: 

Schopnosť riešiť problémy 

4 body zamestnanec dokáže vždy rýchlo a profesionálne vyriešiť akýkoľvek 

problém vzniknutý na pracovisku, 

3 body zamestnanec dokáže vyriešiť problémy, ale niekedy mu to trvá dlhšie, 

2 body zamestnanec sa snaží vyriešiť každý problém vzniknutý na pracovisku, 

ale nie vždy sa mu to podarí, zväčša potrebuje pomoc kolegov, 

1 bod zamestnanec len málokedy dokáže vyriešiť nejaký problém súvisiaci 

s jeho pracovnou úlohou, 

0 bodov zamestnanec má veľké problémy s riešením problémov na pracovisku. 

 

II. Kritéria hodnotenia zamestnancov na MANAŽERSKÝCH pozíciách: 

KRITÉRIUM 11: 

Organizačné a riadiace schopnosti 

12 bodov zamestnanec je vynikajúci organizátor, má výborné schopností riadiť 

ľudí, pracuje s rozhľadom, premyslene, efektívne, vie vynikajúco 

kooperovať s ostatnými útvarmi a zamestnancami, 

9 bodov zamestnanec je dobrý organizátor, vie nasmerovať zamestnancov k tomu, 

aby bol splnený cieľ, dokáže zrealizovať úlohy a zabezpečiť kooperáciu, 

6 bodov zamestnanec má priemerné organizačné a riadiace schopností, pridržiava 

sa „zabehnutých koľají“, nerád niečo mení, primerane kooperuje 

s ostatnými útvarmi a zamestnancami, 

3 body zamestnanec má značné problémy s organizáciou, riadením 

a kooperáciou pracovných činností, 

0 bodov zamestnanec nedokáže riadiť, organizovať ani kooperovať s ostatnými 

útvarmi v podniku. 
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KRITÉRUIM 12: 

Koučovanie a motivovanie 

8 bodov zamestnanec vždy vytvára pre svojich podriadených ciele, ktoré sú 

splniteľné a pomocou svojho tímového ducha ich motivuje a nabáda 

k väčšiemu výkonu, 

6 bodov zamestnanec objektívne rozdeľuje pracovné úlohy, ku každému 

podriadenému pristupuje rovnako a snaží sa motivovať k splneniu 

cieľov, 

4 body  zamestnanec nie vždy adekvátne rozdeľuje pracovné úlohy, ale dokáže 

svojich podriadených motivovať, 

2body zamestnanec sa snaží o objektívne rozdelenie pracovných úloh svojim 

podriadeným, ale nedokáže ich motivovať k výkonu, 

0 bodov zamestnanec nerozdeľuje úlohy objektívne a nedokáže zabezpečiť ich 

splnenie. 

 

5.1.2 Klasifikácia výsledkov hodnotenia 

 

Výsledkom hodnotenia sú číselné súčty získaných bodov v jednotlivých kritériách. 

Možnosť získaného počtu bodov je: 

0 – 120 bodov zamestnanci na manažérskych pozíciách 

0 – 100 bodov ostatní zamestnanci 

 

K dosiahnutému počtu bodov je priradené aj slovné vyjadrenie. Slovné vyjadrenia, 

priradené ku každému bodovému intervalu, nájdeme v tabuľke 5.1. 
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Tab. 5. 1 Klasifikácia výsledkov hodnotenia 

SLOVNÉ 

HODNOTENIE 

POČET BODOV 

manažérske pozície ostatné pozície 

výborné 120 - 101 100 - 81 

dobré 100 - 81 80 - 61 

uspokojivé 80 - 61 60 - 41 

málo uspokojivé 60 - 31 40 - 21 

neuspokojivé 30 - 0 20 - 0 

Zdroj: interné materiály OZ Čadca 

 

Takto navrhnutá a rozpracovaná analytická bodová metóda bola následne použitá pri 

hodnotení zamestnancov v OZ Čadca. Do procesu hodnotenia bolo začlenených 18 

technicko-hospodárskych zamestnancov OZ Čadca, z toho 6 zamestnancov na 

manažérskych pozíciách a 12 zamestnancov na nemanažérskych pozíciách. Zamestnanci 

kategórie „R“ do procesu hodnotenia zapojení neboli. Zamestnancov na manažérskych 

pozíciách hodnotil riaditeľ OZ Čadca a zamestnancov na nemanažérskych pozíciách 

hodnotil riaditeľ OZ Čadca a taktiež ich bezprostredný nadriadený. 

 

5.1.3 Výsledky hodnotenia zamestnancov na manažérskych pozíciách 

Ako už bolo spomenuté, na odštepnom závode Čadca bolo hodnotených 6 

zamestnancov zastávajúcich manažérske pozície. Títo zamestnanci boli vybraní 

náhodne riaditeľom OZ Čadca a vzhľadom na platný zákon 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov sú namiesto mien a osobných údajov použité len ich poradové čísla. 

Počet hodnotiacich kritérií bol 12 a zamestnanci mohli dosiahnuť bodovú škálu:  

0 – 120 bodov. 

Výsledky hodnotenia, dané mi k dispozícií som následne graficky spracovala.  
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Nasledujúci graf 5.1 nám ukazuje aké bodové ohodnotenie dostali jednotliví 

zamestnanci na manažérskych pozíciách: 

Graf 5. 1 Bodové ohodnotenie jednotlivých zamestnancov na manažérskych 

pozíciách 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ako môžeme v grafe 5.1 vidieť, zamestnanci na manažérskych pozíciách dosiahli 

bodové ohodnotenie od 108 bodov po 114 bodov. Vzhľadom na fakt, že všetci testovaní 

zamestnanci na manažérskych pozíciách boli mužského pohlavia, nie je možné 

porovnať dosiahnuté bodové ohodnotenie mužov a žien.  

 

5.1.4 Výsledky hodnotenia ostatných zamestnancov na nemanažérskych 

pozíciách 

 

Ďalej bolo v OZ Čadca hodnotených 12 zamestnancov na nemanažérskych 

pozíciách. Títo zamestnanci boli náhodne vybraní riaditeľom OZ Čadca. Hodnotenie 

vykonával ako riaditeľ OZ Čadca, tak bezprostredný nadriadený každého hodnoteného 

zamestnanca. Hodnotenie nadriadeným bolo pridané z dôvodu získania objektívnejších 

výsledkov, pretože zdieľam názor, že bezprostredný nadriadený dokáže ohodnotiť 
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svojho podriadeného objektívnejšie, keďže lepšie pozná jeho výkonnosť, vlastnosti, 

zodpovednosť k práci a jeho osobité schopnosti ako samotný riaditeľ OZ. Výsledky 

dané mi k dispozícií som následne spracovala a graficky vyhodnotila. 

V grafe 5.2 môžeme vidieť bodové ohodnotenie jednotlivých zamestnancov na 

nemanažérskych pozíciách, hodnotených jednak riaditeľom OZ a jednak 

bezprostredným nadriadeným. Počet hodnotiacich kritérií bol 10 a zamestnanci mohli 

dosiahnuť škálu bodov: 0-100 bodov.  

 

Graf 5. 2 Bodové hodnotenie jednotlivých zamestnancov na nemanažérskych 

pozíciách 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Priemerné bodové hodnotenie zamestnancov na nemanažérskych pozíciách 

hodnotených riaditeľom OZ je 84,3 bodov. Priemerné bodové ohodnodnotenie tých 

istých zamestnancov, ale hodnotených priamym nadriadeným je 79 bodov. Názorne 

nám to ukazuje aj nasledujúci graf 5.3. 
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Graf 5. 3 Priemerné bodové ohodnotenie všetkých zamestnancov na 

nemanažérskych pozíciách 
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Graf 5.3 nám potvrdzuje názor, že hodnotenie zamestnancov riaditeľom OZ nie je 

také objektívne ako hodnotenie bezprostredným nadriadeným. V priemere sa 

hodnotenie riaditeľa OZ líši od hodnotenia bezprostredného nadriadeného o 5,3 bodov.  

Hodnotenia zamestnancov na nemanažérskych pozíciách sa zúčastnilo 6 mužov a 6 

žien. Ak by sme si hodnotenie zamestnancov rozdelili do kategórií „hodnotenie mužov“ 

a „hodnotenie žien“, dospeli by sme k výsledkom, ktoré nám zobrazuje graf 5.4. 

 

Graf 5. 4 Priemerné ohodnotenie mužov a žien na nemanažérskych pozíciách 
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Z grafu vyplýva, že väčšie priemerné bodové ohodnotenie dostali muži ako ženy, ale 

rozdiel je len nepatrný: 1,8 bodov. Môžeme teda usúdiť, že hodnotenie mužov a žien je 

v OZ Čadca na pomerne rovnakej úrovni. 

 

5.1.5 Klasifikácia získaných výsledkov 

Nakoniec sa dostávame ku klasifikácií výsledkov. Ako bolo uvedené v tabuľke 5.1, 

každý bodový interval má svoje slovné ohodnotenie. Slovné hodnotenie môže mať 

nasledujúcu podobu: neuspokojivé, málo uspokojivé, uspokojivé, dobré, výborné. 

Klasifikácia výsledkov je rozdelená na dve časti: klasifikácia výsledkov hodnotenia 

zamestnancov na manažérskych pozíciách a klasifikácia výsledkov zamestnancov na 

nemanažérskych pozíciách.  

Manažérske pozície 

Nasledujúca tabuľka 5.2 nám zobrazuje, aký počet zamestnancov dostalo jednotlivé 

slovné ohodnotenie.  

 

Tab. 5. 2 Slovné hodnotenie zamestnancov na manažérskych pozíciách 

slovné ohodnotenie počet zamestnancov 

výborné 6 

dobré 0 

uspokojivé 0 

málo uspokojivé 0 

neuspokojivé 0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Počet hodnotených zamestnancov bol v tomto prípade 6 a bodová škála mala rozsah 

0-120 bodov. Všetci zamestnanci na manažérskych pozíciách boli hodnotení riaditeľom 

OZ Čadca a výsledky hodnotenia sa pohybovali v rozmedzí 108 – 114 bodov. To 

znamená, že hodnotenie všetkých zamestnancov na manažérskych pozíciách je slovne 
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vyjadrené ako „výborné“, čo nám umožňuje vidieť aj tabuľka 5.2. Z toho vyplýva, že 

riaditeľ OZ Čadca je s týmito zamestnancami spokojný,  sú pracovití a dôsledne plnia 

svoje pracovné povinnosti. 

Nemanažérske pozície 

Klasifikácia nemanažérskych pozícií bola rozdelená do 2 častí, a to: zamestnanci, 

ktorí boli hodnotení riaditeľom OZ Čadca a zamestnanci, ktorí boli hodnotení 

bezprostredným nadriadeným. V nasledujúcej tabuľke 5.3 môžeme vidieť aký počet 

zamestnancov dostal jednotlivé slovné ohodnotenie. 

 

Tab. 5. 3 Slovné hodnotenie zamestnancov na nemanažérskych pozíciách 

SLOVNÉ 

OHODNOTENIE 

POČET BODOV 

hodnotenie riaditeľom OZ hodnotenie nadriadeným 

výborné 7 6 

dobré 5 6 

uspokojivé 0 0 

málo uspokojivé 0 0 

neuspokojivé 0 0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ak porovnáme počet zamestnancov hodnotených riaditeľom OZ a bezprostredným 

nadriadeným a ich slovné vyjadrenie, vidíme len nepatrný rozdiel. Z hodnotenia 

riaditeľom OZ vyplýva, že 7 zamestnancov dostalo slovné ohodnotenie „výborné“ a 5 

zamestnancov dostalo slovné vyjadrenie „dobré“. Pri hodnotení bezprostredným 

nadriadeným 6 zamestnancov dostalo slovné hodnotenie „výborné“ a 6 zamestnancov 

slovné ohodnotenie „dobré“. 
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5.1.6 Kritické faktory hodnotenia 

 

Keďže hodnotenie zamestnancov na manažérskych pozíciách bolo klasifikované ako 

„výborné“, uviedla som v nasledujúcej časti kritické faktory hodnotenia len 

u zamestnancov na nemanažérskych pozíciách.  Kritéria hodnotenia, pri ktorých 

zamestnanci na nemanažérskych pozíciách strácali najviac bodov boli hlavne: 

adaptabilnosť a flexibilita, aktivita v osobnom rozvoji a cieľavedomosť a vytrvalosť. 

Zobrazuje nám to následujúca tabuľka 

 

Tab. 5. 4 Počet dosiahnutých bodov v jednotlivých kritériách 

hodnotiace 

kritérium 

počet dosiahnutých 

bodov 

počet stratených 

bodov 

celkový možný 

počet bodov 

1. 410 70 480 

2. 80 16 96 

3. 62 34 96 

4. 82 14 96 

5. 54 42 96 

6. 78 18 96 

7. 80 16 96 

8. 36 12 48 

9. 28 20 48 

10. 38 10 48 

Zdroj: vlastné spracovanie 

   

Kritéria som následne, pre lepšie porovnanie dosiahnutých a stratených bodov, 

rozdelila do 3 častí: 

1. kritérium 

2.-7. kritérium 

8.-10. kritérium 
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Každú z týchto 3 častí som následne graficky a slovne vyhodnotila. Ku každému 

z uvedených kritérií je priradený počet získaných a počet stratených bodov. Takto 

spracované vyhodnotenie počtu bodov umožňuje ľahšie nájsť kritické faktory 

hodnotenia. 

 

1. kritérium: 

V prvom kritériu mohli zamestnanci na nemanažérskych pozíciách získať body 

v intervale 0 – 40 bodov. Celkový možný získaný počet bodov u tohto kritéria bol 480 

bodov, pretože sa hodnotenia účastnilo 12 zamestnancov. Nasledujúci graf 5.5 nám 

zobrazuje počet získaných a stratených bodov u tohto kritéria. 

 

Graf 5. 5 Počet získaných a stratených bodov v 1. kritériu 
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 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Celkový počet získaných bodov u 1. kritéria  bol 410 bodov a celkový počet 

stratených bodov bol 70.  

 

2. - 7. kritérium: 

Celkový možný počet bodov u každého z týchto kritérií bol v intervale 0 – 96 bodov. 

Nasledujúci graf 5.6 nám zobrazuje skutočne získane a stratené body pri hodnotení 

zamestnancov v 2. – 7. kritériu. 
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Graf 5. 6 Získané a stratené body v kritériách 2. – 7. 
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Najväčší počet získaných bodov bol zaznamenaný pri 2. kritériu, čo je pracovná 

iniciatíva a angažovanosť a 7. kritériu, čo je užívanie získaných vedomostí a skúseností. 

Naopak najväčší počet stratených bodov bol zaznamenaný pri 3.kritériu – adaptabilnosť 

a flexibilita a 5. kritériu – aktivita v osobnom rozvoji. 

 

8. – 10. kritérium 

Celkový možný počet bodov pri každom z týchto kritérií bol v intervale 0 – 46 

bodov. Zobrazuje nám to nasledujúci graf. 

 

Graf 5. 7 Získané a stratené body v 8. – 10. kritériu 
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Najväčší počet získaných bodov bol pri 10. kritériu – schopnosť riešiť problémy 

a naopak najnižší počet bodov bol pri 9. kritériu – cieľavedomosť a vytrvalosť. 

 

Následne boli analyzované hlavné kritické faktory hodnotenia a uvedené ich  hlavné 

oblasti problému. Návrhy, ako vylepšiť situáciu spájanú s týmito kritickými faktormi, sú  

uvedené v kapitole „návrhy a odporúčania“. 

 

Adaptabilnosť a flexibilita 

Hodnotenie zamestnancov ukázalo, že adaptabilnosť a flexibilita je u zamestnancov 

OZ Čadca jeden z kritických faktorov hodnotenia. Zamestnanci sa nedokážu zmenám 

prispôsobovať hneď, ale potrebujú k tomu kratší, niektorí aj dlhší časový interval. 

U žiadneho z hodnotených zamestnancov ale neboli identifikované väčšie problémy so 

zvládaním zmien alebo neochota zmeny v organizácií prijať. 

 

Aktivita v osobnom rozvoji 

V tomto kritériu boli taktiež zaznamenané väčšie straty bodov. Zamestnanci vo 

väčšej miere neprejavujú záujem o svoj osobný rozvoj a rozvoj svojich podriadených 

Z môjho pohľadu je to spôsobené najmä tým, že väčšina zamestnancov je vo vyššom 

veku a zdieľajú názor, že osobný rozvoj k svojej práci nepotrebujú, a preto ho ani 

nevyžadujú. Taktiež zo strany organizácie je poskytovaný len malý priestor pre osobný 

rozvoj zamestnancov. 

 

Cieľavedomosť a vytrvalosť 

Aj v kritériu cieľavedomosť a vytrvalosť boli zaznamenané nízke bodové 

ohodnotenia. Zamestnanci si stanovia ciele, ale nie vždy sa im podarí ich naplniť. Podľa 

môjho úsudku je to spôsobené najmä nízkou motiváciou podávať väčší výkon. Potvrdilo 

sa to aj pri kritériu č. 12, u hodnotenia zamestnancov na manažérskych pozíciách, že nie 

všetci manažéri dokážu dostatočne motivovať svojich zamestnancov k väčším 

výkonom.  
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5.2 Štruktúrovaný hodnotiaci pohovor 

 

Na základe rozhovoru s personalistkou Odštepného závodu Čadca, boli zistené 

skutočnosti, že v OZ Čadca sa v minulosti nevyužíval štruktúrovaný pohovor pri 

hodnotení zamestnancov alebo pri personálnom audite, a nemajú preto žiadnu formu ani 

štruktúru ako by tento pohovor mal prebiehať. Rozhodla som sa teda vypracovať pre 

OZ Čadca formu štruktúrovaného pohovoru, ktorý môže byť následne podnikom 

využitý pri procese personálneho auditu alebo pri hodnotení zamestnancov.  

Hodnotiaci pohovor je v dnešnej dobe vo firmách najviac využívanou metódou 

hodnotenia zamestnancov. Zameriava sa nielen na minulosť, prítomnosť ale aj 

budúcnosť a môžu ním byť hodnotené vstupy, procesy aj výstupy. Rozdeľuje sa 

väčšinou na dve časti. V prvej časti dochádza k sebahodnoteniu zamestnanca, kde 

zamestnanec dostáva otázky vopred, aby sa mohol na ne pripraviť, pretože nejde o jeho 

skúšanie, ale o získanie jeho názorov. V druhej časti dochádza k samotnému hodnoteniu 

nadriadeným. 

 

5.2.1 Sebahodnotenie 

 

K sebahodnoteniu môže slúžiť v Odštepnom závode Čadca „Záznamový hárok pre 

hodnoteného pracovníka“, ktorý je súčasťou interných materiálov a je uložený v prílohe 

č. 4. Sú v ňom obsiahnuté otázky týkajúce sa zamestnanca, jeho názorov, postojov 

a vízií do budúcnosti. Tento záznam si môže hodnotený zamestnanec vopred pripraviť 

a priniesť na hodnotiaci pohovor.  

 

5.2.2 Hodnotenie nadriadeným 

 

Samotný proces hodnotenia zamestnancov, je pre organizáciu a všetkých jej 

zamestnancov veľmi dôležitý, a preto je potrebné sa naňho vopred pripraviť. Rozhodla 

som sa navrhnúť OZ Čadca štruktúru, formu a kroky ako efektívne previesť hodnotiaci 

pohovor. Jednotlivé fázy pohovoru detailne rozpracujem, aby vedúci pohovoru presne 

vedel, na ktoré časti a aspekty sa má u zamestnanca zamerať. Otázky som formulovala 

tak, aby bolo možné odhaliť zamestnancove nielen silné ale aj slabé stránky.  Celý 
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návrh pohovoru aj s ostatnými materiálmi bude následne odovzdaný do rúk riaditeľa OZ 

Čadca a personalistke a jeho implementácia bude ponechaná na kompetentných 

osobách. 

 

5.2.3 Praktické aspekty vedenia pohovoru 

 

Fázy hodnotiaceho pohovoru 

Každý hodnotiaci pohovor by mal prebiehať v  nasledujúcich fázach: 

1.) Príprava na pohovor - cca. 10 min. 

2.) Úvod a program pohovoru - 3 min. 

3.) Hlavná časť pohovoru - 45 min. 

4.) Záver pohovoru – 3 min. 

 

1. Príprava na pohovor 

Cieľ: Urobiť vopred všetko preto, aby sme získali maximum relevantných informácií. 

Postup: personalista alebo hodnotiteľ si musia pripraviť vhodnú miestnosť a zároveň 

zabezpečiť, aby ich počas pohovoru nikto nerušil, 

 naplánujú si štruktúru pohovoru, 

 stanovia si hodnotiace kritériá, 

 pripravia si najdôležitejšie otázky, 

 označia si sporné alebo nejasné body, o ktorých chcú so zamestnancom hovoriť. 

 

2. Úvod a program pohovoru 

Cieľ: Zamestnancovi by malo byť jasné, čo ho v priebehu pohovoru čaká. 

Postup: 

 vysvetlime zamestnancovi, prečo sme sa vzájomne stretli, aký je účel nášho 

stretnutia, 

 uvedieme, približne ako dlho bude stretnutie trvať, 

 popíšeme, ako budú za sebou nasledovať jednotlivé časti pohovoru. 
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3. Hlavná časť pohovoru (otázky zamerané na kritériá) 

Cieľ: Pomocou cielených otázok zistíme, v ktorej oblasti má zamestnanec problémy, 

poprípade odhalíme jeho silné a slabé stránky. 

 

Postup: 

 musíme klásť otvorené otázky, 

 pýtame sa len na veci, ktoré sú relevantné vzhľadom ku stanoveným kritériám, 

 necháme hovoriť predovšetkým zamestnanca, 

 pokiaľ zamestnanec preberá vedenie pohovoru do vlastných rúk, včas ho 

prerušíme, 

 pomocou cielených otázok sa snažíme získať informácie o tom, ako by sa 

správal   v situáciách, do ktorých predpokladáme, že sa dostane vzhľadom k 

svojej pracovnej pozícii, 

 opýtame sa, či chce zamestnanec doplniť ešte niečo relevantné, na čo sme sa ho 

neopýtali, 

 zamestnancovi umožníme položiť nám otázky, ktoré považuje za dôležité a 

snažíme sa mu korektne odpovedať. 

 

4. Záver pohovoru 

Cieľ: Ukončenie pohovoru a následné poďakovanie. 

Postup: 

 poďakujeme zamestnancovi za účasť na pohovore, 

 vysvetlíme mu následné kroky, 

 objasníme využitie výsledkov pohovoru. 

Je dôležité, aby sa vedúci rozhovoru držal určitých zásad kladenia otázok, inak sa 

môže stať, že interview bude nekvalitné a jeho výsledky sa nebudú dať použiť. 

 

 



 

64 

 

Navrhovala by som pri pohovore držať sa týchto základných bodov: 

 dávať stručné a jasné otázky, 

 v jednom okamihu dávať len otázky zamerané na jednu oblasť, 

 vedieť, čo chceme zistiť a pri kladení otázok sa pridržiavať svojho zámeru, 

 už v priebehu pohovoru overovať správne pochopenie zamestnancových 

výpovedí, 

 využiť príležitosť a zistiť správnosť záverov, ktoré si priebežne robíme, priamo od 

zamestnanca, 

 chybnú otázku radšej formulovať ešte raz, aby bola správna (zrozumiteľná pre 

zamestnanca a prínosná pre hodnotiteľa). 

 

Základné otázky pre zamestnanca 

Zamestnancovi by v prvom rade mali byť položené otázky typu: 

1. Akú najťažšiu situáciu ste riešili vo svojej doterajšej praxi – ako sa Vám ju 

podarilo zvládnuť a aké osobnostné vlastnosti ste pri tom využili? 

2. Čo považujete za svoj najväčší pracovný úspech – konkrétna situácia, jej popis 

a výsledok? 

3. Čo považujete za svoj najväčší pracovný neúspech – konkrétna situácia, jej popis 

a výsledok. Ako by ste tú situáciu riešili dnes s odstupom času? 

4. Aké máte, podľa seba, svoje silné stránky – konkrétne aspoň 3 a uviesť presne 

prečo si to myslíte, kedy ste ich využili v praxi, nielen vymenovať. Je potrebné, 

aby ste uvádzali konkrétne príklady z praxe. 

5. Aké máte, podľa seba, svoje najslabšie stránky a prečo? Čo robíte preto, aby ste to 

zlepšili? 

6. Ako sa v súčasnosti držíte odbornosti – čo robíte preto, aby ste nevyšli z cviku? 

Ako sa venujete svojmu zvyšovaniu odbornosti? 

7. S akým typom ľudí najradšej spolupracujete? (Otázku nevysvetľovať, nech 

zamestnanec priamo odpovie, nedávať žiadne dodatočné podotázky. Prvá 

odpoveď býva pravdivá). 

8. Ako zvládate stres a stresové situácie? 
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9. Aké situácie by ste určite nechceli riešiť na pracovisku a prečo? – nech 

zamestnanec zhodnotí svoje stanovisko.  

10. Aký máte názor na svoj ďalší osobný rozvoj, ako si myslíte, že Vám môžeme pri 

ňom pomôcť?  

11. Ste podľa svojho názoru správne zaradený na zastavanej pozícii? Sú dostatočne 

využité Vaše silné stránky a schopnosti? 

12. Ste dostatočne motivovaný? Ktoré motivačné faktory na Vás najviac pôsobia? 

Takto zvolené otázky som navrhla preto, lebo si myslím, že tvoria dôležitú rolu pri 

pracovnom hodnotení a zameriavajú sa na najdôležitejšie aspekty pracovného výkonu. 

Z ich odpovedí môžeme rozpoznať silné a slabé stránky zamestnanca, jeho víziu 

a možnosti budúceho rozvoja, správanie sa v konkrétnych situáciách, čo nám umožní 

klasifikovať do akej miery sa daný zamestnanec hodí pre zvolenú pracovnú pozíciu.  

 

5.3 Dotazníkové šetrenie 

 

Ďalšou dôležitou metódou pri prevádzaní personálneho auditu je dotazníkové 

šetrenie, ktoré je vždy anonymné a pomáha nám získať informácie o názoroch 

a postojoch zamestnancov daného podniku. Vzhľadom na fakt, že v Odštepnom závode 

Čadca dotazníkové šetrenie pred priebehom personálneho auditu ešte nikdy neprebehlo, 

rozhodla som sa vypracovať návrh, ako by takýto dotazník mal vyzerať.  

Zamerala som sa v ňom jednak na získanie všeobecných informácií a jednak na 

získanie názorov zamestnancov na podnik a pracovné podmienky. Jednotlivé otázky 

som špecifikovala do oblastí ako: vzťah zamestnanca k podniku, motivácia, 

vzdelávanie, organizácia práce, vzťah s nadriadeným a pod. Vyplnenie dotazníka 

respondentovi zaberie asi 5 minút. Formu dotazníku môžete nájsť v prílohe č. 5. 

Dôležité je pred prevádzaním dotazníkového šetrenia zamestnancom vysvetliť, že ide 

o anonymný dotazník, v žiadnom prípade sa nebude pátrať po identite respondenta 

a jeho výsledky budú slúžiť pre presnejšie zhodnotenie situácie podniku a aj na základe 

týchto informácií budú navrhnuté nápravné opatrenia a riešenia. Žiadna z uvedených 
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odpovedí nie je správna, ide len o to, zistiť názor na niektoré oblasti týkajúce sa 

podniku. 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENIA 

 

Vzhľadom k zisteným skutočnostiam, a to, že v Odštepnom závode Čadca 

neprebehlo hodnotenie zamestnancov ani personálny audit za posledných 6 rokov ani 

jedenkrát, navrhovala by som toto hodnotenie a následný personálny audit previesť 

v najbližšej možnej dobe. V mojej praktickej časti som spracovala výsledky 

z hodnotenia 18-tich technicko-hospodárskych zamestnancov. Z časového 

a organizačného hľadiska nebolo možné ich do hodnotenia zapojiť viac. Navrhovala by 

som však previesť toho hodnotenie na všetkých technicko-hospodárskych zamestnancov 

pracujúcich v OZ Čadca. 

Vďaka dosiahnutým výsledkom z hodnotenia zamestnancov by som OZ Čadca 

navrhovala zamerať sa na kritické faktory hodnotenia, u ktorých zamestnanci strácali 

najviac bodov. To znamená, viac sa zamerať na adaptabilnosť a flexibilitu, osobný 

rozvoj zamestnancov a cieľavedomosť a vytrvalosť. 

Čo sa týka kritéria adaptabilnosti a flexibilnosti odporúčala by som vedúcim 

pracovníkom OZ Čadca pri každej zavádzanej zmene v podniku detailne vysvetliť 

zamestnancom prínos tejto zmeny pre podnik do budúcna a vyjsť im maximálne 

v ústrety pri prekonávaní prekážok spojených s touto zmenou. Zamestnancom je 

potrebné vysvetliť, že zmena nebude mať negatívny vplyv pre ich pracovný výkon, ale 

práve naopak, môže napomôcť organizácií pri dosahovaní stanovených cieľov. 

Ďalej by som podniku navrhovala rozšíriť oblasť osobného rozvoja a vysvetliť 

zamestnancom prínos osobného rozvoja ako pre zamestnancov, tak pre podnik. Aj 

napriek vysokému vekovému zastúpeniu starších zamestnancov a ich neochote sa 

osobne rozvíjať, by som odporúčala využiť niektorú z metód osobného rozvoja, 

zameranú hlavne na starších pracovníkov.  

Ako bolo z hodnotenia zamestnancov zistené, viacero zamestnancov má problémy 

s vytváraním cieľov a ich plnením. Dôvodom je podľa mňa nízka motivácia 

zamestnancov k plneniu úloh a k celkovému pracovnému výkonu. Navrhovala by som 

preto podniku zamerať sa na oblasť odmeňovania zamestnancov a prehodnotiť súčasný 

stav odmeňovania poprípade zaviesť taký spôsob odmeňovania, ktorý bude 
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zamestnancov motivovať k väčšiemu výkonu. Veď predsa cieľom každej organizácie je 

mať plnohodnotných zamestnancov, ktorí robia svoju prácu ako najlepšie vedia. 

Pred prevádzaním samotného personálneho auditu v spoločnosti, by som navrhovala 

previesť dotazníkové šetrenie podľa mnou navrhnutého vzoru dotazníku. Tento 

dotazník pomôže podniku identifikovať oblasti, s ktorými sa zamestnanci stotožňujú 

viac alebo menej a pomocou jeho výsledkov sa budú ľahšie navrhovať nápravné 

opatrenia. 

Pri prevádzaní samotného personálneho auditu v podniku by som navrhovala použiť 

štruktúrovaný pohovor, ktorý som spracovala v praktickej časti. Tento pohovor  som 

zamerala na najdôležitejšie otázky, ktoré by mali byť ako pri hodnotení zamestnancov, 

tak aj pri vykonávaní personálneho auditu použité. 

Nakoniec by som odporúčala prevádzať hodnotenie zamestnancov v pravidelných 

intervaloch, minimálne každé 2 roky. Podľa môjho názoru hodnotenie zamestnancov 

vytvára určitý druh motivácie k podávaniu lepšieho výkonu. Každý zamestnanec predsa 

chce byť ohodnotený čo najlepšie. Zároveň hodnotenie zamestnancov podniku prináša 

informácie, ktoré miesta v organizácií sú „slabšie zabezpečené“, a ktorí zamestnanci 

nepodávajú taký výkon, aký je od nich očakávaný. 
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7. ZÁVER 

 

Poznanie a porozumenie požiadavkám zamestnancov a ich spokojnosť sú pre každý 

podnik veľmi dôležitými atribútmi. Nespokojní zamestnanci sú pre podnik zdrojom 

fluktuácie a taktiež môžu šíriť nepravdivé informácie o podniku, ktorý potom stráca 

svoj vonkajší imidž. Preto je dôležité previesť dotazníkové šetrenie, aby sa zistilo aký 

názor majú zamestnanci na podnik, s čím sú spokojní, poprípade nespokojní, a aby sa 

identifikovali oblasti slabých miest. Personálny audit zároveň pomáha organizáciám 

v tom, aby si udržali stabilný personál, aby ľudia neodchádzali z organizácie a aby pri 

vedomí toho čo robia, dosahovali lepšie výsledky.  

Personálny audit zlepšuje podnikovú klímu a kultúru a zamestnanci musia vďaka 

nemu pochopiť, že podnik sa o nich zaujíma a nie sú mu ľahostajní. Nejde predsa o to 

niekoho z organizácie odstrániť, ale o to, aby bola zistená správnosť alebo nesprávnosť 

vykonávania pracovných činností, odstránené slabé miesta v organizácií a zlepšil sa 

pracovný výkon zamestnancov.  

V teoretickej časti mojej diplomovej práce som vychádzala z odbornej literatúry 

venovanej hodnoteniu zamestnancov, riadeniu pracovného výkonu a personálnemu 

auditu. Dopodrobna som rozpísala všetky náležitosti personálneho auditu a menej 

podrobne som sa venovala hodnoteniu zamestnancov. Tieto teoretické informácie som 

následne využila pri tvorbe praktickej časti. 

V praktickej časti som sa zamerala na samotný proces hodnotenia zamestnancov 

v OZ Čadca, navrhla som formu pracovného hodnotenia, aplikovala ho na vybranej 

skupine technicko-hospodárskych zamestnancov a výsledky následne spracovala. Ďalej 

som pre OZ Čadca navrhla štruktúru hodnotiaceho pohovoru, ktorý môže byť použitý 

ako ďalší z nástrojov hodnotenia v danom podniku. Nakoniec som navrhla formu  

dotazníku, ktorý je podľa mňa dôležitý pri každom uskutočňovaní personálneho auditu. 

Vďaka nemu by podnik mohol získať detailnejšie informácie a komplexnejší pohľad na 

situáciu podniku.  

Verím, že diplomová práca splnila stanovené ciele a bude Odštepnému závodu Čadca 

slúžiť ako podklad pri prevádzaní hodnotenia zamestnancov a personálneho auditu.  
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.................................................... 

                                        Bc. Ivana Badurová 
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Príloha č. 1.: Organizačná štruktúra generálneho riaditeľstva k 31.12. 2010 

 Ústredie štátneho podniku LESY SR Banská Bystrica – generálne riaditeľstvo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálny riaditeľ 

Útvar generálneho riaditeľa 001 
Dozorná rada 

Sekretariát 

Referát obrany a ochrany 

Referát BTS a PO 

Odbor kontroly 

Organizačný riaditeľ 

úsek organizačný 

(100) 

Rozvojovo-technický 

riaditeľ 

úsek rozvojovo-technický 

(200) 

Ekonomicko-obchodný 

riaditeľ 

úsek ekonomicko-obchodný 

(300) 

Sekretariát 

Odbor obchodu a 

logistiky 

Odbor ekonomiky 

Sekretariát 

Odbor 

obstarávania 

tovarov a služieb 

a vnútornej správy 

Referát europrojektov 

Sekretariát 

Odbor 

informačných 

a komunikačných 

technológií 

Odbor lesníckej 

politiky a 

certifikáty lesov 

Odbor investícií 

Odbor 

usmerňovania 

lesných činností 

Odbor správy 

majetku a 

majetkových 

vzťahov 

O. evidencie 

pozemkov a 

reprivatizácie 

Odbor riadenia 

ľudských 

zdrojov 

Odbor právny 

Referát 

vnútornej 

správy 



 

 

Príloha č. 2: Organizačná štruktúra odštepného závodu Čadca k 31.12.2011 

F. Ústredie odštepného závodu TYP I. 

 

 
Riaditeľ odštepného závodu 

Dispečer 

dopravy dreva 

Pestovateľ 

a ochrana lesy 

Vedúci 

expedičného 

skladu 

Správca 

informačného 

systému 

Sekretariát 

Referent 

dopravy 

a mechanizácie 

Referent 

technickej 

prípravy 

výroby 

Referent správy 

a manažmentu 

majetku 

Referent správy 

lesných 

pozemkov 

a reprivatizácie 

Personalista 

Vedúci obchodu 
Vedúci 

ekonomiky 
Vedúci lesníckej 

výroby 

Úsek riaditeľa 

OZ (100) 

Úsek 

ekonomický 

(300) 

Úsek lesníckej 

výroby (200) 

Úsek obchodný 

(400) 

Referent 

vnútornej 

správy 

Vedúci 

ostatných 

stredísk 

a účelových 

zariadení 

Referent 

ekológie 

Referent 

poľovníctva 

Fakturant 

ostatných 

výrobkov 

tovarov a 

služieb 

Referent pre 

plán a 

controlling 

Ťažbár 
Hlavný 

účtovník 

Fakturant dreva 

Referent MTZ 

a nákupu 

Finančník 

Mzdový 

účtovník 

Účtovník 



 

 

Príloha č. 3: Pracovné hodnotenie 

 

 



 

 

 



 

 

Príloha č. 4: Záznamový hárok pre hodnoteného zamestnanca 

 



 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 5: Dotazník 

 Vážený respondent/-ka, tieto informácie sú len informatívne a v žiadnom 

prípade nebudú zneužité a nebude sa pátrať po Vašej identite. Vami zvolenú odpoveď 

vyznačte „krížikom“ a pri každej otázke vyznačte len JEDNU odpoveď! 

Označte vaše pohlavie:  

 muž 

 žena 

 

1. Informácie týkajúce sa vzťahu zamestnanec  podnik: 

1.1 Poznáte ciele a vízie š.p. Lesy SR? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

1.2 Stotožňujete sa s týmito cieľmi a podporujete ich?  

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

1.3 Aký je váš vzťah k š.p. Lesy SR? 

 som hrdý/a na to, že tu môžem pracovať a preto pracujem ako najlepšie viem 

 som rád, že vôbec niekde pracujem 

 nechválim sa tým kde pracujem 

 najradšej by som zmenila zamestnávateľa 

1.4 Odporučili by ste zamestnanie v podniku Lesy SR aj Vaším blízkym? 

 Určite áno 

 Skôr áno 

 Skôr nie 

 Určite nie 

1.5 Uvažujete o odchode z podniku? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 



 

 

1.6 Ktorý z uvedených faktorov Vás najviac znepokojuje v podniku? 

 zlé pracovné podmienky 

 zlé pracovné vzťahy 

 zlé koordinovanie pracovných úloh 

 nezohľadňovanie názorov od zamestnancov 

 všetko je v poriadku 

 iné: ...................................................... 

1.7 Informuje Vás vedenie o pripravovaných zmenách? 

 áno, vždy 

 takmer vždy 

 niekedy 

 takmer nikdy 

1.8 Akým spôsobom ste informovaný/á o pripravovaných zmenách? 

 prostredníctvom vrcholového vedenia 

 prostredníctvom bezprostredne nadriadeného vedúceho 

 výveskami na nástenke 

 hromadnou korešpondenciou 

 nie som informovaný/á 

 iným spôsobom: ....................................... 

 

2. Informácie týkajúce sa vlastného útvaru a práce: 

2.1 Ako pristupujete k plneniu Vašich pracovných úloh? 

 riadim sa rozkazmi nadriadeného 

 spravím len to, čo mám v náplni práce 

 som ochotný/á spraviť čokoľvek, o čo ma požiada môj nadriadený  

 nie vždy si plním pracovné povinnosti 

2.2 Podieľate sa na rozhodovaní týkajúcom sa Vašej práce? 

 áno, vždy 

 takmer vždy 

 niekedy 

 takmer nikdy 

2.3 Máte dostatok informácií pre vykonávanie Vašej pracovnej činnosti? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 



 

 

2.4 Ste informovaný o kvalite a výsledkoch Vašej práce? 

 áno, vždy 

 takmer vždy 

 niekedy  

 takmer nikdy 

2.5 Máte dostatok času na to, aby ste mohli svoju prácu vykonávať kvalitne? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

2.6 Využívate pri vykonávaní Vašej práce svoje znalosti a zručnosti?  

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

2.7 Je pre Vás Vaša práca zaujímavá? 

 určite áno 

 skôr áno  

 skôr nie 

 určite nie 

2.8 Čo Vás najviac motivuje k práci? 

 finančná odmena 

 pozitívny vzťah k prírode a práci 

 pochvala a uznanie 

 možnosť odborného rastu 

 iné: ............................................. 

 

3. Vzdelávanie 

3.1 Máte možnosť sa vo Vašom podniku odborne vzdelávať? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

3.2 Ste spokojný/á so systémom vzdelávania vo Vašom podniku? 

 určite áno 

 skôr áno 



 

 

 skôr nie 

 určite nie 

3.3 Ste ochotný/á sa zúčastňovať školení a vzdelávacích akcií mimo pracovnú dobu? 

 určite áno 

 skôr áno 

 určite nie 

 skôr nie 

3.4 Myslíte si, že sú školenia prínosom pre výkon Vašej práce?  

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

3.5 Ktorý z uvedených faktorov, by ste boli ochotný/á akceptovať pre svoj kariérny 

rast? 

 pracovať nadčas (bez nároku na odmenu) 

 zmeniť bydlisko 

 vzdelávať sa mimo pracovnú dobu 

 prejsť na iné oddelenie 

 iné: ................................................... 

 

4. Organizácia práce: 

4.1 Ste spokojná s organizáciou práce na Vašom pracovisku? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie, uveďte prosím opatrenia, ktoré by ste doporučili: ................................. 
  ................................................................................................................................. 

4.2 Je Vaše pracovisko vhodne vybavené z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

 



 

 

4.3 Je Vaše pracovisko funkčne vybavené potrebnými pomôckami? (PC, papierenská 

technika, písacie pomôcky, papierenský servis, klíma)? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

4.4 Vyhovuje Vám zariadenie Vášho pracovného miesta? (osvetlenie, kancelárske 

stoličky, kancelárske vybavenie, teplota v miestnosti)? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

 

5. Výkon práce: 

5.1 Sú Vaše pracovné výkony hodnotené pravidelne? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

5.2 Je podľa Vás pracovné hodnotenie nepodstatné a zbytočné? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

5.3 Myslíte si, že ak by ste boli pri výkone svojej práce viac motivovaný, tak by ste   

mohli podávať väčší výkon? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

5.4 Je vo Vašom podniku dostatočný priestor pre nové myšlienky a kreatívne nápady? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 



 

 

6. Odmeňovanie: 

6.1 Ste spokojný/á so systémom odmeňovania vo Vašom podniku? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 
 

6.2 Myslíte si, že systém odmeňovania súvisí s pracovným výkonom? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

6.3 Myslíte si, že vo Vašom podniku sú zamestnanci odmeňovaní spravodlivo? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

6.4 Ktorý z uvedených faktorov, by ste najviac prijali v rámci odmeňovania? 

 bonusy za splnenie úlohy 

 príplatky za nadčasy 

 poukážky na mimopracovné aktivity 

 účasti na vzdelávacích kurzoch 

 iné: ................................................... 

7. Bezprostredný nadriadený: 

7.1 Máte možnosť komunikovať so svojím vedúcim o práci? 

 určite áno 

 skôr áno 

 určite nie 

 skôr nie 

7.2 Má Váš nadriadený objektívny a nestranný pohľad na dianie v podniku? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

 



 

 

7.3 Vzbudzuje Váš nadriadený rešpekt a autoritu? 

 určite áno 

 skôr áno 

 skôr nie 

 určite nie 

7.4 Kontroluje Vás Váš nadriadený? 

 áno, vždy 

 takmer vždy 

 niekedy 

 takmer nikdy 

7.5 Váš vzťah k nadriadenému je: 

 pozitívny 

 skôr pozitívny ako negatívny 

 neutrálny 

 skôr negatívny ako pozitívny 

 negatívny 

 


